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SOVYETLER BJRLICINDE 

Sovyetler ... 
agır 

•• 
sanayıı ve sıyasası 
Moskova, 3 (A.A.) - Tas ajansı bil

turlyor: Ağır sanayi komiseri Bay Or· 
}onikictz, Sovyetler kongresine vermiş 
elduğu raporda ağır sanayie yatırılmış 
olan sermayenin halihazırda 26. milyar 
903. milyon rubleye baliğ olduğunu ve 
1931 senesinde ise ancak 9.434.000.000 
nıbledcn ibaret bulunduğunu bildir • 
miştır. 

Raporda deniliyor ki: 
Şunu tasrih edelim ki, Sovyet ağır 

aanayii her tiirlü mihaniki inşaattan iba
rettir. 

Makinalar, aletler, cihazlar, toplar, 
tayyareler, mitralyözler, tanklar, motör
Jer, kimya sanayii, mahrukat, kauçuk, 
mensucat sanayii ve elektrik santralı ve 
.alre. 

Sanayiin tUrlO şubelerini tahlil eden 
B. Orjanikistz bugün elektrik santralının 
e.212.000.000 kilovat elektrik kudreti • 
De malik olduğunu ve ıuna göre 1934 
1tnesine nisbcten yüzde 216 bir yükse
lt bulunduğunu söylemiştir. Bu kudre· 
tin miktarı 1937 senesinde 36 milyar ki
lovata varacaktır. 

1934 senesinde 92 milyon ton kö • 
mllr ihrac edilmiştir. 1930 senesine gö. 
11t yUzde 190 yUkseliş vardır. 

1934 senesinde 25.6 milyon ton pet· 
ıol çıkarılmıştır. Sovyet Rusya, 1934 se
neainde dökme demir Jstihsal etmiştir 

ti, bu istihsal biltiln Avrupa'run en yük-
11ek latihsal nisbetidir. Çıkarılan çelik 
llliktarı, 9.565.00, safiha haline getiril
·mı, demir miktan 7 .034.000 tondur. 

Demir istihsalltı 1934 9ellesinde 1930 
1enestne göre yUzde 64 nisbetlnde a.rt -

mrştır. 

Suni ipek sanayii, 1934 senesinde 
S.434 tona çıkmıştır. Halbuki 1930 se • 
nesinde ancak f\08 tondan ibaret idi. 

1934 9eneıinde makina inşaatı, 

9.829.000.000 tona çıkmıştır ki 1930 •e-
ntal laşaatma nlsbetJe yiizde 258 artık • 
tir. 

Şimdi artık biç kimae Sovyet Rusya
mn idari kabiliyetini inkar edemez. Bu 
sebebten dolayı Bay Hitler'in Hi nisan 
1934 tarihinde bir i~ kongresindeki söz
leri bize pek garib görilnUyor. 

Bay Hitlcr, Sovyet Rusya'nm proje
lerini tahakkuk ettittbilmeai için kapi • 
taHstlere dayanmak mecburiyetinde 
bJmıs olduğunu n ıovvetleri kendi bal 
Jerfne bırakarak onlan "kendi cennetini· 
si kendiniz yaratmız .. demek ]Azım re . 
ltcetini sövlemit idi. 

Bay Hitler, bir kitabmdı yakın bir 
avaş olması düşilncesiJe yapılması ta· 
aavvur edilen ittifaklıırdan bahsederken 
Almanya'nın motörcilliik noktasından 

pek geride olduğunu, Sovyet Rusya'nm 
motörcüHikten hemen hemen tamamile 
mahrum bulunduğunu söylemiştir. 

Bu sözler, Bay Hitler'in ökonomik 
Te teknik inki~af noktamndan genel ba
bından Avrupanın ve öul bakımdan 

Sovyet 'Rusya'nm ne halde oldufundan 
tamamile gafil bulunduıtunu ~ôsterir. 

Almanva Oe 11tlel bir lttHak vanıtma-
11 meselesine gelince: bövle bir ittifak 
:ppmayt dü<11lnmedik her halde Bav Hit 
Jer. Sovvet Rusvanm biç bir ıaman Kı· 
sıl orduyu ne motörJe ve ne de kamvon 
De techfz etmek için AJmanya'ya müra
caat mecburivetinde kalmıvacağmdan 

t111ln olabilir. Rusyanın ona ihtiyacı yok 
tar. 

Hepimiz hükQmetimizin takib etmek
te oldufu aıyasanm banşm devam ve 
bnınmasmı amac edinmekte oldu~unu 
bl1iyonız. Fakat aynı zamanda, kapita
Hst kurdunun kuvvetlitere hilrmet et -
mek ve zayiOeri ezmekten ibaret olan 
bnununu da biliyoruz. Kendi sulh sıya
llamızı takib etmekle beraber bUyük va -
tanımızm mildafaasına bliyük bir ihti • 
marnla çalışacağı%. 

h'ALYA'DA 

İtalya ve Avusturya ara
sında bir mukavele 

Roma, 3 (A.A) - İtalya ile Avus. 
tucya arasında dün akşam harsi bir mu
kavele imzalanmıştır. 

Bu mukaveleden m'ak!ad, iki memle
ket arasında gerek sanata ve gerek har
la aıd mubadeleleri tacil' ettrlekledir. 

YUGOSL\ VYA'DA 

Bay Yevtiçin yeni 
bir nutku 

Belgrad, 3 (A.A) - Başbakan Bay 
Yevtiç, dün akşrun sııat 20 de Belgrad 
radyosunda Yugoslavyanın bütün rad· 
yo istasyonları tarafmdan neşredilen 

bir nutuk söylemiştir. 
Bay Yevtiç, 3 eylul 1931 tarihli ana. 

yasanın ulusal hayatın tekamülü için 
ıağl'1m bir esas teşkil etmiş olduğunu 

hatırlattıktan sonra hükfunetin dikkati· 
ni bilhassa uluslararası hayatın pek h~
raretli olan faaliyetine dönmüş bulun
duğunu söylemiştir. 

B. Yevtiç demiştir ki: 
" - Uluslararası mfinasebetlerin in· 

kipfı sabaı:ıında Fransa ile İtalya ara. 
sında Romada imza edilmiş olan itilafı 
ehemmiyetli bir hadise olarak kaydet -
rnck icab eder. Bu iki devkt arasın. 
dıa doğrudan doğruya kendilerini ala • 
kadar eden meseleler hakkında vücuda 
gctirilmif olan anlaşmayı selamlarız. 
Bilhassa merkezi Avrup.znın durwnı.r 

hakkındaki anlaşma üzerinde dunnak 
isteriz. 

FranM dışarıişler bakanı Bay La· 
val, italyan hUkCUnet başkanı Bay Mu .. 
solini bir protokol imzalamışlardır. İki 
devlet adamı bu protokolda alakadar 
devletlerle uluslar de.eneği çerçevesi 
içinde mukavelenameye iştirak etmeyi, 
karşılıklı topraklarınm tamamiyet ve 
istiklalini saymayı ve imza eden devlet
ler iç l§lerine karışmamayı ve ge· 
ne imza eden devletlerden her • 
hangi birisinin toprak tamamiye. 
tini kuvvetle ta hdid veya 11yasal 
ve toysal düzeni tadil etmeyi hedef ya
pan her tiirlU propaganda, tahrik ve 
müdahale teşcbbllıünden çekinmeyi tav
siye etmek hususunda mutabık kalmış. 
lardrr. Bu mukavelename, hakikatte 
devletler hukukunun esas prensiplerlne 
ve uluslar derneği aııdlaşmasının bil. 
ki.imlerine riayetin bir tekidi ve bu hu· 
susta yeniden girifilmiş bir taahhüd 
sayılabilir. 

Balkan anlaşmaaile küçük anlaşma, 
Cenevrede ve Liublianada yapmıı ol • 
dukları konferans'arda Roma anlapa
sını bütün alakadarların samimi suret. 
te i§tink etmeleri gereken genel bi.ı

sıy&1anın müsbet baf 1-ıgıç noktası o .. 
tarak lruvvetlendirmek için kendi ulu. 
tal menfaatlerinin ve aralarında vilcuda 
getinni~ oldukları dostluğun tamami. 
yetini muhafaza etmek görü~nU kabul 
etmi§lerdir. 

Fransanm ve onun mümessili olan 
Bay Lavalin Tuna havzasında devamlı 
mUn»ebatın kuvvetlendirilmesi için 
gereken şartları temin maksadile İtal
)'ıa ile bi.r anlaşma yapmak üzere harca. 
dığı emekleri hassaten tanımak da bir 
ödevdir (vazifedir). 

Fransaya sıkı bir surette bağlı olan 
Yugoslavyanın bütün kom,uLariyle a .. 
rasındaki işbirliği ıtya!.Bsında ve bu 
meielede dostları mutabık kalmak ve 
ulusal menfaatlerden hiç birini feda et
memek suretile güvenliği (emniyeti) 

kuvvetlendirebilecek ve barışın daha iyi 
bir surette düzenlenmesi amacını ger
çekleştirebilecek imktnları hayırhahhk· 

la tetkik etmesi lazımdır. 
İstikbale aid zaruri güvenlikler 

(emniyetler) verildiği takdirde çok 
mühim sonuçlar vermesi miimkün olan 
bu diplomasi eserinin inkişafınr sükun 
ve itimadla takib edebiliriz . ., 

Yeni sıyasa) bir teşekkül 
Madrid, 3 (A.A) - Radikal fırkası 

nı terketmiş olan saylav Uzküierdo Ji
menez, İspanyol ccbhesi adı altında bir 

sıyasal grup teşkil etmiştir. Bu gru
pun programındaki maddeler tunlardır: 

'"İspanyanın bölünmez bir şekilde 
müdafaası, liber.al ve ilerlemeci bir bur
juva cümhuriyetinin kurulması, nere. 
den getirse gelsin ihtilale karşı koru .. 
yucu ve salımcı bir cebhe teşkili, istih
kakı hakkiyle ödenmiş emeklerin ve 
sosyal barışın korunması için işçi, ser
mayedar ve patronları bir araya topla
yacak bir üretmenler (mUstahsltier) ce. 
muti tah!imi.,, 

Londra konuşmaları 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

kadarlar arasında ıerbestçe görü
!Ülecek misakların yapılmaaiyle 
elde edilecek ve aynı zamanda 
şark A vrupasında karşılıklı yar
dımı ve Orta Avrupa için de Ro
ma proseverbalinde derpİ§ edilen 
sistemi temin eyliyecektir. 

Aynı zamanda hukuk müsava
tının emniyet sistemi içinde temi
nine dair olan 11-12-1932 beya
natının hükümlerine tevfikan bu 
anlaşma umumiyetle silahlar hak
kında bir uzlaşmayı da ihtiva e

decektir. Mezkur uzlaşma Alman
ya hakkında Versay muahedesi
nin beşinci maddesi hükümleri ye
rine kaim olacaktır. 

Almanyaya yapıla · 
cak teklifler 

nelerdir? 
Londra, 3 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: İngiliz ve fransız bakanla· 
rı dün akgam Almanyatya aşağıda yazı· 
b teklifleri arzetmek hususunda muta
bık kalmışlardır. Bu tekliflerin biltün 
kısımları biribirine bağlı ve tatbikatı 
da aynı 2amanda olacaktır: 

1 - Almanya'nın meşru olmıyarak 

yeniden ıil~hlanmasile hükümsüz kal
mış olan Vcrsay muahedesinin beşinci 
maddesinin iptali. Maamafih silahtan 
tecridi icab eden mıntaka hakkındaki 
kayıd bundan harictir. 

2 - Aakert gartların yerine, genel 
bir silahları tahdid mukavelesinin kon
ması. 

3 - Tuna ve Doğu andlaşmaları ya
pılması. 

4 - Almanyanm Uluslar Derneği
ne dönmesi. 

Buna muvazi olarak ingiliz ve fran
ıız hük&netleri, Almanya muvafakat 
ederse, Almanya, Belçika ve İtalya ile, 
Almanya muvafakat etmiyecek olursa 
İtalya ve Belçika ile, kargıhklı korum
cu bir hava mukavelesi yapılması huıu
ıunda mutabık kalmıglardır. 

Versay andlaşmasmm sü
el maddesi kaldırılıyor 

Londra, 4 (A.A.) - Havas Ajan
sı muhabirinden: 

Fransız - ingiliz görüşmelerinin, 

mutad olmıyan bir tekilde uzaması, bu 
görüpneleri bir çıkmaza götlinnek teh· 
Jikeaini gösteren gUçlükler çıktığını 

katiyen ifaue etmez, bilakis, havas a
jansı taraf mdan, fransız murahhasları 

her türlü bildirikten imtina ettikleri 
için • dün ingiliz mabfellerinde yapı .. 
lan bir anketten sonra, anlaşmanın mu
hakkak olduğu bildirilmi11tir. Bu anla§• 
ma, metni dün gece katt olarak karar
laştırılıp, bu sabah neşredilecek bir bil· 
dirimle resmen bildirilecektir. 

Fransa, eski müttefik devletlerin, 
Versay muahedesinin beşinci kısmının 
iptalini Almanya'ya teklif etmelerine 
ve muahedenin askeri şartlarının yeri
ne 11-10-93 tarihindeki bildirik hüküm
lerine dayanan bir silahları azaltma ge· 
nel mukavelesinin korunmasına taraf
tardır. 

Bu mukavele, onu imza edecek bü
tiln devletlere vereceği müsavi bir gil· 
venlik (emniyet) rejimiyle Almanya· 
ya temini için, AJmanya'nm aynı za· 
manda Avusturya istiklalini güvenliğe 
alacak Tuna andlaşmasını ve Avrupa· 
nın ıarkındaki topraklar ıtatilkosunu 

garanti altına alan ıark andlaşmasını 

imza etmesi icab eder. 
Bundan başka, Almanya'nın Ver• 

say muahcdesindeki askeri p.rtların 

yerine konacak olan genel silahları a
zal tına mukavelesinin, uluslar derneği· 
nin çerçevesi içinde ve hükmil altında 
dilzenlenmesi işine iştirak etmek üze
re, Cenevre'ye bir milmessil gönderme
si gerektir. Ren nehrinin sol kıyısının 
askerlikten tecridine aid maddeler, ta· 
mamen muhafaza edilecektir. 

Almanya, hiç bir cebri harekete ma· 
ruz kalmaksızm, uluslararası kalkınma 
için gereken yatıştırıcı çalışmalara di
ğer Avrup'a uluslarile birlikte i§tirak 
ctmf'k föııen' çağrılmıŞt'ır. BugUn Al-

manya'nın, tcccrrüd ve sergüzeşti ter· 
cih edip etmiyeceği anlaşılacaktır. 

Fransa bakanları, büyl.ilıı: gayretler
den sonra güvenlik (emniyet) sahasın
da şimdiye kadar ingilizler tarafından 
reddedilen teminatı elde etmeğe mu
vaffak olmamış olsalardı, Almanya'ya 
yapılacak olan teklifi kabul etmiyecek
lerdi. 

Bir savaş olursa tayyare kuvvetle· 
rinin ansızın yapacağı baskın ile savaş 
üzerindeki kati tesiratı fikrinden ~· 
hem olan B. Flanden ve B. Laval, L-:>
karno muahedesinin bu sahadaki kifa
yetsizliği ile bu ihtiyacın tamamlanma~ 
sı ltizumu hakkında B. Makdonald'r 
iknaa muvaffak olmuşlardır. 

Her türlü hava saldırmalarına karşı 
hemen mukabelede bulunulacaktır. İki 
memleket devlet adamları, kon.uncu bir 
hava mukavelesi yapılmasına karar ver
mişlerdir. Bu mukaveleye iltihak et· 
meleri, Almanya, İtalya ve Belçika'
dan istiyeceklerdir. 

Bu mukaveleyi imza eden devletler
den biri, hava yoliyle bir hücuma ma
ruz kaldığı takdirde, ötekileri saldırga· 
na karşı hücuma uğrıyan devlete der· 
hal yardım etmeği teahhild edecekler
dir. 

Almanya, imza etmek istemese bile, 
bu mukavelenin ehemmiyeti a~ik~rdır. 

Hava güvenliği, bu yeni garantiler 
sayesinde daha iyi temin edileceği gi
bi, barış işleri de daha mUkemmel bir 
tarzda tanzim edilmi§ olacaktır. Bu öy
le bir neticedir ki, bununla fransız ve 
ingiliz mUzakerecileri, övünebilirler. 

Sovyet - Amerikan 
münasebet] eri 

(Başı 1 incj sayı/ada) 
meaeleıi bakkmda tereddüd göıterUmlf• 
tir. 

Sovyetler, Vaşington anlaşmasının 
yeni baştan ve tamamen gözden gegi
rilmesini pek US istiyebilirlerdi. An • 
cak, böyle bir yol tutmak, Vaşingtonda 
elde cdihni§ olan aonuçlann tamamen 

imhası demek olur, ve anlaşmanın e -
sasları hakkında yeniden görüşmeler 
yapılması sonucunu verebilirdi. 

