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Ödemiş. 22 (.4.A.) - .Simdiye kad-<ır 
ordumuza iiç tayyare armağan etmiş olan 
ödemişlilcr iki tay)·are tlnluı almrığa 1-m -
rar t.'ermişlcr ı·e buna and h:mişlertlir. 

Heı· yerde 5 kuru~ 
- 7 

Ba kevlerlni ··çancı karalaş , ldö 1 

Gündelik 

.:iOYSAL DENKLlK 
Avrupa'nın birçok ülklerinde 

büyük bir tasa vardır: Yüksek o· 
~ullardan diploma almış olanlara 
ış bulmak.. İş bulmak deyince bu· 
nun anlamı üzereinde anlaşmak 
gerektir. Okumuş her işi beğen
mez. O ötedenberi kendi gibilerİ· 
nin ele geçirdikleri çok kazandı 
ve az sıkıntılı işlerden birini ister .• 
Bu işlerse her ülkede sonsuz de • 
ğildir. Onnu için yeni yetişenlere 
istedikleri işleri bulmak çok zor· 
latnııştır. Böylelikle boşta kalan 
\ı'e umudlarına erişemiyen birçok 
okumuş geneler birikmiş ve bun • 
lardan bir ~~id okumuşlar prole. 
tarynsl meydana gelmiştir. 

llkönce Almanya' da göze çar• 
Pan bu dt·rum son günlerde Fran .. 
sa•yı da düşündürmeğe başlamış· 
lır. AJmanya'mn ~ryasal ve ökono· 
mik durumu <lolayısiyle iş alanı· 
nın daralması i~l~r i!'! beraber ka· 
zancları r!a çok azaltmıştır. Ülke 
küçUlmüş, dışarıya satış eksilmiş, 
fabrikalar yetirimlerini indirmiş 
ve böylelikle iş bulamayıp uluş 
kapısını çalan oku muşların da sa· 
yısı çoğalmıştır. Bunlardan bir· 
çoğu nasyonal - sosyalizmin ünİ· 
formalı kurumlarında sığınacak 
ve geçinecek yerler bulmuşlarsa 
da bu geçici bir düzen ve durum· 
dur. Onların sonuna kadar böyle 
kalmağa katlanac,ak15lrı kuşkulu· 
dur. Onun için Almanya' da liseler 
ile yüksek okullara gireceklerin 
sayısını azaltmak gerekli sayılmış
tır. Fransa' da işçi ile iş arasın -
daki ölçü daha geniştir. Fransa
nm bir de büyük bir koloni impa -
ratorluğu vardır ki ana yurdun ar
tan işçilerine yeni iş ve çalışma 
alanları açmaktadır. Bununla be
raber Fransa'da bugün elişçilerin
den önce kafa işçilerinin işsizli
ğinden tasaya düşülmesi bunun 
epice karışık ve düğümlü bir so
rak olduğunu göstermiştir. El veya 
kafa işçisinin bulunduğu ve yaşa
dığı bir çevre içinden dışarı çıkma
sı pek kolay olmuyor .. Hele kafa 
işçileri olan okumuşların alıştık
ları ve içinde büyüdükleri soysal 
çerçeveden ayrılmaları daha zor 
görülüyor .. Onun için okumuşlar
ın işsizliği, ökonomik olduğu ka
dar soysal da bir sor aktır. 

Ulus yaşayışının da kendine gö
re bir denkliği vardır. Bu denklik 
genişlik çağlarında kendi kendi
ne ve hiç duyulmadan meydana 
geliyor .. ve sürüp gidiyordu .. Fa· 
kat köylerden kentlere doğru gö
çüm çoğaldıktan ve okumuşlar 
büyük kentlerde birikip toplan
dıktan sonra denklik bozulmağa 
haşladı. Uluslar arasındaki çalış
ma beraberliğinin son yıllarda uğ
radığı güçlük de renksizliği daha 
artırdı. Büyük kentlerin fabrika
la.rı nasıl bir elişçileri proletaryası 
meydana getirmiş ise oralardaki 
üniversiteler ve yüksek okullarda 
bir kaf~ iıçileri proletaryası do· 
iurtnuttur. Büyük kent itçisi, alıt
tığı yüksek gündeliği bulamadığı 
vakit nasıl toprağa dönüp çalıı
nıak istemİy()rsa, yüksek okul dip 
lon1alıs1 da ülkenin bafka bir bu
ca.ğmda karnını doyuracak işe kat· 
lanamıyor .. Birçok ülkeler için bu 
durumun gerçek sarsıntılara yol 
açabileceği anlaşılmağa başlamış
tır. Türk yurdu henüz bu iki türlü 
t.asa ile de karşılaşmış değildir. 
Ülkemizde her çeşid işçi için iş a· 
lanı çok geniştir. Bununla beraber 
haşka ülkelerin denemelerini ve 
bizden önce yürüdükleri yolun 
çtktığı yeri göz önünde tutarak o
kutma sistemimizi ona göre onar-

• • I smet I nö_nü dün H alkevimizde B. Şuşnig Pariste 
Paris, 22 (A.A.) - Avusturya 

batkanı B. Şuşnig ile dışarı iş lerl 
bakanı B. Berger Valdeneg Paris'. 
in civar istasyonlarından biri o • 
lan Nöyyide trenden inmiıler ve 
B. Flandin ve B. Laval tarafından 
karşılanmışlardır. Avusturya ba ~ 
kanları, otomobille Parise gelerek 
Paris' de bulundukları müddetçe 
kalacakları otele inmişlerdir. Bu 
esnada, bakanların inecekleri bel~ 
lenen Paris'in şark istasyonunda_. 
komünistler ve sosyalistler, 1934 
şubatında Viyanada çıkan hadise
leri protesto etmek üzere, toplan • 
mağa teşebbüs etmişlerdir. Polis, 
bunları dağıtmış ve 800 kişi tev • 
kif etmiştir. 

_bir söyleviyle geni 23 evi açtı 
Halkevleri kurumunun üçüncü 

yıldönümü dün halkevinde baş -
bakan ismet İnönü ile Bakanlar, 
Cümhuriyet Halk Fırkası Genel 
Katibi Receb Peker ve birçok aay
la vlar, bakanlıklar ileri gelenleri 
ve her sınıf halkın iştirak ettiii 

ismet lnönü nutkunu söylerken 

büyük bir merasimle kutlanmıştır. 
Merasime istiklal marşı ile baş -
lanmıştır. 

Musiki Muallim Mektebi tale
belerinin okudukları bu milli 
marştan sonra başbakan İsmet İ
nönü şu söylevi söylemiştir: 

''- Halkevlerinin üçüncü yıl -
dönümünü kutluyoruz. Bu anda 
ülkenin seksen kadar halkevinde 
imkanı olanlar bizim bugünkü top
lantımızı dinliyorlar. Halkevleri 
üç yıldanberi kendi varlıklarını 
kültür alanında duyurmuşlardır. 
Halkevlerinin şu vazifesine bütün 
halkevi üyelerinin dikkatini çek -
mek isterim. Halkevleri soysal bü
yük bir ödevi Üzerlerine almışlar
dır. Bu ödev vatandaşların topla • 
nıp gerek ilim alanında ve gerek 
soysal bakımdan birlikte konuşa
bilmek adetine alışmalarıdır. Bu 
bizim ötedenberi büyük bir ihli -
yacımızdır. Sonra güzel sanatlar 
için ve müsbet ilimleri tanıtmak 
ve sevdirmek için sarfolunacak e
mekler bilhassa fırkanın ve hal -
kevleri idare heyetlerinin gözleri 
önünde bulunmalıdır. Bir toplan
tıda istifade ile söz söylemek için 
o toplantıdan evvel konferansla • 
rma ve konserlerine daha evvel 
çalışmış ve hazırlanmış. olması. ge
rektir. Eyi çalışılmış, bırkaç kılab 
karıştırılarak hazırlanmıı olan bir 
konferansın muvaffak olması ve 
dinleyenlerin bundan zevk alma
sı muhakkakbr. Ümid ederim ki 
bütün halkevlerinde arkadaılar 
konferanı vermek için oraya iyi 

hazırlanmak ve herkesi alakalan
dırmak hususunda özenli buluna
caklardır. Geçen yıl içinde hal -
kevlerinin çalışma hesabları elim
dedir. Eğer soysal ve ilim alanla
rında aza kanaat etmeye istidadı -
mız olsaydı bu vereceğimiz rak -
kamlardan memnun olmamız la
zımdı. Mesela, 933 senesinde hal
kevleri toplantılarında dinliyen-
ler ve söyliyenler sayısı 375 bin 
iken 934 senesinde 798 bin kişiye 
varmıştır. Bu takriba öncekinin 
iki misline yakın bir sayıdır. Am
ma, bütün memlekette, seksen 
toplantı yerinde bizi dinliyenleri 
800 bin kişi alırsak bunu azımsa
mamak bizim için bir borçtur. Da
ha çok toplanmalıyız ve halkevle
rinin bulunduğu yerlerdeki vatan
daşlar, kadın, erkek, bütün bir 
yılda, bir defa olsun halkevinde 
bulunmalıdırlar. 

Halkevlerinin malfun olan ö • 
zel bir mahiyetine tekrar bütün 
memleketin dikkatini çekmek is -

terim. Halkevleri siyasi b ir mües
sese değildirler. Soysal ve kültü -
rel kurumdurlar. Onun için mem
leketin bütün. ışıklı evlatları bu 
toplantılarda bulunarak zevklen
meli ve halkevine hizmet etmeyi 
yurda karşı bir ödev telakki ey .. 
lemelidirler. 

Memur olsun, serbest meslek 
erbabı olsun, herkes halkevlerin • 
de en temiz bir aile toplantısı gi
bi bulunmayı kendisi için isteni • 
lir bir iş saymalıdır. Halkevleri.n. 
deki kitab sayısına gelince, geçen 
sene 59 bin imiş, bu sene 97 bine 
çıkmış. Bu azlıktan ne kadar şi .. 
kayet etsek hakkımız vardır. 97 
bin kitab 80 halkevi için çok az .. 
dır. Bu geçen 1934 yılında okurla
rın adedi 428 bindir. Görüyorsu • 
nuz ki rakamlar iki misli ,üç misli 
artmıştır. Ancak bu artış varmak 
istediğimiz neticeye ve ihtiyacımı
za göre azdır. Ve bunların çok da
ha artırılması lazımdır. 

Memleketin ilerleme ve geniş .. 
iemesi y?lunda birçok s?k•ntılar 
geçiriyoruz, birçok vasıtasızlık .. 
lardan bunalıp duruyoruz. Tabii 
bunların başında uzun senelerden 
beri yıpranmış, harab olmuş, zen· 
ginliği erimiş bir memleketin var· 
lığını arttırmak en mühim vazife
lerim izden biri olarak önümüzde 
duruyor. Fakat, arkadaşlar, bü • 
tün halkevinde bulunanlar işitsin· 
!er ki, bu meınJeketin ilerlemeıi 
ve geniılemesi için muhtac oldu • 
ğumuz vasıtaların en batında, pa
radan, herıeyden evel, en batta, 
bilıi l.lzımdır. 

lktıasdi hayatın her alanında, 
kiihiirün her bucağında bilen a • 
damlata, bilgi lüzumuna inanmış 
adamlara ihtiyacunız çoktur. Hiç 
olmazsa halkvleri memleketin ö • 
konomik ve kültürel yaşayışını her 

yanında tarla ekmekten büyük bir J 
fabrikayı işletmeğe kadar bütün 
işlerde iyi hazırlanmış özel bir bil
giye ihtiyac olduğuna inanmayı 

yaymalıdır. Onun için okuma he
vesini, kitab hevesini halkevlerin
de çoğaltmak başlıca işlerdendir. 
Her sene bu toplantılarda halkev
Jcrinin güzel sanatlar için emek 
sarfetnıelerine alakalarım uyan • 
dırmak isterim. Güzel sanatlar i -
çin halkevlerinin hakiki bir örnek 
olmaları, memleketin güzel sanat
Jarı sevmesi, güze) sanatlardan 
zevk alması için çalışmaları la -
21mdır. Güzel sanatlara alışmamış 
oran, güzel sanatlardan uzak bu
lunan muhitlerde buna alışmaya 

~alışmak bile biraz sıkmtı verici -
di r . Amma sıksık göster erek ve 

etnlatarak bnuun tadını vatandaş
lara tattırdıktan sonra güzel sa -
nallar hayatın başlıca bir amili 
olur ve güzel sanatsız hayat ipti
dai ve yabani bir hayat şeklini a • 
lır. Halkevleri türk cemiyetini yük
seltmek, inceltmek moralini artır
mak, verimini çoğaltmak için a • 

Paris, 22 (A.A.) - B. Löbrün. 
Avsuturya Bakanlan B. Şuşnigle 
beraber Valdenez şerefine bir öğ· 
le yemeği vermiştir. Reisicümhur 
yemekten ev el Avusturya baş • 
bakaniyle dışarı işler bakanına B. 
FJanden ve B. Laval hazır oldı • 
ğu halde lejyon donör niıanmın 
büyük salip rütbesini vermiştir. 

llalleş sınırına 

giden İtalyanlar 
Napoli, 22 (A.A.) - Vulkania 

vapuru yarın akşam, 400 müte • 
hassıs İ§çiyi ve 700 fenni kıtalar 
er radınm sıhhiye aakerini alarak, 
şarki Afrikaya hareket edecektir. 
Vapur, Mesinada da duracak ve 
oradan da Mesina fırkasına men
sub 1000 kişiyi alacaktır. 

İtalyan krtalarına kumanda e • 
decek olan General Graziani' de 
Vulkania vapuruyla hareket ede
cektir. 

B. Graziani, ltalyan general • 
lerinin en genci ve en çok nişana 
sahih olanıdır. Trablusgarbda bu
lunmuş, Sazzan hareketlerini i da. 
re etınit ve Kufra vahasmı za 1ı) -

detmiıtir. 
General, gitmeden önce ita) -

yan veliahdı tarafından selamla.1. 
mıttır. 

DtJNKO SPOR HAREKETLEHİ 

Anlcara Gücü 

Bay Neci[; Ali Küçüka 
koni eransını verirken. 

!rılmıştır. Yalnız moral yolunda 
değil, maddi ihtiyac yolunda da 
kudretli, takath, cevherli, çok da
ha cevherli bir hale gelmek için 
aüzel ıanatları baılıca bir vasıta 
olarak görmelidir. 

.(S~nu z. iaci Hyıl1.da) 

ve Çankaya .. dün 
bcral•cı·e kaldılar 

Dün yağmurlu ve karlı geçen biı· k11ç 
haftadan ıonra yarı güneşli bir hava r'a 
Ankara Gücü alanında mıntaka Ryakto

pu birincilikleri oyunlan yapddı . Saha 

heveıkarlarla dolu idi. Sporcu Bakanı • 
mu: Bay Şükrü Saracoğlu her zamanki 
gibi maçları takib edenler arasında idi -

ler. Günün favori takımlarının maçı 

olan Ankara Gücü - ç.nkaya oyunu -
na kadar, bu iki kulübün ikinci takımla·· 
rı n Gen,ıer Birlill - Demirıpor birin· 
elleri araımda iki müsabaka yapıldı. 

(Sonu S laci sayı/ad•) 

rtıa.ktan cok sev kazanırız. ___ . __________________ ._.__.._..,_..a......_...._w.... __ __.. ____ -L.__.__ ....__...._ ..__ _ ________________________ _ 



SAYIFA 2 u ... u ::» .-

Halkevlerinin 3üncü ku-DIŞARDAN GELE DU 
ruluş yıldönümü kutlandı FRAl~SA'DA 

(Başı 1 inci sayıfada) 

Onun içindir ld halkevlerindo &Uzel 
aanatlarn aarfcdilen bütün emekler çok 
verimlidir. Bu buıuata emek sadeden· 

ler, vatana hizmet ctmeğc çalışan adam

~ar gibi say~ı ile muamele görmelidir • 
'ler. 

Arkadaşlar, bugün ııi.zc aeksen hal • 
~vimize yeniden 23 halkevinin eklc:n
mekte olduğunu mUjdeliyeceğim. Şim • 
di adlarını aöyliyeceğim halkevlerı bu 

andan başlıyaraık yurda geni~ ölçfide 

hizmet etmek için sallihiyet nlmış olu . 
yorlar. 

Boluda, Akçakoca, Manisa, Ahışehır, 
Ayvalık, Bartın, İstanbulda, Beş.iktaıı 

Şehremini, .Beyoglu, Uskildaı, Şışlı, 

Burdur, lnc:gol, Söke:, Mudurnu, Tire 

Halkevleri bugün asılmış bulunuyor, 

Halkcvlerinın aileleri toplamak ıçin 
haiz olduğu bütün şartlar aileh:rın yuk. 

sek ülküde yeu~melerıne ç~k yardım 

etmektedir. Memlekette gerek musbet 

ilimler, gerek güzel sanatlar yolunda 

ve gerekse içtimai alanlarda vatandaş. 

Jarın bir aile gibi beraber bulunup ya 
şamalarmda, her şeyden evci vataınper. 

verlik hıs1eri kuvvet bulur. Aılelcrde 

kuvvetlenecek vatan fikri memleketi 

gerek dı~rdan. gerek içeriden gelecek 
hadiselere karşı en sağlam bir kale ha 

Jine getirir. Onun jçin Hn!kevlerinin 

çalı malarında, doğ.rudan doğruya kah 
ramanlık hislerine yaptıkları hiımeti 

ayrıca iyi bir netice olarak :zikretmek 
borcumdur. Yeni açtığım HaJkevlcri. 

nin iyi vazife yaparak kendilerini ulu 
8a sevdirmelerini isteriz. Bütün türk u. 

