


SAYIFA 2 ULUS 

Kamutay'da İ ç D u y u K L A R 
Anli.ara radyosu 
Bugünkü radyo ırrogramı şudur; 

19.30 ·Çocuk saati J. U. K. büdcesinde yapı

lan değişiklik hakkındaki 

kanun layihası onandı 
Kamutay, dün saat 15 de Bay 

Nuri Conker'in Başkanlığında 
toplanmış ve jandarma genel ku
mandanlığı 1934 yılı büdcesinin 
426 ıncı faslında yapılacak deği • 
ıikJik hakkındaki kanun layihası 
ve büdce encümen mazbatası o· 
kunmuştur. 

Genel heyetçe onanan bu ka
nun Jayihasma ve büdce encüme
ni mazbatasına göre; 2671 numa
ralı kanunla 1934 mali yılı jan
darma genel kumandanlığı büdce
sinde yeniden açılan (temdidli ef
radın 1933 yılı karıılıksız maaşla
n) faslına (27000) lira konuldu
iu ve bu efradın alacakları yalnız 
maaş tertibinden olmayıp kanun
larına göre verilmesi gereken ik
ramiye ·ve hayvan tazminatı gibi 
bazı istihkakları da içine almakta 
olduğundan hükumetçe bu kanu
Dun tavzih edici bir tekilde değiı· 
tirilmesinden ibaret olan teklifin 
7erinde görüldüğü ve kanun la
yihasının olduğu gibi onandığı 
Büdce encümeni mazbatasından 
anlaşılmış ve kanun layiha • 
sı jandarma genel kuman • 
danlığı 1934 mali ydı büdce$inin 
sonunda 2671 sayılı kanunla açı
lan 426 ncı faslın adı "temdidli 
efradın 1933 yılı karşılıksız ala
cakları,, olarak düzeltilmiş ve 27 
bin liranın 23 bin lirası, temdidli 
efradm 1933 yılı karşılıksız ala
cakları maaşa, (1500) lirası veri
lecek ikramiyeye ve (2500) lirası 
da verilecek hayvan tazminatına 
karşılık gösterilmiştir. 

Ruznamede konuşulacak baş
ka bir şey olmadığından perşem· 

Dışarı gönderilecek 

maden sularımız 
Maden sularımızı yabancı 

memleketlere göndermek üzere 
dııardan getirilecek birer litrelik 
boş şişelerin, altı ay içinde ma
den suyu dolu olarak gene dı • 
şarı çıkanlmak şartiyle teminata 
bağlanıp gümrük resminden "mu
vakkat maufiyet,, usulüne bağlı 
tutulması kararlaşmış ve karar 
gümrüklere bildirilmiştir. 

be günü saat 15 de toplanmak ü
zere toplantıya son verilmiştir. 

Af kanununun üçüncü 

maddesi 
2330 sayılı af kanununun 3 ün

cü maddesile affa - uğrıyanlardan 
birden çok suç işliyenler için İçti
ma kaidelerine göre verilecek ce
zanın hepsinden mi, yoksa her ıuç 
için tertib olunan cezalardan ayrı 
ayrı indirme yapılması mı lazım 
geleceğinin tefsiri Başbakanlıktan 
istenmiş ve Kamutay adliye encü
meni, kanunun bu maksadına gö
re tereddüde yer kalmıyacak su
rette tatbikatını temin için aşağı
da yazılı tefsir fıkrasını umumi 
heyetin kabul ve tasvibine arza 
oybirliğiyle karar vermiştir. Tef • 
sır fıkrası şudur: 

"2330 sayılı kanunun 3 üncü 
maddesi, birden fazla suç işliyen· 
ler hakkında her bir suç için veril
miş veya verilecek olan cezalar
dan ayrı ayrı indirme suretile tat
bik olunur.,, 

İşbu tefsir fıkrası Kamutayın 
4.4.1935 günkü toplantısında gö
rüşülecektir. 

Bay Fahri ve arkadaşla

rının muhakemesi 
Dün birinci asliye ceza mahkemesin

de eski Posta ve Telgraf Genel Müdürü 
Bay Fahri, muavini Bay Suphi, eski 
Telgraf İşletme Müdürü Bay Ihsan Ce
malin muhakemelerine devam edilmiş 

ve iddia makamı iddianamesini okumuş
tur. 

iddia makamı Bay Fahri için suçun 
esası olan mayıs 1911 tarihinde yapılan 
mukavelenin tarifeye aid olan üçünd.i 
faslındaki esasın altınla kağıd para ara· 
undaki değer faı·kımn devam ettiği 

müddetçe tarif eye yeni bir Kıstas ko -
yan haziran 1923 ve mayıs 1929 tarihli 
mukavelelerin tatbikindeki yolsuzluk • 
lan teşrih etmiş ve tenzilJi tarifenin tat
bikinin geciktirilmesi için yapılan işle • 
ri hususi bir kasta matuf bulmuştur. 

Bay Suphi'ye gelince işin aslıns da -
ha evelden bildiği halde Bayındırlık Ba
kanhğının tezkeresini hiç bir lüzum ol· 
madan geciktirmiş ve işe yanbş bir 
mecra verilmesine sebebiyet vermiştir 

denilmekte. Ihsan Cemal için de itimad 
ettiği bir umum müdürün emirlerini ye
rine getirmiş ve müsveddeleri yapmış 

beğenilmiyen müsveddeler umum mü -
dür tarafından tashih edilmiştir. İhsan 
Cemal'in umum müdürle bu s~kı temaH 
kendisinde altın esasının yeretmesine ve 
sabit fikir haline gelmesine sebeb olmuş· 
tur. lbıan Cemal bu işte Umum Müd\i
rün kanuni olmıyan arzularına daima 
boyun eğmiş ve hadisenin son safhasm
da anlaşılmıyan bir sebeble işi geciktir • 
mek için tebliğ şekilleri bulmak İstemiş 
ve o yolda hareket etmek suretiyle va
zifesini suiistimal etmiştir. Denilmekte 
ve bu sebeblerden dolayı Bay Fahri ve 
Bay Ihsan Cemal'in bu harcketleı·i vazi. 
feyi suiistimal eder mahiyette görüldü
ğünden ceza kanununun 240 mcı mad • 
desine tevfikan 3 ay hapis ve 3 ay dn 
me:nuriyetlerinden mahrumiyetlerine 

Elel~tril~ ve havagazı 
sayıcıları 

Şehrimizde elektrik ve hava gazı 

kullananlardan bazılarının tesisatlarının 
kuvvet harcamasını ölçen sayıcılarının 

hatalı olduğu hakkında ölçüler nizam 
namesinin 26 rncı maddesine dayanarak 
yaptıkları şikayetler üzerine Okonomi 
Bakanlığı merkez mıntakası ölçüler ve 
ayar başmüfettişliğince yapılan muaye -
neler sonucunda bunlardan bir takımla· 
rının gerçekten hatalı oldukları anla -
şılnu!tır. Evinde veya müessesesindeki 
elektrik veya havagazı sayıcmmn doğ • 
ruluğundan esaslı şüphelere düşenlerin 

yukarda sözü geçen başmüfettişliğe 

başvurmaları tavsiye edilmektedir. 

İnhisar idaresi yeni bir 

sigara çıkaracak 
Gümrük ve İnhisarlar Bakan· 

lığı sigara paketlerine ikramiye 
konulması işini tetkik etmektedir. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ya
kında Samsun tütünü ile Samsun 
sigarası çıkaracaktır. Bu sigara
nın fiatı henüz tesbit edilmemiş • 
tir. 

İngiliz büyük elçisi 

İstanbul'a gitti 
lngiliz Büyük Elçisi lstanbula 

gitmi:•~r. 

19.50. Musiki: 

Tchaikowsky 
Rubenstein 

GJazounov 

" 

Lied Ohne Wortf 

Melodie 
Melodie Arabe 
Serenade Espagnolf 

Violonsel: Edip Sezen 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.10 ·Maliye vekaleti saati 
20.20 Dans musikisi 

20.30 - Musiki : 
Leclair Trio 

Keman: Necdet Remzi 
Piyano : Ulvi Cemal 
Violonsel: E dip Sezen 

20.50 ·Haberler. 

Öğretici filmler 
Ökonomi Bakanlığı öğret~cl 

filmler hakkında bir kanun proJt' 
si haznlamıştır. Bu projeye gör' 
memleketimizde bulunan siııt
malar gösterecekleri esas filınde~ 
evel halk ve çocuklara mahsus ög• 
retici ve teknik bir film göstertııt' 
ğe mecbur tutulacaklardır. DeYlet 
dairelerince getirtilecek olan b1J 
öğretici ve teknik filmler her tür• 
lü vergi ve resimden muaf olacak• 
tır. 
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operası 

Bu akşam saat 21 de Mosko· 
vadaki Komintern istasyonun· 
dan Türkiyeye mahsus olarak 

- 1 
Bay Suphi'nin de ceza kanununun 230 ~ 

"Şahsenem,, operası verilece· 
ği haber alınmı§tır. Şahsene· 

nıin mevzuu Kerem ile Aslı 
uncu maddesine tevfikan otuz lira a~ır ~ 
para cezası ile mahkiimiyet)erine kara\• 
verilmesini istemİ§tir. Suçlu vekillerinin 
müdafaalarını yapabilmeleri için muha
keme dokuz nisan salı gfüıüne talik edil
miştir. 

§ 
"' hikayesidir. Komintern istas· 1 yonunun tul mevci 1724 dür. 
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Digerbin - Özgecil = (Fr.) Altruiste Dini Dinsel = (Fr.) Religieux Düşnam = Sövgü A 

Örnek: Digcrbin olanları herkes sever = Özge

cil olanları herkes sever. 

Örnek: Dini müesseseler ~ Dinsel kurumlar. 

Gayı·idini = Yaddinsel = (Fr.) İrreligieux 

Dud - Kurt, duman 

Duban = Duman, tütün 
Örnek: Büyük işe girişenler onuıı bu.ti~ 
düşnamzndan korkmazlar = Büyük işe giri~e 
ler onun bunun sövgüsiinden korkmazlar. Dikkat - Dikkat (T. Kö.) - (Fr.) Attcntion 

Dil = Yürek, gönül 

Dilara, dilrüba, dilfirib 
yan 

.&>ilaver - Yiğit 

Gönül alan, gönül okta-

Dilazar = Gönül inciden, hatır kıran 

Dilbaz - Gcnül eğleyen 

J)ilber Güzel 

Örnek: Dilber bir kız = Güzel bir kız, 

J)ilgir - Güceu;k, kırgın 

Dilgir olmak Kınlmak, gücenmek. 
Örnek: Bana sebebsiz dilgir oldunuz = Bana 

sebebsiz gücendiniz. 

Bu sözlerden dilgir oluşu doğru değildir - Bu 

sözlerinden kırılması doğru değildir. 

J>ilgüdaz - Yürek eriten 

DiJ,bah Gönül isteği, arzu (T. Kö.) 

Örnek: İşler dilhahı üzere gitmedi - lşler ar. 

zusu iizere (gönül istcğince) gitmedi. 