Sonraları yapılmış olan görüşmele· 
rin şimdiye kadar hiç bir netice verme
miş olmasına, teessüf ederiz. Maamafih 
bu hal, iki devletin karşılıklı münase -
betleri üzerinde herhangi bir surette 
tesir icra etmemek gerektir. 

Devletler arasındaki karşılıklı mali 
i9ler mesele11inin halli için girişilmiş o • 
lan teşebbüslerin uğramakta olduğu 

giiçllikler yaşayışta gen.el bir ınahiyet 
almıştır. Fakat bu gilçlilkler, ticaret 
münasebetlerinin gelişmesinin ve ba -

nşın perkişmcsini tıcmin amacile yapıl· 
makta olan elbirliğine engel olmamak
tadır.,, 

Bir ihtilalci dalıa mahkum oldu 

Viyana, 3 (A.A.) - Savaş divanı, 

Doliua'un katillerine kamyon vermiş 

olan avukat Blaşke'yi müebbet küreğe 

mabkfun etmiştir. 

Fırkamızın Anl{ara Vilayet kongresi , 
üyelerin dileklerini dinleyip yeni idare 

heyetini seçerek işini bitirdi 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

E&naf kurumları: 
(Küçüle sanatlar erbabıru ve esnafı 

müşkül vaziyetlerden Jcurtar.maJc ve on
ları daha kuvvetli ve emniyetli bir va· 
•iyete koymak ve badileriM kredi mü
esseseleri yaratmalı lırlıamı.z programı
nın en mühim esaslarındandır. Fırka 

programı: kısım 3, madde 5) 
Bu yola uydukt dağınık bulunan kU

~ük esnafı meslek ve sanatlarına göre 
ayırarak, Ankara'da on dokus esnaf ce
miyeti kurduk ve bu cemiyetlere her 
yıl paraca yardım ederek, topu için bir 
merkez tuttuk. Viltyet idare heyetinin 
gözü önünde bir encilmen kurarak es
naf ifleri ile durmadan uğra1tı.k. 

KilçUk sanatların yalnız türk yurd· 
daşlarına bırakılması, kongrelerimiz ta
rafından isteniyordu. Ulusun bu dile
ği, bugün yerine getirilmiştir. HükQ
metimiz, Büyük Millet Meclisinin ona
dıiı bir yasa ile, yurdumuzda küçük 
sanatları ancak tlirk yurddatlarının ya· 
pabilmesi yetkisini almış ve onu tat
bik etmiştir. 

Spor işleri: 
Fırka programı (Türk vatanda~lan

nrn vücuda getirmiı oldukları ve geti
recekleri bütün spor te§ekkü/Jerini mil
letin kuvvetli ve iradeli tutulması nok
tasından fevkalade mahJm addeder, bu 

teşekkülleri idame ve himaye eylemeyi 
vazife bilir. Program: talim ve terbiye 
kısmı. Madde • 7) der. Bunu yerine ge· 
tinnek istiyen Vilayet İdare Heyeti
niz, üyelerinden birini spor işlerile uğ
raşmağa ayırarak yakın bağlılık gös
termiştir. Son kongreden sonra spora 
(9.286) lirası para olarak geniı yardım 
yapılmıı ve büyük Evkaf Apartımanı
nın alt katındaki inema salonu ve o
dalar vilayet idare heyetince kiralana
rak spor kurumlarına verilmiştir. Spor 
kulüpleri arasında çalı~ayı canlan
dırmak isteği ile yaptırdığımız C. H. 
F. şildi için, her yıl kullipleı arasında 
yapılan maçlar, büyük bir sıcaklık u
yandınnıf ve çalışmalara hız vermiştir. 

Ziraaı Bankasının yardımları: 
(Çiftçiyi kredi ve istihsal koopera

tifleri gibi iktısadi teşekküllere maz. 
bar etmeyi ve zirai kredinin ana mües
sesesi olan Ziraat Bankasının faaliye
tini daha ziyade zirai sahada teksif et
meyi) fırkamızın programı güder. Bu 
temel üzerinde Ziraat Bankası, köylü
ye yardımını genişleterek hlr yandan 

ödünç ölçüsünü büyültmüş ve diğer 
yandan da faiz ve komisyonu % 9 ta 
indirmiştir. Ziraat Bankasma borçlu
olan çiftçilerimizin borclarının uzun 
taksitlere bağlanması için de fırkamız
ca kararlar alınmaktadır. 

HükGmetimizin bu ulusal kurumu· 
muzun elile yurdun türlü yörelerinje 
.belli bir fiatla buğday alması, çiftçi· 
mizin gerçekten yüzUnU glildilrmüş ve 
onları muhtekirlerin elinden kurtar
mıştır. 

Emlak Bankası ödilnç ölsüsünü % 
35 den % 50 ye çıkarmıştır. 

Rapor alkışlarla onandıktan sonra 
kongrenin saygı ve sevgilerinin Ata
türk, İsmet İnönU, Kbım Özalp ve Re
ceb Peker'e iletilmesine karar verildi 
ve besab bakma, bütçe yapma, dilekle
ri ve teklifleri tetkik eneUmenleri se
çimi yapıldı. Encümenlerin mesaisini 
hazırlamak Uzere birinci toplantıya soı 
verildi ve ikinci toplantı saat 16 da B. 
Mümtaz Ökmen-'in başkanlığında açıldı. 

Evvela hesab bakma ve sonra büt
çe yapma encümenlerinin raporları o
kunduktan ve onandıktan aonra dilek 
ve teklifleri tetkik encümeninin her 
kazaya göre ayr·ı ayrı tasnif ettiği di· 
tekler okundu ve Uı:erlerinde görüşme
ler yapıldı. 

İki yıldır fırkanın dilekleri üzerin· 
de büyUk bir allka gösteren Ankara 
Valisi Bay Tandoğan'a kongrenin te· 
gekkörünün iletilmesine karar verildi. 
Görüşülecek başka bir şey kalmadrğın
dan başkan Bay Mümtaz Ökmen uzak 
yerlerden bilyük zahmetlerle gelip fır· 
kasma bağlılığını gösteiıniş olan saygı 
değer mUmessitıcri saygı ile selamladı 
ve kongrenin toplantısına alkışlar içia .. 
de son verildi. Dün akşam mümessiller 
adına çok neşeli geçen ıbir a.kşam JC4 

meğl verilmiştir. 

Fırkamızın ~eçilen yeni vilayet,. 
i()are heyeti şudur: 

Bayan Lahika Manyas, Bayan Bel• 
kis Baykan, Bay Rifat Börekcf, B. 
Mümtaz Ökmen, Bay Şllkrü Koçak, B. 
Halim KütükçU, Bay Fahri Tardoğaa, 
Bay Hilmi Atlıoğlu, Bay Naşid Uluğ'~ 

Büyük kongreye mümessil olarÜ 
da Bayan Lahika Manyas, Bay Rifat 
Börekçi, Bay Mümtaz Ökmen, C. H. F. 

Umumi idare heyeti azasından Bay 
Rahmi Apak, Bay Ziya Sıdal, Dr. Ba1 

Yusuf, Hikmet, Bay Hayrullah t.?zb•· 
dun, Bay ~eysel Genya SıCçilmişlc.rdir. 
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}'arı 

1 iyatro ile seyirci 
Seyircilik. kolay nnıhr ama, hiç de 

böyle değildir. Seyirci, dar anlamında, 
gösterileni •cyretmektir. Bunu herkes 
Yapar .• Mağar.aların c:amakanları önün -
de itişe kakı,a birikenlerden tutunuz da 
her hangi bir sanat eserinin karşısında, 
o eser ve kendileriyle tekba~larına ka -
lanJara kadar, herkes seyircidir. Şu var 
ki seyircilik basit bir "baıagelen" oldu
iu kadarı nnattar da. 

Göz ile dimağ arasındaki ilitik. optik 
bir müşahededen fikri bir senteze kadarı 
•damına göre, say111z batkalıklar göıte
l"ir. Terbiye görmüt iki gözü olan bir 
aeyirci, camekan önünde dururken de 
sanat eserini tahlili ile deıerken de, sa· 
natkirdır. 

Seyirci üzerindeki bu izahtan sonra 
"tiyatro seyircisi,. dediğimiz mütekamil 
mahluka geçebiliriz. 

Tiyatro dediğimiz zaman, ne bir pa· 
nayır salatını ne de bir tuluat sahnesini 
kastediyoruz. Tiyatro, insanlıiın öyle 
bir aynasıdır ki, sülmelı: yahud ailamalı: 
rribi iki zıd duyguya kapılmak arasında, 
her seyirci, orada kendi insanlıfını ken· 
dine göıterilmiı, anlatılmıt görür. Yü • 
zümüzün neresinde bir mürekkeb lekesi 
olduğunu görmek için bile aynaya ciddi 
ciddi bakarken, benliğimizin çok daha 
kucaklayıcı taraflannı gösteren sahneye 
kartı densizlik gösteremiyeceğimiz 
besbellidir. 

Bizde halbuki, en ciddi tiyatro sah· 
nelerinin önünde bile, bu gibi densizlik
leri yapanlar var. Meseli Ankara Halk· 
evi'nde bir piyes verildiği zaman, yük • 
sek konutma, gülünmiyecek yerde gül • 
ıne, yüksek sesle ''baldıra bak,. gibi ter
bi,.eıizce mütalealar yürütme, gencleri
ınizde; iki yatındaki çocuklarla gel-erek 
Halkevi salonunu bir emzikli çocuklar 
odasına çevirmek yathlanmızda cörülen 
bir kötü huydur. 

Geçen gün "dütünüt farla., adlı pi -
yes verilirken yukan localarda yapılan 
gürültüler, aşağıdaki koltuklardan yü~
ıelen çocuk ağfamalan ve söz atmalar, 
oraya niçin celdiklerini ve nası' f?!?ıirı • 
meıini bilenler Ü7.et:nde çot< Fena bir le· 

· ıir bırakmıttır. 

Seyirci diye Halkevi piyeslerine ya
hud sünlerine selenler, Hallrevi'nin 
yüksek mana11na hürmet etmesini öi • 
renmelidirler. Artrlı: Halkevi aalonundan 
da, polis bir takımlannı çalyaka ederek 
çıkaramaz. Çok ayıb bir tey olur. Fakat 
salona emzikli çocuklann, ve, çocuklara 
mahsus bir müsamere olmadıkça umu -
miyetle çocuklann sokulmamasına itina 
etmek mümkündür. Ve bu itte, ummu· 
yoruz ki, hatır gönül için bir pay ayır • 
mağa herhangi bir gereklik olıun. 

Mektebli günlerinde, Ankara sinema
larında gırla harfendazlık edildiğini hem 
gördük hem duyduk. Bunun da ÖnÜ::1e 
geçmek ister. Çünkü bu da öteki ile 
alakadardır. BURHAN BELGE 

--~-----·-·----~-
Yurdda hava 

durumu 
Ziraat B-kı..nlığı Meteoroloji enstı 

tüıünden öğrmdiğimize göre ıon 24 sa 
at içinde Trakya mıntakasının Edirne 
çevresiyle Ece mıntakaımın Manisa ve 
lzmir çevreleri, Orta Anadolu ve doğu 
Anadoluıu tamamiyle yağıılı geçmiştir. 
Yaiıt lzmir ve Mııı.niıa'da yağmur, di • 
ier yerlerde kar ,eklindedir. Kann ka -
lınlığı Mu,'da yetmi,, Sarıkamış'ta SJ, 
Sivas ve Erzurum'da 28 santimetreyi 
bulmuıtur. KRradeniz kıyılan mıntaka· 
ıı haric olmak üzere hava ıuhunetinde 
bir ttiin Önceye göre 3 darece etrafında 
dütüklük vardır. Trakya, E~e, orta Ana 
dolu ve doğu Anadolusunda gece ıu
hunet dereceleri tamamen sıfırın altın 
da lcaydedilmittir. 

Yurdda en dü,ük ıuhunet sıfırın al 
tınd1t olmeık Ü7.,.r~ Karı'da 16, Sivaı'ta 
13, Erzurum, Y oz~at ve Çorumda 11 
derecedir en yükst'k ıuhunet sıfırın üs
tünde Adana'da 15 dir. Ankarada gece 
baıhyan kar saat 11 e kadar devam et -
rniş ve bet santimetreyi bulmuftur. Öğ· 
leden sonra hava suhuneti sıfırın üstün
de bir dereceye kadar yükıelmitti. Rüz
gar cenubu garbi istikametinden saniye· 
de 2 metre hızla esmektedir. 

Muğla'da kar yağdı 
Muğla, 3 (A.A.) - Geceleyin tehri· 

rnize kar yaimıttır. Her taraf bembe • 
' 1udır. 

Suhunet ııfırdan ataiı cfüflllÜttür. 
Sahahleyin hava açılmq ve lı:ar erimeye 

.. tlamııtır 

1 i ç D 
Atatürk için Yoz

gadda merasim 
Y ozgad, 3 ( A.A.) - Atatürk'ün ge· 

çen yıl ıehrimize gelişlerinin yıldönü • 
mü bu akşam halkevinde büyük mera • 
simle kutlanacak gece fener alayı yapı· 
lacaktır. 

Y ozgadda yer sarsıntıları 
duyuldu 

Yozpd, 3 (A.A.) - Dün ve buse
ce tehrimizde birkaç yer sarsınbıı ol -
muıtur. Sarsıntı bugün öğle üzeri tek· 
rar duyulmut ve 10 saniye sürmüıtür. 

Sarsıntı tiddetli olmatına rağmen zarar 
ve ziyan yoktur. 

Cire"un'da fındık piyasa8ı 
Gireıun, 3 (A.A.) - Son ıünlerde 

Eındılc içi fiatlan 49 kuruıtan 46 buçu -
fa, kabuklu tombul fındık ise 24 kurut· 
tan 21 buçuğa kadar düımüıtür. 

Gire8un belediye meclisi 
Giresun, 3 ( A.A.) - Belediye Batkanı 
Bay Etref Dızdar, meclisin ıubat top • 
lant111nı dün açmıttır. Meclis belediye 
iılerini görütmeie baılamıttır. 

Giresun fırka idare lıcp·ti 
Giresun, 3 ( A.A.) - Cümhuriyet 

Halk Fırkası yeni idare heyeti üyeleri 
dün yaptaklan ilk toplantılarında fırka 

baıkanlrğına eski batkan 8. Fahri Bel· 
geni, muhasibliie B. Hakkı Çakmakçi'· 
yı, kitibliğe de B. Doğan'ı seçmiılerdir. 

Konya Hıdkevincle balo 
Konya. 3 ( A.A.) - Cuma gecesi 

Halkevi salonunda dördüncü doktorlar 
odası çok istekli kartılanan bir balo Yer• 
mit ve sabah saat 6 ya kadar sürmüttür. 

Ankara Radyosu 
Ankara radyosunun bu akıamki prog. 

ramı ıudur: 
Seali filim 
Muaiki: 
10 dakika franıız kate - konseri 
10 dakika Vi1aaa Şarkıları 
Ercüınent Behzad şiirlerini okuyor 
Danı mus"kiıi 

Mus!ki: 
Piyano refakatinde Duo ses konseri 
Mendeluohn Sonbahar ıaı km 
Glinka Alouette 
Moloff Barcarole 
Wilboı Denizciler 

Grotzki Gece farkısı 
Mme. 8. Boyar: seı 
M. K. Çekatow~ky: seı 
Ulvi Cemal: Piyano 
Haberler. 

İstanbul rarlyoc;u 
lıtanbul Radyosunda bu ak$amlr; 

pro<?ram şudur: 
Saat 

18 Fransızca ders 
18,30 f ıtanbul Halkevi soysal yar • 

dım ıubesi namına konferans 
(Çocuğun Ameli hayata erk ~n 
yetiştirilmesi Selçuk kız ınek • 
tebi Müdürü Ahmed Asım) 

19 Danı musikisi 
19.30 H!lberler 
19,40 Keman Solo - piyano Bayan 

Kazıme. 

20 Konferans; Selim Sırrı Tarcan 
20,30 Bayan Rita Mahmud Şan: pİ· 

yano ile 
21 Müz:k Lejor. Pl~k 
21,20 Son haberler 
21,30 Bayan Bedriye Tüzün Şan: 

Ra.-vo Caz ve Tango orkestra
sı ile .• 

Ankara HalkeYİ Giizcl sanatlar 

komitesinden : Resim dersleri 
Evimizde Resim dersleri açılmıttır. 

Dersleri Rt.ısam Refik Epikman vere • 
çektir. isteklilerin her ak§am saat 
17,30 dan 18,30 a kadar komitemize ad
lannı yazdırmaları. 