!usundan yüksek bir tilkü ıçin 

feragatle çalışacak yeni Halkevlerinc 

de yardım etmelerini onların hizmetle 

rini teşvik etmelerini bekleriz. 

Şimdi Ankara Halkevinin gunlcrden 
beri hazırlamış olduğu güzel progra 

mı hep beraber zevkle dinliyeceğiz.,, 

Sürekli ve devamlı &)kışlarla karşı 

lanan Başbakanın bu söylevinden son 

ra .Halkevleri başkanı Denizli say lavı 

B. Necib Ali Küçüka şu söylevi söyJP 

mi tir: 

Bayanlar, Baylar; 

Bugün Halkevi kurumunun iıçiıncü 
yıldönümünü yüksek huzurunuzla kut
luyoruz. Uç yıl önce ilk defa olarak 
yurdun bazı bucaklarında on dört Hatk
evi açmıştık. Bugün Büyük Başkanımı
zın açtığı evlerle Halkevlcrinin sayısı 
103 oluyor. Yuıdun 103 yerinde açılan 
bu kültür ocakları büyük türk devrimi
nin kendisine emanet ettiği tarihi va· 
zifeleri lıaşarmağa çalışmaktadırlar. 

Her gün inanclı adımlarla yeni bir a
landa hız alan türk devrımi ulusun mad
di varlığı kadar iç yaşayışına da büyiik 
bir kıymet ve ehemmiyet vermiş ve 
yurdun maddi kudretini devlet eliyle 
yeni perçınlerle kuvvetleştirirken her 
yerde fabrika bacaları gittikçe artar
ken başka bir yoldan da halkın iç yaşa
yışını olgunlaştırm:ı.~ güzellik ve eyi
lik duygularını büyültmek ve yaymak 
içın Halkevleri yapmışlardır. iste omuz
larımıza yüklenen tarihi sorgunun lıü
yuklüğünü ve derinliğini eyice kavra
dığımız halde verilen vazıfcyi yapmağa 
ve ulküye ulaşmağa sarsılmaz bir ener
ji ile koşmaktayız. Arkasından koştuğu 
iılkü ile başka dünya devrimlerinden 
ayrılıgı olan türk devriminin dayandı
ğı büyuk esaslar metafizik esaslardan 
ziyade miispet ilimlerin verdiği kanaat

lerdir. Düşüncemizi daha açık ve daha 
geniş anlatabilmek içın bu nokta üs
tünde biraz durmamız gereı!<tir. Bazı 

uluslar kurumlarının ya:;>ayışlarına yeni 
bir biçim vermek için metafiziğin es
rarlı derinliklerine dalarak onun ka
ranlık kaynaklarına baş vururlar. Bu 
nevi kurum tiplerini sayıp dökmek ve 
başka kurumlar yaşayışına saygısızlık 
göstermek istemem. Yalnız şunu söyle
mcık isterim ki; biz yaşayışın akışına 

ltısa bir anlatış ile hayatın realitesine 
dayanmaktayız. Maddi prensiplerimiz
de olduğu kadar manevi prensiplerimiz
de de bu esası göz önünde tuttuk. İş
te bu prensiptir ki bizim tarih ve dil 
tezlerimizin ortaya atılmasnıın hakiki 
sebeblcrini yaratmıştır. Yeni türk ku
rumunun manevi varlığının iki bi.ıyiık 

t~mcli bu iki özdür. Büyük Önderin 

aon yıllaıda açtığı sosyal devrımin bi
rinci aayısını vücuda getiren bu yüril· 
yUşe Halkevlerl de candan karıştığı ve 
bu işte bir rolü olduğu için bu i1d tezin 
kurumumuzda ne geni~ ve derin bir de
ğişiklik yaptığını ve yapacağını kısa 

bir kalem çizgisiyle anlatm isterim. 
Eskiden imparatorluk devrinin yanlış 
dUşilncesilc bUyilk türk ulusunun Ulus
lararasındaki ulusal benliği ideta son
radan doğan yapmacık uluslar biçimin
de idi. Okullarda yurd gencliğine so
kulmak istenilen tarih kültürü bu idi. 
Son devirlerde eski türk tarıhine doğ
ru olan çıkışlar çok noksan idi. 
Bi% yeni tarih tezimizle türk soyunun 
insanlığa yeni bir akış verdigini, orta 
Asya yaylalarından kopup gelen Braki
sefal soyun insanlığın mcdcnilc(iillesin
de en büyük rolü yaptıgmı en yeni bil
gilerle atılması zor binlerce belgelere 
dayanarak bugünkü medeni acunu ya
ratan Aksoyun en esaslı temeli olduğu
muzu inanla ve kuvvetle iddia ediyo
ruz. 

Evet arkadaşlar; bınlerce yıl top
rakların altında yatan hakikatler bugün 
birer birer meydana çrucıyor. Artık (yu
nan mudzeııinin) asıl kökleri aydınla
nıyor. Her gün bir kat daha yeni bir 
belge ile kuvvetlenen tezimizin yarat
tığı türk nasyonalizmi dar ve kısa bir 
§Ovönizm değildir. Artık tıirk nasyona
Hzminin bu görüş ile evrensel bir ma
nası vardır. Yeni tezlere candan bağla
nan türk gencliği kendisini uluslarara
ıı medeniyetinin en yakın bir iç duygu
su ile üyesi sayar. Yeryüzündeki ulus
lardan birçokları kendilerine heyecan 
ve enerji kaynağı bulmaık için tarih yap
mak mecburiyetinde kalıyorlar. Türk 
ulusunun buna ihtiyacı yoktur. Onun 
tarihi çok derin ve zengindir. Geçmiş 
zamanlardan şimdiye kadar geçen her 
bir devir bir değil birkaç ulusa gurur 
verecek derecede kuvvetlidir. · İslam· 
osmanlı devri dar bir görüş ve düşü· 

nüş içinde bile Süleymaniye gibi dün

yanın büyük bir abidesinı, Itri gıbi bir 
musikişinası, Yunus gibi bir şairi ya
rattı. Bugünkü yeni görüş ve ge • 
niş düşünüş türk gencine çok büyük, 

çok renkli ve çok zengin bir ılhaın 
ve enerji kaynağı verecektir. Bunu .ı:a -
man ve gelecek yüce realiteler halinde 
sbyliyecektir. 

l:Jizim manışımıza göre türk 
ulusunun uluslararası medeniyettelti 
rolıi ve izi umud edildiğinden daha çok 
ziyade olacaktır. Bugünkü türk genc1 i· 

ğinin ~üklümü bu sevimli ve çekici U!
kiıye kısa bir zamanda ulaşmak olma
lıdır. 

Arkadaşlar; türk ulusunun yeryüzün· 
deki eksikliğini ve büyüklüğunü ya). 
nız toprak altından çıkan belgelerle de
ğil aynı zamanda tarihinin ilk günlerin· 
den bugüne kadar ayakta duran en c;tn-

lı müessese ıle ispat edebiliriz. Bugiin 
dil bilginlerinin anlatışlarına göre Ar

ya familyasından olan dillerin anası 
Sanskrit degil eski türk dili olduğuna 
dair kuvvetli emareler elde edilmİ!-i· 

tir. Bazı bilginler Hindu avrupai dille· 
nn teşekkülünde uguroaltaik dil deni

len eski türkçenin çok tesir yaptığını 
bu dillere geçen türkçe köklerin sayıla
m:yacak kadar çok olduğunu kuv'wetle 
iddia etmektedirler. Şu halde rnsanlı

ğın diişünüşanc yeni bir kuvvet ve he
yecan veren türk soyunun dili l:aşka u
Juslnr dillerinin meydana gelmesinde 

en b:üyük amil olduğu halde :;.on kurun
!arda kendi öz benliğini kaybedecek c.lc

recede yab~ncı sözlere boğulmuştu. 

Türk tarihinin ve dil ilimleri araştır

masının ilk eyi ve verimli tesirleri di
limizdeki bu yabancı sözleri atmak ol
muştur. Ulusun duygularına dilmaç o

lan Halkevlcri türk dili tetkik cemiye
tinin direktifleri içinde iki yıldanberi 

bütün kudret ve varlıklariyle halk ara
sında yaşıyan binlerce söz toplamış ve 
Halkevlerinin önderliği ile dil bayramı 
memleketın her köşesinde coşkun bir 
scvincle kutlanmıştır. Bir ulusun yüz
lerce yıl yabancı baskısı altında kaldık
tan sonra asil bir kalkınma ile silkinip 
yabancı sözleri atarken gösterdiği gö • 
rünü~ün büyüklüğü ve yüksekliği kar
şısında insanın irkilmemesine ve ürper
memesine, yurdun her köşesinden coşan 
bu temiz kımıldanış karşısında göğsü-

Fransız sosyali ılcri l~pau} ol 
sosyalist mahki'ımları lehine 

müdahale euilcı·. 
Paris, 22 (A.A) - .Bıir çok fıanaız 

sosyalist say1avlar, lspan:ra reisicüm· 
buru B. Zamoraya bir telgııaf çekerek 

kendisinden Gonzale Pena ve Tteodo
mi ro Menendez haklarrnda alınan ceza. 

)arın tatbik cdilmesmin ôniıne geçme -

sini istemişlerdir. 

ISVlÇRE~DE 

Silah i~leı·ini <liizenlenıc komne~i 
Cenevre, 22 (A.A.) - Sılah ticcıret 

ve imalini tanzim ile meşgul olan ko· 
mite Amerika projeı;ınin tetkıkıne de • 
vam etmiştir. İsveç, İspanya ve f'ani ~ 
marka murahhasları bu projeye ı' .•• ak 

etmişlerdir. 

Komıte bundan sonra silah ticareti 
hakkındaki pro1eyi tetkık etmiş ve 
fransız ve ıngili<' mumessillerinin be • 
yanatını dinledikten sonra mıizakeı eyi 
25.2 tarihine bırakmıştır. 

Silahısızlanma koufrruno;ı 

konıih'ı:ıiıult: 
CenevN:, 22 (A.A.) - Sılahsı.ı:lan

ma konferansının komitesi, lıazı sebep
lerden dolayı, Amerikan projesindeki 
kontrola aid maddelenn heyeti umumi
yesini müzakere etmeyi başka lıir zama
na brıakmıştır. Komite, bu maddeleri, 
silah yapılışı komitesi müzakerelerinin 
sonucundan sonra, münakaşaya başlıya

caktır. 

müzün kıvancla dolmamasına imkan 

yoktur. 
Arkadaşlar; dil, bir ulusun ta ken· 

disidir. Bir dilden o ulusun karakterini 
yaşayıf ve düşünüş biçimini anlayıp 

görmek mümkündür. Avrupa dilleri an· 
cak Latin tesirinden kurtulduktan son
radır ki şedövrlerini verebilmi~tir. Çun
kü bir dil yabancı baskısı altında bu· 

Juntluk~a sahibinin hakiki dilmacı ola
madığından yüksek ve derin sanat eser
leri yaratmasına imk~n olmuyor. Şimdi 
artık türk milleti kendi soysal varlığın· 
da en esaslı noktalardan birine daha 
parmağını koymuş bulunuyor. Büyük 
Önderin önderliği altında giriştiğimiz 

bu büyük savaştan da üstüıı çıkacağı

mızdan en ufak bir şüphemiz bile yok

tur. 
Halkevlerimiz bir taraftan ana di· 

lın güzel sözlerini toplarken diğer ta
raftan da yürüdüğümuz yol üstünde hal· 
kı aydınlatmak için çalışmaktadır. Bu 

amac etrafında bu yıl bütün Halkevle
rinde verilen konferansların sayısı 

(1537) dir. Bu yıl içindeki müzik kı· 

mıldanışı da geçen yıllardan daha çok 
kuvvetli ve esaslıdır. Uluslararası mü
zik tekniğinin ulusal müzik yaşayışı· 

mıza uydurulmağa çalışılması bu yıl her 
zamankinden daha çok geniş bir ölçü-

de yapılmaktadır. Müzik kompozitörle
rinin vukuflu anlatışlarma göre saf ve 
temiz türkçe uluslararasr müzik tekni
ğine son derecede uygundur. Ve gene 
kompozitörlerimizin besteledikleri eser-

ler gün geçtikçe çoğalmakta ve güzel
lcşmektedir. Ankara'daki senfonik or-
kestradan başka 1stanbul'da İstanbul 

Valiliğinin, Bursa, İzmir, Adana'da 
Halkevlerinin teşebbüsleriyle birer or
kestra vücuda ı;etirilmiştir. Çok eskl 
zamanlardanberi müzik acununda husu
si bir rengi olan. türk ulusunun yakın
da kendi ulusal atmosferi iç.inde ulus-

lararası tanılan ve sayılan müzisyenler 
yaratacağında asla şüphemiz yoktur. 

Bu yıl ıçınue bütün Halkevlerinde 
(402) kon:.er verilmiştir. Temsil haya
tımızda da geçen yıllara nislıctle daha 
büyük bir ilerleme ve daha geniş bir 
-;;alışma vardır. Bu yıl bütün Halkevle· 
rinde verilen temsi1lerin sayısı (511) 

dir. Köycüler şubesinin her taraftaki 
çalışmaları çok göze çarpacak derecede 
kuvvetlidir. Birçok Halkevlcrinin köy· 
cüler şubesi soysal dertlere göre kol· 
lara ayrılarak köylerde çalışmaktadır. 

Bir yıl içinde (120) köy gezen ve on
ların soysal derdlerini inceleyip araş
tırdıktan sonra tesbit edip ona çare 
bulmağa çalışan Halkcvlerimiz vardır. 
Köy incelemeleri bize çok geniş bir ça
lışma ve didi me alanı verecektir. Bu-

Kendi radyomuzla 
duyduklarımız 

- ltalyan askerlerinin tarki Afri -
ka" ya IC\ kine devanı edilmcl~tcd r. Yir • 
mi dört bin tonluk Vull<anya adındaki 

vapur, asker lutalarının topla:ıd klnrı 

cenubi l talya'ya hucket ctınişt.r 

- Fransa0 claki işsi lcrin ısı 16 
şubata k tdar 500.00'1 kişi o!nr k t eı:b t 

edilıni~tir. 

- Önümüzdeki ynz Varşov 'dıı 8~ 
bin k "ı; !ik bir sta yom y p·lmas na b'\~· 

lanncnlttır. 

- Bftr'in"de açıllT'ış olnn uluslarr;ı.sı 
otomobil $erg isini 4"13 OO'l k · ııi gezmiş 
tir. 

Japun}a i~t· karı~ını) ıu·ak 
Roma, 22 (A.A.) - J&ponya

nm Roma Büyük elçisi, Royter a
iansı muhabirine, hal} a ile sa vc.ş 
halinde, Japonyaı ın 1 :abeşistana 
herhangi bir r.uretle yardım el -

mesinin mevzuubahs ol~dığım 
söy lemis.tir. 

Ba) l\1usolini ni.o~uula 1 r.thlu..,n 
,_;İtft•t· .. k 

• 
Roma, 22 (A.A.) - B Mussolıni, 

Akdenız İtalyan mustc:mlikesı sorunıu
nun bugünkü durumu hakkında ken -
disine geniş ızahatta bulunan Trablus· 
gaııh ve havalisı valısi Mareşal Balbo • 
ya, gelecek nıs.ında Mısırı Tun usa bağ
Jıyacak olan kıyı yolunu açmak üzc:re 
Trablusgorbe gidcceğinı söylemiştir. 

nunla beı aber şurasını d;ı ıtiraf edeyim 
ki köycülük ustündekı çalı;>ma att:şı dil 
kunıldanışı gıhi henüz ~c:ncl bır kımıl· 
danı;j değildir Köyun binlerce derdine 
cevab vermekten hcnuz uzaktayız. Yü
reklen ınan dolu Halkevı çocuklarının 
nihayetsız bır ııl>1kla :><lrıldıkları bu ul
kü yolunda uzun ve fakat tit:vimlı ve 
çekici bır çalışmadan ı.oıırcı muvaffak 

olacakları utbıidır. Kımı;esızlere ve: za
vallılara şefkat kolunu açan ve muhit
te acıma ve yardım du} gu ve tsebbus

lerını telkın eden ıçtıma~ ydrdım ~ulx:· 
sınin ve hayat kavgası dolayısiyle okul 

dışında kalmı~ların ııınumı kul -
türlerim çoğaltmak içiıı çalışan Halk 
dc:rshanderı kütüphane ve neşrı .ıt ıle 

müze ve :iergı şubelerının daha ~enı~ 

bır alanda bu yıl daha verımlı oldukla
rını kıvancın arıeylerım. Hc:r Halkevı
nin çalışması üstünde durarak lur yıl 
içinde neler yaptığını ı;c:vincle öğiınc:· 

rek saymak isterdim. Fakat bu yıl Halk· 
evlerinin sayısı (80) dir. Bütün çalışma
yı .kısaca bildirmek için c:n az birkaç 
saatten ziyade vaktaınizl "lmak korku· 
su lıeni bu ze~kten mahrum etti. BU· 
tün çalışmayı bugün dağıttığımız bro
şürde kısaca tesbit ettik. Sözlerimi bf· 
tirmeden evci Halkevlerlnin her fUbe· 

Y COSL\\'YA
0

l>A 

Yugo .. tav) atla ki h:"tt 1 i"t•nin 
a ... h nt·ymi:;o "! 