Dilhıraş (Bak: Canhıraş) Gönül koparan 
Örnek: J:ir stJdayı dilhır3ş - Gönül koparan 

bir ses 

Dilhun olmak içi kan ağlamak 

Örnek: Onun bu dıişkür. Jıa/ini görünce dilhıin 

oldum = Onun bu dü~kün halini göriince içim 
kan ağ/adı. 

Dilir = Y ürckli 

Dilküşa = İç açan 

Örnek: Mahalli dilküşa =iç açan bir ver 

J)ilpesend = Gönül beğendi 

J)ilriş = Yüreği yaralı 

Dilsuz = Yürek yakıcı, İç yakan, acıklı 

Dilıad = Sevinçli 

J>il§ikeste = Gönlü kırık 

Dimağ Beyin - (Fr.) Cerveau, ccrvclle 

Din = Din (T.) = (Fr.) Rcligion 

Örnek: Gayridini hareketler = Yad dinsel ha

reketler. 

Ladini ~ Dışdinsel = (Fr.) Areligieux 

Örnek: Dinle hiç bfr alakası olmıyan müessese 

ve hareketlere ladirıı' derler - Dinle hiç bir ili
şiği olmıy:ın kurumlara ve hareketlere dışdin

sel derler. 

Dirahşan = Parlak, parlıyan 

Diraht = Ağaç 

Dirayet = Usuğ = {Fr.) Adresse. intelligence, ca
pacite 

Örnek: Bilgi.si ııe kadar viisatli olursa olsun, 

dirayetsiz bir insan tuttuğu işte muvaffak ola. 
maz = Bilgisi ne kadar geni!§ olursa olsun 

usuğsuz bir insan tuttuğu i~i başaramaz. 

Dirayetli = Usuğlu = (Fr.) İntelligent, capable, 
adroit 

Örnek: O, pek dirayetli hareket etti = O, pek 
usuğlu hareket etti. 

Diraz =Uzun 

Diriğ etmek - Esirgemek 

Örnek : Mzıavenetinhi benden cliriğ etmeyiniz= 

Yardımımzı benden esirgemeyiniz. 

Dirin, dirine - Etki 
Örnek: De'bi dirin E ski törii. 

Divane = Deli, aptal, alık 

Diyar - El 

Örnek: Diyar diyar dolaştıktan sonra buraya 

geldi = El el dolaştıktan sonı a buraya geldi. 

Dızdar - Kale sakınanı 

Dost= Dost (T. Kö.) (Fr.) Ami 

Ducret (zucrct) = Sıkıntı, darlık 

Örnek: Son seııelerim ducret içinde geçti = 
Son yıllarım sıkıntı (darlık) içinde geçti. 

Duçar (giriftar) = Uğramış, yakalanmış, tutulmuş 

Duçar olmak {giriftar olmak) - Uğramak, yaka • 
lrınmak, tutulmak 

Örnek: 1 - Bir derdi devanfıpezire duçar oldu 
-= llacı bulunmaz bir derde uğradı. 

2 - Duçar olduğu felaketten tahlisi giriban 
edemedi = Tutulduğu felaketten yakasını kur

taramadı. 

3 - Öldürücü bir aşka giriftar oldu = Öldiirü· 
cü bir aşka yakalandı. 

Duhter Kız 

Duhul Girme, git·im 

Duhuliye = Girr.ıelik 

Örnek: Dulıııliye vermeksı?.in içeriye alrnamaz 

= Girmelik vermek sizin içeriye alınamaz. 

Dün - Aşağı, aşağılık 

(Ast = madün) 
Örnek: Bu halıyı dün bir fiatla .Sdtmak isteme

di Bu haliyı aşağr bir paha ile satmak iste_ 

medi. 

Ne dirn bir fıtratı var = Ne aşağılık bir yaradı

lrşı var . 

Dur= Uzak 
Örnek: Allah kimseyi gördüğiinden dôr etme

sin Tanrı kimseyi gördüğünden uzak bırak

masın. 

Durendiş (durbin) = Uzgören, uzgörür = (Fr.) 
Avise, clairvoyant 

Örnek: 1 - Devletin başma geçen adamlar dü

rendi§ olmalıdır = Devletin başrna geçen a
damlar uzgörür olmalrdTT. 
2 - O, durendiş bir adamd1r = O, uzgören bir 
adamchr. 

Dıirendişlik ( durbinlik) Uzgörürlülr 

Duşize (Bak: bakir ) Ehleğmer.lİ§ 

Dümdar Artçı = (Fr.) Arriere-garcle 
Örnek: Diimdar kollarımız diişmana Jıücum etti 

Artçı kol!arımrz düşmana hücum etti. 

Dümu Gözyaşı 

Dünbal Kuyruk 

Dürbün Görgüç - (Fr.) Lorgnette, lunette 

Örnek: Zabitler uzağı rüyet için dürbün üti

mal ederler - Subaylar uzağı görmek için gör
güç kul1amrlar. 

Düruğ Yalan 
Dürüst Doğru, düzgün, dürüst (T. Kö.) -= 

(Fr.) Exact, correct. 

Dürüşt = Sert, kaba 
Örnek; Diırüşt hareketlerile hepimizi gücen. 

dirdi = Kab.a ( sert) lıareketlerile hepimizi gü

cendirdi. 

I>üstur = Düstur (T. Kö.) = (Fr.) Code', re~le ' 
1 ' • 

generale, formulc 

Düşvar = Giiç, zor 

Düyun = Borçlar = (Fr.) Dettcs 

Düyunu umumiye = Genel borçlar _ (Fr.) pctt• 

publique 

Düzd = Hırsız = (Fr.) Voleur 

E 
Eazım = Büyükler 

Örnek: Timur devri eazrmınaan = Tı'mur defi 
ri büyüklerinden. 

Eb = Baba 

Eb'ad "' lramlar 
Örnek: Eb'a<lrnı 

ölçmeli. 

tJ mesaha etmeli = Jramlatt 

Ebatil (Bak: batıl itikad) = Boşinanlar = (fı'•l 
Supentitions l 
Örnek: Ebatile bağlı olaııların ara mu.da Y~4 
yoktur - Boşinanlara bağlı olanların aranırı 
yeri yoktur. 

Ebed, Ebediyet = Sonrasızbk = (Fr.) Eternite 

Örn~k: Bu fani hayat içirıde ebediyet düşi111~ 
si, bir te~elliden başka bir şey deği1dir = .

1 
ölez hayat içinde sonrasızlık düşüncesi bl 
avunmaktan başka bir şey değildir, 

Ebedi = Sonrasız = (Fr.) Eternel '" 
Örnek: Ebedi bir Jıuzur ve sükuna kavuşrna1' 1 

tiyordu = Sonrasrz bir baysallığa kavuşmak jf' 
ti yordu. 

Ebediyen (İ1elebed) = Hiç bir zaman, hiç bit "'d 
kit, hiç bir daha = (Fr.) Eternellement, a gtsO 

jamais d 
Örnek: Gözleri hiç bir daha .açılmamak uıel 
kapandı = Ses yeıı.Y se sont fermes eterrlelll' 

nıent. 

O . . d h h • ~ . N ~ ne 14 nu hıç bır a a gormıyecegu = ou.) 
verrons plus jamais, 

DÜZELTME 

· Dünkü kılavuzun birinci sütununtll 
(Cidal) kelimesinden sonra şu sözler gelft 

cekti: 
MücadİJ == U ğraşkan. 
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Yazan. S b h . 1· zi K" · a a. attın A ı. Basan Rem-
ru ıtabhanesi, lstanbul: 1935. 50 ku. 

§. 

Sabahatt . A . . . J?ıe ın lı ~ımdıye kadar bazı 
crnualard .tııam a çıkmış veya hiç basıl-

IJe8/! olan biitün küçük hikayelerini 
)adı ·.,.m:n adını taşıyan bir cildte top-

. fueJ[jf kit b h ·k • 1 · · ıı1ı,, . a ını, ı aye erının ya-
:ı tarıhle · · fiç k rını göz önünde tutarak. 

ile 
13

' •71a ayırnıı.F birinci kısım 1928 
10 a·::ı d c; k ' sın a yazılmış olanlar. ]kin-

. ısım 1930 da .. .. .. k ıse 
192 

. n sonra, uçuncu ısım 

bir 8 den onı:e yazılmış hikayelerini 
cirıı'araya topluyor. Bu suretle hikaye-

li ·ı e.se 
1 

~ k eserlerini en sonra ve son 
r erın · · 

ler; k 1 ıse bu iki devre arasındaki-
haddo uduktan sonra okuyoruz. Saba

ın Al" Yı v 1 eserine bu kronolojik srra-
ermek h 'k . Zl/d ve ı ayelerinirı alcrna ya-
ıkları t 'hl . . er . arı erı koymakla çok eyı 

tııış B " · u suretle yazıcılık hayatınm 
"eçırdi • · 
Pek • _gı merhaleleri bu tarihlerden 

ala takib J b . . V .. -,.. . eı e ılıyoruz. e goruyo-
.,z kı .. 

ed • naturaliH hikayeler yazmakla 
n. ebıyata gırmıs olan Sabahaddin Ali-
ın sa . 

r nac telakkilerinde 1928 le 1930 a-
asında esa 1 b. d • . 'ki "k I r. . . · s ı ır egışı ı o muş. 

l:ilrm · 
-"ah· cı kısmın bütün hikayeleri burıa 
" ıd/ik d. . f 1 ser e ıyor. Bunlar romantık, e -

1 ve hayali ıanrrn erı müfrit haddi
ne kadar .. 

gıdıyorlar. 

lu Bu hikayelerde akı ağır. tasvirler 
zumundan fazla süs/ii mevzular fan-

l<Istikt . . ' . . .. h ır. Edebıyat tarıhınde guul, 
ern de r- k .. . ka ~o guzel şeyler yazmıya ım-

h n vermiş olan bu yol belli ki Saba-
addin Al., · • 'ld · bu ı nın yolu degı ır, o 

Janrda . . . 
bii .. yazmakla hata etmış. Onun ıçın 

tun bu hıkaye/ere verdiği emek zi
Yan o/mu~. Elimizde kalan eser mu· 
Vaffak d • ·ı ·ı . 'd egı . Hatta. daha ı erıye gı e-

:ek diyeceğim ki, müellif kitabına bu 
1kay 1 · ı · d . e erı koymasaydı kendi le 1111 e 

bır ;., .. .. 
" gornıu:.i olurdu. 
Üçüncü kt.~ım _ ki müellifin en 

CSki h ' • add' ıkayeleridfr - da Sabah ın 
A.Jtn· 'k . ın natüralizmi oldukça romantı • 
h~ . 
k" e kan~ık. Bu kısımda çok zayrf hı-
ayefer var. Fakat bunlann en uzunu 

olan Konikişehir güzel bir e:oer. Ger· 
ıtek, bu hikayede melodram unsuru çok 

fada, esasen bu hal Sabahaddin Ali'· 
ııırı b d aşlıca ku.~uru. Birkaç kalem ar-
hesiıe b" . . ıze muvaffak tıp/er çıun, on· 

'"'' k . orıuşmalarındaki ve hareketlerın· 
tlck · 1 tabiilikle biraz daha canlandıran 
rnue/Jif, hikayesini daha tesirli ve acık-
lı y f apmak için olac3k vakaları ve e-
laket1 . . . . .. . erı o kadar süratle bırbrının uze-
tıne • . . . . 

yıgıyor ki istediği tesırın ahını 
~ası/ ediyor, inan~madığımız bu fela· 

et/er silsilesine karşı lakayd kalıyo
ruz. 