DOCUM 
Eıkitehir Saylavı Bay Emin Sazaiın 

bir oğlu doinıut ve Güven Sazak adı 
konulmuttur. 

Bay Emin Sazaiı kutlar, Güvenin 

muti• obnuuu dilera. 

ULUS 

y u 

Türk Kuşuna uçucu üye 
Yazılanlar 

(Türk Kuşu) na uçucu üye yazılan
ların sayısı günden güne arbnaktadır. 
Geneler arasında ateşli bir istek uyan
dıran bu kuruma yazılmak için müra
caat edenlerden tescil işini bitirmit o· 
lanların ilk listesini gazetemize koyu· 
yoluz: 

Sicil No. 
1 Bay Hadi Koçak, Hukuk Fakül

tesi, birinci sınıfından. 

2 Bay Zekai, (Ulus) gazetesi ter
tib Operatörü. 

3 Bayan Sabahat, Maarif Vekaleti 
Muhasebe memurlarından, Bay 
Nurinin kızı. 

4 Bay Hakkı Şinasi, Ankara Lise
si, üçüncü sınıfından. 

S Bay Enver, Askeri Maran;oz fab
rikaları elektrik şefi. 

6 Bay Cemal, Gazete Foto Muha
biri. 

7 Bay Raif, İnşaat Ustası. 

8 Bay Cavid, Anadolu Ajansı me
murlarından. 

9 Bay Şahin, Gazi Enstitüsü, üçün
cü sınıfından. 

10 Bay İlyas, Gazi Lisesi Spor mu· 
allimi. 

11 Bayan Fehamet, Hariciye VekA· 
Jeti, Ayniyat Müdürü Bay Mi· 
tat'ın kızı. 

12 Bay Süha Arman, Ankara Erkek 
liıesinden. 

13 Bay Turhan Kut, Ankara Erkek 
lisesi, altıncı sınıf. 

14 Bay M. Vehbi, Ziraat EnstitüsU, 
Onnan Fakültesinde. 

15 Bay Ferid Ziya, An!<ara lisesi, 
onuncu sınıftan. 

16 Bay Muammer, Anıcara fstaıyo· 
nu hareket memuru: 

17 Bay Namık Pekergin, Maliye Ba
kanlığı muhasebe mümeyyizi. 

18 Bay Cevad, Gümrük ve İnhisar
lar Bakanlığı Leva.ıım Müdürü. 

19 Bay Mümtaz Tarhan, Maliye Ba· 
kanlığı Kanunlar ve Muamelat 
Müdürü. 

20 B<ty Rasim Akın, Muallim. 
21 Bay Reşad Özgeci, Maliye Ba-

kanlığı muhasebesinde. 
22 B.ıy Asım Kurd, memur. 
23 Bay Hafi Oraç, memur. 
24 Bay Naci Dağlı, Muallim. 

25 Bay Fevzi Mağat, Maliye Bakan
lığı Kavanin Müdürü Muavini. 

26 Bay Hidayet Arman, B. M. M. 
memurlarından. 

27 Bay Faik Okol, Maliye Bakan-
1 ığında memur. 

28 Bay Ali Rıza Ertuğ, Bayındır

lık Bakanlığında Desinatör. 
29 Bay Muzaffer Kayalı, Bayındır

lık Bakanlığı Zat İşlerinde me
mur. 

30 Bay Behçet, Belediye Doktoru. 
31 Bay Salahaddin, Gümrük ve in

hisarlar Kütüphane memuru. 

K L A 'R 
lstaııhul rılıtımları 

• • 
ı)ro1esı 

Iıtanbul, 3 ( A.A.) - lstanbul li • 
manı Ye nhtımlannın düzeltilmeıi açın 
hazırlanmakta olan proje bitmiı .ve An· 
karaya ıönclerilmittir. Bu it İçin bu ıene 
bütçesine bir buçuk milyon lira talısiıat 
konulacaktır. 

Okullarımızda 

kütüphaneler 
lıtanbul, 3 (A.A.) - Kültür Bakan 

lıiı okullarda hocaların mealek ve ge • 
nel bilıilerini artırmak için her okulda 
bir kütüphane kurmaya ve mevcudları
nı düzeltmeye karar vermittir. 

Ka}'makamlar ara~mda 
değişiklikler 

f:letıird kaymakamlıima Olti kay • 
makamı Pertev, Göle kaymakamlıiına 
Haunkale kaymakamı Halid, Hasanka. 
le kaymakamlıiına Çat kaymakamı Ha
liı, Adıyaman kaymakamlıiına Kema· 
liye kaymakamı Şükrü, Trakya umumi 
müfettitliii emniyet mütavirliiine birin 
ci umumi müfettiılik iıtihbarat müdür 
muavini izzettin tayin edilmitlerdir .. 

Günıriik f atoraları 
Gümrüklere ibraz edilen faturaların 

bilhassa mensucata aid olanlannın müf 
redath olması lizım ıeldiii ve buna 
dikkat edilmesi İcab ettiii gümrükler 
ıenel müdürlüiünce alakadarlara teblii 
edilmiıtir. 

Ankara Halkevi içtimai 
yardım baloım 

ı-ter sene Halkevinin açıhı yılclönia • 
mü ıünü Ankaranın en süzel balosunu 
veren Halkevi içtimai yardım tubeıi bu 
sene de senelik balosunu 22 tubat ıü • 
nü akfAlllı vermeie hazırlanmaktad1T. 
Bu balonun aenenin en eilenceli balo • 
ıu olması İçin hazırlıklar Japılmakta • 
dır. ~-hafta aah pai topl=u• w • 
tip komitesi bu it iberiade uzun lto:rl• 
sörütmüıtür. Evin bütün kollan balo • 
nun iyi ve eilenceli olmaıma var süç • 
leriyle çahtmaktadırlar. 

ltittiiimize ıöre Halkevinin bu a.. • 
loıu timdiye bıdar yapılan a..lolarda ıö 
rülmemit yeniliklerle dolu olacaktır. 

Tertib komitesi 10 tubat pazar sünü 
akıamı saat 18 de Halkevinde ikinci 
toplantısını yapacaktrr. 

Kırşehir fırka kongresi 
Kırtehir, 3 (A.A.) - C. H. F. ViJi. 

yet kongresi bugün Vali Mitad Sa1lam 
ın bir yıllık çalıtmayı bildiren söyle • 
viyle açılmıı, önümüzdeki yıl görüle • 
cek iıler arasında kapatılan viliyc • mat

baasının tekrar açılacağı, Kırfehir tarİ· 
hini yazacaklara 500 lira mükafat verile
ceği IÖylenmitti. 

~o yadı 
Diyarbekir §aylavı General Kazım 

Sövüktekin'in damadı Paris atatckom• 
mersiyarlı Bay Fahri ve ailesi Atamer, 
Kurtulu§ ilk okulu haf okuturu Bay 
Halid Akpıpar: Ankaralı merhum Bay 
Hikmet oğulları doktor Necmeddfn ve 
doktor LGtfi Oğultürk soyadını almıt
lardrr. 

B. IHSAN ABlDlN'İN sorl ESER1. 

S E f 7" E R 
' Ulusal ökonomi yaşayışımızın gcn~ı 

problemlerinden biri yeni bir eserle ay
dınlatıldı: teker (l). Ş. ker, Bay lhs:ın 
Abidin 'in ıon eıerinin adıdır. Bu eserde 
Ihsan Abidin, ş . k~r mevzuunda, biti • 
rimden yetirime kadar ele almak sure • 
tiyle, ıon yıllarda kendisi için çizdiği 
ilim araşhrmaları yolunda, (tiftik) den 
ve (pamuk) tan sonra büyük ve hamle
li bir adım daha attı. Bu eserle türk öko
nomi kütüphanesi ve ulusal itlere bağ • 
h türk okuyucusu yeni bir (toplu eıer) 
daha kazandı .. .. .. .. 

Son yıllarda Bay Ihsan Abidin, 
toprak iıleri ve yetittirme biliiıinin tek
nik ve teknoloji alanındaki yüce ihtisa· 
sını, sene bu itlere bailı mevzular üstün 
de genel araıtırma!ar yapmak auretile 
tamamlamaktadır. Onun çaiında ve 
onun çapında bir bilgi adamı için, yıllar
danberi edinilen teknik ve teknolojik: 
tecrübelerin bu genel terkibi ve parça 
parça bilgilerin ulusal ölı:onomi itlerine 
•ilanıı cidden ötünülecelı: bir terdir. 
Ve açık yazmaktan hiç te çelı:inmiyece
iiz ki, böyle bir vanf, memleketimizde 
yetiıen bilginlerde ıılı: sık ,örülen bir 
fey değildir. Çünkü her nede11M bizde 
bilgin, tecriibelerinin kemal devrinde, 
bilgisini terkib edecek, rani genel we bfi
tün araıtırmalara varacak 1erde, akli 
olarak büsbütün parçalığa ve insicam •• 
11zlıia kaçar ve orada aaplanır kaili'. Bu 
bakımdan bizce Bay Ihsan Abidin'in, 
son yıllardaki genel terkibleri yalnız 

okuyuculara bir hizmet değil aynı sa • 
manda, bütün okur yazarlar için bir de 
nümunedir. 

" .. ,, 
Bay 1 bsan Abidin bu aon kitabına, 

teker hakkında bir biblyo..V,.a ..-.elr 
sirer. Bunun için kitab, battan aoaa 
kadar bükümleri vesikalara da,....n bir 
sailam eserdir. Kitabm meclhal di1eW
leceiimiz ilk lamuncla telrw, ...... lı:a
mıtı ve teker pancan balı:loncla talHi ve 
teknik bilgiler hulisa eclilmittir. Bu kı
sım teker sanayünin doiuıu ve kurulu. 
ıu faktörlerini izah eden bir terkib ile 
bitel'. Bu tekriblere zirai faktör, iktıaadi 
faktör, mülkiyet rejimi siW maelel• 
ele alaunıt Ye tetkik edİlmİflİr. Bu
takibedea laenncla TirldJe'• tek• 
meseleleri Ye ıelı:er saaa,Ü tahlill.-i p 
lir. 

Türkiye'de ıimdi tel.er meeelea alu
sal yapyıfnmzın eveli ökonomik, son • 
ra da soysal bir davasıdır. Çünkü öko
nomik kurulutumuzun dii• lNr ıulteai 
yoktur ki onda: 

a - İçpazar 
b - Gümrük himayeci 
c - Vergi noktai nazarı 
d - İçtimai sıhhat ve istihlik me • 

selesi 
e - Ferdi işletmeler için kir forma

sının nasyonal seviyesi ne olması lizını 
geldiği. 

Meseleleri teker sanayÜmizde oldu • 
iu kadar keskin ve aydınlık tecelli et • 
mit olsun. Bu meseleler iae kül halinde, 
ulusal yaıayıtımızrn yalnız ökonomik 
deiil hem ökonomik hem IQJsal düiüm 
noktalandır. Bunun içindir ki bisde f9' 
ker meıeleıi, üzerinde durulmau lbma 
gelen ve henüz hallolunmamıt bir me•· 
zudur. Ve bu mevzu üstünde haıuten 
duruf, onun yukardaki sa11lan danlan 
en iyi tecelli ettinneıincleadir. Bay lb • 
san Abidin'in kitabmda ı.. bahıin )oy • 
meli İte bilhassa fUndandrr ki ı.. lı:itaf,. 
ta Türkiye'ye aid rakamlar ve tahlil 
rpalzemeıi en yeni ve en tam olarak ve
rilmiştir. Bizce yalnız bu malzeme ile 

dahi Türkiye'de teker mevzuu iiıtüacle 
tam hükümlere varmak mümkündür. Fil 
•aki Bay lhıan Abidin bu probleminia 
soysal ehemmiyeti üstünde fazla clanna
mıt ve o daha ziyade malzemeyi yerea 

ve terkib eden bir arqtmcı olaalı: kal • 
mak iıtemiıtir. 

Fakat bu malzeme ÖJle bir tekilde 
ortaya aerilmittir ki onlarm, içine sak • 
laclıfı soysal istiEhamlan sönnemek lı:a
bil değildir. Kitabta Türki,-e'de teker 
meaelelerinden sonra dün1a teker kriııl 
ve krizin doğurduğu meseleleri• tahlili 

(Sonu S inci sayı/ada) 

( 1) Şeker: yetirimden bitirime kaaar. 
Yazan: İhsan Abidin. Ziraat Banka• 

İdare Meclisi azalarından ve İlrtısat 
Vekaleti sabık müstetan. Bitik aıra ... 
yısı: 13 e 

Kar akı§ her yanda hülcmünQ sürmelcteaı'r: 'Alyonlcarıhisarın icar altındail go
rünü~üna canlandıran yukardalci fotoğrafı bize oradaki özel· bildiricimiz 

Basan: İstanbul Alqam matbuu. Sa· 

t 
yda: 2 ı 3. Ederi: 200 kurut- Diğer ner
lerindcn tütik ve pamutwı meveudlm 
henlU bulunabilmektedir. göndermiıtir koyuyoruz. (Yazısı IMmlelcet postasında) 



SAYIFA 4 

Bir yugoslav gazetesi 
ve yeni Türkiye 
Belgrad'ta ingilizce olarak çıkan 

Balkan Herald gazetesinde V. B. Met
ıa lmzasile yazrlan bir makalede deni
liyor ki: 

"Geçen on sene içinde Türkiye es
ki devirde bir aaırda başarılamıyacak 

kadar işler baprmış ve bu ülkenin bu· 
ıtbıkü çehresi tanınmıyacak kadar de
JlfU"İJtir. 

Bundan yllz yıl önce türk erkeği 
batı medeniyetini kabul etmesi lmHnı 
olm.ıyan bir kaba ıofu, tUrk kadını da 
~lmaeye görünmek hakkını haiz bulun· 
mryan peçeli, ~rtUlU ve kocasının esiri 
bir mahluk olarak tanıhrdı. Bugün 
Ttlrkiyede ne böyle bir erkeği, ne de 
Nyle bir kadını görmek imkansızdır. 

Yeni Türkiyeyi yaratan AtatUrk'· 
lur. Atatürk, dine kargı bir sava§ açma
ISUf, yalnız medenileşmek, asrileşmek 

'-terinde dinin bir engel, bir pürüz ol· 
anaması dileğile din ve dünya işlerini 
biribirinden ayırmıştır. Atatürk, ıul· 

ıtanların ne kadar bozuli düzen kimse· 
ler olduğunu ıarerek sultanlığı kaldtt· 
IQJ§tı. • 

Bundan aonra değişmeler bfribiri 
.-clmca sökUn etti. HilAfet kaldml~r; 

hrkiyenin remol bir dini olmadığı ka· 
•rlaştırddr. 

Atatürk, yurdu l~n faydalı olduğu· 
,.. inandığı ve gerek bulduğu her ted· 
lblrl almaktan geri dwmamıştır. 

Bundan sonra Türkiye, e&ld ve 
t&hne kanunlan da kaldırmak, onun 
Jerlne lsviçrcnin medent, ltalya'nın •.za kanunlan eıaslarma uygun mo· 
~rn kanunlar kabul otmü lUzumunu 
lluymuştur. 

Eskiden tUrkler, din yaaak tttlğl 

Jsiıı güzel samtlarla !Defgul olmaalar: 
knu mekteblerindc UtretmezlerdJ. Zi· 
ra dinde insan ftya haynn canlı ıeyk· 
rin resmini yapmak menedilmiıtı. Şlm
CH ı.e ilk mekteblere n.rmcıya kadu 
lıı6tün türk mekteblerlnde relim deni 
,.rilmektıe&. 

Erkekli. &dınJr dlrk genclerl AY· 
111paya resim w heykeltrqlık epnme· 
I• eitmekte ve d&ıdtuılerl zaman mem. 
lelııetle rinde bu itlerle ufrapnaktadır· .... 

Jozef Marka lmıinde blr Viyana aa
aatUn türk bUkOmetince llrlı•avfr ola· 
ıak vuifelendirllmlttJr• 

Eskiden tilrk kadınları peçe t&Ür· 
l&r ve ırkı ırb örtUnOrlerdl. Bunun K· 

beıbi, dinin kadınlara mtıtcvizı olmağı 
tavsiye etmesindendir. Eaklden bir lf• 

Jreğin dört kadmla evlenmeıine mGsa· 
ade olunurdu. 

Bugün tUrk kadmı peçeyi kaldır· 

Dlif, dörde kadar evlenmek mUwıdeai 
bldırılmıı ve altı ile on Yat arasın~ 
ki bUtUn kızlara mektebe gitmek mec. 
bur! kılındığı gibi bUtUn tedria mOec· 
IC6elcrinin de kapıluı l:ızlara açıJmıı· 
tır. 