Belgr.:ıd, 22 (A.A.) - Avala ajansı 
bildıriyor: lçerı ışler bakanı B. Popo
vıç dün akşam verdigi bır bildirımdc, 
Sıbınye köyimde çrkan kcı ıklıklar do· 
l.ı) sıyie ıdarı ve adli mal:amlar tara • 
fından derhal tahkikat y. pılmasını ern· 
retti ıni bildirmış ve demı ·tir ki: 

· -Komisyon tahkikata başlamadan 
ôn e, 2:> şuhat sai.>ahı 200 köylü Brod 
kasabasına gelmişler ve tevkif edilmi~ 
olan şahısların hıçlıir ş .. rta baglı tutul· 
m. d.-ın serl>e t b r.ıkılına rını ıstemı~ 

lc:rdır Koyhıler ,kasabanın llı ında dur· 
d.ırulmu ve kenuılcrınt.> dagılmal rı 

oyJenmıstir. I • kat kö; lıılc:r buru ta· 
b.ınca ate i ile cev.ı.b verınışkrdir. Bu· 
nun u.ı:erıııe, nı.t..ıınnameleı 

jaııdamıalar da ı;ılahl.ırını 

i&tcmışlcrdir. Be ki i alımı 
r.ı•anını;ıtır. 

mucibınce, 

kullanmak 
uc kişi ya· 

İçerı ı;ılerı lı k.mı, b~1 natının ı;o • 
nund.ı, hır içerı işler bak,ınlığı miıfet· 

tısının de halk arasında k.ırışara.k halkı 
tc:skıne çalışı11dsını ıcab ettirimiş olan 
bu vakanın çok çaLuk lıı:- :..urette aydın· 
ldtılacagını ve: ı;uçlular hakkında kanu· 
ni tedbirler alınacagını bilcHrmiştir. 

Al..J\IAN \' A 'f)A 

H. llitlcr J•'raukforfu gitti 
Frankturı - odeı, 22 (A.A.) - B. 

Hıtler dün harbiye: bakanı ile birlikte 
buraya ~elmış. askeri teft1ş euniştir. 

B. Hitlcr, tezahurat ile karşılanmıştır. 

sındc candan bağlılıkla çalışan mual· 

lim doktor ve dıo1c:r meı>kkleıe ınensub 

arkadaşlaı a yiıksck hu.ıuruııuzda derin 

şukranlarımı arzetmcği bır yurd borcu 

sayarım. 

Bu ıoylevden a.onra gayet gtizel ınu· 

sıkı parçalan dinlenmiş Göthe'nin itiıcııl 

pıyesindc:n bir perde temsil edilmiştir. 

Gerek musiki parçalaıı ~c:rekııt< piyesi 

tı:ını;ıl eden gençler halkın iddetli al • 

kışlarını kazanmışlardır. 

Aııkard, 22 (A.A.) -

Yurdun bırçok yerlcrindeıı g len 

telgraflarda lıugun Halkc:vlcrinin açılış 

yıldöniimünün meraıoimle ve zengin pro· 

gramlarla kutlandığı bıldinlmcktedir. 

Toplantılar çok kalabalık olmuş, IJazı 

evlerin ııalonları halkı almıyacağı c:vclce 

kesdirilerck toplantı sıııı:ına salonların

da yapılmış, merablme İstiklal marşiyle 

başlanmış, söylevleı aöylı:nmı , ve: rad

yoda Ba~bakan lsmet lnönil'ntin söylevi 

dinlenmiştir. Merasimden sonra piyes • 

ler tcmsU edilmiş konser ve milsaınere· 

lcr verilmiştir, geçe için de balolar ter • 

tib edilmiştir. 

Dün halkevinJe verilen konıerJe eserleri çalınanlarla çafor.!ardan 
grup: Bay Necil Kazım, Bay Ulvi Cemal, Bay Necdet Remzi ve 

Bayan Ferhunde Ulvi C '!mal 

bir 
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liaJkeviıı<le ifigenia 
lialkevlerinin yıldonumü i.cin verilen 

dünk · d .. • 
ı U sa e musamere, geçenlerde yapı· 
8.1\ " •• . 

muzıkal feı;tİval'' e göre hem daha 
fok anlaşılmış hem de daha çok a!k.ş • 

l~n:•§hr. Sebebi, daha iyi ve daha ölçü
u azırlanmış olmasıdır. 

. Ulu.sal opera yerine yerli vokal ve 
ınstı:-uınent l .. "k" .. l .. kl . a rnuzı ın en guze orne e-
rı dinlet"J · 
\1 • ı mış; ayrıca yabancı parçalaı· 

~rılmiş en sonunda da Göthe'nin lfige
nıa'ıınd .. an son peı·de oynanmıştır. 

. Gothe'nin bu eseri klasik benzerleri-
nın en gu·· il . d ı · p· . Ilı ze erı arasın a ge ır. ıyesın 

k ana ve şekil bakımından miymarisi, 
Usursuzdur. Dil, son derece temizdir. 

d ~u var ki, tıpkı Tasso gibi, İfigenia 
a ıdcolojik ve felsefi bir eserdir. Aksi-

Yon'u ag· k 1 . .. • ır a ış ı ve mıtoloJık konunun 

lrnatuınluğu ve mahdudluğu ile çerçeve-
enrnişf. B . . ıı · undan dolayı, eserın tam te· 
ıır Yapnı . . . . d .. ası ıçın; dınlıyenler tarafın an 
oncede k l n o unmuş olması, oyr.ıyanlaı· 
arafından d .. 1 d"l" .. 1 b" . a en guze ı ın en guze ır 

•ntad ile d • 1 d' ·ı · k' eger en ın mesı gere ır. 

. lialkevi sahnesi, böyle klasik bir ese· 
ı-1 vernıekl b '" .. k b' b' tm' e uyu ır ız.met e ış 

onun si d"l"k d . . · m ı ı yalnız bir per eııru oyna-
rnalda da b"" .. k b .. . . Ş uyu bir isa et gostermıttır. 
d Unu da hemen işaret edelim ki, temsil-

e e~iyce muvaffakiyet göıterilmiıtir. 
Pıyeıi radyoda ve elimizde aslı ola-

rak takib tt' w. • • • • • h k'-· 
d 

e ıgımız ıçın, tercume a aun-
a da bir f'k" d. '-!idik T ·· ı ır e ıne"' . ercıume, 

:ı:~yıftır ve klasik e&erlerde tecviz edile-

:Yecek kadar serbesttir. Buna, bir de , ı: Parçaların anlatılan reji tarafından 
çı rıldığını katarsak, eserlerin ne kadar 
:Zedelenmiş olduğunu anlarız. 
. R.ot aahibleri, yukarda da dediğimiz 

ail> · d ~·. epıyce muvaffak obnutlardır. Tam 
.~ıal. Çünkü lfigenia'nın ıon perdeıi, 
~ liva ettiği çarpışma ve vuruıma unıur
b~ruıa rağmen, bütün phisların birer 
•r~ içferahhğına kavuıtukları perdedir. 

Zaten piyesin ruhunu "suç yüzünden 
~earn~t., in bütün Agamemnun ailesini 
ttıerhametsizce takib eylemesi t~kil 

eder. ilk ve orta perdelerde bu ıeamet, 
aileyi tamamen ortadan kaldıracak gibi 
bir şiddet gösterir ve piyesin havası 
tanı bir tragedia havası olur. 

Fakat son perdede, hakim unsur, 

"sükunet,, dir. Daha evelki perdelerde 

bir çıJğından faı·ksız olan Ore'it bile, 

her teyi berrak görmeğe başhyan ve 

"kız kardeş'i kurtarmak., derken Opol

lon'un kız kardeşi Diana'nın heykelinin 

değil bizzat kendi kız kardeşi lfigenia

nın bizzat kendisinin kurtarılmaııı ge • 

rektiğini kendi kendine tefrik edecek 

kadar ruh • duruluğu göıterir. 
işte bunun için, beşinci. perdenin 

lıa.vas1 iyi yarahlamamıştır. Fakat bu ku
sur, reji'ye aid bir kusurdur. Anlatılı -
l'or ki, be§inci peı·desi ile iktifa olunsa 
dahi, rejisörün piyesin heyeti umumiye
si ile meşgul olması lazungeleeeği şartı 
&'Özden kaçırdmışbr. 

Fakat bütün bunlara rağmen, biz bu 
seferki temsilden memnunuz ve onu 

meydana getirenleri kutlarız. 
lialkevi s:.ılınesİn'."! böyle temsiller 

:Yakışır 

BURHAN BELGE 

İı,tatistik 

1 
Devrimizde ı akamın ve istatistiğin 

a dığı büyük ehemmiyet berkesin biraz 
olsu . 

n htatistik mefhumu hakkmda ma
ı · 
uınat sahibi olmasını icab ettirmekte -

d" 
~r. Andre Liesse'den bay Suphi Nuri-

nın d'r . 1 •mıze çevırdiği İstatıstik adlı ki-
ta.b ·. 1 :ıte bu ihtiyacı karşılamaktadır. 
I>ün ve y .. . 
i . arın tercume kulhyatınm 17 
ncı sa 

1_.. Yhrnı te:,kil eden bu eser Kurun 
"Utü . 

Panesı tarahn<lan neşredilmiştir. 
l anes· 3 1 O knnıstur. 

Sılılth t• meemııa ... ı 
Sıhhi•'c .t · , ı · le . ~ ve çtımaı muavenet ve ta-

tı taraf d 
11) ın an neşretiilen Sıhhiye n:ec-
uasının b" . . • . . • . 

5 
ırıncı kanun tarıhlı 71 mcı 

a:yısr ç k . 
ı mıstır. Bu sayıda resmı ka-

llun . 
rn.· ' nızamname, talimatname ve ta • 

ltnlcr ist t" "k · d • · "k 
1.k ' a ı stı ler, memurın egışı • 

1 leri . 
ı.· gayrı resmi kısımda hava har-
ıı.ıı vem" . 
rüUıı . uaafaa i~lerinde tcbabetin öldü-
lleb" "'a., "Mısırda :;ağlık işleri,, "Ec • 

ı clcvı .. t • . . . ·s hh" . tir , .. ıstatıstıklerı, ' ı ı ve ıç-
naı su . 

::. un,, yazıları vardır. 

• 
1 ç D 
Tell Aviv se~~gisi müdürü. 

İstanbulda 
İstanbul, 22 (Telefon) - Teli 

Aviv (Suriye} de açılacak ulus . 
lararası sergiye Türk tüccarlarının 
da iştirakini temin için sergi mü· 
dürü lstanbula geldi. Buradan 
Avrupaya gidecektir. Sergi mü -
dürü bay Yaffa beyanatında: 

"- Türk tüccarlarının serei • 
ye İ§tİrakindeki faideleri anlaHık
tan sonra Türkofisin ve ticaret o
dasının müracaatini iyi karşıh • 
dıklarını ve iştirake çahşacakfo rı
nı vadettiklerini söylemiş, 1931 
de Filistine 81694 lira olan türk 
ihracatının 1934 ün ilk altı ayında 
306265 liraya çıktığına işaret ede
rek Türk tüccarlarının gittikçe da
ha fazla artan bu menfaatine kar
şı alakasız kalamıyacaklarını ili· 
ve etmiştir. Gene mumaileyhin be· 
yanatına göre Türkiyeden Filisti
ne bilhassa hububat ve hayvan 
gönderilmektedir. Filistin serbest 
bir pazardır. Uluslar derneğine Ü· 
ye olan bütün devletler Filistin 
aümrüklerinde en ziyade müsa • 
adeye mazhar devlet hakkına da 
eahiptirler. Filistinde döviz tah 
didatı da yoktur. Satdan malın 
bedeli ıerbestçe 3denir. 

Halkevlerinin açılma 

günü 
lıtanbul, 22 (Telefon) - Evelce bil

dirdiğim program mucibince lıtanbul
cla halkevlerinin yıldönümü parlak te -
phÜratla kutlandı. Yeni Halkevleri açıl
c!ı. Yalnız radyo tertibatı iyi olmadığın
dan Ankara'daki ıöylevleri takib etmek 
mümkün olamamıştır. 

Kazalardaki maarif memurluk -
larmm kaldırılması düşiiniilii yor 

İstanbul, 22 (Telefon) - Ta
•arruf için kazalardaki maarif 
memurluklarının kaldırılması ve 
bu vazifenin mekteb baş muallim
lerine gördürülmesi için tetkikat 
yapıldığı söyleniyor. 

Tramvay ,.e ti.in el şirketi miif et· 
tişleri geliyorlar 

İstanbul, 22 (Telefon) - Bel
çikadan gelen elektrikli tramvay 
ve tünel ıirketf müfettişleri hüku
metle temas etmek üzere bu ak
tam Ankaraya hareket ettiler. 

Buğday işi tahkik komisyonu 
işlerini bitirdi. 

İstanbul, 22 (Telefon) - Buğ
day yolsuzluğu işini tahkik eden 
komisyon işini bitirdiğinden İs • 
tanbulda bulunan Ziraat Bakan -
lığı müsteşarı bay Atıf Bayındır 
ile Ziraat Bankası idare meclisi 
üyelerinden bay Kemal bu akşam 
Ankaraya döndüler. 

Bay Atıf Bayındır tahkikat so
nucları hakkında şunları söyledi: 

"- lş bitti. Tahkikat fezlekesi 
Ankarada hazırlanacaktır. Tahki
katta bitaraflığı temin için bazı 
memurlara işten el çektirildi. Bun
lar hakkında son karar Ankarada 
verilecektir. Mesuliyetler meyda
na çıkmıştır. Mesuller fezleke ha
zırlandıktan sonra belli olacak -
tır .,, 

Difteri a~ı~ı 

• İstanbul, 22 (Telefon) - Bu hafta 
sonunda 1stanbul'da 8 - 12 yaf arasın
daki bütün çocuklara difteri aflll yapı-

lacaktır. 

E!inaf bankasının vaziyeti 

İstanbul, 22 (Telefon) - Şehir Meo

lisi çarşamba günkü toplantısında Esnaf 

Bankasının mektubuna cevab veıirse 

Banka heyeti umumiyeai perşembe günü 
toplanacak ve bu cevabı konuşacaktır, 

Jfalk belediyeye bir mazbata 
verrli 

I stanbul, 22 (Telefon) - Belediye

ye Üsküdar tramvayının Küçük Çamlı
caya kadar uzatılması için 1200 imzalı 
bir mazbata verilmiştir. 

u l. u s 

u y u K L A R 
Drşarrişler Bakanı 

bugün geliyor 
lstanbul, 22 ( Telefon) - Dışarıişlcr 

Bakanı Bay Tevfik Rüştü Araı. bu ak -
,am Ankara'ya hareket etti. 

(uuakkale lwlcdi) e ha~kanlığı 

Çanakkale, 22 (A.A.) - Çar.akkale 
belediye başkanı B. Veli Yasın Kay:.eri 
saylavlığına seçildiği için belediyeden 
çı.:kildi. Belediye meclisi yeni bir başkan 
ıeçimi için toplanarnk belediye üyesin -
den avukat Osman Gareli ba~kan seçti. 

G iuu ii!-ıhane fırka kou "rt""i 
> "" 

Gümüşhane, 22 ( A.A.) - C. H. f. 
kongresi dün saat 14 de aç:larak k 111g

renin saygıhuı Atatürk'e, başbakı. 1 ğa 
ve genel katibliğe telle sunuldu. Kon -
gre başkanlığına belediye başkam Muh
sin Ataç seçildi. Memlel<etin dcrd ve ih
tiyaçlarına uygun ve faydalı temenni ka 
rarları verildi. 

)fıığla) a :tt>) tinJiklcr için gelen 
m ii tdıa~sıı-;lar. 

Muğla, 22 ( A.A.) - Vilayetteki zey
tinliklerin bakımına memur edilen mü • 
tehassı&lar gelmişler merkezleri Milas, 
Fethiye ve Marmaris olmak üzere ça • 
htmaya başlam[şlardır. zi,·aat Bakanlığı 

nın bu tedbiri halkı memnun etmi,tiı·. 

Muğlada suı·ık ve ciibbe kalktı 

Muğla, 22 ( A.A.} - Şehrimizde bu
lunan müfti ve imamlar ıarıklarını ve 
ruhani kiıvelerini çıkararak medeni kı • 
yafette giyinmi~lerdir. 

.Bfr kaza kurbanı 

İstanbul, 22 ( Telefon) - Geçenlerde 
Üsküdar Tramvay kazaımda yaralanan 
Ali Riza ismindeki bir mektebli Zeyneb 
Ki.mil HHtahanesinde öldü. 

Kok fiatlan 
İstanbul, 22 (Telefon} - Oko

nomi Bakanlığının kararı üzerine 
kok kömürlerinin toptan satıf fi -
atma muamele vergisinin zam -
medilip edilmiyeceği münaka§a e
liyior. Kok satan bazı müessesele
rin satışı ağırlaştırdıkları söyleni
yor. 

Erzincarıda ela peçe "e çarpf 
kalkryor 

Erzincan, 22 (A.A.) - Umu. 
mi meclis bugünkü toplantısında 
üye bayan Hatice tarafından peçe 
ve çarşaf ve kafeslerin kaldırıl • 
ması hakkında verilen takrir bü
yük bir alaka ile karşılanarak 
kal dınlmıştır. 