Sabahaddin Ali'nin en kuvvetli e· 
serıe · · h · rı ıkinci kısımda toplanan son ı-

kaye/eridir. Bu kımndaki hikayelerde 

- esasen ötekilerden zayıf olan ve ma· 
nası e . . . Yıce anla;şılmıyan bır delıkanlı· 
~ın hikayesi bir yana - Hep köylü ve 
'§çi t. 1 . d .. 

h 'P erı ele alınmış ve bunların u-
ŞUnüşJ · k l · erı, yaşayışları ve hare et erı re-
<tlist b · · d ·1 • ır gözle görülerek tasvır e ı me· 
l:e çahşılmıştır • .Sabahaddin Ali, natÜ· 
raJist/e · · · h 'k • 1 r. rın ekserisi gıbı bu ı aye e-

Jt>de fisliıba fazla ehemmiyet verme

miş. Ancak biz bunu bir kusur diye 

~~Ydedeceğiz. Çünkü üslubun süslü de
l:ıl, fakat alıenkli tekerrürsüz ve kıv· 
rak ' olması realizme zarar vermez, bil· 
akis J' b rca ıteleri daha elle tutulur, daha 

h~nimsenir bir hale koyar. Müellifin 
1kaye/ · d · .. ı erın e çok kısa ve kesık cum e-

ler kullanması vakalarrn daha canlr ve 
daha hı I b' k'I .. .. . . . z ı ır şe ı de yurume.sını ıe-

nıın ediyor. Bununla beraber biz bu 

Yürüyüş ritmini biraz lüzumundan faz· 
la siı ı· b' rat ı buluyoruz. Teferrüata ıraz 
daha h . · l ·· ·ı e cmmıyl't vermesi, psıko 011 ı c 
bira d z ahs fazla me~gul olması mace-
ra/arın b' • · k 
11

• 1 ıze anlattıgı ınsaıılara arşı 

~zde dah;ı buyuk bir .alaka uyandırabi· 
J~r:'fi. Bize bir suru köylü tip/eri ~izi· 
1'Yor fakat köy muhıtirıin ta:;viri tama

hıen ihmal ediliyor. 
Iıiitün bu saydığımız kusurlara 

ragn . ıen Sabahaddin Ali'nin eserı ve 
bilhassa bu eserin ikinci kısmı bize 

ı:erçck bir hikayeciden Jıaber veriyor. 

Müellifin kiiçük insanlarr ihmal etmi- ı 
Yerek bilhaua onlarla meşgul olması 

· · · ,,.f,.rlen çolc realite~ ehern-

ULU :t 

Yukarıya koyduğumuz fotoğraf, Ankaramıza bol s~ verecek olan ~ubuk bar~jı. 

11111 
ardrnda toplanan sulann çokluğunu göstermektedır; Çubuk baraıı, kurak dıyt 

tanılan Ankarada tatlr sulu koca bir göl yaratmıştır. Barajın daha yükseltllmesi 

için verilen karar ba§arrldıktan sonra bu_ göl daha da büyüyecekt.ir, .. 
Yandaki fotoğraf gölde kullanılmak u zere yapılmakta olan bır sandalr goster• 

nıektedir. Öte andan öğrendiğimize göre, ilğili bakanlık izin verirse bu yaz barajda tür
4 

Jü ve h:le sandal ve yelken sporları yapmak üzere spor kulübü kurmak istiyenler 

arasrnda konu~malar yapılmaktadır. 
Şehir planma göre şehirden derniryolu durağına giderken sola düşen belediye 

bahçesinin bulunduğu yere yapılması gereken göl yapılıncaya kadar b_araj.da su 

I 
· verilecek olursa bu yaz orası A nkaranrn en kalabalık bır eglence 

spor arına ızın 
yeri olacak demektir. 

Giirulelik Veraset ve intikal 

SINE:\IANIN YILDÖNÜMÜ vergısı 

(Başı 1. inci sayı fada) Y eraset ve intikal vergısı ka-

Bir reklamı gazetelerde kolay

lıkla okutamazsınız. Bir propa • 
ganda yazısına istediğiniz gi~i 
gözleri çeviremezsiniz. Fakat sı
nema salonlarında toplanmış yüz

lerce kişiye her gün aynı reklam· 
ları sunabilirsiniz .. Issızlık ve ka
ranlık içinde gözlerini perdeye 

dikmiş olanlar, o anda kendileri
ne ne verilirse almağa hazırlan • 

mışlardır. Kafaları başka dütün· 
celeri bir tarafa atmıştır. Çünkü 
sinemaya gelenler, gündelik yaşa
yıtlarının, bir vakit için dıtına çı
kıp perdenin gösterdiği yaıayııa 
karışmak arzusunu taşırlar. Onu 
beğenirler, beğenmezler, batka ... 
Fakat herhalde gördükleri şeyle-

nunu tatbikatta bazı zorluklar do
ğurmaktadır. Verginin tahakku
kundaki güçlükler verimin azal
masını sonuçlamaktadır. Bunu göz 

önünde tutan Maliye Bakanlığı ka- ı 

Yeni demiryolları mızın yapılınası ne 
vak~it haşlayıp ne vakit bitecek? 

. re düşünce ve duygu ile çok ilgi-

lenirler. 
En büyük, en dokunaklı propa-

ganda, eğlendirerek düşündüren 
propagandadır. Hele bu eğlence 
göz yolundan itlerse rolünde da • 
ha çabuk ileri gider. Fotoğraf m~
kinesi objektifi gibi sinemaya gı
denlerin gözleri kapmağa, alma • 

ğa hazırlanmıştır. Bu gözler, üze· 

rinde bulundukları başların bilgi 
düzeyine göre ayrı ayrı şeyler 
kapmış olsalar bile, onlar arasın
da gene az çok bir düşünce, bir 
duygu birliği meydana gelir. İşte 
yıllardanberi dünyanın dört bir 
köıesinde sinema bu birleştirici 
rolünü oynamakta, duygu ve dü • 
şünce propagandası yapmaktadır. 

Kırk yıl insanlık tarihi içinde 

bir damladır. Fakat sinemanın 
bu kırk yıl içinde yaptıklarını baş· 
ka hiç bir şey yüzyıllarca yapa • 

mamıştır. Sinema bugün en bü -

ük dirik okuludur. Hele genelik 
rçin bu okul, her gün gittiği okul 
kadar, ve belki de daha çok do
kunaklıdır. Bu ikisi arasında dü • 
tünce ve duyguca ayrılık varsa, 
sinema okulu yavaş yavaş ötekini 

yener. Onun için sinema artık 
her ülkede başıboş bırakılmıyan 
ve büyük rolüne değer biçimde 

devletin bakımını istiyen soysal 

bir kurum sayılmaktadır. 
Zeki Mesud ALSAN 

miyet vermesi ayrıc.a bir meziyet sa· 

yılmalıdır. Sabahaddin Ali jmzası hi· 
kiye ve roman vadisinde son yıllarda 
hissedilen büyük bo~luk i~inde büyük 

bir ürnid ışığı yakmaktadır. • 
Yasar Nabi NAYIR 

nunda vergi tahakkukatını kolay- Aldığımız malumata göre, Ba-
laştıracak değişiklikler yapılması- yındırlık Bakanlığı yaptırılmakta 

olan demir yolları üzerinde 47 ki
m kararla~tırmıttır. Hele menkul lometre uzunluğunda üç kıamm 
malların teshil usulleri sadeleşti- yapısını eksiltmeye koymuştur. 
rilecektir. Bu ay içinde ihalesi yapılacak 

Bundan batka Maliye Bakan- olan bu kısımlar ıunlardır: 
lığı hayvanlar vergisi kanununun Filyos • Ereğli hattı üzerinde i-

tatbikatında bazı inzibat tedbirle- kinci kısmın yapıları. 
ri alınması amacıyla bir kanun Aydın hattının iki noktasında 
layihası hazırlamaktadır. Burdur ve İıparta kııımla.rı. 

Türlciye iş Bankası kumharu 
ikramiyeleri dün çekildi 

Türkiye Iş Bankasının kumbara sa

hiFlcri arasında dağıtılmak üzere yılda 
iki kere çekilen ikramiyelerinden 1 ni· 
san tarihine :rastlıyanı dün Ankaradaki 

gr.oel müdürlükte çekilmiştir. 

Kumbaraların kazandığı ikramiye • 

Jule bunları kazanan hesabların nu • 

maralarını a~ağıya koyuyoruz: 
1000 liralık ikramiyeyi 141 ve 250 

liralık ikramiyeyi 23879 numaralı kum

baralar kazanmıştır. 100 lira kazanan

lar: 49033, 628, 5750, 11669, 15249, 2031, 

3177, 3975, 45383, 300 
50 lira ikramiyeyi de numaraları a. 

şağıdaki kumbaralar kazanmıştır: 

4327 3313 6973 4057 1915 
18516 4320 5818 9773 396 
4087 15835 55521 199 1256 

56232 9981 576 126 26991 

On Jira kazanan kumbara numara

ları şunlardır: 

3074 18062 

8612 697 

17248 37694 

11095 16057 

4365 188 

10171 9037 

40845 1591 

190 
45608 
25021 
14754 

239 
48077 
2288 

(,}39 767 
10814 16201 
9410 4688 

55 1724 
4993 10889 

11263 292 

50381 32231 

11933 
1671 
4837 

15501 
40357 
1840 

11514 
7866 

31250 
531 

6441 
37822 
26221 
12333 

424 
46676 
1137 
2158 
3203 

34511 
9235 
3415 

44814 
457 

15478 
28038 
13362 

24081 

5849 377 326 
924 39987 18326 
231 8346 2030 

84 15857 47599 
3348 2248 33818 
9544 4273 807 

22162 2493 3910 
756 17867 15407 

26199 45981 3206 
979 20341 515 

2961 48001 17826 
553 325 2733 

15578 9972 4373 
438 830 154 

8686 1314 269 
17233 757 11755 
10120 1693 269 

387 9Z0i 5245 
17772 365 20846 

235 425 4601 
2184 6188 2486 
941 245 39258 

3293 5165 9447 
12020 51237 25935 

418 9546 14408 

18079 56518 619 

9604 182() 54240 

142 30971 5683 

2872 
51895 
1200 
2143 
1340 
1323 

53073 
1046 
8359 

14862 
8406 
1078 
528 

9085 
1463 

17847 
531 

24973 
585 

%S97 
11054 
39315 

210 
:55762 
20936 
2639 

39478 
501 

Bunlardan Filyos~ Ereğli hattı 
üzerinde Çatal ağzı • Zonguldak 
arasındaki 10 kilometrelik ikinci 
kısmın yapm takriben 2.400.000 
liraya mal olacak, 937 senesi ma
yıs sonuna kadar bitmit buluna . 
caktır. 