Türk kadaıları her tt!rltl meılekle
IC lntisab edebiliyorlar. BugUn tOrk 
bdmlarrnın arumda birçok doktorJ.ır, 
99'\lkatlar, tayyareciler, ressamlar ve 
Ptrisler vardır. Birçok ~derde ~ 
eukları korumak için bir takım merkez· 
ler açmışlardır. 

Pek yakında ılyasi vazlielerde ve 
ıımniyet işlerinde de vazife alacaklar• 
Chr. 

(Bu yaZI yazıldığı zaman benilz 
~ürk kadınına saylav olmak baklu verı1· 
miş değildi; onun i~İIJ B. Jf etta bua. 
'da11 bahsetmemi~r - Çeviren) 

. Osmanlılar samanında ilk tabıll 

iini mahiyette idi ve hocaların elinde 
ldJ. Şimdi tamamile garb usulUnde y. 
:pıJan tedrisat uyanık n mOnevvcr mu• 
ıalllimler tarafından yapılmaktadır. 

Artık yeni tUrk mekteblerinde ne 
iln dersleri okutulur, ne de arabca ve 
!larsca öğretilir. Eskiden tUrlC çocııklan 
ayaktopu oynamazlardı. ÇUnkil hoca• 
lar, bunun insan kafaama benzediğini, 

p eebeble ayakla çelinemiyeceğinl ıöy• 
liyerek menederlcrdL BugUn ayalrtopu. 
İ»oyzbol, kriket ve buna benzer birçok 
J&It> oyunları tUrk çocuklarının ba§lıca 
)ilencelerinl tqkil etmektedir. 

1 utanbulda utıli bugllnUn Dıtlyac· 

E uygun olmıyan yetmi§ yıllık da· 
nun bldınlmıı, yerine asd bir 
raite kurulmuıtur. Bundan bafka 

:bvetli bir tercüme heyeti de kurula
nk Universiteye bağla.nmıttır. Bunlar, 

ULUS 

~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~ 

l~~b~~cı gc:-ze_telerde okuduklarımız] 
:italyadaki l{alline değişikliği 
Lö Tan, Paris - 26.1.JS 

B. Musolinin kabinede yaptığı de
ği!:iiklik sıyasal bir kriz mahiyetinde de
ğildir. Bilindiği üzere İtalya hüklımc
tinde mutlak bir durluk (istikrar) var· 
dır. Bu durluk, B. Musolini'nin kuv· 
vetli şahsiyeti üzerine kuruludur. Du
çe ltalya'nm bütün idare manivelasını, 
kimıeden çekinmeğe mecbur olmaksı-

21n, ellerinde tutar. Bu anda Roma'da 
yalnız Duçe'nin politikası vardır. Bu 
politika, günün bütün realitelerine uy
gundur ve faşist fırkasından tam bir 
muzaharet görür. Faşist fırkası ise ulu
ıun her tarafına yayılmış olup kendisi
ne karşı yapılacak bir muhalefeti kati
yen müsamaha ile görmez. 

Bu sistemin faydaları olduğu gibi 

zararları, hemen elde edilen garantileri 

ve uzak bir takım tehlikeleri vardır; 

fakat herkesin, bütün mesuliyeti üze

rine almış olan B. Musolini'ye kayıtsız 

şartsız tabi olmasını gerckleştirir. Fa

tizm, her türlü hürriyet ve demokrasi 
prensiplerini reddeder; barış halinde 
daimi ve sürekli bir rejim olamazsa da 
yapılan sınamalar, bu sistemin umud· 
suzluk anlarında kurtuluş çareleri bul
duğunu göstermiştir. Faşizmin iş başı

na geçtiği on üç yıldanberi, İtalya'yı 

düzensizlik ve anarşiden kurtaran, ma
neviyatı canlandıran ve sıyasayı kal· 
kındıran bir Slet olduğunu kabul etmek 
gerektir. 

. .• B. Musolini'nin İtalyada tam ge

rekli bir zamanda ortaya çıktığını ve 

§imdiye kadar vazifesini büyük bir us· 

talık ve sebatla yaptığını da kabul et· 

meliyb. Adaptasyon gayretleri yeni 

beılıyan boJşevizmin inkişafı baric ol· 

mak Uzere, B. Muıolini'nin yıktıktan 

sonra yeni bir düzen kuran, yaratan, 

kurumlandıran ve bunu sağlamlaştıran 

tam bir ihtilalci olduğu ıöylcnebilir. 

Kendini tanıtmak ve muhite uydur-

makla geçen yıllardan aonra İtalyan 
fqlsmJ kapitalist ve liberal medeniye
tin geçirdiği krh esnasında ustalıklı 

bir tttebbUı olarak kalmaktadır. Fa

tizm, devrimci dil§ünce ile otoriter dii
tUnceyi kendinde ~.meder fakat otori· 
teyi dilzen, ıoysal barış ve ulus duygu· 
au için kullanır. B. Musolini'nin mu· 
vaffak olmasının sebebini de ıUphesiz 
bunda aramalıdır. Faşizm, yalnız ltal· 
rye'ya mahsus bir ~ydir ve bunun baş· 
b bir ulusal alana nakledilmesi ancak 
kattı hayal kırılışları doğurabilir, çün· 
kG ltalya'da faşizmin zaferini temin e· 
den manevi, aıyasal ve soysal gartlar 1 
bundan sonra şüphesiz f tal yanlarda bu· 
Junamıyacağı gibi, başka ülkelerde de 
bir araya toplanamaz. 

Vaziyetin mutlak surette hakimi ol· 
Cluğu ve yalnız kendi mevcudiyeti re
jimin ve htikOmetin durluğunu temin 
ettiği için, Duçe daima yanına azimkar 
ft gene kuvvetler almağa, hUkfunet ve 

gamın ve farkm değerli edebi eserleri· ı 
Dl tUrkçeye çevireceklerdir. 

TUr kdili de özle~tirilmektedir. Ya· 
Dl ~imdiye kadar içinde bulunan arab 
ve fars sözleri çıkarılmakta, bunların 

yerine 8z tUrkçe olan kelimeler getiril· 
mektedir. 

TUrlC pirleri artık arabcadan, fars· 
cadaıı değil, garb §<liderinden ilham a• 
hyor. Edebiyat, artık dini bir edebiyat 
de fildir. 

Ziraat, ticaret ve ıanayJ, devanilı 
ıaurettc inkişaf etmektedir. Hükibnet, 
Avrupa memleketlerinden bJr takım si· 
raat makineleri aatm almakta ve bun .. 
lan ucuz fiatla çiftçilere satmaktadır. 

Sulama itleri yoluna konulmuJ, çift• 
llkler asri bir hale getirilmiştir. 

Devlet, yünlü, pamuklu ve ipekli 
CJokumalar, §Cker1 bira ve saire yap
mak için bir takım fabrikalar vücude 
gctirmi§tir. 

Birçok yollar ve aemiryolları ya .. 
pılmakta<iır. Şimdiye kadar türk para· 
aile, türk milhendisleri tarafından 2000 
mil uzunluğunda demiryolu yapıl.mı§ ol· 
duğunu kaydetmek lazımdır. Bütün sa
hil ticaretlerini yapmak üzere bir denf.z 
ticareti filosu vilcude getirilmiştir. 

idarenin yüksek memurlarını ~ahs1 r]ok
trin'lerile ve faşist zihniyetile yuğurul
muş kimselerden seçmeğe itina eder, 
B. Musolini geçmişi tamamen kaldırıp 
attığından ve yeni adamlarla yeni bir 
eser kurmak istediğinden kendisi gibi 
ulusun içinden gelen fa izm neslini 
devletin büyük işler ine alıştırmağa ça
lışmıştır. İşte fa!jİzmin yük::.ek şahsi

yetleri arasında sık sık olan değişik

likler, Duçe·nin emri altında çalışan 

bakan ve müsteşarların zahiri bir s c
beb olmaksızın tebdili bundan ileri ge
lir. Son yapılan ve hiç bir şeyin tah· 
min ettirmediği kabine değişikliği de, 
eskiden olduğu gibi, rejime yeni ve 
sağlam adamlar yetiştirmek için yapıl
mıştır. Başlıca bakanlıklar gene Duçe'
nin elinde olduğuna göre bu değişiklik
lerin hiç bir sıyasal manası olmadığına 

inanılabilir. Eskiden olduğu gibi bu
gün de, İtalya kabinesinin mürekkeb 
olduğu 13 bakanlrktan yedisini B. Mu
solini idare etmektedir ve hükumetin 
ötekı kısımlarında da yalnız onun sö
zü dinlendiğini herkes bilir. 

Bununla beraber, yeni yapılan de

ğişikli ğ in eskilere benzemeyişi , ş im d i

ye kadar yedekt e bulundurulan ele

manların i ş başına getirilmiş o lmaları

dır. Bunların böylece ön planda görün

meleri, faşist rejimin kati safh aya gir

diğini gösterir. Devletin korporativ 

tarzda lmrumlandırılması işi bitmiştir. 

Şimdiki parlamento ile birlikte, pad

manter rejimin son zavahiri de ortadan 

kalkacak ve korporatif sistem yaşıyan 

bir gerçeklik haline girecektir. Onun 

için B. Musolini bu sistemin eyi bir 

şekilde işlemesini en eyi tarzda temin 

edeceklerini sandığı adamları etrafına 
toplamı§tır, Ziraat sendikaları genel 
konfederasyonu başkanı olan B. Razzo, 
bayındırlık bakanı olrnu~tur; eski bir 
makini.st ve sanayi genel konfcderasyo· 
nu başkanı olan B. Bonni, münakalat 
bakanı olmu§tur: önce başbakanlık 

mlisteşarı olan B. Rossoni, şimdi zira· 
at bakanı olmuştur; B. Rossoni faşiz

min başlangıcında B. Muaolini'ye sa· 
vaş arkadaşlığı etmişti. Duçe gibi dev· 
rimci sendikalizmden gelen ve faşist 

sendikalarının kurucusu ve canlandın· 
cısı olan B. Rossoni, korporatizmin en 
çalışkan kuvvetlerinden biridir. Türen 
şehri podeıtası ve ziraat sendikaları. 

nın teknisyenlerinden olan B. Taon di 

Revel maliye bakanlığını almış ter. 

Müstemleke iılerinde ibtısası olan Va· 

tikan elçisi Kont Dövekki, kültilr baka· 
nr olmu§tur. Bu bakanlık genetiğin fa
tist olarak yetiştirilmesile dalma meş· 
gut olduğundan, faşist rejimi için çok 
mühimdir. Diğer taraftan, eskiden kor· 
porasyonlar bakanı olan B. Bottai, Ro· 
ma valiliğine tayin olunmuştur. Duçe· 
nin yaptığı bu aeçilişler manalıdır ve 
İtalyada korporatif devrenin başladığı
nı açıkça gösterir. 

• 
Yeni bUkOmet merkezi bliyük bir 

hızla inkişaf ediyor. 1919 yılında An
kara 20.000 nüfuslu basit bir kasaba 

idi. Bugün 90.000 den fazla nüfustu 
modern bir şehirdir. Burada birçok res
mi ve hususi binalar, zarif nakil vası· 

taları göze çarpar. Yüksek bayanlar ta· 
rafından 11k sık ziyafetler ve balolar 
verilir. 

Türkiye artık medeni acunun bir 
parçası olmuştur. Uluslar derneğine 

girmiş ve tarkm, garbın birçok devlet· 
!erile dostluk andlaşmaları imzalamış
tır. 

Avrupada ve Ameriliada toplanan 
bUtün uluslararası fen, ökonomik ve 
eıyasal kongrelere tUrk murahhasları 
gönderilir. 

Bu asrın başında bir tUrk kızının 

uluslararası gilzelliıt müsabakasında 

yer alacağını hayalden geçirmek bile 
müşküldil. Bugün ise Türkiye kendi 
kızlarından birisinin acun güzellik kr
raliçesl olmasilc övUnmüş bulunmakta
dır. 

Bugünkü tilrkler geriye değil, ile· 
rlye bakıyorlar. BugUnkU tiirk, ancak 
insan gUcUnün bir kurtuluş vasıta ve 
çaresi olabileceğine inanmıştır. 

Akdeniz ve İngiltere 
Türki!Je Post gazetesi iagiliz: say

lavlarından Kenvortı .. nin Akdeniz hak
kındaki bir yazı.c;rnr ele alarak diyor iri: 

Geçenlerde Roma'da çıkmakta olan 
"Affari Esteri,, adındaki dışarri~tcr ba
kanlığının haftalık mecmuasında, "The 
Ninctcenth Contury an d After,, başlık 
Jı ve Lord Strabol gi imzasını taşıyan 

çok dikkate değer bir yazı çıktı. Bu 
imzanın İngi li z saylavı Comander Ken· 
vorti.nin müstear adı olduğunu da söy 
temek faydasız olmıyacaktır. 

Yazı sahibi ilkönce, İngiltere'nin 
Akdenizde hakimiyetini kurabilmes 
için, kendi ülkesine kattığı (Malta, Ce 
belitarık, Port Mahon, Kıbrıs) yerlerin 
tarihçesini araştırmakta, Büyük Britan
yanm dünya savaşından ve hele bir 
çok devletlerin hava kuvvetlerinin in 
kişafından sonraki durumunu gözden 
ge~irmektedir. Bu araştırmaların so 
nucunda ileri sürdüğü düşünce, İngil 

• t~re'nin esas stratejik düşünceleri çer 
çevesini de aşmaktad ır. Bu dü~üncele 
re göre İspanya ile İtalya lngiltereye 
karş ı düşmanca bir tavır takınacak o 
lurlarsa, Malta adasile Cebelitarık ko 
runamıyacak bir hale gelecektir. 

Hele Cebelitarık'm durumunu çok 
kötü görmektedir. Çünkü gereık İspan 
ya tarafından, gerekse 30 kilometreyi 
bile bulmıyan bir ULaklıktaki Afrika 
tarafından ağır toplarla yapılacak bir 
hücumda ezilmiş olacaktır. Buna bir de 
den izaltı gemilerinin erzak ve cepha· 
ne getirilmesinin önüne geçeceğini de 
katmak lazımdır. 

Malta adası da tayyare hücllmu ve 

denizaltJ gemilerinin blokajı karşısın· 

da devamlı bir üssaiibahrt o)amıyacak· 
tır. Saylavm düşüncesine göre, litin 
ulusları günün birinde İngiltere ile 
çalışacak olurlarsa, İngilizlerin Ak· 
denizin batı tarafındaki deniz tica· 
reti tehlikeye düşecektir. Kenvorti bil· 
yük bir soğukkanlılıkla diyor ki, İn· 
giltere Akdeniz yollarını brrakmalrt 
Hindiatana ve Irak petrollırma gide· 
cek yolu Kap'tan geçirmelidir • 

Ancak, Akdcnizin batı taraflarını 

bırakmak doğu taraflarından ayrılmak 

demek değildir. Bilakis bu taraflarda 
İngiltere derinlere kök ıalmah ve haki· 
miyetini daha fazla gilclendfrmetidir. 

Buralarda Hayfa limanı ingi· 

liz deniz güderinin yeni bir ıüel daya• 

ğı olmalıdır. ÇünkU bu liman, dU§man 

olabileceklere yakın bir amac olamıya· 

cağı gibi, limanın geniş olması dolayı· 

ıile büyük donanma ve hava gUclerinin 

korunmasına elverişli bir biçimde ku· 

rumlandırılması imkanları vardır. Blın

dan ba~ka, Kerkük'ten gelen petrol bo· 
rusunun buraya kadar gelmiı olması, 

ve fevkalade stratejik bir durumda bu· 
lunması bakımından da Hayfa Filistin 
ile birlikte Hindistan korunma hattı· 
nın çok mühim bir noktasını teşkil et· 
tiği gibi Süveyş kanalile Mısrr'rn sil· 
el kontroluna lazım olan bir temel ol· 
maktadır. 

İngiliz saylavı, İngilteıeye karşı 
latin cephesinin kurumlandırılması im
kanlarının sebeblerini anlatmıyor; fa. 
kat araştırmalarını en son ihtimallere 
kadar vardırmakta, ve böyle bir ihti· 
mal karşısında da Britanya imparator
luğunun korunması için çareler düşün
mektedir. 

İşte bundan dolayı bilyUk bir alanı 
olan ve bunun sonucunda da hem deniz· 
den ve hem de havadan serbestçe hare· 
ket etmeğe elveri~li bir korunma imk~-

nını veren Veuta ile Cebelitarıkın de· 
ğiştirilmesini ileri sürmektedir. Böyle 
bir değiştirmenin tatbik sahasına gir. 
mesi milmkün olamusa, uzun uzadıya 
dü§ünmeden Cebelitarıktan vaz geçil· 
mesini tavsiye etmektedir. Böyle olun
ca da Irak petrollarını Afrika üzerin· 
den dolaştırarak ingiliz limanlarına ge· 
tirmek lazımdır. 8000 mile varan Kap'· 
tan dolaşan deniz yolu göz önünde tu· 
tutacak olursa, İngilterenin, petrol bo· 
rularını neden Hayfa'ya getirdiği an· 
!aşılamıyor. Çünkü Hayfa'dan Cebeli· 
tarık'a kadar en kısa deniz yolu 2000 
mili bulmaktadır. 