-----·-··-----
Ziraat müdürlerine veri
len dünkü çay ziyafeti 

Ziraat Bakanı bay Muhlis Er
kmen'in Ziraat enstitülerinde açı
lan kurslara devam etmek üzere 
Ankaraya gelmiş olan 25 Ziraat 
müdürü şerefine dün Athspor ku
lübünde bir çay ziyafeti vermiştir. 
Ziyafette birçok saylavlar, ziraat 
bakanlığı erkanı, ziraat enstitüle
ri tedris heyeti a7aları ve daha 
birçok zatlar hazır bulunmuşlar
dır. Resmimiz bu ziyafette bulu • 
nanları gösteriyor. 

İstanbul belediyesi 7 50 
bin lira ödünç alıyor 

lstanbul, 22 ( Telefon) - Umumi 

mecliıin perşembe günkü toplantısında 

f stanbul Belediye Reiıliğinin belediye • 

ler bankasından yüzde sekiz faizle ye _ 

di yuz elli bin lira ödünç almak lçiıı 

yazdığr bir tezkere okundu ve tetkik 

edilmek üzere büdce encümenine hava.le 

edildi. Bu paranın yüzbin lirası hal, 250 

bin lirası stadyom, 154 bin lirası iymar 

planı, 100 bin lirası gaz depoları, 70 

bin lirası asri mezarlık, 2 bin lirası ze -

hirli ga.ı:lardan korunmak için alınacak 

gaz ma:;kcleri, 50 bin lirası Haydarpaıa 

da tı"en yolu altında yapılacak geçid 
içindir. 

Af yonlarrnuzın morfin 
derecesini yükseltmek 
için tedbirler alınıyor 
İstanbul, 22 (Telefon) - Afyon in -

hisar idaresi afyonlarımızın temiz ve 

İyi biı· surette toplanması için afyon 

eken viliyetleı·e bazı nümune aletleri 

ıöndermiıtir. Tohum lslıı.h işleriyle uğ

raşan laboratuvar seçme tohumlarda 23 

buçuk dereceye kadar morfin dereceİi 

tesbit etmiştir. Halbuki timdiye kadar 

azami morfin derecesi on altıyı ıeçme • 

mişti. Bu tecrübe vaktinde alınan ilk 

müııhet neticedir. 

Zt'lıirli gazlar hakkmıia hir 
kon f t•rans '(•rildi. 

lstanbul, 22 ( Telefon) - Üniversite 

fener patrikhanesinde Sensinod mec • 

zehirli aıazlar ve bunlaı·dan korunma 

hakkında bir konferans verdi. 

Y (•ni papas kı) af etleri 

lıtanbul. 22 (Telefon) - lstanbul 

Fenel' patrikhaneıinde Senıinyud mec· 

liıi mabed dışındaki papas kıyafetlerini 

teıbit için bir komiıyon ayırmıttır. 

Hava duı'umu 
Ziraat Bakanlığı meteoorloji enstitü

sünden alınan malumata göre, son 24 
ıaat içinde yurdun cenub ve cenubu far

ki Anadoluıu ile doğuanadolusunda Si. 
irt ve Karadeniz kıyılarında Ordu yağ[ı· 

lı ve diğer yerler yağışsız geçmittir. Ya. 
i•t tamamen yağmur l!ekJindedir. Ölçü. 

len en çok yağış mıktan Gazia.ntep'de 
17, Silifke ve Siverek'de 14, Kiliı'te 12 

ve diğer yerlerde 2 • 8 milimetre arasın
dadır. Toprak üstünde karın kalınlığı 

Kars'ta 4, E1"Zurumda 15, Afyonda 20 
santimetredir. 

Hava suhuneti de düne nazaran yer 

yer 2 - 3 dereee arasında azlık veya 

çokluk göıteı·mek ıuretiyle mütehavvil 

geçmiştir. En düşük auhunet deTeceleri 

sıfırın albnda Kars'ta 17, Erzurum'da 
10, Afyonda 12, Ankarada 7 derecedir. 

En yüksek suhunet 11fırm üıtünde 18 

derece olarak Antalyada kaydedilmİftir. 

Dün Ankara'da aaat 14 de auhunet ıı -

fır derececi• kftydedilmittir. Rüzgar sa
kin ve ha.va tamamen kapalı leli. 

SAYIFr\ 3 

Diiiünii§ler • 

Uünl~ü kutlanıa 
Halkevlerinin üçüncu kurtulut yJdö

nünıüoü kutlamak için hfl."•vimizin l• 
tib etmiı olduğu dolgun ve her bakma • 
dRn mükemmel prosram dün anlaınb-

lara çok i'Üzel ve hulı birkaç ... t yaıatbr 
Baıbakanmuzın sıcak ve tath aeaila 

Halkevleri hakkında yaptıfı ea·l'in ko • 
nuıma, ve onu takib eden Bay Necib 
Ali'nin bilhaua dil itini eJe aJan güal 
konferanıı üzerinde duracek değilim, bu 
değerli söylevleri aynen l'•zetemizde 
okuyacaksınız. 

Ben, asıl programın, gazetede te5bi 
ti mümkün olmıyan bundan ı;onraki kı -
aımları uzerinde düşüncelerimi söyle -
mek için büyük bir istek duyuyorum. 
Çünkü, once ~unu kaydetmeliyim ki, 
dünkü müsamere, baştan aonunn kadar 
kusursuz, ve şimdiye l.adar Hall<evinin 
veı·mif olduğu bütün temsil ve konser
leı den daha mükeıwncl oldu. 

Bu program bize, Nurullah Şevke • 

tin tatlı, gür ve işlenmiş sesini, hem ulu
sal ve hem de garb motifleri üzerinJe 
dilenmek imkanını vermekle ayrı bir 

değer kaı.anıyordu. Geçenlerde bu su • 
tunda çıkan bir yazımda ulusal ı;eslerİ· 

mizi halka dinletmenin hem halk ve 
hem de •es saantkarlanmn için ııe k ı· 
dar faydah olacağını ıöylemiştim. Halk
evinin bu ilk tetebbüsünü sevinç ,et k
dirle karşılıyor ve sık ~ık tekraı lanmA 
sını dileyoruın. 

Çok doğru ve isabetli bir görüşle 

dünkü müzik proı;ı·amında yerli ve ya -

hancl eserlere müsavi derecede yer ve • 
rilmitti. Bu ıuretle Hayden, Popper, 
Haendel ve Bellini'nin yanında Nedi 
Kazım, Uh-i Cemal, Cemal Re§id gibi 
ulusal bestekarlarımızın değerli konı -
pozisyon ve annonizasyonlarını büyük 
bir hazla dinledik. Ulvi Cemalin armı>
nize ettiği iki halk türküıile Necil Ki
zım'ın bestelediği "sılaya dönerken,, ad· 
lı türkü halkın coşkun 'e içten gelen aJ. 
kış ve takdirleriyle karşılandılar. Necil 
Kii..zım'm gerek bu hirküsünde ve ae • 
rek sonra çalınan "Poeme" indeki oriji
nallik bu gene kompozitörün ne kadat
zengin bir içalem sahibi olduğunu bize 

.. · sterdi. Türk musikiıi haldı olarak on

dan çok şey bektiyebilir. "Poeme'' inde

ki motiflerde yerli ve garb unsurlannua 
biı·ibirlerine mezcedilmemiı bir halde 
ve ayn ayrı durduklarım gördük. Fakat 
bunu şimdilik bir kusur telakki edeme
yiz. Bu, iki ayrı duyuı ve .öyleyiı tarzı
nı bir halita halinde kendinde me;ı;cede • 

cek türk müziğinin vücude gelebilnaeal 
için daha uır:un çalııma deneleri H _.. 

man icabedecektir. Ulvi Cemal'in Bet 
damlaıında da bu tanatki.nn ruh busa· 

ıiyeti kafi derecede kendini ıöıteriyor. 
Y alnı2 Cemal ReJid için, bu kompoıitö
rün zenııin olan eserleri araamdan daha 
iyi parçalar ı;eçilebilirdi , diyeceği2. 

Piyanist Ferhunde Ulvi ve Ulvi C• 
mal, viyolonist Necdet Remzi ve viro -
lonselist Edib Sezen dünkü konıes- için 
çok iyi hazırlanmıf olduklarını biu ku
sursuz bir execution' la göaterdiler. Bu 
konsere iştirak etmiş olan bütün aanat
karları alkışlamak bir vazifeydi ve h"'k 

bunu yaptı. 

Konıerden ıonra Halkevı teııltİI şu· 

besi sanatkarları da bize kı•a fak\\t ,.u

zel bir tiyatro ziyafeti verdilet . Oyn.ıt • 
nan Goethe'nin lphigenie adlı ıra ·-d ,.,_ 

nin sonuncu perdesiydi. 
Bir amatör gurupundaıı uınulmıyl'I • 

cak derecede ahenk ve ölçüyle baıarı -
hın bu temsilde lphigcrue rolünde Ba • 
yan Atiye Galib kendisinden bı·klc•diı!i· 
nıiz olgunluk ve hassasiyetle ve rol ı ı i 
benimsiyerek oynadı. Sahnemi1.in tanı 1-

mış sanatkarı Ercümend B~hzad kıs" ro 
lüne kabiliyeti hakkında k- fi bir fi • 

kir verecek kadar hakimdi. Diğer gene· 

ler de eıerin umumi ahengini bo?'.!T'""'\n 

bir muvaffakiyet gösterdiler . 

Halkevlcrimizin sahneleri için kln~' k 

eıerlerin Si' ilmesi lüzumu üzerinde bir 
kaç defa ıar.tr ettim. Dünkü kısa tecı·ü
b,.!lin muvaffakiyeti bu yolda yüriim·k 
İçin xenclerimize biı· vesile olmalıdır. 
c .. ı·çf'k sanata ~den yol tektir, de~e\·li 
emekl!!'r deie <;t.! eserlerin yükü altın • 
da beyhude ezilmiye ve ziyan olmava 
niçin mahkum edilııin? 

Dünkü programiylP bu müsamere 
halk için daha birkac defa tekrarla.tım3· 
lıdrr. Bu suretle bu mavaffak prograınn 
haurlanrnnııı için harcanmıı olan gay • 

ntlerden daha büyük ö lçüde verimt'"r el 
do edilmiş olur. 

Halkevini bu ço!< muvaff..,k bşar mr 

için tekrar kutlam:ı·ıı b!:· t>orc lı'liyo,. 
Ya,:ır Natıi N \ Ylil 
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Söz.ün geli~i 

Alaturlca müzili vu 
kanar)7a l{uşu 

Geçen akşam, Ankaranın yan aokak· 
]arından birisinde bulunan bir lokan· 
taya yolum dUştG. Burada bir radyo 
makinası, bir de, galiba, bunun Hopar
ıörllne bağlı bir gramofon vardır. Bun
da çok duyulmuı eski alaturka plaklar 
çalınıyor. Bu lokantanın radyo ve gra
mofon gibi modern avadanlıkları başın· 
da pek eıki biçim ıilsleri de vardı: Ta
vana uzun te ilerle asılmış üç kafesi ve 
içinde üç tane .arı kanarya. 

Ben. lokantaya ilk girdiğim ııralar
da alaturka parçalar çalınıyordu. Ka
feı;leıdeki kuşlara baktım: pek u ha· 
rc-ket ediyorlar; hele hiç &agalarını a· 
çıp da ötmüyorlardı. 

Ben, kendi hesabıma, kafes içerisine 
kapatılmış bir kuşun ötmesinden hiç 
hoşlanmam; bu az çok bir adamın bo· 
tazına basarak bağırtmak gibi bir fCY 
gelir hana. 

Fakat mademki bu kuşlar ötsün di
ye asılmıştı oraya; niye 8tmüyorlardı? 
Ve ötmediklcrine göre de ne diye bu 
kl örgUnUn1~risine tıkılmışlardı. 

Ben, bunları düşünürken alaturka 
havalar dindi. Lokanta ıahibi, bir mil
ıik devrimi yapmak kararında olduğu
muzu hatırlamış olacak ki Avrupa mer
kezlerinden aldrğr bir havayı çalmağa 
başladı. 

o ana kadar gagalarını açıp ötmi· 
yen üç kuş, bir ağızdan şakımağa gi
ıiştiler. 

Alafranga müı;ik ve alaturka müzik 
hahsini kökünden söküp atacak çak de· 
Jiller bilirsiniz; insan sesinin gelişme· 
a.i ve düzen kazanmaıı için her türlü 
:zenginliği kavrıyan batı müziğini Öv· 
mck için uzun uzun yazılar ya.zabiliriz. 
Fakat Ankaranın kenar lokantaların

~an birindeki bu manzara kıaaca bana 
anlattı ki: alaturka dediğimiz müzi1~ 

ten anlamıyan onu beğenmiyen :yalnız 
kulakları Bethoven ve Monrt'ın nağ· 
meleriyle terbiye görmüş b&tı adamları 
değildir; kanarya ku§u bile onunla bir
likte ötmeğe lüzum görmliyor. 

M.N.ARTAM 

.,..., ~ i Aln1an veliahdı 
Prensin çan tasında nazi 

aleyhinde kitablar 
bulunmuş 

Amsterdam'dan 11 §Ubat tarihiyle 
Deyli H erslcl gazetesine bldiriliyor: 

Bundan birkaç hafta evci sabık Kay
ser'in doğum günü idi. Bu münasebetle 
Doru'a birçok hediyeler gelmiş, bu ara
da sabık veliaht da babasının yanma 
y,ibnişti. 

Ond .. n sonra Almanya'ya dönen 
prens alman sınırından geçerken güm
rük memurları eşyalarını araştırmışlar, 
bir bav:ul içinde nazilerin 30 haziran 
1934 de işledikleri cinayetlerden bahse· 
den beyaz kitabtan binlercesini bul
muşlardır. 

Bunun üzerine sabık veliaht apış· 
mış kalmış ve nazi aleyhindeki bu ki

tablarm kendi eşyası arasına nasıl Jta. 
tıştığı hakkında hiç bir şey söylüyeme
miştır. 

Gümrük ve :abıta memurları hadise
yi gizli tutmak istemişlerse de para et
memiştir. 

Bu haber, kısa bir zaman içinde bü
ttın alman işçileri arasında yayılmıt ve 
ldt~ok eilcnceyi mucib olmuştur. 

Gümrük memurları hidiaeyi Berlinc 
haber vermiıler, bu sebcble Hitler, eski 

tııeliahti çağırarak lcendiaiyle ıörü§lDÜŞ
tlr. 

B. Hhler, badieenin kapanmıı oldu· 
tuna kanaat etmektedir. 

TüRK 
ÇOCUKLARI 

TÜRK KUŞU'na 
uçucu üye yazdınız 

Almanyanııı cevabı 
17 fUbaı 9JS tarihli Sunday Tıme~ 

gazetesi şu başmakaleyi yazıyor: 

İngiliz ve fransı . .darm 3 şubatta ver
miş oldukları bildiriye karşılık olarak 

almanlann verdikleri cevab, bir derece
ye kadar eyi sayılabilir. 

lngilz - fransız anlaşması Avrupa 
kıtasında oturan ulusların mUnal!ICbet

lerinde umud verici bir ufha açmıştı; 

alman cevabı ise bunu biraz daha ileri

ye götürmekte, hiç olmazsa geriyt it

memektedir. 

Bundan sonra yapılacak konu~lar 
için yolun açık bulunduğu aşiUr bir 
ıurette ıörünmektedir. Artık bu işi ge
ciktirmemek lazımgelir. 

Bu, büyük bir fırsattır. Henüz ye

nilmesi gereken birçok zorluıklar ve bir
çok eneeller yolun üzerine durmakta 

ise de bundan kısa bir müddet evci pe1k 
uzak görülen, imk!naı.ı uyJlan vazi
yetler, bugün için ele girmiştir. 

Alman cevabı pek tutumlu yazılmış
tır ve tamamlanmış bir cevab olmaktan 
uzaktrr. 

Bundan gonraki müzakereleri yap
mak hususunda Berlin hUkfuneti bir te-

ahhüde girmemc-kte, hele doğu andlaş
maaı ve Almanya'nm Uluslar Derne-

ğine dörunesi meselelerinde ise bütün 
lbütün ausmayı tercih etmektedir. 

Bunda acun tizerindeki ailahlanma 
yarışına bir son verilmeai dileii tak
dirle anılmakta ve müstakil devletlerin 

biribirleriyle müzakerelere giripnelerl 
muvafık görülmektedir. 

Yalnız hava anlajl'Daaı mev.ıuunda 

alman cevabı, nevi cinsine mah&us bir 

mahiyet gösteriyor. Almanya, böyle bir 
anlaşmayı doğru bulmakta, bunun için 

de allkadar devletlerle konuşmalara ba§
lama.ıdan evel Almanya'nın Londra'de 

ingilizlerle Ih.zari konupnalarda bulun
ması leklifini ileri sürmektedir. 

Bu cevab, pek umud verici ve teşviık 
edici bir mahiyettedir. Tabit bunun ger-

çckle~ai öteki devletlerin bundan en 
fazla lıtifade edebilmeleri sayesinde o

labilir. 

Evvela bu cevab Almanyanm barı§ 
haklkındaki arzusunu ve siJahlanma ya-

rışının önilne geçilmesi yolundaki dile
ğini göstermektedir. 

Büyük Britahya b:ıkımından en baş
ta gelen teklif, bir hava anlaşması ol
duğuna ve bunu da esas itibariyle al-

ınanlar kabul ettiğine göre ondan öte· 
si kabil olacak gibi göriiniır. 

Vilhelmştrase'den gelen nota, bugün 
Almanyanın elinde mevcud olan hava 

silahlarının mevcudiyetinin kabul olun· 
duğunu iddia etmekte ise de fransızla· 

rın maksadı katiyen bu degildir. 