Bundan önce ihalesi yapılan 
ve Filyostan başlayarak Çatal ağ
zına kadar olan 16 kilometrelik 
kısmın yapısı 1936 martı içinde 
bitmit bulunacağına göre, mayıs 
sonuna doğru Filyos - Ereğli hattı 

üzerinde 26 kilometrelik bir kı
sım yapılmış bulunacaktır. 

Bu hat üzerinde geri kalan 48 
kilometrelik kısmın yapısı ise son
ra yapılacaktır. 

Bu münasebetle tunu da ekli
yelim ki, f ilyos • Ereğli hattının 
Çatal ağzından Ereğliye kadar o
lan ve kömür çevresinden geçen 
kısmı evelce karar verildiği gibi 
elektrikle iıliyecektir. 

Brudur ve Isparta kısımlarının 
yapılmasına gelince, bunlardan 
Aydın hattı üzerinde Baladiz is
tasyonundan baflıyarak Burdura 
kadar uzanacak olan ve Af yon -
Antalya hattının bir kısmını teskil 
eden 24 kilometrelik kısım ise, 935 
birinci teşrin sonunda bitmit bu
lunacaktır. 

Gene Aydın hattı üzerinde Bo
zan önü ınevkiinden ayrılarak İs· 
parlaya kadar olan 13 kilometre· 
lik ıube hattı ise aynı auretle 935 
birinci teşrin sonunda bitirilmiş o
lacaktır. 

Askeri ve mülki tekaüd 

kanununa eklenen fıkra 
Sağlık ve soysal yardım ba

kanlığı yeni bir kanun layihası 
hazırlamıştır. Layiha ıudur; 

1983 sayılı askeri ve mülki te
kaüd kanununun 67 inci madde
sine aşağıdaki fıkra ilave edilmiş
tir: 

(Hudud ve sahiller sıhhat u· 
mum müdürlüğü kadrosundan u· 
mumi muvazeneye memuriyetle
rini nakledenlerin hudud ve sahil
ler sıhhat umum müdürlüğünden 
umumi muvazeneye geçmeleri ta
rihine kadar geçen hizmet müd
detleri ve umumi muvazeneden 
hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü kadrosuna geçen me· 
murların da umumi muvazenede
ki hizmel günleri tekaütlük için 
meırut kanuni müddetin hesabın· 

da sayılır.) 
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Garbta fikir hareketleri 
Gandi kongreden niçin çekilıli. - Uzakşark'ta, 

önceki durgunluk,, 
"} ... ırtmadan 

Gandinin bundan dört ay eve/ kon • 
zıcden çekildiği hatırlardadır. Çeki~ 7 

mek hususundaki kararının sebeblerrnı 

0 sıralarda Hindistan matbuatına ver· 
'diği bit ''tebliğ,, de bildirmi~ti. llk de
fa olarak ''Europe,, dergisinde ne~redi· 
len ve Hindistan vaziyeti hakkında 

"dikkate değer noktalara dokunan bu 
"tebliğ,,in ba~lıca parçalarını tercüme 
ediyoruz: 

Müşterek gayemizden bahseder.ken 
biltün kong.re Uyelerinin "tam istiklal,, 
tabirini aynı ıurette anlayıp anlama • 

dıklarım araştırmak mecburiyetinde • 
yim. Ben, Hindiıtan için bu ingiliz ta· 
birinin İngilizcede taşıdığı manada 
"tam istiklal ,, istiyorum. Benim jçin 
'"Purna Svaraj,, sözü ''tam istiklal,. 

aözünden daha geniş bir mana taşır. 

Fakat bu sözler de izaha muhtaçtır. 

Hiç bir kelime, hiç bir tabir yoktur ki 
herkes tarafından aynı tarzda anlaşıl
sın. Bu sebebtendir ki tiirlü vesileler
le Svaraj kelimesini bir kaç türlü tarif 
ettim. Bunların hepsi doğru olup bir. 
birlerini nakzetmezler; fakat her biri 
na tamamdır ve bir araya getirilseler bf • 
le natamam kalırlar. Yalnız bugün bu 
noktayı işlemek istemiyorum. 

1908 denberi durmadan tekrar et • 
tim ki "çare,, fü: 'gaye,, mefhumları 

birbirinden ay.rıdır. ''Çare,, Jere ha • 
kim olabilirsek de "gaye,, ye olamayız. 

Fakat biz, gayeyi düşünmeyenler ve 
mahiyet ve mana itibariyle bir olan va· 
ııtalar ve çarelere baş vurabiliriz. An. 
cak kongre üyelerinden bir çoğunun 
benim, inkar edilemez bir hakikat say. 
dığım şeyleri kabul etmediklerini gö· 
rüyorum. Onlar, baş vurulan çare ve 
vasıtalar ne olursa olsun, gayeye eri • 
gildiği vakit meşru sayılacakları fik • 
rindedirJer. 

İşte bütün bu ayrılıkların bir araya 
toplanmasıdır .ki kongre programını a. 
kamete uğratmı§tır. Çilnkil ona inan. 

maksızın yalnız sözle tasdik etmekten 
başka bir şey yapmamış olan üyeluf, 
tahakkuk ettirme zamanı gelince ta • 
bii olarak muvaffak olamadılar. Benim 
yurda, kongre programından başka tek· 

lif edecek programım yoktur. "Doku· 
nulmazhk., la mücadele, hJndli ve müı. 
lümanlar arasında birlik, içki yasağı, 
köy sanayiini tekrar yaşatmak için 
yalnız Hiooiıtanda yapılmı' ve Hin • 

distanda çıkan mallar kullanılması, 

700.000 köy va.z.iyetinin ıılahı gibi nok· 
talardan müre.kkeb bir program, yu.r • 

dwnuz için beslediğimiz &evginin bil • 
tün dileklerine cevab vermelidir. Ben 
tabsen, bir hind köyüne, ve tercihan 
sınır üzerindeki köylerden birine çe • 
kilmek isterdim. "Hildai Hizmetkar • 

Jar,, (1) ge.rçekten şiddet aleyhinde 
iseler, şiddet aleyhtarlığının yapılma· 
sına ve hind - islam birliğine hizmet 

ederler. Zira; ruhlarında, &özlerinde 
ve fiil ve hareketlerinde şiddet düş

manı ise-ler, ve bundan başka hind-is-

tam birliği fikrine sadık iseler bu üJ • 

kede en ziyade muhtaç olduğumuz şe. 
yin yapılmasını şüphesiz temin eder • 
le.r (2). 

İçimizdeki ahlak düşkünlüğü mese

lesini en sonuna bıraktım. Zaten bun -
dan her fırsatta bahsettim. Kongreye 
gelince, kongrenin ülkede en kuvvetli 
teşekkül olduğu ve ülkeyi bihakkin 

temsil ettiği fikrindeyim. Onun ilk 
günündenberi tarihi, sarsılmaz bir re. 

dakarlık tarihidir. Fırtınalara ve sar • 
sıntılara hiç bir müessesenin göstere
miyeceği mukavemet şiddetiyle karşı 

koydu. Bugün, seciye itibariyle leke

siz ve vefalı bir kadın ve erkek kütle

sinden müteşekkildir. Binaenaleyh on. 
dan, yiıreğim parçalanarak ayrılaca • 
ğım. 

Kongr nin, hatt~ 6000 üye ile ol • 
sun ıd resi pek güç olduğunu tecrübe 

gösterdi. Hakikatte bu yekuna hiç bir 

zam n varılm·ş değildir. Başka taraf • 

tan kongre kayıdlarının hiç birinde ha-

( J) Şim li • garbi sınırları hav ali
sinde bulunan Gandi taraftarı müslü • 
mzın gonul/ulcr. 

(2) Hiikümct, Gandinin Şimali • 
gar j h::ıvalisinc gitmesiM müsaade et. 

. • ·r. 

kiki listeler bulunmadığına göre "mu. 
rahhas heyet,,e gerçekten bir murahhas 

heyet adı verilemez. Binaenaleyh lbin 

&e~en başına bir murahhas olmak ü. 
zere murahhas heyet üyeleri sayısının 
1000 e indirilmesini teklif ederim. Bu 

suretle bu bin kişi 1 milyon seçmeni 
temsil edecektir ki 315 milyon nlifusu 

olan bir ülke için pek fazla değildir. 
Fakat bu takdirde kongre, kemiyet iti· 
bariyle kaybettiğini keyfiyet bakımın

dan telafi edebilir. 

Kongre bir demokratik mahiyet ar
zediyorsa, büyük ıbir itibar kaynıyor 

ve nüfuza sahih bulunuyorsa bu, her 

aen~ki toplantılarına gelen murahhas. 

larm ve seyirci halkın adedi sayesin • 
de değil, her gün genişliyen eseri sa

yesindedir. Garb demokrasisi buhranlı 

bir devre geçirmektedir; dileyelim ki 
demokrasinin hakiki mahiyetini orta· 
ya koymak Hindistana nasib olsun. 
Hakiki demokrasi, murahhasları bu • 
lunduklan kimselerin ruhunu, ümitle. 
rini ve emellerini temsil eden birkaç 

kişiden mürekkeb mahdud bir murah • 
has heyetle "gayrı kabili telif,, değil· 

dir. Demokrasi ruhu dışardan değil, 

içimizden gelmelidir. 

Ben burada, en belli başh değişik

likleri saydım. Kongre üyeleri ekse

riyetinin bu değişikliklere dahi lü .. 
zum görmiyeceklerinden korkarım. An 

cak ben kongrenin sıyasasını idare e • 

deceksem gerek bu değişiklikler, ge -

rekse onların gerçekleştireceği karar • 
tara, gayemize bir an evel varmak için 

ihtiyaç vardır. Gönüllüden mürekkeb 

herhangi bir teşekkül, kararları bütün 
ilyeleri tarafından can ve gönülden ye
rine getirilmezse muvaffak olamaz. 

Keza, hiç bir lider, direktifleri sada. 
katle, gönül rrzasiylc ve akıl1ıca takib
edilmediği takdirde, giriştiği işi ba • 
şaramaz. 

"' • * 
Aynı dergi, Uzakşark vaziyetini tet-

kik ederken bugün orada bilkuvve çar
pışan kuvvetlerin bir nevi muvazene 

yapmış olduklarım ve fakat dinamik 
kuvvetlerden hasıl olmuş bulunan bu 

muvazenenin pek yakında çözülüvere
ceğini yazryor: 

Birleşik Devletlerle Japonyayı bir. 
birine düşman eden sebebin, Çin piya. 

&asına hakimiyet davası olduğunu ar· 

tık isbata bile kalkışmağa lüzum yok
tur. Halbuki Sokolsky ve V. H. Mal-

lory gibi bazı yazarlar, iki ülkeyi ayı. 

ıran sebeblerin maddi olmaktan ziya. 

de ruhi olduğunu iddia ediyor ki bu, 

meseleyi ters tarafından muhakeme et
mektir. 

Çin'in dış ticareti istatistikleri bi

ze açıkça gösteriyor ki Birleşik Dev. 