Vaktile Irak petrol şirketinin ku
rulması görüşüldüğü sıralarda anlası· 
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Somali hadisesi 
B. Bernar nasıl öldürüldü, 

Geçenlerde lransızlarla habeşler aot 

rasında olan hadiseyi a;ans haberi olıtl 
rak vermi§tilc. Paristcn gelen 27.J.33 
tarihli La Repüblik gazetesi, hadisenin 
nasıl vuku bulduğunu şöyle anlatnıalı
tadır: 

Habeşler tarafından taarruza uğrıa 
yan !sa kabileııinden sağ kalan birkaç 
kişinin söyledikleri sözler, bu pusu hak• 
kında ilk verilen haberleri tasdik et .. 
mektedir. 

B. Bern:ır, Bikii adlı küçük sınır 

karakolunun kumandanı idi. Emrinde. 
mülazim Durgadi ile eJli tane yerli mu· 
hafus vardı. Habeş Disamora kabilesi· 
nin taarruzuna uğrıyan İsa kabilesi c f· 
radı. kendisine §ikayette bulundular. 

Fransız •alisi, yerli kabileler arcl
sında çıkacak kavgalara katiyen karış· 
mamasını B. Bernar'a emretmişt i. Bu· 
n unla beraber o, Fransanın haysiye ti 
mevz:uu bahsolduğunu dÜ§Ünerek bu 
emri dinlemedi. Karakolun muhafaza· 
sını mülazim Durgadi'ye bırakarak ya· 
nına 18 kişi alıp bir kamyona bindi, 
saldıranların ricat hattını kesmek için 
doğu tarafına doğru yollandı. Muhafız· 

ların her birinde onar fişek vardı. B. 
Bernar, karakolun makineli tüfeğini de 
beıaberinde götürmüştü. 

Uzun müddet çöldeki h: üzer inde 
yüründükten &0nra yol kamyonun ge• 
çemiyeceği bir halde arızalı olmağa 

başladığından, B. Bernar ve yanında .. 
kiler arabayı orada bırakıp geceleyin 
yaya olarak yo1Jarına devam ettiler. 

O sırada bir silah sesi işitildi. Bu4 
nu, ikinci bir ses takib etti. Bernar yü• 
rümeğe devam ediyordu. Nihayet Mar• 
sito köyilne vardı. Çarpışmaya başla.e 

mak için tan yerinin ağarmasını bekJe. 
meğe karar verdi ve adamJarile bera
ber siper bir yerde geceyi geçirdi. Or• 
talık aydrnJandrğı zaman, kendisinde~ 
çok kuvvetli bir grup karşısında bu• 
Junduğunu anladı. 

Muhafızlar, yanlarında cephane bu11 

lunmadığını ileri slirerek, hücUnı etmcı
nin doğru olmıyacağıru söylediler; fal 
kat B. Bernar geri dönmek isteme~ 
Adamlarının başına geçerek makineli 
tüfeği mevzie soktu ve ateşe başladır 

Bunun üzerine kar§ı&ındakiler küçült 
müfrezeyi sarmağa başladılar. 

İkinci §arjör makineli tüfeğe takıl• 
dığı zaman tüfek kilidlendi ve işleme•1 
di. Muhafızlar da cephanelerini biti.l 
mi§lerdi. Bunun Uzerine boğaz boğalf6' 

gelmek gerekti. 

Tüfeğini bir sopa gibi kullanan B' 
Bernar, saat sekizde bunun dipçiğinİ 
kırdı. Yakında aağ kalan birkaç muh~ 
fız çarpışmağa devam ediyorlardı. Bj: 
Bernar mahvolduğunu anlıyarak vf#: 
sağ kalan adamlarının kurtulabilecekl 
lerini umarak onlara kaçmalarım söyi 
Jedi. Fakat bunlar boğuşmağa devam e .. , 
derek biribiri arkasından öldürüldüler.~ 
Saat sekizi çeyrek geçe Bernar da gırtııi' 
lağı kesilerek öldürüldü. 

Yüz.başı Godüşon'un yazdığı rapo
ra göre, saldıranların sayısı üç binden 
fazladır. B. Bernar ve 18 adamı b\l 
kuvvete iki saat müddetle karşı dur•' 
muşlardır. 

Hadiseden sonra mevcud blitUrS 
kuvvetlerle tayyareler vali tarafından 
saldıranları yakalamak için gönderit..' 
mişse de bunlar f ransız sınırının öte taı-ı 
rafına geçmeğe vakit bulabilmişlerdir.: 

Bununla beraber, iş diplomasi yol• 

larile halledilmek üzeredir, çünkü yağ .. ~ 
macılar arasında muntazam habeş aıt"., 

kerleri bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Somali'deki fransızlarla fransı•ı 

himayesi altında bulunan halk endişe.: 
dedir. Yakında fransız hükumctinirı~ 
Habeşistana göndereceği bir nota iltl 
bu iş halledilecektir. 

~~!!'.!!"!!!!~~~~~c-=:::9' 
• 

Jan böyle bir düşilnce akla getirilme." 
miştir. Sebebi de, uzun bir deniz yol~ 
ve daha yüksek bir yekun tutan botııj 

masraflarına karşı, vapurla taşımak d1aJ: 
ha ucuz diye telakki edilmiş olması 
dadır. 

Kenvorti'nin Kıbrıs hakkındaki te~ 
lifleri . de enteresandır. Bu adanın da, 
Yunanistanın Kefalonya adasile deği§.ıJ 
tirilmesini istemektedir. Bu yazile me~ 
gul olan İtalya gazeteleri, bu yazıdaki' 
düşüncelerin bir hayalden ibaret oldu4 
ğunu ve hiç bir sıyasal mantıkı ol~ 
dıcmı söylemektedirler. 



4 ŞUBAT 1~3:> PAZARTESi 

Garbta fikir hareket' eri 
HAFIZA lJN SIRLARI VE ALDI CI GAR1H ŞEKltI.ER - SEVK 

VE iDAREYE TABI ÖKONOJ\11 NEDiR? 
Londrsda çıkan (Deyli Jleyl) gaze

-<si, haf r?.anm sırlsrr ve bazan aldığı 
ı•rib şekiller hakkında şu dikkate de

i~r yazıyı neşrediyor: 
Günün birinde kim olduğunuzu ve 

Yahut beş on senedenberi yaptıklar •nızı 
unutabileceğimiz hıç birimizin aklına 
ıelmez değil mi? Halbuki hafızayı kay
betıne vakala.rı pek sık olup gerek zabı. 
ta raporları, gerekse hekimlerin müıa
-deleri bunun, sıhhatçe sağlam zanne
dilen norma) fosanlarm başına ge"ebile
te~· · gını gösteriyor. 

Bundan başka bir de "şahsiyetin 
llriye ayrılması., haclısesi vardır. Me • 

lltll bir amerikan pap:ızı birdenbire bil. 
t" un papaslık hayatını unutarak başka 
bir §ehrc gitmiş ve ticaret yapmağa ba -

laınıştr. Bir kaç sere, açtığı dükkanda 
rnuvaffakiyctle çalıştıktan sonra gene 
günün birinde papash'a avdet etmiş ve 
•• ıcarct h:ıyatmı unutmuştur. 

Diğer bir l•a liseyi da:1:ı n akled lim: 
1931 sc:ıesi n•s:ın•ndc:, Kew ehri a

h ı- . a ısınden bir adam, oturmakta oldugu 
otelden çıkarak sıgara almağa gider. 
Sokağa çıktıktan sonra hatırladığı tek 
hidise bir tabanca ve mitralvöz sesi 
0lınuştur. Fılhakıka lıu ada~, otelden 
ayrıldığından uç giın sonra ayağı çıp • 
bk ve kirli bir halde bulunmuştu. 

Dolasa dolaşa v~ rdıgı Aldershot 
§thrinck, babasının Tran~vaal muhare • 
besine gittiğini gördüğü bir myedanr 
hatırlamış. Hayatının diğer safhalarını 
kirnilen unutmuştu. Aldershot·a kendi. 
•ini aramağa ve almağa gelen karısını, 
&nasını tanımadığı gibi dünyada sene· 
lerdenberi olup bitenleri hatırlamaz ol
llluştu. Hatta otomobilleri görünce şaş
•uı, radyo ve sinemaya hayret etmişti. 

PEjhanaJiz usuliyle tedavi edilen bu 
adam, her günkü hayatının küçük kü
~ük hadiseleri kendisine hatırlatılmak 
euretiyle hafızasını yavaş yavaş tekrar 
bulmağa başlamış ve nihayet bütün 
mazisini hatırlayabilmiştir. Fakat bir 
tDrlfi hatırlayamadığı safha, otelden 
çıluşile Aldershot'ta bulunması arasın. 
da geçen üç günün hadiseleri olmuş, 

bunları bir türlü hatırlayamamıştır. 
Louise Desmoulins isminde bir ka

dının başından geçen, mevzuumuz ba • 
kımından klasik bir hadisedir. Bu ka -

dın on yedi ile yirmi yaş arasında pek 
tıerbest bir hayat geçirmişti. Bundan 
80nra taassup derecesinde dindar olmuş 
Ye iki sene sonra şiddetli bir asab buh
ranına tutulmuştu. Bunları takib eden 
lt'kiz sene içinde garib bir hafızayı 

kaybetme hadisesine mevzu oldu. Kah 
hayatının ilk safhasını unutuyor, kah 
ikinci safhasını hatırlamaz oluyordu. 
kadında görülen bu halet bir kaza ne. 
ticesi değiJ, yalnız bir asabiyet halin· 

ten doğmuştu. 
Psikoloji mütehassısları bu hariku

llıdelikleri nasıl izah ediyorlar? Oayet 
lııasit: İzah edemiyorlar .. 

Fakat bugiln, biyolojist ve fiziyolo--

jistlerin kabul etmemelerine raqmen 
her gün bir çok taraftar toplayan bir 
nazariye vardır. Bu nazariyeye göre 
dimağ bir hatıra "hazinesi,, olmaktan 

ziyade onları istihale ettiren bir alet -
tir. Ancak bu fikir pek de yeni değil. 
dir. Samuel Butler, hafızanın vücudu
muzdaki hücrelerin her birinde yaşadı
ğını söylemİJ ve Henri Bergson da, 
bundan kırk sene evci n.eş.redilen Mad • 
de ve Hafıza isimli eserinde daha ile

riyegitmişti. 

Şu halde, dimağda toplanmadık. 
larına göre hatıraların biriktiği yer 
neresidir? Bu suale cevab pek kolay. 
O yer, "gayrı meşur,, dur ki bu, say
dığımızdan daha geniş ve daha derin
dir. Mesela, cehlimizi örtmek için 
ekseriy:ı ''tahteşşuuı·,, dan bahsederiz. 
Fakat tahteşşuurun bir çok şekilleri 

olduğu ve her birinin bir hatıra züm
resi bulunduğunu unuturuz. Hatırala

rımızı gayrı meşurda sakladığımız mey. 

clanda değil midir? Bu suretledir ki 
g:lyrr tabiilik halJerinde muayyen bir 
hatıra zümresi, kendisine zıd görülen 
bir çok zümreleri bertaraf edebilir. Bi
naenaleyh dimağın vazifesi ne olmak 
gerektir? Bundan evelki neslin maddi
yetçileri dimağın, safra ifraz eden ka
raciğer gibi, düşünce ifraz eden bir ci
haz olduğunu zannederlerdi. Bugün 
görüyoruz ki bu nazariye hadiseleri 
izah edememektedir ve ilmi değildir. 

Gayrı tabii haller psikolojisi bize 
öğretiyor ki beşer, kaf25ile yaşar. Ha. 
fızayı kaybetme ve şahsiyetin ikiye ay
rılması gibi hidiselerin kimya ve biyo
loji ile izah edilmesine imkan yoktur. 
Dimağ, kafanın kullandığı gayet nazik 
bir alettir. 

Bir musiki aletinin akordası bozul
duğu veya telleri koptuğu zaman sanat
karın emrini yerine getiremez. Fakat 
musiki aleti!~ onu çalan kimsenin tek 
bir vücud teşkil eylediklerini farzet. 
mek gülünç olur. 

Dediğim gibi hafızayı birdenbire kay
betmekten ibaret olan hastahk sizin de 
benim de başımıza gelebilir. Fakat ar
zu edersek bundan kaçınabiliriz. Haya
ta cesaretle karşı korsak, kendimizi ü -
midsirliğe düşürmezsek, kendimizi kor. 
kuya, hiddete, endiş.eye terketmezsek 
hulasa tehlike içinde ve müşkülat iç.in
de itimadımızı kaybetmezsek bu hasta· 

lığa tutulmamız ihtimali yoktur. 

*** 
Pariste çıkan meşhur "Revue d'Eco-

nomie Politique,, , se\·k ve idareye tabi 
okonomi hakkında ayrıca bir sayı rı • 
kardı. O sayıdan şu mühim satırları 

tercüme ediyoruz: 
Ökonomik büneyleri ve sıyasal re· 

jimleri ne olursa olsun bütün büyük ıil
keler sevk ve idareye tabi ökonomi yo
luna girdiler. Liberalizmin ve ferdiyet
çiliğin vatanı olan ve nakliyat işlerini 
bile uzun müddet şahsi teşebbüse ter· 

ULUS 

B. IHSAN ABlDIN'IN SON ESERi. 

SEKEll , 
(Ba§ı J iıncü ssyıfada) 

ik milletlerara11 §eker anlatmaları &elİr. 
Ve kitab bu serilen meselelerin Türkiye 
bakımından mukayese ve tak:bi ile biter. .. 

'• ,, 
Bay İhsan Abidin'in bu kitabının, 

bilhaua Türkiye'de teker sanayiini ve 
fabrikaları birJeıtirmek (2) zamamncla 
çıkmıt olması hassatan faydalıdır. Çün
kü gazete sayıfalarına geçen bazı beya
nattan ve gene neşrolunmuş bazı rapor
lardan ve haberlerden zaman zaman anla 
mak kabildir ki ıeker meselelerinin en 
umumi veıiblariyle dahi alakadarlar 
henüz kili derecede tanışmış deiildir. 
Bu itibarla kitabın yazarının bu cihet.le 
de ayrıca öiümnek hakkıdır. Kaldı ki 
Bay Ihsan Abidin; memleketimiz bak• 
kındaki eserleri memleketin içinde ve 
dışında daima kaynak olarak müracaat 
edilen sayılı ve mutlu pazarlardan biri
dir. Bu bakımdan, emeğinin kartdıiını 
zaten bu vaziyeti kazanmakla almıt olan 
bu mutlu ve saygı değer yazar kartıam
da, biz sadece gıbtalarımızı bildirmek • 
ten ve ondan yürüdüğü terkibci bilgi 
yolunda yeni eserler istemekten başka 
bir şey demeyeceğiz. 

ŞEVKET SOREYYA ------
(2) Duyulan bu birleştirme ihtiya • 

cının tahakkuk şekli henüz kafi dettce• 
de işlenmiş ve bu hususta bir karar ve • 
rilmiş değildir. 

ketmiş bulunan İngiltere bile bu zaru. 
retten kendisini kurtaramadı. Hemen 
her yerde de aynı teknik kullanılıyor. 
Say ve gayretin dağılmasına nihayet 
vermek ve disiplin temin etmek mak
sadiyJe de mecburi kartelleşme usulU 
tatbik edildi: Bu uıul İngiltere ve Al· 
manyada ziraat hususunda, gene AJman
yada, Birleşik Devletlerde ve ltalyada 
sanayi hususunda kullanılıyor. 

Piyuayı, bir yük teşkil eden istih
sal fazlalıklarından kurtarmak için ev. 
vela ihracatın rasyonel bir tarzda tan
zimile uğra§rlıyor. Bundan sonra mu
vazenesizliklerin sebelerine daha derin 

bir surette temas ediJerek istihsal mik

tarı azaltılıyor. Nihayet müstahsilleri 
çok zarara sokmaksızın yeni bir muva
zene temini için istih1ak meselesinin de 
halli lazım geldiği görülerek bu saha. 
da hem ökonomik, hem de propaganda 

gibi manevi tedbirlere baş vuruluyor. 
Tatbikat programı bir merhaleden di. 
ğer merhaleye geçtikçe geni9liyor. Ve 
geçirilen tecrübeler itbat ediyor ki sevk 
ve idaıreye dbi ökonominin fıtilzam 
eylediği tedbirler fiatları kanunen tes
bit gibi tedbirlere inhisar edemezler. 
Fransanrn 1933 de çıkardığı buğday as
gari fiat kanununun muvaffakiyetsizli

ği bu yüzden değil midir? 
Sevk ve idareye tabi ökonomiye 

doğru ilerliyen hareketin sebeblerini 
saymak lbım gelse bunların her memle
kette aynı sebebler oldukları anlaşılır. 
Evvela ökonomik sebebler vardtr: Buh
ranın uzaması ve ağırlaşması ve mese
lenin, arz ve taleb kanunu ile balledi
lemiyeceği hakkındaki doğru ve yahut 
yanlış kanaatin kökleşmesi .. Sonra sı • 
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LMemleket Postası 
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Boluda türlü çalışmalar 
(Bolu (özel bildiricimizden) - Bo

lu'da yeni yılın ille günlerinden beri 
Fırka, Halkevi, Belediye ve soysal ku
rumlarda eJbirliği ile çalışmaJarın art
tığı göze çarpmaktadır. 