Sonra Alman.yanın en önce Londra 

ile temasa gelmek hususunda gösterdik· 
leri arzu üzerinde biraz duraklamak ge· 

rektir. Bundan Almanyanın her yerden 

evel Londra ile arayı düzeltmek istedi
ği anla§İlıyor. 

Şimdi Avrupa'nın dirliği, düzenliği 

için, mademki, bir işe girişilmiştir; bu
nu gerçekleştirmek için bütün ülkekrin 

menfaatini gözetmek lazım olduğu unu· 
tulmamahdır. Almanya da, Fransa da 
bunu bu şekilde kabul ederek karşılık

lı barışın gerek gördüğü tedb,irleri ala· 
c:akJard1r. Herhalde bir anlapağa va-

rabilmek için yapılması ıereken birçok 
,eyler vardır. 

Fakat ıuruuıı da .Sylcmeliyu ki, 
devletlerin biribirleriyJe anlapme1 n 

ifkrin yoluna ıimıeai hu.uıunda bU

ytık timidJer veren birçok if1er, daha 
bugün başardmıf bulunmaktadır. 

ALMAN CEVABI VE DEYU 
HERALDIN MAKALE.si 

Alman cevabı bıklcındı 16 ıubat 19JS 

tarihli Deyli Her.a'ld gazetesi 7ızdığı 
bir IN§makalede diyor ti: 

Almanların Loodra bildiriaine ver
dikleri cevab, evelc:e yaptıimuz a.bmin-
lere uygwı çıktı. 

Her ne kadar güç de oka, uıun da 

ıürse bwıun müzakerelere yol açaccığı 

ze ok 
Hahe~istaıı ve İtalya 

Mançester Gardiyen ga
zetesi de italyanları 

haksız buluyor 
15 .şubat 935 tarihli Mançester Gır

dyen gazetesi şu ba§yazıyr yazıyor-

ltalya hükumeti, Habeşistana kar'ı 
olan durumunda gayet müsaadesiz dav· 
ranmakta devam ediyor, "Bir ihtiyat 
tedbiri olmak üzere,, İtalya'da ııeferber· 

lik yapılmış ve habeşlerin İtalyan ıa· 

yiatını ödemeleri ve İtalyan ba.yrağının 

önünde saygı ile eğilmeleri meıelesinde 
ayak direnmiştir. 

Bu eııefle karşılanmağa değen ihti· 
laf, eeçcn ikinci teşrin ayında olduğu 

hale dönmüştür. O zaman İtalya Valval 
deki italyan zayiatı için maddi ve ma-

nevi tazminat istemiş, Habeşistan da 
ıbunu kabul etmiyerek uluslar derneği 

katında protestoda bulunmuştur. 

O zaman Uluslar Derneği konseyi 
fevkallide bir toplantı yaparak bu me-

seleye bir sonuc verecekti. Bunun ya
pılmaması, yalnız Habeşistan'a kartı 

değil, aynı ı.amanda derneğin, itibar ve 
şöhretine karşı da bir darbedir. 

Fransa ile İngiltere, Habcşiırtam 1-
talya ile doğrudan doğruya müzakere-

ler yapmağa ikna ettikleri zaman, hiç 

olmazsa, bu ıuretle bir sonucuna vara· 
caklarını umuyorlardı. 

Şimdi doğrudan doğruya yapılan mü
zakerelerin akamete ufr.-nası karfllin• 

da Uluslar Derneğinin kendi prefinl 
kurtarmak için b8fVUracaiı trdbklcr, 

çok geç lıalmı~ olacaktır. 

Aynı zamanda kargaşalııklarm önü· 
ne geçebilmok için en doeru yol, İtalya
nın ihtilaflı mıntakada bulunan uker-

lerini geriye çeıkmektir. 

Bu, ibir puça iueti nefa.ten fcdU.ir
lik olacaktır, .-na italyan elc'klri 9Dlaf· 

maların hatırı için az çok mUsaadekftr 
davramnaaı zarureti de nrdır. 

Afdub • Valval gibi ihtilaflı mınta· 
katarda ltalyan askerleri durdukça o 

civarda bulunan vahşi habeş kabiylele
rinin buralarda hücumlarda bulunması-

nın önüne zor ge~ilir. O zaman İtalyan
lar da bunlara mukabele edecekler ve 

böyle davrr.İlmakta haklı olduklarını 

5Öylüyecel 1erdir. 

Fakat ne olursa olsun, gene buna 
sebeb, İtalyanlar olacaklardır. Zira on· 
lar, henüz kime aid olduğu kararlaştırıl

mamış olan ve zahirdeki belgelere göre 
habeşlcre aid olması daha kuvvetle muh-

temel bulunan toprakları onlar işgal 

etmi§ler, bu suretle habeşlere karşı 

meydan okumuşlardır. 

Bugünlerde ltalya'da yapılmakta o· 
lan askeri hazırlrklar, durumu bir teh-

likeye doğru götürmektedir. Bize kalır
sa arada bir bitaraf mıntaka yaparak 

işi halletmek doğru bir hareket ola
caktır. 

ve esas amac olan _genel anlaşmaya eri
şileceği umulabilir. 

Londra bildirisi esas ltibariıy~e !ki 
lnsnndan mürekkeb bulunuyordu: 

Birincisi, genel bir anlaşmayı temin; 

ikincisi Lokarno andlapasına ilave e· 

dilecek bir hava andlaşması yapılması. 

AJmanya, barıtı i:blemi9 bir deTlct 

olarak birinci k.ımım ıer~klepnıeaini 

ödediğini ikinci bemı için ise derhal, 

mümkün mcrube süratk cörüpne1er~ 
lauır bulwıdutunu bildiımiıtir. 

Bu eıevaıb, Londra bildirisini 1aadık

lan bir umanda lagiıtue .e Fransa 
blWlmetlerinin beüediklcri dilefe uy-

ıun bir ahenk gCS.tetiyor. 

Fakat arada be)1d de Franaeyı bu

kcndi teklif ettiği ip yapmaktan ala
lcoyacak bir vaziyet ortaya çdmıı§ ola
bilir. 

Bu da, muhakak ki, dunmıu güçleşti
ftbilir. Fakat apaçık bir surette dileği-

ni ortaya koymuş ve eyi dileğini gös
termif olanlar için bu durumu düı<:I· 

tecek vasıtalar bulmak. da imkansız ol
mıyacaktn. · 

klarımız/ 
../. 

Beyaz l{adın ticareti 
Uluslar Dt1rneğinin bu lfle ugrqan 

Mlüğünde lransrz delegesi ve Frınu· 
daki du§muş küçüle kızlara yardım der
neği başkanı olan Bayan .A dlJ Sıat • 
Krua'nm bu mllbfm soya/ mesele JJe.t
kındaki yazısını, L6 Mua'nın ıubat •
yısından alarak aşalıya ya:ıııyorusı 

Eski kurunlarda uir ticareti yapı

lırdı, daha sonraları .ıenciler alınıp M· 

tılmağa başlanıldı. Beyaz kadın ticareti 

iı;e bu türlü allfveriıin modern J8kll

dic. Başkalarının dütkünlfitünd~ Mfa

letinden istifade etmo.k, bur ldımckr-

ce en kolay para kazaıune vuıtaaı ola
raik telakki edilmektedir. 

Kırk beş yıldanberi bu gibi meMM
lerle al8kadar olduğum için relml lda· 
relerle suç ortaklığı yaparak detıı .. bi
le onların müsamahasından istifade ede· 
rek başkalarına fuhUf f&ptı~p btiyü.k 
servetler kaza.nan adamlar görc!ilm. 
Bundan otus yıl 1ra.dar önce Kaliforni
ya'da kadın ticareti yapan bir M:ndib 
ile meşgul olmu_Ştwn. Bu ıendlkanuı 18 
milyon dolarlık bir sermayesi vardı. 

San Franslsko'dan aavupn bafb bir 
aendr1ce Arjantin'de yerlqm!ıtl. Bu 
aendika kapandı~ı ıaman "rmayeai 
200 milyon franktı. 

Fuhuı nedir? Teorik bıduından bir 
fahişe, para mukabilinde kar§mna çı

kan ilk erkeğe kendisini veren kadın 

demektir. Fakat ben bndi beeabıma, 

bukukt bakımdan bu tarifin dofru ol

duğunu kabul etmekle beraber, iö1ra el· 
de etmek veya marut bir iatelt gider
mek için Yilcudunu para gibi kullanen 

her kadının fabi.,e telUki l'dllebUece
f i düşünceaJndeyim. Bunun.le benıber, 
ıncacleyi yalnız kanuni ~rçe" ltln<M 
&özden ıesirelim. 

Fahişelerin soiu ifçl ınufmdan tı· 

kar ve banda babaların, annelerin bü-

yük bir muuliyeti vardır. Son yaptıfı· 
mu: latatistllderde, yll.z vab Uurlnde 

altmıt bet vakada çocuklarının dUflDO

lerine ebeveynin ld>eb olduklarını ıör
dük. Hatta ebeveyni tarafından .atılıp 
eonradan derneğimi.ıe getirlkn ~bu· 

çuk yaşında bir kız çocuğuna da rastla· 
dım. Bu acıklı hali ya ahlak duygusu
nun noksanlığına, yahut da ebeveynin, 

çocuklarını tahsil ettiımek ve terbiye 
etmek bakımından gösterdikleri ihma· 
le atfetmelidir. Bir yıl içıinde derneği
mize getirilen gene kızlardan yüzde 12 

sinin okul vehadetnamesi olduğunu, 

yüzde 14 Unun hiç okumak yazmak bil
mediğini ve geri kalanının da biraz ya
zı bildiğini gördük. 

Eyi aileden olupta düşerek herhangi 
bir sebeb yüzünden fahişelik eden kız
lar pek azdır. Bununla beraber böyle 

birkaç tanesine rastgeldim. Vaziyetleri 
karakteristik olduğu için bunlar hak· 
kında birkaç söz söylemek isterim. 

Bunlardan, babası zengin sanayiciler· 
den olan bir tanesi, yazı geç.imıck Uze. 
re gittiği şehirde, oralara manevra yap

ıru::k üzere gelen bir %abltle tanışmıştı. 
Bu zabit kızı baştan çıkardıktan son· 
ra terkctti. Kızcağız bedbaht ve wnud· 
suz bir halde ebeveynini bwakarak Pa

ris' e geldi. Birkaç gim aokaklarda do
laştıktan ve yanında bulunan az miktar· 

da parayı harcadıktan sonra. umumi bir 
bahçede bir kanapeye oturarak ağlama
ğa başladı. Onun bu halini gören bir 
kadın kendiaine acıyarak kızcağı.ıı oda-

ıına &ötürdU. Orada üç gün kaldıktan 
sonra, kızla keodiaine raatlıyan ı.dın 
bir Müzik Hol'e devama bafladdar. Kız

cağıı; orada rastgeldiği, eyi mevki Ahi· 
bi bir genele tanıştı. Seviştiler. Acıklı 
mazisini unutmak istiyen gene lı:ız ba· 

na gekrek halini anlattı. Onu ticaret
hanelerden wrine yerlettirdim. Bir.kaç 
ay &0nra da tanıştığı genele evlenerek 
büsbütün dü,Şmekten kurtuldu. 

Başka bir sefer de, gene eyi aileden 
o1up bir adam tarafından iki küçük ço
c:ufuyla beraber tcrkedilen bir gene kız 
beni ziyaret etti. Londra'da bir ış bul
mağa ~alışmış olan bu kız derin bir se
fa1ete düşerek Fransa'ya dönmüş, Kar
ti)7i: Uten''C )'CTleşcrek socuklarmı ee· 
çindirmek isin fuh,a ba~lamIJtı. Tahsi
li eyi idi. Ona hast11balıcı(:ıhk öf'Tettire
rek biı hastahaneye yerleştird im. Bu 

iki mııal de eyi tahsil iÖrmÜO kııl )lf' 
hnldin bulunca l>Wkilere göre d9hA 
lay kalkınabildiklerlnl göat6l'~ 

Derneğimizde yaptığını del' 
göre, umumJyetle yerlctmf§ bir~ 
ce hllafma olarak, !pislik rno -~.JJ 
dii§Uılerindc btiy.ttk btr ıol ~ 
tadır. Çalqmaanu biı.n bir kadısı,..
Ocolay fuhuı yapemryo.r, ıtuuıı 1' 
lbile bcmcn uılanıyor w lmktn b'l 
ea lf:lne lt'ldot ed.l.yoıı. 

~ bdm tt....ıme ~ 
bundan otu.s ,U öou een\lb ~ 
na satılan kalıarm )'il.de 7et:mAf ~ 
ta Avrnpa'daıı toplanan ya.sd4 ~ ...... 
idi. Kularm ebHe7nılne pen ..,...... 

bcıdiledne :it bolunaoafı •di,yl• ~ 
Jar UAk tllb)en götnrilltıyordu. l'.ıı 

,ııtı' 
da bu lfl yapan adamlar kızlar'- '/ fi' 
cı bir nlWh yaptırnoeriyorlardı. :Sa 

1 pıı>ll ba§ka yerlerde on gene kızla ev e 
11 

adamlar olduğunu biliyorum. Kocalı 
ıır• 

bunları yola çıkararak kendileri ~ . 
ıcleceklerlni söylüyorlar, kızlar p.,tfJ 

rikaya varınca kendilerini .kocadan'°'[ 
b bir ıayin bekledi~ini anlıyorlar 

. ııır 
Hahamlar n çok kuvvetli yahudı •· 
lıilderi bu ticaretle çarpıpnaikta oldıl 
larmckn timdi bu tUrlU f!kre rast!•. 
memel.tadır. 

1 
O.ne k5kkpni§ bir kanaatın a"51 a· 

olarak beyaz kadın ticareti daha ın 

de işlerin eyi iPttiğl yıllarda ya~111: 
Nete.kim Uluslar Derneğine verdığ • 
raporda, ıon yıllardaki ökonomik dıır 
mun kötUJüğil dolayıııiyle beyaı klld n 

ticaretinin azaldığını ispat ettiın. ol 

Savqın da ahlak düşüklügüııe ç 
toairi olmu§tur. Kocası cephede .oıad' 
" ge§iinmek için tarlada veya fahrı~ıı 
;a.Jqmak mecburiyetinde kalan k• 11~ 
çoouklanna eyice nuaret cdemeın1~11a 
illmaJ eh bugtinlrll ahlak düşkilnJöttı 
doj'UrmUfhır. 

. . bif' 
Bu hallerin &ıuM geçmek ıçın 

.• dl' tok teYkri tadil etmek ve g-enc1ıfı 
ha eyi lrorumak gerektir. 

ıl' 
Pranu'dald hOrriyeti §&hsıye k~ti~ 

nu dolayralyle, demefimiz gibi kiJÇ 
. r•· 

yaştaki fahitcleri ualandmnağ• ug r 
fail kurumlar bliytllc güçlüklerle kart 

lqmaktadırlar. Bu gibilerin, •beveYll" 
·ıcetll !erinin yanına d~nmemeleri gerek 1 

geri birçok analar, babalar çoc~larını ~ 

almaktadırlar. Halbuki böyle ınıl•fl 
,ıı· 

öç d6rt günde uılanmaları lmki11 r• 
dır. Kendilerini terbiye etmek, onll 

f l•'' bir it öğretmek gerektir. Çok de • ıJ 
ebeveynlerine iade edilen kızlar b•< 

dC~ 
bazan onların müsaadesiyle yen• 
fuhşa avdet imJrarunı bulma:k'tadırlaf· 

Fuhşun önüne geçmek içın, kad::: 
larm veya erkeklerin gelene, gidene 

ı· 
kılmr.sı suç addedilerek şiddetle c:'e~ 
landırtlmalıdır. Kılavuzlar, umuroı 

sahibleri ve kadınlara fu.huş yap.u~ar~c 
onların kazanciyle geçınenler ıçın 

f'iaı· 
aynı surette hareket olunmalıdır , 
ti daha ileri giderek diyeceğim ki. f 

I • huş ortadan kalkmadıkça beyaz ka 
ticaretinin de önüne geçilemiyecekt : 
Çünkü bunların ikisi de biribirine bB 

hdır. Bütiln uluslarda yapılan tahkılı 
. ti • 

söılerimtn dogruluğunu ispat cunı 

Diğer taraftan da soysal bakıJ11 
tedbirler alınmalı, tahsil müddetini 0 

dört yaşma kadar uzatmalı, çocuklar 
1 arc okula muntazaman devamlarına net 

etmeli ve meslek okullariyle gencllli 
koruma kunımları açmalıdır. 

• 
İran da dilini özleştiriyo( 

El - Belag, 11 ~ubat tuihli sayısıfJ 
da y•uyor: . 

ı ~·- . ü , . talebCıcııı 
ran eUllJll'll;rı ve nıverat~ . . . cıl'' 

birkaç aydanberi, 1ranın C'lıkı dıJını 

Jandırmalrtadır tar. • 
Tahranda, yüksek muallim IJ)ıt!~ ,i 

binde, bu hususta hir tetkik ceın1>'' 
kurulmuştur. 

Bu cemiyet lran dilinde mevcud 
0

1
,. 