Jetler, ökonomik bakımından Japonya. 

nın çindeki rekabetinden ürkecek va. 

ziyette değildirler. Elimizdeki rakam
lara göre Birleşik Devletler 1931 den
beri Japonyanm çin idhalatında tuttu

ğu birinci sırayı işgal etmiş olup bu • 

gün, Amerikanın çine idhal ettiği mal. 

tarın yekunu, japon idhalatının iki mis 
line çıkmıştır. 

Bundan başka ham pamuk ve tütün 
gibi maddeler hususunda Birleşik Dev
letler çin piyasalarında adeta bir inhi· 
sar sahibi gibidirler; çinin idhal etti

ği otomobil, radyo, matbaa mürekkebi, 

y.ağ, fotoğraf malzemesi ve yulaf gibi 

malların yüzde 65 ini Birleşik Devlet. 

lerden alıyor. Nankin hükumeti mali. 

yesinin, demiryollarının ve tayyarele

rinin filen amerikalılar elinde bulun· 

duğu da malUmdur. Binaenaleyh Çin, 

mali ve ökonomik bakımlardan Birle
şik Devletlerin hakimiyeti altında bu. 

lunuyor. Buna mukabil Japonya, baş. 
lıca ihracat mallarından olan pamuklu

Ja.r için çin piyasasına tabidir. 

Görüliiyor ki Uzakşarktaki japon

amerikan davasının asıl sebebleri ru· 

hi olmaktan ziyade maddidir. 

İngiltere bu davada, klasik "oportü

nizm,, vaziyetini almışsa da kendine 

çizdiği hareket hattı ingiliz menfaat· 
!erinin korunması kaygusundan ziyade 

ULUS 2 NlS \N 
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yabancı gazete erde oku ar ız 
,_ - -- - - -- -- - -

B. Çurçil sıyasal durumu ııası1 giirüyor? ı!!.:..~' ""Y~•"': 
Meşhur ingılız diplomatlarında:r Bugünkü Almanya, savaşın bittiği ))j] l>ilen adanJ 

B. Vinston Çurçil, Deyli Meyi gaze. / günkli Almanya değildir ve burnu ha. Geçenlerde Franı; da buyuk b r "' 

tesinde "dışarda ve içerde bugünün vada ulusların ileri süreceği teklifleri susluk davasının görülmesıne başl~ 
mühim badıseleri.. başlığı altında yaz- kabul edemez. Onun için almanlar, mıştır. Bu işten suçlu olanların 
mış olduğu bir yazıda diyor ki: bir taraftan silahlarınr ve tersanelerini yısı 33 dür. Fakat bunlardan ıs er 

"Eski günlerde, her nekadar kıtaya .kuvvetlendirmek, bir taraftan da yeni nesi kaçmış ve bir tanesi de Finlallıı;. 
yakın bağlarla bağlı idiysek de gene yeni ittifaklar yapmak suretiyle ha - yada hapsedilmiştir. Onun içın ınab' 
biz, aramızda emniyet içinde idik. Do- • zırlıklar yapmaktadırlar. keme şimdilik 21 kişinin davas~ 
nanmamız, dünyanın en kuvvetli donan' Bugünlerde İngiliz dışarı işler ba- bakmaktadır. Meselenın ehenuniYC 

ması idi ve tayyarecilik o zaman daha kanı Berlindedir. Sir Con Saymenin dolayısiyle dava gizli olarak cerey.O 
çolukluk devrinde idi. bu görüşmeden maksadı, B. Hitlerden etmektedir. 

Bununla beraber dünya hadiseleri. Almanyanın, İngiltere de dahil oldu • Casuııolar arasında, Fransa deniz lı'" 
nin üzerimize yapmış olduğu dayanıl • 1 • 1 ı"lerı·de kanlıg~ ı şifre ~fi olan profesör Marte~ ğu halde, bütün komşu arıy e :r ~ 
maz baskı karşısında büyük savaşlara ~. . A ·ı · 

1 
adlı birisi de vardır. Bu adam tanı 

nasıl geçinecegını ve vrupa aı esıy e . 
katılmaktan geri durmamıştık. dili konuşup yazmakta, ötekı dillerı 

Ö sürekli münasebetlerine nasıl devam e-Bu adadan ayrılamayız. yle oldu- de anlamaktadır. 
l h 1 deceği hakkında fikir almaktır. ğu halde korunma silah arımızı, e e 

hava kuvvetlerimizi bir hayli ihmal et
tik. Bundan başka bir takım andlaş
ma ve anlaşmalara da girerek Avrupa 

işlerine pek ziyade karıştık. 

Bununla beraber, şurasını da söyle
mek gerektir ki her ne kadar özlense 
ve beğenilse de bu izole vaziyetinde 

bulunmak, pek pratik bir şey değildir. 
Şu halde bütün gücümüzü harcıya. 

rak Av.rupada barışı pekiştirmeğe gay

ret etmeliyiz. Bütün Avrupanın meşgul 

olduğu mesele, Almanyanın yeniden 
silahlanmakta olduğu ve günden güne 

silahlarım artırdığıdır. 

Uluslar, bundan yirmi yıl önce as

kerlik gücü yerinde ve organizasyonu 
mükemmel ve tam olan Almanyanın 

bütün dünyaya karşı savaşa giriştiği 

ve hemen hemen bütün dünyayı yene. 

cek bir duruma da yaklaştığını unut· 

mamışlardır. 

Şimdi, enerjik bir idare altında ken

disini toplamış, silahlanmış ve bilhas. 

sa bava silahlarını pek ziyade mükem

melleştirmiş olan 70 milyonluk alman 
ulusunun ne dehşetli bir kılıç sallaya
bileceği, herkesten fazla, onun istilası· 
na uğramış olan ülkelerin halkı bilir· 

ler. 

Görülüyor ki bütün alman çocuk • 
!arına savaş, büyük bir onur kaynağı 

ola.rak öğretilmekte ve alman gençliği 

mecburi askerlik kararını büyük bir 

kıvançla alkışlamaktadır. 

dominyonlarda hasıl olan aksülamelle. 

rin tesirinden doğmuştur. 

İngiltere, gerek dominyonlara ge -

rekse Birle~ik Devletlere kullandığı li-

sanda Japonya bir deniz silahlanması

yarışına kalkıştığı ve yahut Çin'in 

mülki tamamiyetine el uzattığı takdir. 

de anlaşmaya nıhayet vereceği yolun. 

dadır. Fakat herkes bilir ki Japonya 

ile Birleşik Devletler ergeç deniz si

lahlanması İ!linde anlaşacaklardır. Çi

nin mülki tamamiyetine gelınce Ja • 

ponya, bu tamamiyetten geçenlerde 

bahseden Cenubi Afrika başbakanı ge. 

neral Smuts'ün, Cenubi Afrikanm 

''mülki tamamiyeti,, hakkında ne dü. 

şündüğiınü sorabilir 1 Herhalde Japon· 
ya, Çin ile münasebetlerinin, lngilte· 

re ile cenubi Afrika arasındaki müna

sebatın aym olmasına çoktan razıdır. 

Filhakika, Japonyanın geçen sene 

içinde takib ettiği sıyasa, Tokyo ile 

Nankin arasında tıpkı böyle bir müna. 
sebet kurmak gayesini gütmüştür. 

Birleşik Devletlere gelince bunlar, 

Uzakşarkta Statüko'nun muhafazasına 

taraftar olan yegane devlettir. Fa· 

kat bu statüko öyle bir vaziyet ifade 

ediyor ki onda, emperyalizmler ara· 

sındaki gerginliğin şiddeti, muvakkat 

bir zaman için bir nevi muvazene vü

cuda getirmiştir. Fakat bu, bittabi, 

fırtınadan önceki durgunluktan başka 

bir şey olamaz, çünkü dinamik kuv • 

vetlerden hasıl olmuş bulunan bu mu. 
vazenenin bozulması mukadderdir. Fil· 

hakika İngilterenin Birleşik Devletle

ri Japonya aleyhine süremiyeceği, 

Birleşik Devletlerin dominyonları İn· 
giltere aleyhine tahrik edemiyeceği, 

Japonyanın İngiltereyi Birleşik Dev • 

Jetler aleyhine kışkırtamıyacağı zaman 

e:elmek üzeredir. 

Bu noktadan gt'.nel bir anlaşma ola

caktır. Almanya dünyanın ileri gelen 
devletlerinden biri olarak kendisine 

düşen rolü y.ıpmadıkça medeniyet ll . 
lemi için biç bir istikbal yapmak müm-
kün olamıyacak, bilakis bu takdirde 
bir çok felaketler baş gösterebilecektir. 

Herhalde Sir Con Saymen, Londra

ya döndükten sonra bu bahis iizerinde 
bir çok lakırdılar edebileceğiz .. 

Berlin konuşmalarından 
çıkan sonuclar 

27 mart 935 tarihli Deyli 
gazetesi yazıyor: 

Herald 

" İki gün içinde on üç saat iiÜren 

Saymen - Hitler görüşmesinden çı • 

kan sonuçlar pek memnuniyet verici 

bir durumda değildir. Bu sonuçlar §Öy· 
lece hulasa olunabilir: 

(1) B. Hitler, açıktan açığa Avru

panın kendisinden hiç bir imtiyaz bek. 
lememcsini söylemiştir. 

(2) Fransa ve öteki devletler. si
lahsızlanmak yolunda yeni bir hareke

te geçmelidirler. 

(3) Öteki devletler de müsavi dere. 

cede ı;ilah kuvvetlerini indirmeyi ka · 

bul edecek olurlarsa B. Hitler, bir si-

lahsızlanma anla§masını imzalamağa 

hazırdır. (Böyle bir teklifi Fram;a ile 

İtalyanın kabul edeceği umulamaz.) 

(4) Almanya, eğer kendisine mUaa 

vi haklar ve taviz verilecek olursa U. 

}uslar Derneğine dönebilecektir. Hit

lerin bu tavizden kasdı ya Memel'in, 

yahut da eski alman kolonilerinin ~eri 

verilmesi olduğu anlaşılmaktadır. 

(5) Almanyanın doğu andlaşması • 

na girmesi umutları sarsılmıştır. 

(6) Almanya, Fransa ve lngiltere

nin teklif ettiği hava Lokarnosuna gir

meğe haıı.r olduğunu bildirmektedir. 

Sir Con Saymen'in 
vaziyeti 

27 mart tarihli Deyli Meyi gazete

si, "Sir Con Saymenin vazifesi,, başlı. 

ğı altında yazmış olduğu bir başyazıda 

diyor ki: 

"Dün gece Berlinde B. Hitler'lc yap

tığı konuşmaları bitiren Sir Con Say

mcn bu ince ve nazik vazifeyi muvaf· 
fakiyetle görerek herkesin takdir ve 

sempatisini kazanmıştır. 

Bu hususta çıkarılan bildiri, konuş. 

maların tamamile dostça bir hava için

de geçtiğini ve her iki hükumetin de 

Avrupada barışı sağlamlaştırmak ve pe 

kiştirmek maksadını güden bir sıyasa 
tutturduklarını tebarüz ettirmektedir. 

Bundan gerçek bir anlaşmaya varı

labileceği umutları uyanmış bulun • 

maktadır. 