Bolu'da yeni yıl Halk Fırkasında 
yapılan ıengin programlı ne,eli bir ba
lo ıle k&rfılandr. O gündenberi Bolu'
nun ıoyaal hayatında günden pne ar
tan samimiyet kayDaflD&ları hı.s almak
tadır. 

Halkcvi kışlık çalıf1Daaına koyuldu. 
Dün gece her ay halka meccanen ver-

tarını kullanmakta çok alaka göıter
miılerdir. 

Şubatın sekizinde saylav seçimi ve 
dokuzunda umumr meclis seçimi bqh
yacağrndan fırlıa n belediyece bunlar 
için yeni hazırhklar baflamıştır. 931 
yılı Tilayet adına 6 saylav çılmııttı. Bu 
intibabda bir fadaalyle vilayet adma 
7 sayla• seçilecektir. Bu aaylavlar içi..., 
de biriıinin kadın olacağı kuvvetle ı<Sy
knmelrtedfr. 

Yeni yapılacak umumi mecliı seçi
minde Yilqetlmls lcfnde US Uye seçile· 

Bolu'nun 17 liloZMt11 ateslriilı ~l)ıt ıalil vı mHiı~ıi 

mekte olduğu müumerelerden •Kahra-

1 man,, piycaini Halknbıin einema bina
sını dolduran halka oynadı ve ~k aı
krtlandr, Konferanslar ve tem.illerle 
halkı faydalandıran Halkevi btlhassa 
gUzeJ sanatlar komitesi bandoeuna bir 
caz muallimi getirerek caz tefkilatını 
bitirmiştir. 

Fırka vilayet ve belediye saylav ıe
çimine esas olan ikinci teçmenler iti· 
ne aid hazırlıkları elele vererek ıeeeH 
gündüzlü çalışmak a.ıretile aona erdir
diler. Vilayet içinde 91 i kadın olmak 
üzere 640 ikinci seçmen seçildi Kadın
lar erkeklere nisbetle % 20 fadaıile 

reye ittirak etmişlerdir. Birinci seçici
lerin % 70 ti reylerini iıinat ıelip at· 
mışlardır. Bilhassa kadınlar .eçim hak-

yasal .ebebler de Ylıl"· B üyü.k modern 
memleketler ya demokrasi, yahut dikta
tör usullerini tatbik ediyorlar. Her iki 

rejim de halkı maddeten tatmin etmek 

mecburiyetindedir. Bunun içindir ki 

kanaati ne olursa olsun hiç bir devlet 
bugün "istinkaf,, vaziyetinde kalamaz. 

Bakalım, neo • liberalizmin en parlak 
taraftulanndan biri olan Franaa baş -

bakanı B. FJındin bu kaide dJlmda kal

mağa muvaffak olabilecek ml Onun 
"kontrola tabi hilrriyet,, formülUnde ga
llb gelecek unsur acaba hangisidir? 
"Kontrol,, mu, yoka "hürriyet,, mi? 

celrtir. Bu adet 7eıai kanuna nazaran 
Mıldaioe nfııbctle tık fula oluyor. U· 
mum& meclis aepnJne huırlık olmak 
Uzere fub yoklemesm• baflamıttır. ı 

Bu yıl seçimler için fırka ve bele
diye oldukça emekli çalıştılar. Yakın· 
da muhtar seçimleri de b&§lıyor. Bu 
ecçimler 4 yıl müdlttle yapıldığına gö• 

re bir müddet in1ihab iılerinden uzak 
kalınacaktır. 

Vllaydünhde yapılacak muhtar ae
çlmlerfade mUhtar heyetlerine birer 
kadın alınacağım Bay Validen öğren. 
dim. Vilayetimlsin umumi mcclia üye
lerinin 16 üyeden içtinün kadm olaca
tı fırkaca miinaaib gtsrülmü§tilr. 

Vali (Salih Cemal Gülen) vilayet 
bUtçeıinde vilayetiA hakikt ihtiyaçla
rını kargdıyacak verimli programlı i§· 
lu için tahsisat koyduğunu ve bütçe• 
nin hazırlandığını, umumi meclisin ıc• 
çim.inden sonra ıubat ayı içinde açıla
cağmı ve bü~eye .. Bolu'nun belki TUr. 
kiye'nin en gibel mesirelerinden olan 
Abat GölU mesiresine yol açılıp otomo• 
billerle gidip gelme temin edilecektir. 
Abat mesiresi 1370 rakımlı etrafı çam 
onnanlarilc süslenmiş içi çakıl taşları 
ite deniz kadar berrak ve auyunda ala 
balık bcaliyen bir göldür. Yazın kena
rında talebe ve izcilerin kamplar kur• 
dukları tabiatın çok incelikle bczettiği 
bu A'bat gölil ve mcdresi cidden gören
leri hayranlrklara dUşı.iren bir göldür. 

lıüyük lıik,iye Tefrika: 101 

Bu ela bir hikayedir 
Yazan: Yaşar Nabi NAYIR 

yakınlaştırıyor. Her ikisinde d~ ~i~di bir 
sevgi ile sevilmeğe baş!a~ı~ları ~m~dı .uyan
mıttır. Fakat gene her ıkısı de cıddı hır se~
gi ile sevmeğe baıl~mış _olduklarını kendı
lerine itiraf etmek ıstemıyorlar. 

mek itirafını ilk yapan kendisi olacaktı, 
tıpkı eski maceralarında olduğu cibi. Bu
nunla beraber kendi kendini kalbinin artık 
katılaşmaya bqlamıı olduiuna inandırmak 
istiyor. Bu en büyük emelidir. istiyor ki bü-

Muhayyelesinin gerçek kadınını dütünU. 
yor. Öyle bir kadın ki kusurlarını bile me* 
yet gösterecek bir kudrette olsun, kendi. 
sini seyreden erkeiin batını döndürsiba 
ve yere kapanmak ihtiyacile yuğursun. Eıı 
çılgın ihtirasa en boyun eğmez gunu'd 
mezcetmiş bir kadın. An olur ki, eğilmeaiaf 
bilmiyen mağrur hatlarda, tapmak ibtiyaq 
bir kasırga gibi eser. Aiti.hı bile, insan .,.. 

diyor. Turgud düşünüyor ki kendisile ali.
bdar olmıya baıladığı zaman da pek ili. 
'bir baıka genele konuşuyordu. Onun için bu 
muhakemeyi kafi derecede tabnin edici bul
llıuyor, yüzü hep o çatıklığını muhafaza 
ediyor ve Aysun'un yalvarmalarına kartı bir 
leliıne ile ceYah veriyor; "inanamıyorum,, 
eliyor. Gerçekten suçsuz olan gene kız onun 
~dalaca inadı kartıımda yoruluyor Ye bi!• 
denbire, arbk aon kuvvetini harcamıt hır 
hıaan gibi, susuyor ve batını pencereden ya· 
lla çeviriyor. Dakikalarca böyle kalıyorlar. 
ir urgud anlıyor ki lüzumundan fazla ileri 
;titmit ve onu kmnııtır. Yapbğı haksızlığın 
Clerecesizliği içinde Aysun'a kartı dayanıl· 
lınaz bir ıefkat hissinin kalbinde yeniden be
li~diğini duyuyor. "Ah, timdi, diyor, ıim~i 
hır tek söz söylese ve bu mücadeleye galıb 
~ziyetimi kaybetmeden son venek. Fakat 
~Yaun'un batı kendisine dönmüyor. O za. 
anan, elini usulca yanındaki elin üzerine ko
)Uyor: "Aysun,, diyor. Bakıtıyorlar ve ıne
aele kapan11or. 

Bu ilk dargınlık gününden aonra yeniden 
hanınıaları onları biribirleriae biraz daha 

Zihinlerini ve rüyalarını her zaman 
mefgul eden bu sevgi bahsini ilk açan T u~
gud oluyor. Sokakta berabe~ Y~.,1!i~or~8:1'· Bır 
an Turgud sevilmek ve sevıldıgım ıtılme~ 
ihtiyacım içinde o kadar fazla ~u~~yor .~~ 
Aysun'un kendiliğinden ~>:lemesmı ıstedıgı 
ıeyi ona sormaktan kendı~ı ala~ıy~r .. Ay
sun söylenmesi pek güç hır şeymış gıbı, bu 
kelJmeyi, ona suali birkaç defa tekrarlat
tıktan sonra söylüyor: "Seviyorum,,. Ve ay
ni suali Turgud'a soruyor. Turgud: 

- Hoşuma gidiyorsun, diyor. 
Gene kız: 
- Demek bu kadar, diye teessüf ediyor. 

- Sana bir çok erkekler gibi yalan söy-
lememi, hislerimi mübalağa etmemi tercih 
mi ederdin? Seviyorum, diyemiyorsam bu 
teYgiye pek büyük bir değer verdiğim, oı_ıu 

fıözlerimde pek fazla büyüttüğüm içindır. 
lk duydukları cinai arzuya aık adını veren 

erkeklere benzememi ister miydin? 
Bu tözlerle Aysun'un enditelerini ya

tqtırırken, ilk deEa olarak kendisini sevdi· 
tini itiraf eden bir kadına onu henüz sevme
dilini söylemenin gururunu duyuyor. Hal
buki • *Henüz HYJDİyorum,, deseydi, sev-

tün kadın tesirlerine kapalı taştan bir kalbi 
olsun, ve bir kadın, aşkile bir zamanlar na
sıl oynamışsa, o da kendisini sevecek kadın· 
larla öyle oynasın, sevilsin fakat hiç bir za
man sevmesin. Aysun'u kalbinin bu katılaı
ma idmanına en müsaid kadın addettiği 
için, onun erkeğin gururunu okııyan uysallı
ğından hotlanıyor, onun üzerinde erkek 
otoritesini hiç sıkıntı çekmeden, hiç yorul
madan kurabiliyor. Herhangi bir meselede 
münakata ettikleri ve aralarında ihtilaf ol
duğu zaman biliyor ki son söz kendisine aid 
olacaktır. Bununla beraber erkeklik gururu
nu tatmine yarıyan Aysun'un bu tevazuu ve 
silikliği bir baıka cepheden onu kızdırıyor. 
İstiyor ki sevdiği kadın başkaları yanında 
ağırbaıh olsun, sırf başkaları için üzerine 
bir elbise gibi giyeceği gururundan ancak 
kendi yanında soyunsun. Aysun'un lıiç bir 
değerleri olmıyan, seviyece düşük insanlar
la konuımaktan zevk alması, en manasız 
nüktelere kahl<ahalarla gülmesi onu kızdırı
yor. Çok defalar bu zevk ve gurur hafifliği
ni yüzüne bile vurduğu oluyor. Üzerindeki 
tahakkümü bu dereceye v3rmıştır. 

hunun bu sonsuz tapmak ihtiyacı yaratmıt 
değil midir? T urgud da tatmin edemedilf 
ve belki hiç bir zaman edemiyeceği bu ar
zunun nostaljisini içinde yaıatmaya mal8 
kumdur. Bir kadın tasavvur ediyor ki, önün
de, "değer mi? ,, sualinin istifhamı beynin. 
de kıvranmadan, dizlerine kapanabilıin. 
~pül?'eye değer ayaklar tahayyül ediyort 
Şımdıye kadar tapımı~ o1Juğu kadmlarıq 
hiç birinde bu hayalinin kadınile uzaktall 
cla olsun bir benzerlik bulamamışbr. Kalbt. 
nin zırhlaımasını istemeş.i bile ihtimal ar._ 
tık o kadına yolunda tesadüf etmek ümidf. 
ni kaybetmiş olduğu ve buna layık olmıyaa 
kadınların önünde eğilmek istemediği için 
de~il midir? 

Taprqak ihtiyacı bazan içinde o kadal' 
yenilmez bir kuvvet haline geliyor ki, Ayau• 
n'un önünde hiç aebebaiz, birdenbire yere 

, 1 d' t •• diz çöktüğü, onun parmak arını, ız ennı 
öptüğü oluyor. Sonu var 
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Teknikte yenilikler 
1 - A.uto-Pilot 

Son gelen Avrupa mecmuaları "au

topilot,, adı verilen bir aletin, daha 

öoğrusu birkaç aletin bir araya getiril

mesile meydana çıkan bir makinenin 

icad edildiğini haber veriyor. 

Bu alet bir tayyarenin, havada iken 

pilotun yardımına lüzum göstermeden 

kendi kendine uçmasını temin ediyor .. 

Bilirsiniz ki bir tayyarecinin hava

öa birçok vazifeleri vardır: Gideceği 

yolu, uçacağı yüksekliği muhafaza et

mek, ri.izgarların tesirine göre tayya

reyi yükseltmek, alçatmak, sağa, sola 

çekmek, tayyare yolundan çıkınca onu 

tekrar yoluna koymak, motörü kontrol 

etmek gibi, tayyarecinin bir sürü işleri 

vardır. 

Bütün bu işler bi1hassa uzun uçuş

larda, nihayet bir insan olan pilotu yo

rabilir. Bundan başka insanda kati bir 

istikamet tayini hissi yoktur. Tayyare 

yolundan dışarı çıktığı halde pilot 

bunu hissetmiyebilir. Sonra, mo

törlerin tesiri icabı olarak tayyareler 

tamamile mütenazır yapılmazlar. Per

vanelerin hep bir tarafa döıunesi tayya

renin dümdüz uçmak imkanını azaltır. 

Mesela yandan gelen bir rüzgar tayya

reyi bir tarafa doğru iter, vakıa tekrar 

düz uçmağa başlar ama eski mahrek ti-

Yazan : Fahri Fuad Örsan 

• zerınde değil ... Bunları insan çok qefa 

hissedemez. 

İ§te otopilot makinesi ou blr sürii 

l9lerden, bu işleri düşünmekten tayya· 

rectyl kurtarıyor. 

Bu alet, tayyare belli bir yüksek

lik aldıktan sonra işlemeğe başlayınca, 

biraz evel saydığım haller karşısında 

pilotun yapması lazım gelen bütün ma

nevraları kendi kendine yapıyor ve bu 

suretle tayyare uçu~ları btiyük bir em

niyet içine girmiş oluyor. 

Auto-pilot makinesinin ne gibi i· 

}etlerden meydana geldiğini, bu aletle

rin nasıl çalıştığını burada anlatmak 

mümkün değildir. Eğer bu özü yahut 

ba~ka teknik noktaları merak edenler 

varsa bana yazsınlar, bildiğimi söyle

meğe çalışır, tafsilat alınabilecek kay

nakları söylerim. 

2 - Aliinıinyom k<ıyrwğı 

Madenden yapılmış eşyayı biribiri

ne kaynak yoliyle bağlamak işi bugü

nün teknik dünyasını derin araştırma

lara, birçok tecrübelere götüren mühim 

bir iştir. Bu kaynak işleri henüz tama

mile halledilmiş işlerden değildir. Fa

kat teknik dünyasında bu yolda büyük 

i~ler gören adımlar atılmıştır. Bunlar

dan birisi de alüminyomla yapılan de· 

mir kaynağıdır. Mesela demiryolu ray-

ULUS 

larının ucları biri.birlerine bu usul ile 
kaynatılır. Bunu size kısaca anlatayım: 

Oxyd de fer yani demir pası ve alü

minyom tozu hususi bir terkib halinde, 

birleştirilecek olan rayların üzerine dö

külür. Kenarlardan dökülmesin diye et

rafı bir kalıb ile kapatılır. Bunun üze

rine per oxyd de barium, alUminyom 

tozu yahut kömür tozu gibi diğer yanı

cı bir madde katılır. Elektrikle yahut 

kızgın bir demirle bu toz yığını tutuş

turulur. Yanma başlar başlamaz alü· 

minyom demir oksidindeki oksijeni a

lır ve bu kimya reaksiyonu olurken ga
yet yüksek bir sıcaklık meydana gelir .. 
Bu sıcaklık 1500 dereceden daha yük
sektir. Bu suretle açıkta kalan demir 

erimiş bir halde ray uclarınm arasını 

doldurur. Rayların ucları da bu aıcak
lrkta erime kıvamına gelmiş bulunaca
ğından iki ray ucu biribirine kaynatıl
mış olur. 