·ırıe lan yabancı ve hassatan Arab kch ıı' 
• e e5 rini kaldıracak •e bunların yenn 

lran Jı:elimclerln! kullanacaıktır. 
1 bl 

İran dil cemiyeti, bu hususta. bi' 
program tanzim etmiş ve her bafta 
toplantı yapmayı kararlaştırmıştır ·. 1 

lerııı 
Bu cemiyet, eski lran kelime )ttıl'• 

ihtıva c:d::n bir kamus hazırııyaca 
0

• 

'f . takdirı' Bu kamuc:, maan nc:zaıetıne 

lunacak '\e tasdiki istcnilecektir. ııııt 
lranm en yübek edipleri, ve ıra ,e· . ıııı 

eski lugatma nkıf olan ilimler 
mryette bulunmaktadırlar. 
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Galataaaraym iki iç muhacımi geride -
oynmıak mecburiyethade bldı. 

16. cı dakika; Sağdan inen bir Def • 
Jıio~ hücwnu golle netjc;elcadi Bu •fer 
de Galatuaray canlandı. Seri. canlı 
vı atrjik bir oywı nyrtdili7or. ilki 
taraf da tuyiıld kendi lchfne çnlrecelr 
MJ'SJI yaratmak icjn btltUıa pyretUe 
çabalıyor. Bu mücidclode Galatuaray 

urd Po ta 1 

Dünkü spor hareketleri 
) aol aayılmadı. Bu arada ayajına tekme daha talihli çıktı. 23 eli dakikada Mü • (B-.şı 1. inci ~ıllilda Qli. nevvcr cidden enfes bir tiltle Galatasa-

Acun medeniy eti l{n . ·~ı ında 
Bergama uygurlan 

Anl&ara Gücü ikincileri .-.ı Wr yiyen Sıaıim aJ.andan çıktı Ankara 
•ii takımı on kişi kaldı. 43 üncü düi rayın ikıuci ıolıünü çıkardL Bu ıoıu 

oyunla Çankayayı 3 - 1 J•cllll'. 29. cu ükikada gene Münevver anyi te· 
Gw•~- Birli:&.: ele dalsü ,..,..... kada Fab.ri yüzde yüz bir ıol f ınatı 

..... _. •• '-- kilde attıiı gkel UJı talrlb etti. •-L __ . ti'f' • 'bi ...:.~ -L!L!-1 1 O ı. .... ırdL Birinci bölüm ıayıau, ..,.,.. 
-•a et , ..... P _,. - • --w Oyun &ittik~e eert bir cereyana 4ot· 
ı..-. Gol .. y111nm ........... De- berWdı bitti. ru giderek gollib bitti n Oaletuare,r 
- Spor'un çok'- .,............ Bu bölümde Çankayanın en iyi o. tnaçı 3-1 kazanmıt oldu. 
tloicluiu kadar CHal 8irliii ._ JUl9CUMI 0-.-, kaleci V...W. Anka TAKSi• ST~DINDA: 
Mtbrun süzel t.rıl•' ' .. ..... .... • Güeüoden S.lih, Orhua Abdi P.Y· Befiktat • Süleymanıye A. takımları 
'WVdır. ndaiJe tıü11111 Meta .erilldediltr. lcarfılattalar. Bu maç isin herkes Be • 

GençlerbirlijıiDin ıesta .-. tildl hliad ltlltimde Ankara Gücünu bü- tiktatm galibiyetini muhakkak ıaanı • 
kaybetmeaine Mbtb olan K....a -ı • ,mı lıir ..,retle çab11yor &ördük. Bir yordu. 

ııkta ve Ankara GlclDden...., IMm • pldi tuyiklerini r.rtıırdılar. Fakat Oyun Be,ilrtqhlarm hücumu ile bat-
IOI açıkta çok i1i Wiı.r. BU bu a.çta IOI ı..t....-dılar. Ba kuaust.a Cevdet, Jadı. 
GençlerbirHfini iaUmlsdeld mühim o- Pllari biıbirl...Ue yarıı ediyorlardı. Ab 14. cü dakikada ani bi~ Süleymani-
yunlar için huırlıklı ve laaffetli F• ..... ctlNI Wr fU111 cllr•I• prptı, a ıye hücumunda •i'sin verdiii paaı iyi 
dük. wt oWa. ır.ııı...n orta muhacim SWeym•lye le. 

Ankara Gücü - Çanlı&1• wt 16,41 O)•• ..-rlıiklı bittceii ıMıla. bine ilk golü yaptı. Bu golden sonra o-
41e oyum blfladılar. eaa. antalra film•' leflrcllerde ilk ..... k Yt beyt JUll mütnuin Wr ... ide devam etti. 
antırenörtl Ba1 a.utt. TalınmW: omı blnwnlftl. Yünu arMıra aporcu llaunlfib, Befiktq, hail kendini aık • 

Ankara Qlctl: Natık, Salih, Ali Rı· _.1 eertlfP tqv1k eden Miler duJulu· mü JUaumuau Jaieettmiyontu. 40. a 
.aa, Orhan, Semih, Bilil, Abdi, Al&addin, yordu. 8 ..,. pttlkç• kar•ıyordu. lW •wa. ... aw.,m.m,. tnidaffimn ha • 
Fahri Saim. taraf oyunun aonlarlDlı do&ru lıOll bir tau ytıza-.. -.U yakalayan Epf, 

Çankaya: Vemaıı, Gui, ,.._, Jlj. pynt 1ö1termeie b&fladıı.r. Bu ~ ıtbel bir ,atı. Jletilrtafın beraberlik•· 
had, İbNlaim, HU..i, ıı-tala, O..r, ı ...... = blllw Çankayanın on bin ,._. :raptı. Biru Mftra ila defte 1-1 

-..,--um üi wHlyetinde nedeeltndl. 
Orhan, Omer, Olman. Din blntea hticumu aıerede iılt bk 1 !Jrieci dnn lllflar .... 

272
,, ._.... 

Ankara Gücünde Natık " 8emüa 191,.et .... t* ..U ~ 4olW• hücuma geçen betiktqlılar, lillepııa • 
Ulr oyunlarını oynuyorlardı. Yapılan yorıdu. Oyıun\lll IODUDCU .. ldlr,alarJM niye kaleelnden aJl'ılmlyor'lardı. Jl'ekat 
4eğişiklik Cevdetin erte akıncı o,na dofr:u Mustafa ile SaWı aert bir kar. btitün bu gayretler bof9 pdtyor, pU. 

muı idi. ,ıı...- u. J•• ,..... ......... Biır • bl14t 91l1ıaı yapdımıJOrdu. Bilhwa 
Çanka11t kulübe yeni preın bk Uç kavga edecek sibi oldulM' •. Hakem ild 15. el dakikadan 10nra oyunu tmıamen 

kunetli futboleuyu umımd merlraia -.ı de .,.... fdıaıdı. Bır ı.ıa.n a- tllııblc •ui,.tine daken Betiktaf, 81-
llllntska detiştiren ba hakkmdaJd ka· tıfı ,...ıctı. Top ertlllar .. •oMfırken leıwi1eala tıllll IDIWile yaptıtı mi· 
nrı dolayıalle takıma a111D11DlfU. Ta. dafu dbi__._. 1a..-._.., anda ar. 

oyun Mtti. r- ·-r-· 
•ım, her 21811lan ıBrdüfihntb flldlde llııl ...U da ...... Prlltlİ '" ati- ...... u..&tli b1rJaıt ...,. da neti • 

idi. .... ,.. ..... ... ........ .,.. ........ .,..... .. uraı.a 8.,tkt8t. 
Oyuna Jaer iki taba ela ciddi Mı te 91 ~ .. , u- ..... okla. a- ....... Jııawp fllllnn Stl'eJ •IJ• o • 

kilde ba,ladılar. Jlerlsel ~ .. ~ M}' .. '"'~ ............. .,... ~ ~ '*iDi ........ ~ sı • 
redıiJor. a .. ı ... .- oa deılüa deak " 4- t111rmtı.r .. de oı. iki a1bk ile&. _...,. _ .. _ Wdsi..._ Wr ..U. 
fizgün ıW. .,_ eoe.ra bilu ellra- Nllatin teelrile '9lluk yonalc1.al•. ÖnL dit • IO lııltl llt .,ıuy• ~ 

.. tM-. llaldlmtn pyretU " slsel Wr tiai kaybetM. Top etnfmı ur.an pırnur mlsdelri Wtactm lıthren -sı. 
oyunla IMSJ 1·1 btnıherHlrle Mtlnnefe la atırı.,tdıça oyuncubır ela duruladı. ha Wtkli ve heyecanlı oı.aktır. •uwff* oldu • 

lar. tık iki taraflı hu sıraya WPdıi. ~gUT STADINDA: 

Hikimiyet zaman zıaman bir takadan İstanbul nıaçlan • ı,......ıı,por. Vefa bbiMI • lan 
,.terine PfiJOI'. Ym.l ... ~ Jra arfd.,aı. Jlas h·· •• CWru11ra,._ 
.... Ankara 00ctln8D üattlnltl16 .... letmai. n (A.A) - !._... em. lapW Ni. ilk Miblar ....... ı.aw. 
~arptı. Devamlı akınlar yapıyorlar. pt,uuı ,_..I ._...._. butUa • ... bir oyunu ile ,.çti. Ow1I MI~ 
Fakat ıc..ıeci ile kartı k.aıflya kalan o- vaat ecllWI. lttanbulapor müdafauının 10lclmı in • 

Acuna tın alaa Berıame UY1urlu -
tunun, bfr aralık yalau btfına batı ft 

.... ,. ay4ml.taa Berpma Jdntertınün 
burun blı. g8s bmaıtıraıa ince eanat 
eeer1erinin bir benllfi ""· Bu ._ndllr 
bw Berıaına uycurtutunn idnl, • 
meliııi aramaya etlrlldıtdl. 

Bırpme uyıuıtıaP tok *it Nil 

ve iddlıl edlJditi ... ~er bir yunan 
CcrC'k) medenireti 1aıcee1 iM Jlerıa.,. 
uyıurlugunun ~ok ~ cörlHen •• ltu. 
ıün artık tamamen ın~)'dana çrlran U. -
tunlüiW.üa ~•rbi nedir? 

Daha ırek adı yok iken Ol'ta Aıya • 
dan Hazer denizi, cmub yoliyle batıya 
akın ederek i.in Aıyada yer1efriti kabul 
edilen türklef'le, gene orta Aıya'dan Tu
na yollylc hetıya n oradan bir lsaTis ya
parak adalar yoliyle Anadolu19 ıelen 
uygurluiu ıetiren ttlrkler ne olmuştur. 
Buralarda kunılan medeniyette rolleri 
nedir? Eülden Buıama uyıurlufuruı 
Orelı medeniyeti doğurmuş ~dı. D 
~ük Aıye uygudulr1an, '""'lan Meydana 
ıetiıedlere anına mevzuu olmadır. 

llütllifter için. Aaya tar911Mn en ltl
ytik parçuı karanlık bir ~rtü ile OrtWU 
ıtbl idi. Buraaı aplmu, yolauc, iptidai. 
1Nr u da korkunç sannedilirdi. 

Bu latada yapılan bütün medeniyet· 
Jer doğmuşlar, bUyijm\itler •• en 90nra 
itlerini bitirerek 81mti9Jer blllnfrdi. 

Aeya De Avnıpa ........_ eoıraft. 

topocraft •ynbk ıibi bilgi, uygurlulr •1· 
llhldm da ıörtllilrdl. ........ ,_.. 
ınedeniyeti Aaya IMdm,ededndtn -
• a.dl JııencHne dofmu" lrendiUfindn 
bltmlt Jtp:re•i ye mucize kaıblUadea Wr 
llllclenfyet olarak aa-r111,..... .. 
••ınıt,.a lsıeriııde Aaya uyıurluldan. 
- lıılr tniıt oWutu lmbal edilmadi. 

Arı.oloJl bllml ~ 111 aydmlatr .... 
ld anarhlldann toprak altında ı&mWU 
US. tarihi belıeglerlftl çrbr&. ~ 
yan bu tarihi Yeelkalln herna hayretı. 
....... Seld llff ............. ...... 

ı' tı ... ,.... ...... _t ... ....... 
_. HM ıı" ' e ._,_. ......_. okla. 

Mst ._ ...... obma,a. ıerçell an
.._,." _...._,. bafladılar. Bu ıer-

OIDün en mtillim maçı Galatasu9J ki••' -.1- b' V f 1.•- W la 
1 uncular topu ya dlJ8rı atıyorlar yahut umda id' ,.. ÇVCQ ar e 1 QQCD •• l'M aoldeıı bir bti...-uııttM top Vefalı mU • 
•a buoün çok iyi oynayan Venaaıun e ile Beykoa ar L ayd lraJmaeı Jtiaitnden, a.._. .we bir dafiia eline A-u Ve t.tanbu'-w le 

• hk h&mnu beykozhıı.r yaptım. 0.- 91Drufla Vefanm UJr gollnü raptı. 0,U • -ı- _,..... 
line veriyorlar. Buna mukabil his U- latuaray bu bticuma 1-flangıcmda kır· nun bundu eonnıki kmnı mil~ hine verilen pwltıdaıı, Enver, beraber. 
mulmadık bi.r zamanda birden parlayan dı, Beykos bleai &ıllnde ııkı bir tu • hücumllwla a-çti ft ilk devre bu emet. ltk .ay .. ını yaptı. 
alev gibi Çankaya oyuncularını rakib yik ~ri ~virdJ. 45 dakika Jtlade le l--0 Vefmm lcbioe bittJ. Bu golden eoma ı. ..... •'eporlulıar 
kalenin önünde görüyoruz. Seyrek, çok lrat't olan bu tazyik, ~~os defan- İkinci devre beflar haf'mıaz, Vef.a daha canlı oyn-.ya bafladılar. Oyunun 
fakat daha müenir hücumlarla Çanka- ıının enerjik OJDllll8ıll yüıunden teme- canlı hücumlarla lıtenbulapOI' kalesini eonlarma dolu pee Refadın 1ııll' llL 
yıayı bu&iln sahadan kuanmış olarak ,. vtr-i. Galatuara1 ilk .. yıeuu ye- aılnttJıma)'9 bqladı. Fakat 8eb6b ,,. çumunu Vefalı nıe,a.n fawllı dur 
çıkaracak vaziyetler'e kartılaşıyoruz. dinci daklktda Beykoı kaleciıiftin ~ Slmih'in yerinde müdahaleleri bu bil duraalı htedi. Vefa aleyıblne verilen 

Son on dakikada oyun ortada do. talı bir blokajı yüıriMen kazandı. Ba cumlan neticeeiz bırakıyordu. 30 tDCI firildlr cuu-. PMrt lbt1 bir w 
J Bu -.lden aonra. Beykoıu ç.ok canlanmıt 1 '--1 --•· •~-bu'-- -ı.:ı.a-t .,_. lilftı. Miınferid akınlac yapı ıyoru. . r dakikadan IOJU'a açı1an eıtanbu.....,. u- ""'P8 wuu -..- a-,,.-

aırada top Ankara Gucü kalesine gır görUyoruz. iki aJ,. lar m•klbil ve ilk hilcmnlııN ..,ıadıı.. yaptı. Ve OJUD 1 - 1 1-.nbulaporun 

çe~i bulan emelıkr. bualn •rihln y8ntl• 
nü detiftirecek kadar ,Uçlldtir. 

Bu değifimi. v..-...ıoa tlninraiteal 
tark dilleri w ııllHyıtl profeell« OM. 
tıor Herbert K. Oowen Aeya tarlll .. 
ldtabmın ~da tok açık •laralr 
JUllUltlr. 

Gowen: Asyaut •nne4UcUlf sM 
AYru,.'den biabtttln ayn,,,~
llir tuta olmadıpu, W,lc .. anla 
her aJanda doturdufu yanlrJlllrları aa. 
latıaalrtedır: 

' Gelıti ıüzel Avrupa Ruayaıı denle 
len toprqı, .. rk Jraralanndan ayır • 
mak isin uua bir çiqi ...,.1aıan,,t r. 
Bu mevhUlll çizginin bir yerinde ayalr• 

ta duran bir ıınır taşı var. Bu ta ın 
Wr yüzüne Anu.pa, öteki yüzune Aa
ya adı konmUftUr. 

Pekçok lebeplerden 6turu bu ay • 
nllf uıluzdıı. Dipauclir. Fakat biiJ· 
it bir yanlıtın tarihin Mlfl üzerınde 
Wlyiik teliıi olmı.aftur. T•ihçilerıa 
Jtem kendileri hem de mevsuları ta

mamen yapmacık (eun'I) olan kara 
'°Pralrlarr ve ulusal ınurları lçınde 

kaldılar. 

Bu ru.lai balettaa f&lrAyet eden bır 
müellif diyor ki: 

Buiaa tarilai tetkik alanımız Hcro • 
dotuıakiea niabetcn daha udu. Yuaaa 
tarihi dıt ilemle biç bir iftiıak ve ..U
uuebeti oı-1ua bU Jaalkm tarihi p· 
bi löateri-..ıdr. 

Bu tMi11 Mrici miiHH'Mti ucu ........ ..,. .... Wr......,.. 
vt17Üut bir lati11ya brtı mttdafaada ......_ ..... 
..._ ...ııı .... -... , ... 

nu lbrud, Grek ,,. Rr=·1Da ~ 
ÜÇ -1.U tarikİll 8llCÜ ....... JtDı a-

cun iMriDde leel (h.....a) Meir ,., • 
mıı olabildii-W iddia fttiii ..... 
yalıııı kndl llM\i•ia '8iil ukaua • 
dua aeı.n ntalln de nah! haletini it.-...... 

T ... aW w J'Mllf •l•khiaia 
teeiıf. ............. ......-- ...... 
mittir. 