İngilizlerin bu konuşmalardaki 

maksatları nazi rejiminin otuz yıldan

beri kurulmuş ve sürmüş olan fransız • 

ingiliz dostluk bağlarını zayıflatmıya. 

cak bir surette Avrupayı barışa ulaştı 

rmak yolunda bir elbirliği yapmaya 

"tar.aftar olup olmadığını anlamaktır. 

Çok yazık ki, tam bu ehemmiyetli 

];'ran!-ıı~ P.T.T. nıcuıurlar• 
koıuİ-.) on ala) orlar. el 

Fransız P. T. T. bakanı B. Mand 
Fransada telefon abonclerinın fiatla • 

rın ucuzluğuna rağmt:n oteki ülkclerd 
daha az ol<luğunu görerek, yeni aboıı' 
bulan memurlara abone başına 25 ile 
frank arasında komisyon vereceğıtı 

bildirmiştir. 

Bakanın bu ış hakkında yazdıi 
tamimden anlaşıldıgına gore Frans:ıd• 
1.300.000, Alman yada 2 960 000, tngil • 

trede 2 109.000 ve Amcrıkada 7.426.00o 

telefon abonesi vardır. Bu sayılara gO' 
re Fransada nufusun yuzde 3 ıi, Alın811 

yada yüzde 4.5 i, İngılterede yuzdC 

4,5, ğu, Amerikada ise yıizde 

telefon kullanmaktadır 

Kaçırılan aclam 

23.94 il 

Berthold Jakob adlı bır alman gaze• 

teciı;i, oturmakta olduğu lsviçrede Ber' 

şehrinden kaybolmuştur. Bu adam j\l 

manyanııı silahları \ e ulusal korurt1 

vasıtaları hakkında bır çok kitablar ve 

yazılar yazmıştı. Alman kanunları· 

na göre bu gibi hareketler, yurda hiya• 

net telakki edilmektedir. 

· Bethold Jakob'un, Bern'dc oturatı 
doktor Veleman adlı birisi tarafındatl 

temerküz kampında mahpus lıulunduğıl 

rivayet edilmektedir. 

Söylendiğine göıe doktor VelemaA 

Almanya dışında bulunan Hitlcre kar• 

tı olan kimseleri hile ile Almanyaya 

gönderip tevkif ettirmektedir. Bu işitı 

İsviçreden başka Danımarka, lngilte' 

re, ve Fransada da kolları bulunmakta• 

dır. İsviçre hukumeti Beı thulc.l Ja • 
Jcob'un kaçırılmasını bır izzctınefis ı11e 

ıelesi yaparak onun kendisine teslimi• 

ni resmen Rayh'dan istemeyi dıi un • 

mektedir. 

B. H itler ,.chzl'clt•ıı ha~ka 

Mr şey )cnıi)oı·mu~ 
B. Aitler sebze ve meyvadıın baş· 

ka bir şey yememektedır. E asen ye• 

diği şeyler çok basit oldugu için bun· 
tarı pişirmek giıç dcğildır. Onun }e• 

meklerini, vaktiyle Miınihtc kcndısine 

arkadaşlık etmiş olan birisı hazırla • 
maktadır. B. Hitler yalnız ogle yerne 

ğini yemekte ve gece saat 11 c doğrıl 

da bir kahvaltı yapmak taUır. 
İngiltere bakanlarının Berlınde btı 

lundukları sırada B. Hitlerin onlara 
vereceği ziyafet için fon Noyrat kendi 

aşcısını Fürer'e göndermıştir. Bu aŞ· 

cı, fon Noyrat 1ngiltcredc elçi bulun· 

duğu zamandanberi onun yanında çalış 

maktadır. 

ve nazik dakikalarda Memeldc istenil· 

miyen hadiseler olmuş ve sıyaısdl cina· 

yetlerden dolayı dört nazi olum ce:za· 

sına çarptırılmıştır. 

Bunlarm temyiz hakları vardır vd 

çok umulur ki Meme) hıikiimeti, bu~· 

Jar hakkında en büyük cezayı tatbık 
etmiyeccktir.,, 

Makalenin bundan sonraki kısım!~· 
rında Avrupada ortalığı karı tırmak t9 

tiyenlerden, Litvanya durumundan ,c 

Rusyadan bahsedilmekte ve öylece ya· 

zı bitirilmektedir. 
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Ankara ve r . , k , 1 
tl:sııe . ::r•·.;n:;;:nm ı urc.n: yay a. 

Çctın ' 1 . Onda .<aya ar:nda kıt keklık ve 
n daha k ~ ilin h tavşan aramaktan usa-

ı. ll'!erakiı hı" .. .. b" . d "': ıd . r a.vcı gunun ırın e 
top llllınua her türlü av fı~kıran bir 

rata d . 
ll'ıı• .. u~ıınce, gerçek, kıtlıktan çık· 

711 aoniivor 
b • • 

uu hal · · . · A. , ' tımdı bcnım başıma gddı. 
ncarcıd S . k it an anıı.ıın.ı. i:Clırken, artı 

tak &alı ICtçti, diye ne ttifeğimi ne de 
tırılarını glıtııa t yanıma almamıştım. Fakat 

bu un;ı &elince! hastalık bu, ilk iŞ'im 
radaki it 

r, A ul~ u~ramak oldu. Anka· 
\'ı:ılar le lt'ı....:: • d d" •e . u \uunden bır arka aş ı. 

.tenıiiın · • . ten . 1 .aıutmca çok sıcak ve ıç. 
ltırne b" k S ıtı ır arşılayış buldum.. a-•rc..a. •.• 

ııu \lıı t;ıraflı yarenlik ettik. Ko · 
ttukıar . .. ımıı:ı bmada ıııraya dizmeyı 

'"fta,· L 11 vulurum. Çünkil bunlar aşa· 

epeyce sürekçi köyli.iler de bize takıl
dılar. 

Avlağımız: Şose ile deniz arasında, 
bir kilometre genişliğinde süriip gi • 

den çalılık, ağaçlık, bataklık ~ir o.r • 
man idi. Ormanın içinde ilerlıyebıl -

mek için diz kapaklafımıza kadar su 

birikintisi ve çamurlara battık, çıktık. 
Önümüzden, hemen her on adımda 

b
. bir çulluk ve sülün kalkıyordu. 
ır . 

Bunlara hiç tüfek atmadık. fişeklerı • 

miz kuş avlamağa uygun değildi .. H~m 
biz buraya d-0muz avlamağa gelmıştık .. 

Birbirimizden yüzer metre açıklı~ 
ile postalar kurduk. Bana da uygun bır 
yer gösterdiler .. Postada yapyalnız ka
lınca heyecanlanmadım dersem yalan 

söylemiş olurum. Duyduğum her yap. 

rak hışırtısına kulak kabartıyor, her 

Avcılar dönüş halinde 

dakika karşımda kalın dişli, azgın bir 

domuzun yahut açlıktan her canlı mah 
luka saldıran bir kurd sürüsünün be-

!.' Yukarı belli laflardır. Yalnız avla. 
h• anlatırken söyledikleri sayılar tu • 
afınıa · · · ·· de 30 gıttı. Söz gelimi: Bır gun 

, .. 1.~0rnuz, bilmem adam başına on beş 
u un . 'b' • Yırmiser çulluk falan gı ı .. :a . 
l 

u laflara alışkınım. Fakat ne de 
a •a k etrafımda bir çıngırak arama ta_n 
kendi-· "b" k ~·ı alamadım .. Bizim kulu un °-
ca de .. 
1
.. ve Çıngırağını anlattım. Epey gu· 
UŞtük ·· 1d·· - .. .. Gülüştük ama, ben gu ugu· 
~işınan oldum. Çünkü beni, sözleri. 
l'lın doğruluğuna inandırdılar. Anlata. 
Yıın: 

"'·~uma günü idn beni ava çağırdılar. 
0 Ut" " un eksiklerimi tamamlıyarak te • 

lleden tırnağa giydirip kuşattılar, gü· 
ltl bir de tüfek verdiler .. 

30 ~tuz kişi kadar vardık. Samsunun 
kılometre batısında, denize yakın 

l.tu,ta köyiine ieldik. Yan köylerden 

lirmesini bekliyordum. Kurşun sürülü 
tüfeğimin horozlan kalkık, belimdeki 

tabancanın emniyeti açık, ben de her 

an tetikte idim. 
Bir aralık on metre önüme iri .~r 

çulluk gelip kondu. Epeyce onu goz

ledim. Sonra o da beni gördü. Uçup 

. . Kendi kendime güldüm. Bir 
gıttı. d .... 

.. elimde tüfek olduğu bal e, onum
gun. 
de duran koca bir çulluğa kulak asmı· 

w m aklıma gelmezdi .. 
yacagı 

Sıkılmağa başladım. Aradan epey 

k
't ger.tiği halde her taraf susgun 

va ı ~ . 
'd' Dalların arasındatf sızan güneşın 
ı 1• • d" ··nceye ılık ışıkla.·iylc nevşemış, uşu 

dalmıştım. 

·~ · ·k· ru 

-· 
Mıışta Palas 

Birden, ta uzaklardan bağıran ı;ü -

rekçilerin seslerini duydum • Sesler 

gittikçe gürleşiyordu .. On dakika ka • 
dar böyle geçti. Uzakta ilk tüfek pat

ladı. Bunu iki tüfek sesi daha kova· 

Iadı. Ben artık tepeden tırnağa yay ke

silmiştim. 
Biraz sonra, uzaktan sert yaprak 

hışırtısının galop seslerine karıştığını, 

küçük dalların kırıhlığını ve sesin git

tikçe yaklaştığını duydum .. İlk dakika

larda canlanıp sonra yumuşayan heye

canım gene ayaklanmıştı. Derin bir ne 

fes alarak bekledim. 
Sesin geldiğitarafta bir karartı be -

lirdi ve yaprakların arasından bunun 

bir domuz olduğunu gördüm .. Elli met. 
re önüme kadar dörtnala geldi ve ür

kerek birdenbire durdu, Etrafı dinle
di. Gürültü yapmamak iç:n nefes bile 

almıyordum. Bulunduğum tarafta kur. 

tulu§ f sezmi§ olacak, ki tris yürüyüş
le bana doğru yaklaşmağa başladı. 

Tüfeğimin namlusu, onu ilk gördüğüm 

yerdenberi üzerinde idi. On beş met -
re önüme yaklasınca tetiğe dokundum. 

Kara barutlu fişeğimden büyük bir gü. 

rültü ve koca bir duman çıktı. Du -
man dağılınca karşımda domuzu ayak

ta gördüm. İkinci tetiği çekmeğe doğ. 

rulurken, sanki ayakta durmaktan u 

sanmış gibi oldu~u yere çöküverdi .. 
Sürekçilerin sesleri adam akıllı yak

laşmıştı. Nitekim beş dakika sonra sü

rek kolu postalara kavuştu. 