Tabii kaynak işi bitip demirler so
ğuduktan sonra pürüzler düzeltilir, te
mizlenir ... 

**"' 
.J - Dııralu min 

Çelik serttir. Saymağa lüzum yok. 
Birçok işlerde kullanılır. Fakat ağır-

~ ır. Halbuki öyle ihtiyaclar oluyor ki 
çelik..fazla ağır geliyor. Mesela bir tay
yarenin gövdesi gibi. Bunu sadece alü-

minyomdan yapsak vakıa hafif olur fa. 
kat sert ve biçimini bozmıyan bir hale 

gelmez. O zaman ilk hatıra gelen şu 

olur: acaba alominyom sertleştirilemez 

mi ? bu meseleyi son on on iki sene için

ck almanlar hallederek alüminyomu 
sertleştirdiler ve Duralumin adını tak
tılar. 

D uralumin en s;oğu alümi nyom ol

mak üıere, magnesium, bakır ve man
gan'ın belli sıcaklık, belli nisbet ve u
suJlerde karıştırılmasile m eydana gel

miştir. 

Zepelinlerin gövdesi, motörlerin 

birçok kısımları, tayyarelerin iskelet· 

teri otomobillerin birçok pars;aları hep 
Duralumin ve buna benzer halitalardan 
yapılmaktadır 

I - Dünyada ne l<a<Llır 
radyo var? 

Bir Avrupa gazetesi 1933 senesinde 

yaptığı bir araştırma sonunda, yeryü

zünde 180.000.000 radyo makinesi bu

lunduğunu ve dünyadaki insanların 

yekunu 1.800.000.000 tahmin edildiğine 

göre her on kişiye bir radyo aleti düş

.tüğünü yazıyor. 

Bu hesab bence doğru değildir. 

Radyo aleti kullananlar yalnız medeni 

milletlerdir. Dört kişi için bir radyo 

makinesi hesablasak 4X180=720 milyon 

eder. Yani yeryüzünde 720 milyon in

san radyo dinlemektedir. Geriye kalan 

bir milyar ve küsur insanın bence dün

yadan haberleri yoktur. 
ıı:>:* 

5 - En biiyiik IJr<>ıeıaor 

Uzak yerleri aydınlatmak için bü

yük çalışmalar en çok büyük savaşta 

yapılmıştır. O sıralarda Goerz fabrika

sının yaptığı 2 metre kutrundaki pro

jektörü 2 milyar mum kuvvetinde idi. 

Savaş eşyasıdır diye sonradan bu 

projektörü kırıp attılar. 

Şimdi Jentzsch adlı bir mühendis 
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optik adeseler kullanarak çok bil 
ıı za!d ıklara ışık g t: .. .: .... :.1<: bir 

je ktör yapmakla uğrasıyor. Jentzscl 
iddi? sına göre bu projektör, büyük 

vaşta Goerz'ün yaptığı projektör 
daha büyük ve daha kuvvetli ola 
hatta bununla aya kadar ışık gönd 

mek mümkün olacakmış. Bakalım. 

* * 
6 - Kaıaslwrı 

Projeksiyon 1nakinelerini her 

bilir. Sinema gösteren makineler, ı 

bakımından bu esasın bir örneğidir. 

kat bu makinelerle bir hayali büyült' 

perde üzerine aksettirmek için hayal 

cam yahut filim gibi ışık geçiren b 

cisim lizerinc işlenmiş olması gerekti 

Buoun için de araya fotoğrafcılık g 

rer. Mesela bir karıncanın hareketler 

ni ~etkik etmek için bir sürü ışıklar a 

tmda onun filmini çekmek sonra 

göstermek icab eder ki bunun çok ma 

raflı ve az emniyetli olduğu meyda 

dadır. 

Bu kusuru ortadan kaldırmak içi 

kataskop adı altında yapılmış bir pr 

jeksiyon makinesi var. Bu projeksiyo 

makinesinin içindeki bir düzlilk üzeri 

mesela bir karıncayı koyuyorsunuı: 

Alet bu karıncayı ve onun bütün hare 

ketlerini gayet net olarak on bet yi 

defa büyülttükten sonra karşıki per 

deye aksettiriyor. Tıpkı bir sinema gi 
bi bu canlı mahlukun bütün halleri, bil 

tün hareketleri, bilhassa tabii rengin 

de olmak üzere görülüyor. Bu aleti 

ne kadar faydalı olduğunu düşünebilir• 

siniz. 

ANKARA 1 İNCİ SULH 

MAHKEMESİNDEN: 
Ankarada Sebat otelinde sa

oık 338 numaralı zabıtai beledi

ye memurlarından Şakir'e: 

Ankara Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonu 

ti anları 
Cümhuriyet Merkez Bankasının 31 Sonkanun 1935 vazi eti 

İLAN Aktif f Pasif 
KASA: Lica 
Altın: safi kilogram 13.947,141 19.617. 811,43 
Banknot 9.634.246,-
Ufaklık 726.387,34 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
Altın: Safi Kg. 1.788,024 2.515.004,-
Türk Jirası 578.967,97 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 

5.354.894,75 

Lira 

29.978.444,77 

3.093.971,97 

Lira Lira 

SERMAYE 5 00000 1 .o .• -

İHTİYAT AKÇESİ 663.914
1
30 

TEDAVULDEKt BANKNOT. 

LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan vaki tediyat · 

158.748.563,- ı 

10.121.623r-

Belediye vekili avukat Hüc;e
yin Fevzi tarafından aleyhinze 

a~ılan alacak davasından dolayı 
namınıza çıkarılan davetiy;:Je 

3-10-934 tarihinde çağırıldığınız 

halde mahkemede bulunmadığı
nızdan hakkınızda 18-12-934 ta· 
rihinde gıyap kararı verilmek!e 
çıkarılan gıyap kararında adre
•inizin meçhul olmasından do1~

yı bila tebliğ iade olunmu~t·u. 
Halen ikametgahınızın meçhul: 

yetine mobni usulün 141 iı ci 
maddesine tevfikan ilanen teh· 
ligat ifası mahkemece karar ve
rilmiştir. Yevmi muhakeme o.an 
26-2-935 tarihinin salı günü saat 
9,5 a muallak bulunduğundan 

muayyen günde bulunmadığınız 
takdirde gıyabınızda karar veri

leceği lüzumu ilanen tebliğ olu-

Keşif bedeli elli beş bin 
kırkbeş lira olan ahşap çatı 
malzemesi alınacaktır. İlk 
pey parası 4129 liradır. Ek4 

siltme kapalı zarfla 16/şub/ 
935 cumartesi günü saat on 
beş buçuktadır. Şartname· 
leri üç lira 75 kuruş mukabi
linde komisyondan alınabi
lir. Eksiltmeye girecekler 
teklif mektuplarının belli 
gün ve saatten bir saat evel 
Çorluda satmalma komisyo
nuna vermeleri. (211) 1~356 

Altın: Safi kilogram 3.807,024 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler, 13.489.000,83 18.843.895,58 Deruhte edilen evrakı nakdiyr 

bakiyesi 148.626.940,-

nur. 1-428 

ANKARA ASLİYE BİRİN
Cİ HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 

Ankara Necctti Bey mahalle

sinde Güneşdoğan sokağında Os
mancıklı Ahmet Pehlivan hane
sinde yol çavuşlarından aslen 
Kıbrıslı Cafere: 

Karınız Emine tarafından a
çılan ispati talak davasının mah
,ltcme günü olan 27-12-934 per

şembe saat 10 da gelmediğiniz 

gibi bir vekil de göndermediği

nizden davacr da gelmemi~ ve 
mahkeme devam talebe kalmıştı. 
Davacı yeniden müracat ederek 
m4hlceme günü olarak 30-1-935 
6aat 10 olarak tayin edilmişti. 

Bu tarihtede gelmcdiğiniı:dcn 

Ankarada Ulus gazetesile tekrar 

tebliğat ifasına karar verilmış 

Satı ~ık 

bahçeli ev 
Ankara'mn Poyracı ma

hallesinde Lise - Hamamö
nü yolu üzerinde eskiden 
(Kocabey medresesi) olan 
ahşap ev toptan ucuz Hatla 
satılıktır. 740 metre murab
baı arsa üzerinde 1. katta u
zunluğunda 11, ikinci katta 
iki oda bir mutfak vardır. 
Yerinde 4 bahçeli ev kuru
labilir. İstenilirse yarısı if
raz edilerek satılacaktır. Gör 
mek ve şeraitini öğrenmek 
ıs ti yenlerin Koyun pazarın
da manifaturacı Bay Ah
mede müracaatı. 1-429 

olduğundan her mucibi karar 
mahkeme günü olan 20-2-935 çar
şamba saat 10 da mahkemeye gel
meniz aksi takdirde gıyaben mu-

hakeme devam edeceği ilanen 
t~bliğ olunur. (236) 1-425 

Siin1er Bank 
tl~ 
~ 

~ 
i 

tı1 Şimdiye kadar yalnız Uşakta. Süm:r Bank namın~ 
satın alınmakta olan Tasfiye halındekı Uşak Terakku 

1Ziraat Türk Anonim Şirketine ait hisse senetleri bun
dan sonra İstanbul ve Ankara'daki Sümer Bank şube

i leri tarafından da satın alınacaktır. 
Hisselerini satmak istiyenler doğrudan bu Şubele-

re de müracaat edebilirler. 1-201 

ı HAZlNE TAHVİLLERİ: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele

rine tevfikan ttcliyat. 

SENEDAT CÜZDANI : 

Hazine bonoları 

Ticari senedat 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZ 

DANI: 
(Deruhte edilen ev-

Esham ve (rakr nakdiye kar-

tahvilat (şılığı (itibari kıy

( metle) 
Esham ve Tahvilat 

AVANSLAR: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

HİSSEDARLAR 

MUH'lELlF 

-

. 

' 

158.748.563,-

10.121.623,- 148 626.940,-

3.720.687,60 1 
7 638 634 61 11 359 322 21 . . . • ,t;. 

30.303.067. 19 
4.874.330,13 3 5.177 .397 ,32 

26.558,55 
615.468,08 642.026,63 

- -
4.500.000,-

1 1.424.425,89 

YEKON 263.646.424,37 

K.artılığı tamamen altın olarak 

tedavüle vazedilen 

TÜRK L1RASI MEVDUATI: 

Vadesiz 

Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATI: 
Vadesiz 

Vad 'li 
MUHTELİF 

15.688.000,-

20.451.693,50 

-.-
9. 705.118,34 

721.158,89 

YEK ON 

164.314.940,-

20.451.693,50 

10.426.277,23 

52. 7 89.599,34 

263.646.424,37 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Ist<onto lladdi % S 111 - Altın ijzerine avans % 4 
1/a 

ZlLE İCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Zilede Hacı Tahir ~f. zade 
Rahmi mahdumu Fuat beye dört 

bin lira itasına borçlu Tokatta 
Koç zade müteveffa Abdurrah

man efendinin mezkur borcun

dan dolayı ipotek ettiği bir kıta 
hane ve dabak dükkanının para
ya çevrilmesi alacaklı tarafından 

talep edilmekle borçlu varisleri· 

ne vaki tebliğat üzerine verese

den Nuriye hanımın ikametgahı· 
nın Türkiyedc meçhul olup ec· 
nebi memlekette bulunmasına 

binaen mezbureye yapılacak teb· 
ligatın ilanen icrasına ve ilan 
müddetinin iki ay uzatılmasına 

karar verilmiş olduğundan vere· 
sei mumaileyhe Nuriye Hanı· 

mm mezkur borcunun iki ay zar

fında ödemesi veya bir itirazı 

varsa 'bu müddet içinde derme· 
yan etmesi lazımdır. Aksi tak-

dirde merhun hane ve dabakha· 

nenin satılacağından keyfiyetten 

haberdar olması hukuk usulil 

muhakemeleri kanununun 141 
inci maddesi mucibince ilan o-
lunur. 1-421 

1 Ankara Belediye Reisliği 1 
ti anları 

İLAN 

Müsaaere edilen 12 tene
ke Mazot ile 8 Teneke ve 
bir varil benzin açık artırma 
ile satılacaktır. İsteklilerin 
17-2-935 pazar günü saat 11 
de Belediye Levazım Mü· 
dür~üğüne gelmeleri. (224) 

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

ZAYİ 
Birisi eski arab diğeri yeni 

tilrk harfleri ile yaptırdığını ikl 
adet tatbik mühürümü kaybet

tim hükmü yoktur. 
A. Ahı Yakub mahallesinde Naciye 

.. 

lmt İ }'<'l ,.1hıbi ve Başmu• ı 
harriri faiih Rıfkı ATAY. 

U • . 'd _J • mumı neş.rı}"atl ı arf: t· cıen 1 

Yazı İ~leri müdürü Nasulıi 
BAYDAR. 

. Çınlcrrı· cıddesJ civuındı 

Ulus .mafbaasındı basrfmtf!tr. J 
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Ziraat Bankasından:! 
"ablık demir ve saire 

~şağıda müfredatı yazılı malzeme kapalı zarf usuliy
le aatılacaktır. İhalesi 10 şubat 935 pazar günü saat on 
birde yapılacaktır. 

1'stiyenlerin zikrolunan tarihe kadar yirmi lira temi
nat akçesiyle birlikte tekliflerini Levazım Müdürlüğümü
ze vermeleri. (245) 

1 - Boş çimento torbası (müstamel) 

• 

2 - Oluklu Galvanizli saç ,, 
3 - Parça yuvarlak çubuk demir. 
4 - Kullanılmamış çubuk demir. 1-431 

lstanbul Emlak Milli 
Müdürlüğünden: 

Galatada Kemenkeş Kara Mustafapaşa mahallesinin 
Topçular ve Yüksek kaldrrım caddelerinde eski 31, 33, 35, 
37 ve yeni 25. 27t 29/ ,1 ve 119, 119/,1 ve 119/2 numaral~la 
nıürakkam dükkanları müştemil Değirmen ham namıle 
maruf hanın 120 hisse itibarile 34,5 hissesi bedeli iki tak
sitte ödenmek sartile muhammen 15022 lira üzerinden 
19 şubat 935 ~aİr günü saat on beşe kadar .. J?~zarl~kla .sa• 
tılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hukumlerı daıre
sinde, muhümmen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teıninatlariyle, pazar ve salı günleri, İstanbul milli emlak 
nıüdürlü·~ünde1ci satış komisyonuna müracaatları. 
(M) (:02-167) 1 - 317 

. 
I2n1 r Vilayeti Nafıa 

Başmühendisliğinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Menemen - Muradiye 

yol l un o + 000 - 17 + 135 inci kilometlerei arasında 
mu· telif yerlerde 57 tane köprü ve menfez yapısı: 

2 - Keşif bedeli: 41890 lira 20 kuruş 
3 - Bu işe ait evraklar: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri umumi şartnamesı 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cetveli silsilei fiat; metraj cetveli 
F - Proje ve grafik 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı İzmir - İstan

bul, Ankara nafıa baş mühendisliklerinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 27-1-935 tarihinden 17-2-935 puar günü 

saat ı ı de İzmir nafıa dairesinde yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin (3141 lira 

77 kuruş) muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşa
ğıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

7 - Fenni ve mali ehliyetname ile şimdiye kadar yap
mış olduğu köprülere dair salahiyettar devairden verilmiş 
vesaik. 

8 - Teklif mektubları yukarda 4 üncü maddede yazı
lı saatten bir saat eveline kadar İzmir vilayeti nafıa baş 
mühendisliğine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 

ULUS 

Kumbara bütün bir i"tikbaJdir. 

--

' 

Türkiye iş Hankası 

Eşya münakasası 
Tayyare cemiyeti umumi merkezine lazım olan (20) 

çeşid eşya, kapalı zarf usulile münakasaya konulmU§tur. 
Girmek istiyenler şartname ve planlan cemiyet merek
zinden alacaklardır. Münakasa ı 7 şubat pazar günü saat 
on beşte yapılacaktır. 1--421 

Ankara askerlik şubesi 
resiliğinden: 

1 - 316 dan 328 doğumlu (dahil) ve son yoklamasım 
Ankara askerlik şubesinde gören bir buçuk ve iki senelik 
hizmete tabi yabancıların kendi öz şubelerinden mahalli 
mUrettebleri sorulmak ve neticeye göre sevkleri yapıl
mak üzere 4 şubat 935 ten 15 şubat 935 tarihine kadar p
beye müracaatlan. 

2 - Yerli 316 -327 (dahil) bir buçuk senelik askerli
ğini yapmamış piyade efradı ve 316 ile 328 (dahil) topçu, 
süvari, nakliye, mızıka efradı kimilen celb ve sevk oluna
caktır. 