811 ... ,.u.ıa kadrır ilmi mevsu • 
lar, eeu -.ı.d U. " tabi olduk· 
ları papları. ballantm ......nı . 
.... ....ır.i 9\1 eımııyan ""' 1romparti. 
manda kap.ıı lmlt pbl •yılarak 'tet· 
kik edıım.be idi. 

Avrupa alueları tarihi• bö1le ı.t-
klk ediliyordu. Bu tebeplerdar ki: 
Aayıyı, Aayada yaııyan insanların ve 
medeniyetlerin difer kıtalar üzeran • 
deki haldkl tesirini aramak ve bu mU.. 
na9ebet1erinde, c!lter kıta1arla muka • 
y•ee etmek demek Atlnayı, Serhaa 
or4ularile tehdit etmekle olçulN>thr· 
di. Berpm• AVUKAT 

di. Bu topu kaleye atarken haamı C· Oyun aene Bq&oıkıların tuy Ba nratarda fetanb.ılaporlu Jtetadm pliMyetılle nıttloelendl · 
i~~.::.~::::~:::~::.·ı:·~&:· ~::-;.:ı:=:":.!~oır::::•rl~o:l:arak::~dn:::am::ı~edlyor~~·~!!!!!!!!!!~~'.':'":::-'7' .. _.._._ ..... ~ .. ~--~~~ ......... ~-=:::::::~::::::::~::::::--:::~ Jile t n o mana favul verı t5tn ~· ır 

olduklarmı, renklerinın yermde oldu 
- Tefrika• 7 i• bqladı. O vakit kendimi yatağımm üze- UÇUN C U BÖL OM ailyleyince pşaıar gibi olmlardı; fakat 

VLUS'un rtıaıaııı rine atar, lmanmf gözlerimi ~ap~ .ve terinin bozuk olduğunu ilave eder etme 

p K 

San Miche e'nin kitabı 
Yazan: Aksel JIUNT 
Ttirkçeyı çeviren: N•auhi BAYDAR 

Sonra, onun ödevinin başla8ığı yerde be· 
nimkinin bıttiği doğru muydu? Ben,.~. ve 
nıüsavatsız savaşın kudretsiz bir seyırcısı ~ 
larak mı kalacaktım? Dudaklar kmuldam11 
olduktan çok sonra, hali benden y~ r•1; 
varan gözlerden başımı çe~e~ek mıydım 
Denize düşenin bir saman çopune ~Jll§tllı 
gibi ellerime sanlan bu titrek ellen ~: 
lbalı mıydım? Mağlbtum, silahsız deiildim• 
elimde hali kudretli bir silah vardı. = 
llOnsuz uykunun uyuşturucusu vardı, 
&tende de iyiliksever Tal9iat Nin~ ~ 
te'Vdi ettiği uyuşturucu vardı. OIUm, ilAcn> 
vennekte yavaş davranıyorsa ben .....S., ea
yı rahata ve ölüm halini uykuya Ç~~.!: 
di ilacımı vcrmiyeccktim? Ya~-
\.ardım edcmediklerimin. ölme.~erine '-": 
~r~.um degil miydi? ~htır.ar so.r bana. bl1oı.. 
duşunmekle büyük hır. ~unah •!'c:a1ekteann • 
dug ınıu; hikmetine enşılmez buyilk Td 

· ·ı" saatm am-nın ısteği böyle olduğunu, o~.. ffedc-
tırab çe~tirdiklerini mahşer gununde 8 

ceg ni söylemişti. 
• • • • 

Ôyİe bir g~ geİdi İti Hotd de l'Avenir'· 
de · oc :r·.;,~- kitablanmm karpsmda, bana 

··-· - 1ı• .. he .. ~.uık; he&' fC'" -·~s, & 
d._• " V .. ·~m fotnhıtfr mk Mtuk ~ 

b. ___ Sant Antonio yenı bır mucıze Avnw d• VHI-. (1) dil 
araz -- ı d batlaıınrlatdı, ve gerçekten bunların 1 .. termeie başlardı: Bütün tasa arım an r-

::~ıaıır hulyalamnm teshir edici adasına Dolnor Munt, 2 ve 3. - de bonktu. Bwılar için koyduğum tefhıa 
doğru ile~lerdim. Ciyokonda gülümsiyerek Gece gündüs kapnun ÇUllD'&lt; nameler, idi: Gündtls, ıerektifinden çok pasta ve ta 
Don dionizo'nun şarabından bir bardak dol· acele mektublm', aiyaretler ... lpiz kadm el· b g1111 .. yl•, akpm da hazmı güç yemeıc.-, 

--..ı... .___ beu ı--:-.:ıı- öl.:ıı.ıs-:1-ı& bir -:u1. _,_ tdeoa, ball- O ---:....1 d w .ı.ı • durur, kuvvetli ve -.- .... yor~ ~- .a1111111 u~U511 ...... u..u ._ ,.aeled.. d .... uue en ogru te,. ... a 
nimde gene dolapnala bqlardı. Dünya gii- edilmiı d1"'-"" ..adarma ..ıdasak. llDlr- ......... bu idi ama biç bir muvaffalay 
"'eldi, ben O'eDC, savaşa ham' ve galebeden lere iflıence etm• itin• henb bat'am...,. a.ıamam. B111111 ÜDM dinlemek il" ıtenıa. 
... • ında durmalwzm ça a. Salan ber dlrltl, her cim bastllarla, daha 
miadim. Bağlan aras . . • -ar aür ba ... lviJle çabucak dolu10l'4& dl, kimle bellDIDUlti. O samanlar, U.taJJ• 
bcuan Mastro Vincenzo bana elini aallarken r- .-e.a ı.n.-a-- .. _...... u ... .=--.. _ bahç-s-ı- ..:-'---daki dik. keçi yo- x...,ıar daha kl'abalh Çoğu hasta, ....- plliDde 1quı ..... ..-111 -wua- g ... en 
~ "5t ._llUU "'--™ di wettl bata idi. Dediklerini dikkatle talık Apandilit'cti. Bildin alnirli kadJIDlar.-ı 
hmd• ldlileye doğru çıkardım. Bır an tara- -•- kendi- L--ı-.a- A..a.n• bile ahinlerinde .,.lfj 
.... 11 .. oturup ayaklanmm dibine aerilmit ha- .tinliJw, *tıhkJan De obara WD11Dt ww111nllU9 -aa& 
~ ... adama maunu altmda bbr ve nud 1aiu Jll'dlpı ldebilcçotime iDuarak, eJiıD. 4lait vudl "' lam&lil.-i ele, tıbbi milpvirl 
~ipte bmm pnit afenkaimi bu yalçm ~ 4ea pldili bdar eyi IDU&J.eDC edivOl'dum... de blJltce 1eçialp pdiyorlanb. B• de. 
,.... Mf 110 adar çıkarae9jmu ten. ~ çap lal& Mit& delildi; ... Wll yav11 mılar cilll yapllm ve bir .. 
• _,.._ ... ._ t Muhakkak ki bu çetiD ._. bapmman"I olulardı belW,. biç bir leli. u ~ muwffllayetle, tedavi ettim. 
bir il__. kl,.e de kendi bapna bmnm 'ftldt llalta ~ Btrplan ela -. lilnlD birin*: Amerika Birletik mv 
altında JrdraNlecektim. hnıdllerlld hMta faısedlyorlanh. DuamcJau lell...,. ........._ bltOn apandiaitleri 

.. M&o bella ciolıııoada ... Addio preno -...ıar da baDlardı; büyük ... ı---. lranmia ~duyulu her,... 
ritoı:o...,. Bvet... evet, elbette yaJnnda, pek teyzelerinden veya kaynanalarmdm .. , H ........ .....,._ apandisidl 
yalanda, ilk ıe,9Dd~ dönecektimL. Yeni diyar, yahut ceblerin4en bir k11111 pr..ak •lrillecek kadar a,aldr. Karlamc ..,, 
gün doğuycr " camlarm ötainden .~ ~ bydetmif oldulduı butahk airumı •YIP Çocuğunu kucaima -- ana Ki~ 
kışlariyle, 1IJ'll)'IDJ seyrediyordu.~~ daldlyorlanh; banlar, Şarko'nun dedlli gibi bdmlar, umudamblkla km'mlaıma 
llCIY•• ,atalllndan fırbyor, bir ıtll~rıt" ~ butalar ... ,. dı. Gevezcllğia Fi ol· ı-.ı.---lardı: •A.....u.e, uadiahni. 
le ona karpladlktaD aonra dime bir kitab mıyan baatahaDeain dıpnda olap llltenleri ~·um .--- -r 

alıp ıcııc ıııasamm bapna geçiyordum. • heais bihDIMMiim icin lllrvok gallar da 1IP- karmak mal,. 
ttkyu geldi ve caddedeki at kestanelen- tim. Vakit ..ciplıl ~mizacını il- Beldmler, baatalarmm U.ılhe ak 

· ilk ~i balkonuma diiftü. lpret bu ımdikt.a _.. ı. illi itWeW. daha eyi cUrerek: •Onsuz • ...,_, 
°:°ctu. ı!tnıana girip güç kaamJnuı diplo- ...,.... e•ıil 11...t._ de la ı wJileriy • apadill.-imki glllaımek llal,. di,..lard 
:ı.mı cebime Y•lettüdikten IODI'& PraDla • lır: .- t* tllll ..... Qi (S-u 

.. ~ •ı' lelik......... .. ..... (l) pars;,.» ..,.. 
4e rAftnlr'l .... dwn. f'l.l ............... . 



~AYIFA & 

Çaresi varken bu yarım baş ağnsım 
ne diye çekip duruyorsunuz? 

IBiPiN 
Her türlü baş ve diş ağrılarına, nezleye, romatizmaya, 

kırıklıo a, sinir ağrılarına, soğuk algınlığına, üşütmeden 
mütev;llid ağrı, sızı ve sancılara karşı müessirdir. 

----- ·-···- v:•-<s • ~ .. ,, _ ___ _ 

Sıvas belediye reis ~ir;inden: 
Sıvasta yapılacak (Atatürk) heykelinin maketi ve pro

jesi 15-2-935 gününden başlıyarak iki ay için müsabakaya 
konulmuştur. 

2 - Proje bir maket (heykelin modeli) ve bir resmi ih
tiva edecektir. Kaidenin bütün tafsilatını makette ve re
simde gösterilecektir. 

3. - Maket alçıdan veya buna benzer kolaylıkla eğil
mez ve yumuşamaz bir maddedeu. olacaktır. 

4. - Proje ve maket ikinci ay nihayetinde yani nisanın 
15 inci günü Sıvas'ta bulundurulmak üzere gönderilmeli
dir. 

Müsabaka 16 nisan 935 salı günü yapılacaktır. 
5. - Müsabakaya girebilmek için fenni ehliyet vesika

sı gereklidir. 
6. - Müsabakayı kazanana ikramiye verilecek ve esas 

işin yapılamasmda da mali garanti verdiği takdirde tercih 
hakkını alacaktır. 

Sartname İstanbul Cümhuriyet Halk Fırkasında İstan
bul ~Belediyesinde Ankara belediyesinde ve Ankara Türk 
maarif cemiyetinde bulunacaktır. Talip olan sanatkarların 
almaları daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin belediye 
-~s_üm~nine müracaatları. (342) 1--655 

Ankara Valiliğinden : 
İnönü Mektebinde kadınlar için 1, Gazi Kız mektebin

de erkekler için iki millet mektebi A dershanesi açılmış
tır. Devm etmek istiyenlerin mektep Başmuallimliklerine 

· müracaat etmeleri ilan olunur. (410) 1-685 

Emnıyet ve Hızır yangın 
söndürme a 'etleri 

Yangınları ani söndüren ve en kullanışh Makinelerdir. Fiat

lar rekabet kabul etmiyecek derecede indirilmiştir. Sahibi ve 
Deposu: Ankara Sanayi caddesi Halid Çıngrlh ticarethanesidir. 

TELEFON: 3870 1-686 

Kumbara bütün llir istil{haldir 

l'iirl{iye iş Banl{ası 

ULUS 

Em ak ve iytam Bankasından: 
Bankamızın malı olan Etlikte Piyango tepesinde iki 

oda; bir sofadan ibaret bir bağ evi üç dönüm bağiyle bir
likte bedeli faizli olarak dört taksitte ödenmek ve birinci 
taksiti peşin alınmak üzere açık artırma ile satılacaktır. 
İhalesi, 6-3-935 çarşamba günü saat on birde yapılacaktır. 
İsteklilerin (70) lira depazitolarile bankamıza müracaat-
ları ilan olunur. 1-678 

M:: nisa Akhisar belediyesinden: 
28-2-935 tarihinde ihale edilecek olan Gazojen Motörü 

hakkındaki eksiltme ilanı görülen lüzum üzerine şimdilik 
tehir edildiği ilan olunur. (800/ 409) 1-671 

Ankara DefterdarJığından: 
Mükellefin adı Ticaretin nevi 
Hasan Sefa oteli 
Mustafa Nuri ve Şeriki ,, ,, 
Mehmet Ziya Doktor 
Mehmet N edirr Doktor 
Mustafa Hancı 
Koço Müteahhıt 
Hes Kalman ve şeriki ,, 

Ticaret Mahalli 
Sanayi cac.ıJes1 

" ,, 
Hacı Doğan 

Anafartalar 
İbadullah caddesı 

Sanayi caddesi 
,, ,, 

Hes ve Şeriki ,, ,, 
Regen Emel Mühendis ,, 
Süleyman Sami Otel Etlik 

ti 

Yukarda adları yazılı mükellefler icrayı ticaretleri es
nasında verdikleri kazanç vergisi beyannamelerinin müs
tenidi bulunan defterleri ilan tarihinden itibaren on gün 
zarfında Kızılbey Maliye şubesine ibraz etmeleri veya ad
res göstermeleri aksi takdirde vergi matrahının takdir su-
retiyle bulunacağı ilan olunur. (395) 1-666 

Ankara tevazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

llanları 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilAnlan 

İLAN 

150 ton yerli kok Kömürü 
açık eksiltmeye konulmuş

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

1 u•ılıam'fle l~tıuıbuJ Le • 
' 
vazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonu 
llanlan. 

İLAN 

Kumaşı ciheti askeriye -
den verilip diğer malzemesi 
müteahhide aid olmak üze
re maa şapka 1350 takım ha· 
rid elbise diktirilecektir. 
Kapalı zarfı 3 mart 935 pa

KIRIKKALE TİP tı, 18 EVLERİNDEKİ HALA 
ÇUKURLARININ KANALİZASYONA BAÔLAN
MASI. 

Bedeli keşfi (2863) lira olan yukarda yazılı iş 9 Mart 
935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de aaked fabrikalar 
satmalma komisyonunca yapılacaktır. Şartnamede deği
şiklik yapılmıştır ve 15 kuruş mukabilinde mezkür komis
yondan verilir. Taliplerin (214) lira 73 kuruı muvakkat te
minat ve 2490 numaralı: kanunun 2 ve S cU maddelerindeki 
veaaikle mezkilr gün ve 1aa\fl:l komiayona müracaatları. 

500 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 

Muhammen bedeli (27600) 
lira olan yukarda miktan 
yazılı Covi% Tomruk 7 mart 
935 tarihinde perşembe gü
nil saat 15 to askeri fabrika· 
Jar satmalma komisyonunda 
kapalı .zarfla satın alınacak
tır. Şartname bedeli (137.5) 
kuruş olup komisyondan ve· 
rHir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 2062.S liralık 

teminatı muvakkateyi havi 
ıarflan mezkQr günde saat 
on dörde kadar komisyona 
vermeleri ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. Maddelerin 
deki vesaikle saat on beşte 

(386) 1--637 
komlayonda bulunmaları. 

(366) 1--609 
KİMYA MALZEMESİ 
Tahmini bedeli yilz bin 

lira olan yukarda yazdı kim
ya malzemeai askeri fabri
kalar umum müdürlüğü sa
tın alma komisyonunca 9 
mart 935 tarihinde cumarte
si giinU saat 15 de pazarlık
la satmalınacaktrr. Şartna· 
meal beı lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Talip-
lerin ( 4000) lira muvakkat 
teminat ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 cü maddele
rindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müra-
catlan. (387) 1-638 

23 ŞUBJ\ 1 1935 CU.MARTES( 

T~Q. KiYE 

t.IRAAT' 
S l\.NJ<AS~I 

ı · · ~ .. 
il.AN ŞARTLARI 

~ 
Beher Beher ~ 

~ !) yıfa Santimi Sayıla Sant:mi 

~ --------
2 300 s 
4 150 5 
8 80 7 

8 25 1 ıruıtur. 

1 - Hayır işleri .ıc ve yeni ~ 
~ çıkan kitablara aid Dlnludan 
~~ % 15 tenzilit yapılır. ~ 

~ 

1 - Zayi US.n bedell•M mlıll. 

tu y\a otuz kuruıW!· 
a -Tebrik, tefokkur,~loa· 

me vefat vı katı ~ -
rmdan maktuan bet lha • 

ABONE ŞAR!fLAJU 
Müddet Dahilde Harigte ~ 
- - ~ 

liği t? Lira 30 Ura 
G Ayhjı 9 " 

ıe " 
3 Aybiı s tf 9 b 

Posta Ueretl gönc!erilmlyen 
mektublara cevab veftlmea. " ~ 

BAHÇE 

MERAKLILARINA 

Çam, gtil, yemiş ağaçları, sa· 

lon yeşillikleri, süa ve sarılan 

fidanlardan çok çeşidler bula
bilirsiniz. Ortaköy Ankara bah· 
çeai Vasil. 1 - 492 

zar günü saat 15,30 da ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 
16200 liradır. İsteklilerin 
şartname ve nümunesini 
görmek üzere her gün öğ
leden evel ve eksiltmeye gi
receklerin 1215 lira ilk te • 
minatlariyle teklif mektub -
lanm belli saattan bir saat 
evel Tophanede satınalma ~ 
komisyonuna vermeleri. ;it 

Elektrikmakbuzwıuz çok mu pahalı? 