Birinci lıaftaym bitmişti. Netice şu: 
23 tüfek atıldı, 11 domuz vuruldu. 

x x x 
Öğle yemeğini Muşta palasta ye • 

dik. Bu köy kahvesi şosenin üzerinde 

dir . 
Yemekten sonra, sabahki avlağın az 

ilerisinde, gene o kadar geniş bir or • 
man içinde ikinci süreği yaptık. İkin· 
ci süreğe girerken de gene bir &ürü 

çulluk ve sülün kaldırdık. Bunlara tü 

fek atsaydık, gerçekten adam •başına 
on beş, yirmi çulluk ve bir o kadar d .. 

.,ulün elde edebilirdik. İkind sürcgin 

verimi birincisine benzedi ve biz, ak • 

şanı Samsuna dönerken, yirıni iki do

muz vurmu;ı bulunuyorduk. 

x x x 
Samsun avcılarını her bakımdan ku

sursuz buldum, Aralarında çok sıkı 

ve candan bir arkadaşlık var bu bir; 

hepsi iyi tüfek atıyorlar bu iki; söz 

dinliyorlar. Disiplini tanıyorlar bu 

üç ... Disiplin ülküsünün bu gencleri.1 

kafasmcia iyice yer etmış olmasına pek 
sevindim. 

Kulübün başkanı Bay Fehmi, yeri. 

ne çok uygun, otoriteli, ava candan 

meraklı bir adam. Kendisinden gördü

ğüm arkadaşlık ve kolaylıkları hiç u
nutmıyacağım. Aynı duyguyu, başta 

Bay Kemal olduğu halde öteki arka • 
daşlar için de taşıyorum. 

x x x 

Bu taraflarda domuzların tarlalar

da yaptığı zararlar pek büyük. Bir gün 
evel ekilmiş bir tarlanın bir gece için

de bir domuz sürüsünce altüst edildi. 

ği çok görülüyor. Bu yüzden burada 

domuzlara karşı açılmış geniş bir sa· 

vaş ve her yerden fazla bir av canlılığı 

var .. 

Köylüyü korumak için hükumet de 

büyük yardımlarda bulunuyor. Bulun

duğum avda ı>iirekçi köylülere bükü • 
met tarafından parasız yüzlerce ku

rşun dağıtıldığını gördüm. 
Her nedense Ankara ve çevresinde 

domuz avına o kadar aldırış eden yok. 

Halbuki bu av bir çok arkadaşların 

sandığı gibi hiç de güç yahut tehlikeli 
değil. 

Domuz avcılığının her yerde yayıl

ması hem avcı hem de memleket için 

çok faydalı olur. 

Yeni bir ava gidince gene yazarım. 

Bugünlük bu kadar. 
F. F. ÖRSAN 

Tiirk l\laarif Cemiyeti Bursa Kız 
Lisesi 1\1 üdiirliiğü 

İstanbul saylavlığına seçilen Türk 

Maarif cemiyeti Bursa kız lisesi müdü

rü Bayan Fakihe Öynenden boş kalan 

lise müdürlüğüne Türk Maarif Cemi· 

yeti Umumi idare heyetince mülga A

ı.lana kız muallim mektebi müdürü v~ 

şimdiki Sıvas erkek muallim mektebi 

müdürü Bay Murtaza Uzdamar tayine. 

dilmiş ve vazifesine başlamıştır. 

Türk 1\laarif Cemiyetinin 
seııeJik balosu 

Türk Maarif Cemiyetinin senelik çi· 

Çf'k balosuı~un en eğJenceH ve en güzel 

olmasına çalışan balo komitesi dün Hal
kevinde toplanmış ve bu husust.ı Hizım 

gelen bütün işleri görüşmüştür. 

İşittiğimize göre balonun diğer ba

lolara nazaran en büyük hususiyeti. Hal. 

kevinin her iki salonunun tamamen !.ıir 

bilhar manzarası gösterecek şekilde 

silslenmesi ve şimdiye kadar hiç bir ba

lodı.>. görülmemiş bir takım sürprizlerin 

halırlanması olacaktır. Senc;,in en eyi 

gecesini geçirmek aynı zamanda müs • 
bet işleriyle varlığını tanıtan bu cemi

yete yardım etmiş olmak için bu balo. 

da bulunmağı tavsiye ederiz. 

s;~ YIFA: 5 

Belediyemiz yeni 
• • 

lliid<·esini hazırladı 
(Başı 1 ir1cı sayıl ada) 

yen Bay Tan Doğan, bu yıl 700 bin !iı·ı 
gibi hiç Lir zaman harcanaınıyan bol biı 
paranın Ankara yo'iarının yapılması 

için aynldığını ve bu para ile hepsi ol • 
masıı bile RL biı· kısım yollarımızın ·r~e. 

ğe uygun olıwal< yaptırtılacağını ve bu 
durumun gelecek yıllar için rle aynı ol
masına çalışaccığıru söyledi. Bay T:m 
Doğan ikinci ve önemli bir İş olarak da 
otobüs işinin sonuclandırılmasmm pek 
yakınlaımış olduğuna iıaret etmiş ve 
eylial ayından aonra belediye otobüsle • 
rinin işe baılıyacajuu, bu umana kadar 
ÜÇ yılclanberi ıehir Ulkını taıımıı olan 
lr.ü~ük araba ıahiblerine yeni iı alanları 
bulmak imkanı verilmİf olacağı gihi be
lediyenin de hazırLklarını bitireceğini 

anlattı. 

lsmarlanan 100 otobüsten eylüle ka· 
dar 50 si gelmit olacağından bir yer 
bulmak durumu karımnda kalan beledi
yenin bu iş için yaptırılmış ve hazır?an· 
mıı olan eski garajı en uygun göre • 
rek, garajın sahibi olan Emlak bankasın· 
dan ucuzca alındığını ve önümüz ' ki 
teşrin toplant111ncla Meclise, belediye 
otobüslerinin İ§lemiye başladığını söy
lemelde kıvanç duyacağını söyliyen Bay 

Tan Doğan garajın 20 bin lirası, peş:n 

ve 60 bin lirası da faizsiz olarak ve her 
yıl 7500 lirası ödenerek eekiz yılda !-m • 
patılmak üzere 80 bin liraya alındığını, 
satın alma 50 bin lirayı aştığından Ba
kanlar kurulundan karar alındığını; 935 
yılı su büdcesinin de meclise sunuldu • 
ğunu, üç yal önce duyuksuz bir büdceıi 
olan su iılerfoin aon yıl içindeki verimi 

dolayısiyle durluklu bir büdceye sahlb 
olduğunu ve önümüzdeki yıllar daha 
geliımiı ve şehrin su ihtiyacmı karşılı • 

yacak bir duruma eriımesi umulduğu • 
nu; bu yd Çubuk Barajının da bitmesi· 
nin ıu itini dilendiii ve istendiği bi • 
çimde ıonuclandıracak değerde olduğu. 
na itaret etti. Ve 1.186.268.87 lira -01an 
ana büdce ile 186 bin lira olan su i~leri 
hüdceıi gereken tetkikler yapılmak ÜLe· 

re büdee encümenine gönderildi. 
Bundan aonra biidcede münakale 

yapdmau ve "bn ..._ İf).-İ İfİD 1200 
liranm büdceye ekleıunfti; belediyenin 
on beı atının .,.....u olarak devlete 
verilmesi için baıkaalığın tezkereleri de 
büdce encümenine paclerildi. Ve pa • 

zar günü aaat 17 de toplanılmak üzere 

toplanbya ıon verildi. 
Meclis üyeleri Bay Tan Doğan'ın 

'ehir itlerini batannak yolundaki çalıt· 
malannı ve bu arada yol, otobüı, su, gİ· 
bi tebri yakından alüalandıran en önem 
li işlerde alınan üstün aonucları derin 
bir aayıı duygueu içiade onamıtlardır. 
Ödevini yıllardaaberi büyük bir muvaf· 
fakiyetle baıaran vali ve belediye batka· 
nımız Bay Tan Doian'ı her ankarahya 
kıvanç veren bu üstün işlerden dolayı 

kutlar ve överiz. 