3 - Efradın şubede içtima günü 22 şubat 935 tir. Bedel 
vermek istiyenlerin bedelleri 21 şubat 935 akşamına ka
dar cezasız olarak kabul edilecektir. 

4 - İşbu ilan yabancılar için celb makamma kaimdir. 
(241) 1 - 426 

makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektubıann nihayet dördüncü maddede yazıtı saatte geı- Ankara Belediye Reisliğinden : 
miş olması ve dış zarfın mühürü mum ile kapatılmış ol-
ması Jazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 1 - Belediye hududu dahilindeki sokaklar için en az 
(200) (279) ı _ 422 1500 sokak levhası yaptmlacağmdan açık eksiltmeğe ko-

l • nulmuştur. ----------------••--•! 2 - 30 santim uzunluğunda ve 20 santim genişliğinde 
HAV ACILIK ve SPOR 
UÇAI( ŞEHtDLE Rt 

SAYISINDA: 
Ölmezlerin günü H. V. S. 
Bağrımızda yatanlar için (Şiir) Server Ziya Gürevin 
21 İkincikanun (Şiir) Behçet Kemal Çağlar 
Uçak Şehidleri M. Nurettin Artam 
Şehid Kanadlar Abidin Daver 
Yüzbaşı Bedri Sinanoğlu 
F A Z 1 L A. Süreyya 
Şehid tayyareciler (Şiir) Cemal Azmi 
Waşington Konferansında Ş. K. 
22 yıllık bir hatıra: 
Ana (Hikaye Server Ziya Giirevin 

TVRK ırUSU· hakkında görüşler 
'- , • ve düşünüşler: Mümtaz Faik 

Akşamcı 

TÜRK KUŞUNA ÜYE YAZILMAK 
1ST1YENLER 

Mecmuanın bu sayısındaki TÜRK KUŞU 
TALİMATNAMESİNİ OKUMALIDIRLAR 

·--.;.;.;.;~---iiii.ii ______ __ 
Jandarma 

lıcrından: 

Umum Kumandan· 

Hozat, Mazgirt, Kızıldize, ve S~irt~e ?ulunan jandar
ma kıtalarında iş görmek üzere he~~m Jtı,tıy"cı vardır. Bu , 
Yerlerde iş gönneğe istekli olan. mutek,a~d :ve s~rbes'~ he· , 
kimlerin bulunduklan yerin j~darma .. kwpaI\danlıgına 
di1ek ka<Yıdlanile müracaat etmeleri. (22S) 1 - 424 

b 

pirinç halitasından kırmızı nitro selliloit boyalı zemin 
ti.zerine yazılan beyaz nikelaj kabartma olması lazım ge
len sokak levhalarının dört adet vidası ile beraber mu
hammen bedeli 2625 liradır. 

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

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

yapılacaktır. 

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

BUYUK 

TayyarePiyangos 
18 inci T ertib 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 
RAM1YELER VE 
FAT VARDIR. ' 1 

3.000 LİRALIK İK· 
LİRALIK · MOKA-
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Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü.., 
dürlüğünden: 
Kırıkkale fabrikaları için tes• 

viyeci ve tornacı alınacakhr. 
İsteklilerin imtihan için istida 

ile Ankara'da fişek fabrikasına 
Istanbul'da Bakırköy barut fab .. 
rikasına, lzmirdekil~r Halkapı· 
nar sılah tamirhanesine müra • 
caatları. [222] 1-400 
Ankara Belediyesin den: 

Belediyenin Mahalle Mümessilleri her gtin saat 9 dad 
on buçuğa kadar Belediye Muhtarhk işleri MüdürlUğü 
Dairesinde bulunacaklardır. lşi olanlann bu daireye mü-
racaat etmeleri ilan olunur. (193} ı-328 

Karacabey HarasıMüdürlüğünden 
26-1-935 cumartesi günü saat 14 de 'kapalı zarf usuliyle 

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

Adapazan Tohum ıslah 
hışaat komisyonundan : 

• 
ıstasyonu 

Arifiye civarında yaptırılacak 3324 lira 98 kuruş bedeli 
keşifli bir ambar binası açık eksiltmeye konulmuştur. Şart .. 
nameler Adapazarı Tohum ıslah istasyonundan parasız 
alınabilir. Ebiltme 14 ıubat 1935 pl~embe günü saat ıs 
de Adapazarı Belediyesinde yapıla~ . Fenni' ehliyet ve 
ticaret odası veaikalanm baia iate~erin 250 lira muvak
kat teminat akçesi veya Banka kefateı mektubwıu Adapa
zan malaandığma yatırdığına dair makbuzlariyle birlik-
te bulunmalan. (450-225) 1-390 

Ankara Belediyesin den: 
İnşaat yapacakların nuan dikkatine 

Bundan böyle in§aat ba§lamadan önce lağım çuKurıarı 
belediyenin göstereceği şekilde yapılacak ve belediyece 
görülüp isteğe ve talimatnameye uygun olduğu anlaşıl
dıktan 1'0IU'8. esas inpata izin verilecektir. (246) 1--430 

ÇILGIN KAN 
(KARAVAN) 
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Çorum Belediye Başkanlığından:ı 
1 - Şehir elektrik tesisatının düzeltilmesi ve büyü

tülmesi için miktarı ve cinsleri keşifnaıne ve şartnamele
rinde yazılı elektrik malzemesi ve lokomobil alınacak. 
Ve bütün makinelerin ve sairenin montajı yapılarak te
sisat işler bir halde belediyeye teslim edilecektir. Keşif
name bedeli "34550,, liradır. 

2 - Tahsisata ait fenni tarifname, eksiltme şartname
si, fenni şartname, keşifname ve mukavelename örnekle
ır.i parasız Çorum belediyesinden istiyenlere verilir. Veya 
bildirdikleri adreslere posta ile gönderilir. Yalnız proje 
suretleri beş lira mukabilinde verilir. Proje ile yukarıda 
sayılan fenni dosyayı belediyede görmek istiyenlere pa· 
rasız gösterilir. Ve tazım gelen izahat verilir. Fenni ta
rifname, şartname, eksiltme şartnamesi, keşifname ve 
mukavelename nümuneleri Ankara, İstanbul ve İzmir 
belediyelerine gönderilmiştir. İstekliler bura belediyele
rine müracaatla tesisata ait fenni dosyayı görebilecek· 
terdir. 

3 - Muvakkat teminat "2592,, liradır. Türkiyece ta· 
nınmış banka mektubu da kabul edilir. 

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

tın bir listesi. 
B - Santralın makineler bilcümle tesisatını açıkça 

gösteren umumi planı. 
C - Makinelerin tevzi tablolarım, aletlerin vaziyet· 

lerini gösteren plan ve maktaları. 
D - Lokomobil ve Jeneratörlerin 1/10 veya 1/25 

büyüklüğünde plan ve kesmeleri. 
E - Müteahhidin teklif ettiği makine alat ve edeva

tın hangi fabrika mamiilitı olduğunu bildirir fenni malfı
matı havi varaka. 

F - 2490 N. lu arttırma ve eksiltme kanununun 3 ün
cü maddesinin - A. VE B. - fıkraları mucibince taliple
rin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve 
sicilline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya resmi 
bir mahkemeden şirketin sicille kayıtlı ve halen faaliyet
te bulunduğuna dair vesika ve şirketin sirküleri veya 
§İrket namına teklifte bulunacak ise bu şirketin vekili ol· 
duğuna dair noterlikten musaddak vekaletnameleri. 

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

zar günü saat 16 ya kadar Çorum belediye başkanlığına 
verilecektir. 17 /2/935 pazar günü saat 16 da belediye evin
de komisyonu huzurunda zarflar açılarak en muvafık 
fiat veren talibe iş ihale edi!ecektir. 

7 - Taliplerin yalruz lokomobil satmak için yapacak-
ları teklifler de kabul edilir. "288,, 1 - 251 

Devlet Demir yo' larından: 
Mudanya - Bursa yolu ucuzlatıldı. Tenzilat 15 .ş~~at 

1935 ten başhyacaktır. Mudanya - Bursa mesafesı ıçın; 
çocuklardan yarısı alnunak üzere: I 1I III 

Bir yolcudan 40 30 20 
Seyriseri, birinci ve ikinci sınıfta olan eşyaların 

tonundan 
Üçüncü sınıfta olan eşyalar11?' ~onu~dan 

126 
84 

210 İki vagonla taşınacak uzun cısımlerın tonundan 
(Asgari 5 ton ücreti alınır) 

Ağır cisimlerin tonundan · . 294 
(Üç tondan fazla ·olanlar) 

İki vagonla taşınacak ağrr ve uzun cisimlerin 
tonundan 420 

(Asgari S ton ücreti alınır) 
Bir vagon içinde taşınacak otomobil ve emsali· 

ain tonundan 294 
(Asgari 3 ton ücreti alınır) 

İki vagon içinde taşınacak otomobil ve emsali-
ain tonundan 420 

(Asgari 5 ton ücreti alınır) 
kuruş ücret alınacaktır. 

Fazla malUmat istasyonlardan sorulmalıdır. (212) 
1- 397 

KREM 
b 1 • 
a .asamın 

kanzu~ 

Yegane ciddi gü 4 

zellik kremidir. Te-. 

ninizin daimi tazeli · 

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M İN ile l ... ,ı: .... 
korursunuz. -...------~-------_..... ........... _ 

Or. Cims"tn nasır ilacı 
KORR1S1D 

En eski nasırlan bile pek kısa bir za:.:ıanda 
kökten çıkanr. 

Merkez deposu~ Kanzuk eczahanesi 
Her Eszanede bulunur. 

tam amile 

ULUS 4 ŞUBAT 1935 f' AZAR fESl 

t\lilli l\Iüdafaa Vekaleti 
Satmalma Komisyonu 

llföıları 

İLAN 
Beher metresi için tah

min edilen fiatı 30 kuruş o
lan 4300 metre minder kı
lıflık bez açık eksiltme ile 
alınacaktır. Şartnamesini pa
rasız almak ve nümunesini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve eksiltme
ğe gireceklerin 10-2-35 pa
zar günü saat 10,5 ta 96,75 
liralık kanuni tarifat daire
sinde muvakkat teminatları 
ile Eksiltme ve artırma ka
nununun ikinci maddesinde 
yazılı vesikalarla M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(160) 1-274 

İLAN 
(266) Kilo Kauçuklu san

dal boyası açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. İşbu boya 
memleket dahlindeki Boya
lardan olacaktır. Tahmin 
bedeli 798 Jiradır. Şartna· 
mesi bedelsiz olarak Komis
yonumuzdan verilecektir. İ
halesi: 6-11-935 çarşamba 
günü saat 11 de komisy·J·lll
muzca yapılacaktır. Muva~c
k::ı.t teminat olarak 59 l~ra 
85 kuruşluk vezne makbuzu 
veya banka mektubu getin
lecektir. Eksiltmeye gire· 
cekler şartnamede istenen 
belgeleri beraber getirecek-
lerdir. (129) 1-222 

İLAN 

Hava ihtiyacı içın 10 ta
ne yangın söndürme maki
nesi kapalı zarfla eksiltme
ğe konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 15 
bin liradır. İhalesi 13-2-935 
çarşamba günü saat 14,30 
dadır. Proje ve şartnameler 
parasız olarak M. M. V. Sa. 
Al. Ko. tarafından istek
lilere verilir. İsteklile
rin 1125 liralık muvakkat te
minat mektup veya makbuz
larile artırma ve eksiltme 
kanununun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki vesikalarla bir
likte teklif mektuplarını iha
le saatinden en az bir saat 
evel M. M. v: Sa. Al. Ko. na 
~ermiş bulunmaları. (İ82) 

. 1-313 

l LAN 
• Trabzon garnizonu için 

beher kilosunun tahmin fi
atı 10 kuruş olan 235 bin ki· 
lo ikinci nevi Samsun unu
nun kapalı zarfında verilen 
fiat pahalı göriildüğünden 
bir ay zarfında kapalı zarfla 
alınacaktır. Şartnamesini pa
rasız görmek istiyenlerin 
her gün ve pazarlığa gire
cekler de 15 .şubat 935 tari
hine kadar 21 LS liralık mu
vakkat teminatlarile Trab
zon satın alma ko. na müra· 
caatları. ( 143) 1 - 251 

İLAN 
Yerli fabrikalar mamu

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

1--423 

2 
4 
6 
8 

300 3 
150 5 
80 7 

25 kuruıtur. 

ABONE ŞARTLARI 
Müd~et Dahilde Harıçte 

P. T. T. Başmüdü ~Iü6iinden: 
Ankaramızda bulunan 1136 kilo kullanılmış sahra kablo 

teli pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 14 şubat perşembe 
günü saat 14 de komisyonumuza müracaatları. (Telefon: 
1013 . (207} 1-355 

UYANI~ Serveti fünun 
yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftahk 
resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki-

Ziraat V elcaletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü yanında tohum ıslah 

istasiyonu binalarından amele dairesi ile hangar binasının 
1271 lira keşif bedelli çatı ve kiremitle örtülmesi tamiratı 
işi pazarlık suretile yaptırılacaktır. 

~ Seneliği 17 Lira 

Bu işi yapmak istiyenlerin "7,, K. mukabilinde verilen 
şartname ve sair kağıtlarını almak üzere her gün Z. Ve· 
kaleti Ziraat İş. U. Müdürlüğüne müracaatları ve pazar· 
lığa iştirak için de yeni yıla mahsus Ticaret odası vesika· 
sı ve fenni ehliyet kağıdı, 96 liralık muvakkat teminatın 
vezneye yatırıldığına dair makbuz veya Banka mektubu 
ile birlikte l 3-2-935 tarihli çarşamba günü saat 15 de Ve· 
kalet İnşaat Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (195) 

ıı:ıımıııınıııııuıımıııuııııııımııuıuııııımınınımıııUllllllllllilll n 
GOVENC SPOR 

BALOSU 

1-327 

Türkofis reisliğinde n: 

7. Şubat 935 
Perşembe akşamt 
Ankara Palas'ta 

; 1-190 1 
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Dairemizde açık olan 2 daktiloluk için 6 şuoat çarşam· 
ba günü saat 14 te imtihan yapılacaktır. Muvaffak olan· 
lara 60 liradan 80 liraya kadar aylık ücret verilecektir. 

lstiyenler o gün tayin olunan saatte Evkaf apartıma· 
nınm 1 inci katında Türkofis müracaat kalemine gelme· 
leri ilan olunur. 1--412 

ANKAR A PALAS 
Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonu llanlan 

Salı 5 Şubat "Paviyon., ela 

Karnavalın Birinci Büyiik ~:oiNEll DANSANTn nı 

KOTİYON 

SÜRPRİZ 

DANS KONKURU 

TOMBOLA 
Fİ ·11 T: 2 LİRA 

Masalarm Eyelden Tut.ulması Rica olunur. 

1-303 

1000 TON MAZOT 

Yukarda yazılı ve tahmini 
bedeli (60000) lira olan ma· 
zotun pazarlığı 5/Şub/935 

salı günü saat 14 te Askeri 
fabrikalar satın alma komi& 
yonunda yapılacaktır. Şart
namede bazı tadilat yapıl· 

mıştır. Şartname üç lira mu• 
kabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 4250 lira vo 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerine nazaran ve
saiki hamilen mezkftr gün 
ve saatta müracaatları. 

(221) 1-385 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

Pazar ık a arttırma 
1 - Ankara'da Hakimiyeti Milliye Meydanında kain ve Tac:han namiyle ma

ruf binanın, otel dahilindeki muşamba ve yol keçeleri de dahil olduğu halde, en
kazı müteahhide aid olmak üzere yıkılması pazarlık suretiyle arttırmaya konul· 

· muştur. • Muhammen bedel 12.000.- Liradır. 

2 - Bu hususa aid olmak üzere ihzar edılen şartname ve projeler Ankara·cta 
eski Emlak Bankası binasında Sümer Bank İnşaat Şubesinden 60 kuruş muka
bilinde tedarik edilir. 

3 - Arttırma pazarlık suretiyledir. 

4 - isteklilerin 1.800 lira miktarında· kati teminat akçesını muntevı nanka te
minat mektubu veya Malsandığı makbuzunu ve şirketlerin Sicilli Ticaretten istih-

sal edecekleri muahhar tarihli vesikayı hamilen arttırma günü olan 14 şubat 1935 
tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de Anltara'da Banka merkezinde isbatı 

vücut eylemeleri lazımdır. 1-360 
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1 
1 i SİNEMALAR YENİ 

Bugün Bu gece 

AŞKTAN KORKMA 

Lian Haid 

Nefi5, eğlenceli, müzikli aımanca 

sözlil fevkalade komedi. 

l KULÜP J 
Bugün Bu gece 

SÜVARİLER KIRAL: 

Aşk heyecan ve macera filmi 

Ayrıca - İki kısımlı1c renkli ve mü· 

ıikli revü ve canlı resimler. 