(806 - 701) 1 -549 

İLAN 

Tophane fırını için 300 
tıon un 3 mart 935 pazar gü
nü saat 15 de kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
30 bin liradır. Şartnamesi 

parastz olarak Tophanede 
satınalma komisyonundan 
alınır. İlk teminatı 2250 li
radır. lsteklilerin belli sa
attan bir saat evel teklifle
rini komisyona vermeleri. 

(804 - 700) 1-550 

Satılık apartrman 
' 
Işıklar caddesinde köşe 

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

Ampullarını 

Kullanınız. 

Azami tenvirat 

Asgari sarfiyat 
1-&14 
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•• BUYUK 
Tayyare Piyangölu 

18 inci tertib 5 inci çekiı 11mart1935 ~ 

Büyük ikramiy 30.000 liradır. 
Aynca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler ve 

20..000 lirabk mükifat vardır. 

T aşköpı ü BeJediyesiadea: 
ı. - Taşköptji kasabasmda yapılacak elektrik tesisa

tuıa toptan talip pkmamaaı üzerine eksiltme prtnamele
rinde iz~ edildiği şekilde iapat ve teeisat aşağıda yazdı 
~ kısma bölünerek kapalı zarf mutiyle eksiltmeğe konul
muştur. 

Birinci kısmı profil mucibince Jaark Muhammen bedel 
hafriyatı sanua.ı bina• paa%•ne temel- ~ altı 
1 . k~ .. :..t-: bilciiiıtW tefertiat binalı ensu ~.., . 
İkinci kısmı: Şehir eletirik pbekesi t~tr . 
ve bilcümle montajları 6200,, liradır. 
U üncü kısım makine aksamı olup cebri 
borular dürbin Altermatör tablolar ve 
bunJarm teferruatı montajları "5650,, liradır 
2. - Eksiltme 28 şubat 935 ~günü saat on beş-

te Ta§köpriid.e Belediyc:...,.._mde yapJacaktır. 
3. - '.r'eklif. mektupfSt saat on dBnfe kadar Belediye 

Encümenine verilmif o18aktJr. 
4. - Mawkkat temmat her kulun için mubaıiimen be-

delin ey0 de 7.$0 bıgub4ur. 
5. - Şartname ve proje örneklerini evelce almıyan ta• 

tipler İstanbul Taksimde İstiklll apartmıamnda MiibeA
dis Bay Huaır Halide ariJraçaat ederek alacaklantır. Y• 
DiZ eksiltme pnnamai iatiyenler Tqköprü BelediJetıD-
den~ 

6. - istekliler ~klifnameye mukayyet oldukları ~ 
ret odası licil mamra w vesilialarmLinpstr mealiye-
tiai daabde' .... ellliyeti ·-~--- ..... 
dak lliiheMM ve P'eemaMı_,. ~.~; 
ketler mmma da tHlif ~ dereca iaiAhiyea..ı.au 
gö~erir reımjf vekafetnamelerini bağlamalan tkurıcbr. 

(1531 t-582 

Gimriik M~ mum 
Komandaa1ıji :lsbuibul MliB· 

Alma Komisyonundan: 
1 - Deniz vasıtalan ~ ihaleli t. 2. 935 cumaneai gii

ail yapılacak 1200 .ton maden :1ıömiriiniia eYelld ilnJan 
2490 llo. h kammun 14 lncü maddesine cöre yok ~ 
yeaiden ilan ve kapalı zarfla elniltmeie ~. 

2 - 26. 2. 935 sah pa& .-t ıs te ihalesi 'jilpdatektır. 
3 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - Şirket naınma gireCeldeda §İrketİll noterbırtela 

muaaddak vekAletnameaile ıirketin faaliyette .,......... 
daa. Ucant. odss odan wsaik gebrilmai. 

5 - İstekliler rmmtkbt teminat olarak 1386 liralık 
._.. me•ııııbla veya vaae maklmzlannı teklif mektubla
•• llıirlikte Baat 14 te komisyona teslim eylemeleri. 
(llf./278) 1 _., 

Universite arttırma, eksiltme ve 
pazarlık komisyonundan : 

1 - Bedeli keşfi 269,007 ,78 lira olup hayvanat ve neba
tat enstitüsü binası inşaatı Z4-2-935 pazar günü saat 15 de 
tJniversitede ibare edilmek üzere kapah zarf usuliyle ek
siltmeye konutinuştur. 

2 - Talipler bu işe ait doayalan almak için Umversi
te mimarhğmdaıı alacakları vesika ile tlniversite veznesi
ne 14 lira yatmnalan tizundır. 

3 - Ta~ ~ k.ctfin % 7,5: niabctiqde teminatla
riyle birlikte kapalı zarflaniu ihale glaU uat.14 de.-.. 
nı1 kiti)>Ne .vermiş olmalan llzıır ... {.._) 

Sinop Belediye .BaŞkanlığıadan 
Lokomobille işliyecek Sinob elektrik ......._. 

hşmak iizere bir elektrikçi ite bir ..... iniat al• ........ r.: 
tiymler ellerindeki •esaik ve ebliyetnameleriyle IJirliktıl 
3. 3. t35 tarihine lamr Wediyemize münc:utluı. 

(&11-Dt) l~ 

Cümhurıyet i'1fU ü.rk 
Anonim Şir etinden: 

ı - .Meçliei idare • ınurakıb ra~amsa okmunau 
ve tasdiki, 

2 - 934 yılı heıabma ait bilMçonmı tasdiki ve .mecJI... 
si idarenm tebrieai, 

3 - Murakıp seçifttıt 
4 - Mukavelei esaaiyeniıı 12 incı rriaddesi mucildnce 

kıdem itibariyle açdacllk iki üyenin yerlerine diierlerinin 
seçilmesi, 

5 - Murakıb ve meclisi idare Uyeletkıin ücretlerinin 
tayini. 1~7 

Türkiye Ziraat Bankasından: 



SAYIFA 8 

ile dun~a~ı dolasobilirsiniz 
Çok asri bir hututa malik bir möble dahilinde mevzu bu ahize: 

~ekiz Jambalı, ve yirmi adet tuli mevce göre ayar edilmiş devreli, 
15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo ve müzik 
fenninin en son tckamülatmı nefsinde cemetmiştir. 

Yüksek tevettürlü hususi devreli bir pentod ve değişen hassasi
yetiyle müşterek çalışan antifeding lambalan vasıtasiyle makinenin 
her tulü mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini temin eder. 

Hakiki Rady 

Nurettin ve Şeriki: Bankalar caddesi No: 18 Tel: 2155 
1-643 

Satı ık Piyano 
ara11ııyor. 

Gazi Lisesi Müdürlüğünden 
Bir temrin piyanosu alınacaktır. Gazi Lisesi Müdürlü-

ğüne mektupla acele müracaat. (415) 1-680 

.Jandarma umum kumandanlığı 
Anl{ara satınalma k:omisyonundan 

1 - Nümune ve evsafına uygun olarak (2) inci madde
de yazıh ( 4) çeşit yiyecek 16-3-935 cumartesi günü isim
leri hizasında gösterilen saatta kapah zarf ve açrk eksilt
me usuliyle satınalmacaktır. 

2 - A: Kapalı zarfla saat (11) de satın alınacak olan 
(8500) liralık toı: şekerin bir kilosu için ( 42) kuruş fiat bi
çilmiş ve ilk teminatı (637) lira (50) kuruş. 

B: Açık eksiltme ile saat (14) de eksiltmeye konulan 
(2000) liralık fasulyenin bir kilosu için (12) kuruş fiat bi
çilmiş ve ilk teminatı (150) liradır. 

C - Açık eksiltmesi saat 16 da yapılacak olan (1862) 
liralık kesme makarna ve (500) liralrk tel şehriyesinin bir 
kilosuna da (22) kuruş fiat biçilmiş ve ilk teminatı ( 177) 
lira (25) kuruştur. 

3 - Şartnameler komisyondan parasız olarak alabilir
ler ve nümunelerini görebilirelr. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde ya
zıh Belge ve ilk teminat sandık makbuzu veya banka mek
tubunu muhtevi tekliflerini ve açık eksiltmeye girecekle
rin de ilk teminatlarını eksiltme saatmdan bir saat evel 
komisyona vermiş olmaları. ( 405) 1-679 

Ankara Valiıiğinden: 
Ankara'da difteri (kuşpalazı) vakaları tekerrür etmek

te olduğundan hem hastalrğm önünü almak ve hem de ço
cuklarımızı ilerde bu hastalıktan korumak için küçük yaş
taki çocuklara aşı tatbikine karar verilmiş ve aşı istasyon
lan açtırılmıştır. İstasyonların bulundukları yerler ve mü
racaat asaat1arı aşağıda gösterilmiştir. 6 yaşından 12 yaşı-

na kadar olan mektep talebesine mekteplerinde aşı tatbik 
edilecektir. 2-6 yaş arasında bulunan daha küçük yaştaki 
çocuklara da açılan bu aşı yerlerinde aşı yapılacaktır. Arzu 
eden aileler istasyonlara müracaat ederek çocuklarını aşı
latabilirler, aşı parasız olarak tatbik olunur. Aşının hiç bir 
ıarar ve tehlikesi yoktur. Çocukları uzun zaman ve büyük . 
oluncaya kadar di~tc:ri~ (kuşı~al~zı) gibi .fena bir h~stalık- . 
tan koı:ur, bunu~ i~n ailelerin istasyonlara müracaat ·ede- . 
rek çocuklarını aşılatmaları tavsiye·olunur. ( 420) 

Vilayet ve belediye Sıhhat· Cumadan başka her gün 
Müdi.irlüğü Dairesi: çalışma saatlarmda 
İtfaiye meydanında Cumadan başka her gün 
Belerliye Hastanesi: saat 13,30 - 16,30 ka. 
Çocuk sayan caddesi Verem Cumadan başka her gün 
mücadele dispanseri alt katında saat 13,30 - 16,30 ka. 
belediye üçüncü mmtaka tabipliği: 
Hamamönü belediye dördün- Cumadan başka her gün 
cü mm taka tabipliği: saat 13,30 - 16,30 ka. 

1-683 

ULUS 23 ŞUBAT 1935 CUMARTES!-

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satınalma Komisyonu 

lıanları 

İLAN 
1 - M. M. V. matbaası 

için tahmin edilen fiatı 3000 
liı a olan bir adet sekiz baş-
lı madeni tel dikiş makinesi 
aç;rk eksiltme satın alına
caktır. 

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

3 - Muvakkat teminat 
225 liradır. 

4 - İstekliler şartname
sini parasız almak ve kata
loğunu görmek için her gün 
öğleden sonra ve eksiltme
ğe girmek için de muvak
kat teminat mektub veya 
maliyeye yatırılmış teminat 
mukabilinde alacakları mak
buz ve artırma eksiltme ka
nunun 2 ve 3 cü maddele
rinde yazılı vesikalarla bir
likte ihale günü ve saatinde 
M. M. V. SA. AL. KO. da 
bulunmaları. (291) 1 - 494 

İLAN 
159 adet parabellum ta

bancası (200 fişek, yedek 
jarjör ve kılıfı ile birlikte) 
kapalı zarfla satın alınmak 
üzere eksiltmeğe konmuş- , 
tur. Tahmin edilen bedeli 
(7155) liradır. Şartnamele
ri bedelsiz olarak komisyo· 
numuzdan verilecektir. İha
lesi: 12·Ill-935 salı günü 
saat 11 de komisyonumuz
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 536 lira 62 kuruş

luk banka mektubu veya 
hazine vezne makbuzudur. 
Eksiltmeğe girecekler 2490 
Nr:lı kanunla §artnameclc 
istenen belgeleri temiat ve 
teklif mektublarile birlikte 
ihale günü en son saat ona 
k~dar komisyon reisliğine 
verilecektir. ( 161) 1 - 2i8 

!LAN 
1 - Beher çiftinin tahmin 

edilen fi atı 5GJ km uş olan 
: 600 çift fotin kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 mart pazar 
günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
6CO liradır. 

4 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneğini görmek 
için istiyenler her gün öğ
leden sonra müracaat ede
bilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler kanunun tarifatı daire-

. · teminat ve artırma 

eksiltme kanununun 2 ve 
3 ncii maddelerindeki vesi
kalarla birlikte teklif mek
tuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evel M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na vermiş bulunma-
ları. (337' 1-564 

İLAN 

Erzincan garnizonu için 
276 bin kilo un kapalı zarf
la eksil~meye konulmuştur. 
İhalesi 25. 2. 935 pazartesi 
günü saat 14 dedir. Tahmin 
edilen fiatı 38440 ltradır. 
Muvakkat teminat 2898 li -
r~dır. İsteklilerin ihale gü
nü ve saatmda teklif mek -
tublarmı Erzincanda F. Sa. 
Al. Ko. na vermiş bulunma-
ları. (335) 1 -559 

İLAN 
Bütün malzemesi dairesi 

tarafmdan verilmek üıere 
Etlik'te ·umum Baytariye 
Deposu ihtiyacı için 350 a
det çemberli Ecza ambalaj 

'( ---- --y 
lrntiy;ır f.,\hıb1 v! Ba\m~ 1 

l har riri f alih Rıfkı ATAY, l 
' • 

J Umumi neşriyııtt i&ııre tden 

r Yazı iıleri tnüdurü Nasuhi 
~ BAYDA~ 

Çıokrrr ndrJ~sl etvuınıfa 
' . . 
Utrrı m11f6usrnc!ı 'ba sr!rmşur. 

-
Halkevinde 

Raş • d ·Rıza Tiyatrosu 
Bu akşam saat 20.30 da 

Sevdlğ'i içi 

sandığı imal edilecektir. Pa
zarlığı 11-3-935 pazartesi gü
nü saat 14 de icra edilecek -
tir. Beher sandığın imaliye 
ücreti (175) kuruş tahmin e
dilmiştir. 

Talipler evsaf ve şeraiti
ni şekil ve nümunesini gör
mek üzere her gün M. M. V. 
satınalma komisyonuna mü
racaatları ve pazarlığa gire
ceklerin belli gün ve saatın
da 45 lira 94 kuruşluk mali
yeye yatırılmış vezne mak
buziyle birlikte M. M. V. Sa
tınalma komisyonuna gel-
nıeleri. (419) 1-681 

İLAN 

Piyes 4 perde Telefon : 2653 

öKSüIIBNLJ~ll_E l(ANZUK 
Öksüıük Şurubu 

Göğüs nezleleril• 
had ve müzmin kasa· 
bat il tihablarmda, za· 
türrie, Zatülcen.b "' 
boğmaca öksürükleriJl
de çok faydalı bir Uit• 
dır. Gög~ üsleri zayıf <>-. o 
lanlara aynca tavsıY 
olunur. Bir çok prof-tl' 
sörlerin takdirlerill• 
mazhar olmuştur. Kail" 
zuk öksürük şurubıl 
maruf eczanelerde b1Y 
Iunur. 

KANZUK NASIR İLACI KULLANINIZ. 1 - 450 metre muhtelif 
renkte yaka çuhası açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 11-3-935 pa
zartesi günü saat 11 dedir. 

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

3 - Şartnamesini parasız 

almak ve örneğini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden 
sonra Ko. na uğramaları. 

4 - Tahmin edilen fiatı 
2025 liradır. 

5 - Eksiltmeye girecek
lerin 151 lira 87,5 kuruşluk 

teminat mektup veya mali
yeye yatırılmı~ teminat mak
buz ve artırma eksiltme ka
nununun 2 ve 3 neli madde
lerinde yazılı vesikalarla bir
likte eksiltme günü ve saa
tmda M. M. V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları. (418) 

1-682 

Emniyet işleri umum 
müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 450()..6000 takııtl 
resmi elbise ve 4550-6000 kasket ve 1500-1550 adet kaput 
ile 291 - 400 takım sivil elbise şartnamede bazı tadilat ya
pılmak suretiyle tekrar 22-2-935 tarihinden itibaren 20 güıt 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur• 

İhale 13 Mart 935 tarihine müsadif çarşamba günü sa• 
at 15 de Ankara'da Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde 
yapılacaktır. Taliplerin bu müddet hitamından evel tek· 

lif namelerini ve kapalı zarflarını Umum Müdürlüğe tevdi 

etmeleri ve istiyenlerin şartnameyi merkezde Emniyet h· 
leri U. Müdürlüğünde ve İstanbulda İstanbul Emniyet 

Müdürlüğünde görüp birer nüshasını da alabilecekleri ıtaıı 
olunur. (416) 1-684 

•.··.. - "" ...... ...... , • • 1 • • 
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°Par'anızı Sokağa Atmak istemezseniz 

-

Az sarfiyatla çok 
ı~ık veren 

Ampullerini Kullanınız 

SiNEMALAR 1 1 
f :YEN( ] 

Bu gece 
f KULÜP) 

Bugün Bu gece 

BüyülC Musiki Filmi 

UNUTULMUŞ SENFONİ 
Mllzlk • e&lence - danı 

Elizabcth Allan • Robert Montogomery 
vo uvis Ston tarafından temsil edilen 

İSİMSİZ ADAM 

Heyecan • Dehşet - Esreı. 

Fransızca sözlü 