TüRK 
ÇOCUliLARl 

T Ü R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

Sürek av1n;ı if•denleraen ı ı g P 

~~~-~"!!!!'~~~~~~--~-~!""!!'!ı--~-: .. ;-~;.::u~~to:z:l:u:k:la:r:ı:n:ı,~k:ü~lo:t~l:a~rı:n:ı~v:e;. ~y~u:·n~;c:e:.1-:ıe~~k=ış:ı~n~ço:k~y~ağan karın yetişemiyeceği, bir 
çocuklarla beraber yiyeceğini söylediler. 

İki ihtiyar yanıma oturmuş, yemek ye • 
yişime bakıyorlardı. 

'(]1,Vs· - - - Tefrika: 35 tosun , G" 1 ~ yoktu adam boyu kadar yükseklikte, dört kalın 
· ıın ,.,nrınn.ı .. -- k · · roktan çıkannıştı. om egı ı ' dı'rek u"zerı'ne kurulmuş, çardak gibi bir şey-

etını :s w h lde orada a ev 

S 
ik'miz Tanrının yarattıgı a ' ' ı di. Burası sıra ile çivilere takılmış kürk ve 

~ M• ) t • k•t b ı ' atesin karşısında yanyana, çırı. d . qn IChe e _DID 1 8 1 alev yanan ·a k İki ihtiyar bunun böyle elbiselerle dolu idi: Lars amcanın kurt e-
)lak oturuyor u · · · · d · de risinden pal tosu, karısının kışlık kürkleri, 

Y:naıı: Aksel MUNT 
'J ıirk,_ey,.. ~evirerı: Nasıılıı BAYDAR 

(Sonu var) 
t l{zrınızıya boyanmı~ evinin önünde, Fors· 
~Uganh Lars Anders, tahta kundurahırılll a
ltlakıarına ne ... irmis koyun postundan yapıl-
b 
ış kocuo-~ı i.çiııce .. altı av-ak \'e altı par.nak 

Ü\' . :!> J 

• u ıle a> :-:ık üstü duruyordu. 
- • r"'.. l n o·eıt.uor -s - • •u.naydın dedi, "nerec. e1 ~ ·J 

1.111 :> 1·· ,, .. ' 1·) k"'•''l -
'° • c lc;pon bıım yuze ·c,\: ge ıı •·.ı 
tıını ~ı . .. , a· ' ve sonra t. ..ır111<.>on g0n~ı:;r.ne ın .. , . 
\le l ·· . ., w 1 " :l<Ya bır 

()d ıonerek kan ma bagırc ı: ocuo 
Un ] . - · 1 1 '·ııı il c aha at Ke;-..;tın. ırmagı bır apoı ~ 

e ,,.. . . b ' rın· r- t•-tu' J l\Zcrek ge:m · ş; iistlerını a.:;ıa • · 
tsunıar .,, 

s }{i'itin, atesin karnsınclaki L.iicük tahta 
ır~,. · · · · · e sular s .... ~ a, ~'amm::ı oturdu. Kerstın nm · 
1 -=a.ı .. k"lotlarımı tn vuı-udnmcian çor~pları;.ıı, t. ' 

tilı ~c:ı1 n. yün fanilaım cıkarınata yardı:n et-
cl :t~r:1 sonra buniarı k~ırumak üzere tavan-

a ·ı ıpe dızdi. Ristin ren derisinden man • 

çıı . . .. üyorlardı. ve pek ıyı ı ı . olmasını ıyı gor ' amcanın yarım düzüne kadar kurt derisi vardı. Ayı 
Bir saat sonra, sırtımda Lars · postundan değerli bir kızak örtüsü yere se-

homespumlan (1) yapılmış faza~lıkd~:ıa~~- rilmişti. Bir başka askıda Kerstin ninenin 
yah hırkası, ay~klarımda ~.1~~ ~~ mutfak: gelinlik elbisesi, gümüş tellerle çok güzel ö-

ni evimi gezıyor<lum. ıs. 11: •. w. riilmüş parlak renkti korsajı, yeşil yünden 
ye Kerstin ninenin ekmek pışırcııgı. fırın~n uzun etekliği, sincab kürkünden pelerini, 
ta, d oturmus ona bakıyordu. Fınlan ı- eski dantelalarla süslenmiş takkesi, som 2'Ü-
yamn a .. d" r 'tmış o- ~ 

1ı bir laponla birlikte un ge ıp gı müş tokalı kırmız1 deri kemeri duruyordu. 
iaan yabancı, evde ne kadar ekmel~ va~sa y:· Merdivenden inerken, Lars amcaya kapıyı 

. t' oa·ulları, uzaklarda, ırmagm ote Y • . mıs ı. ı:. • • • B nun kilıtlemeyi unutmuş olduğunu söyledim. 
nıri'cla, odun kesmeğ~ k~:t~~~ştıd ne;a ~·ata~ Bunun zararı olmadığı, kurtların. tilkilerin 
inek ahırı üzerindekı uçu - 0 ası elbiseleri almıyaı.:akları, yiyecek de olmadığı 
caktıın. İnek kokusundan rahatsız olmıya - cevabını verdi.. Ormanda kısa bir gezinti -
ca;;·1m1 umuyorlardı. Hiç rahatsız olurb.~u den sonra mutfağın kapısı önünde, büyük 
icli~n · tam tersine, bundan hcşlanır~rm ·

1
· e... bir çam gövdesinin üzerine oturarak akşam 

La.rs amca, samanlı~a gidip yatagı_ma ort-~ bu yemeğine başladım: dünyanın en iyi ala ba-
m ek üzere bir koyun pöstekisi ~lacagın:, -

'htı'yacım olacaıYmdan emın oldugun~, lıkları olan Laponya balıklarından birkaç 
na ı ı:. w w .. le<lı tane, o sırada fınndan çıkmış ev ekmeği, ta-
cünkü .,.eceleri çok soguk oldugunu. so~ . 

S
. amanJrk dediği yer, dört ayaklı mısafırler- ze peynir ve evde yapılmış bira, .. Ristin'in 

de yemeği paylaşmasını istedim; anlaşılan 

( l) Homerspun, elde örülen bir kumaş bu türeye uygun değildi ki onun mutfal;,ta, 

"Kıralı gördün mü?,, 
Hayır, görmemiştim; Stokholm yolu ilo 

gelmemiştim. Doğrudan doğru başka bir uı .. 
keden, Stokholm'dan birkaç kere büyük bir 
şehirden gelmiştim. 

Lars amca, Stokholm'dan daha büyük bh 
şehir olabileceğini bilmiyordu. 

Kerstin nineye, gelinlik entarisini çok: 
beğendiğimi söyledim. Gülümsedi ve Tanrı 
bilir kaç yıl önce, anası da evlenirken on\7 
giymiş olduğunu söyledi. 

Sordum: "umarım ki geceleri samanlı .. 
ğm kapısını açık bırakmıyorsunuz?,, 

Lars amca: "niye kapayalım?,, dedi ''si
ze demin söylemiştim ya; samanlıkta yiye-
cek bir şey yok. Tilkilerle kurtlar da elbise• 
lerimizi.!llıP götürecek değiller ya!,, 

- "Oy le ama bir b2c-kası alabilir; saman• 
lık ormanda, evinizden yüzlerce metre uzak .. 
ta. Oradaki ayı postu kendi başına bir de .. 
ğer. Stokholm'da herhangi bir antikacı ka
rınızın gelin entarisine birkaç yüz riksdal
ler verir. 

(; "'.,,, \'""r) 



'\ YIFA 6 ULUS 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLA 
Moskova görüşme

leri bitti 
(Başı 1 ınci sayı/ada) 

Sovyetler birliğinin bu gerçek 
batarımmda rol oynayan şeyler 8. 
Hitlerin atkın istekleridir. 

Kısaca, bu seyahat, alman dip
lomasisinin yanlatları ile 8. Ede
nin özü doğruluğuna ve 8. Litvi
nofun becerikliğine dayanarak dü
tünenleri haklı çıkarmı!lır. 

8. Edenin yakınlarından biri
sinin söylediği gibi: "Alan timdi 
arıtılmıt bulunmaktadır. Ve Lon
dra ile Moıkova arasında güvenli 
bir iş birliği yapılacaktır.,, 

Durum daha 8erlin görütme
lerinde aydınlanmıştır ve 8. Eden 
bugün seyahatinin sonuçlarını bil
dirmek uzere V artovaya giderken 
barış düşüncesinin bir adım daha 
atmı~ oldHv•t sövlenebilir. 

\ ar~o' a Zİ) arctinin programı 
Varşova, l (A.A.) - B. Eden'in zi

yaret programı sudur: Salı günü Dışarı 

İşler Bakaniyle gonişmc, Cumur başka
nı tarafından kabul, Uışarı İşler baka -
nının evinde akşam yemeği . 

Çarşamba: ıngiliz elıriliğindc öglc 
yemeği ve Avrupa durumu üzerinde gö
rüşmeler serisi. 

B. Eden demiştir ki: '"özel temas ve 
intıbaların ehmmiyeti azımsanmamalı -
dır. Ben şuna ınanıyorum ki bu görüş
m 'er peşinden koşulan amaca çok iyi 
hizmet edecektir. Sıkı bir işbirliği ve 
doğrudan doğruya temaslar İngiltere 
ve Polonya sıyasalarının dayandığı ulus 
lar derneği sisteminin başlıca yolları • 
dır. Polonya hükumeti müme11illcriyle 
konuşmalarım bu işin başarılmasında 

büyük bir rol oynıyacaktır. Büyük ül -
keoizi ziyaret edeceğimden Maretal Pil
•ıı-faki ile görüşeceğimden kıvançlıyım. 

B. Eden'in telyazısı 
Moskova, 1 (A.A.) - B. Eden, Sov

yet Rusya ve Lehistan sınırlarını ge
çerken B. Litvinora bir telgraf gön

dermiş ve Sovyet Rusyada geçirdiği za
man içinde kl!ndisi için gerek B. Lit· 

vinof ve gerek öteki sovyct devlet a

damları tarafından gösterilen eyi kar

tılamadan dolayı te~ekkürlerini bildir
mştr. 

B. Eden Var~ovada 
Varşova, 1 (.A.A.) - Lord Antoni 

Eden yanında İngiliz Dış işleri bakan

lığı şube müdürlerinden bay Vilyams 
Stranj, bakanın parlamento kitıbi Bay 
Robert Tramon, özel katibi Bay Robert 

Hankey olduğu halde saat 21 de Varşo

va istasyonuna gelmiş ve burada Polon
ya Dış İşleri Bakanı Bay Bek, Polon

yanın Londra Buyuk Elçisi Bay Ra • 
.ıınski, protokol ~enci müdürü bay Ro

ruer, Dış işleri bctkanlığı özel kalem 

mudurü bay Demiski ve İngiltere bü -

yük elçiliği başkatibi v«: atatemiliteri ile 
hükumet ileri ıı;elcnlcri tarafından kar-
9ılanmıştır. İstasyon merdiveninde kısa 

bıc zaman goruştükten sonra konuklctr 
Avrupa ıJteline gitmişlerdir. 

Polonya ajansının bir 

tekzibi 
Varşova, 1 (A.A.) - Polonya ajan

lı aıağıdaki tebliği bildiriyor : 
''Buı yabancı gazeteler Lehistan 

Dııarı işler bakanı Bay Bekin fransız 

büyük elçisine Fransa dış işleri bakanı

nın düşünülen Moskova yolculuğundan 

bahsedilirken kendisine Polonya hü

kumeti tarafından bir çağmhmını bek

lememesi gerekeceğini söylediği tar
zında bir duyu çıkmıştır. Bu duyu kat
iyen aıdıızdı.r. Fransa - Polonyo mü

nasebatı bakımından böyle bir beyana
tın tasavvuru bile kabil değildir. 

Polonya'nın durumu 
Londn, 1 (A.A.) - Lord Edenin 

.eyahatinin Polonya kısmı başlarken 

Niyus ICronild gazetesi Kuryer Varşa. 

••kinin Londra bildirmeni tarafından 
t,uılan ve Polonyanra birçok yanlı and-

~tr 

taşmalara prenı;ip olarak karşı bulun
dugunu doğrulayan bir yazı basmıştır. 

Bu yazı , Almanyanın doguya doğru 

geniş l emek tasarlamasiyle başlıyarak 

Polonyanın gerek Nazi Almanyanın ge. 

rck Sovyet Rusyanın yardımını onaya
cağını düşünmenin bile gülünç olduğu

nu eklemektedir. 
Polonya kendi topraklarında, ne 

müttefik ve ne de yağı olarak rus veya 
alman ordularını görmek ve bunları 
kendi sınırlarından her vakit uzak bu

lundurmak istegindedir. Polonyanın 

eyi dilek sahibi olduğunu doğruluya. 

rak bitmekte olan bu yazı: "Batı dev

letlerinin savası Polonyanın savasıdır. 
Ancak Polonyanın savasını da onların 

benimsemeleri gerektir ... diyor. 

İngiliz gazetelerinin 
düşünceleri 

Londra, l (A.A.) - B. Edenin B. 
Stalin, Molotof ve Litvinof ile yapmış 
olduğu görüşmelerden söz açan Deyli 
Telgraf gazetesi Sovyet hüklımctinin, 

çıkarılan bildirimde, İngiltere hükume

t inin - Almanya katılmasa da - yapıla

cak bir doğu andlaşması sisteminden 

yana ıJlduğu şeklinde bir cümle koy

durmak için gösterdiği büyük isteğin 

yeni bir takım görüşmelere yol açmış ol
duğunu ve bu gönişmelcrin pazar akşa. 

mı yapılmış bulunduğunu yazmaktadır. 

B. Eden'in duyuklaşma scycthati so

na cemeden ve Londra kabinesi görüş
melerde bulunmadan önce hükümetini 

bağlıyacak herhangi bir vaitte buluna. 

mıyacağını söylemiştir. 

B. Stalin, ayrı ülkelerin biribirin • 

den ayrı olan ihtiyaçlarını ve başlıca 
karakterlerini anlamak yolundaki doğ

ru görüşleri ile İngiliz mümessilleri ü

zerinde derin izler bırakmııtır. 
Deyli Herald ıuvyet - ingiliz bildi. 

rimi uzerindeki dütüncelerini "İngilte
re ile Sovyetler birliği arasındaki ra

kiplik sona ermiştir.,, başlığı altında 

yazmaktadır. 

Bu gazetenin Moskovadaki sıyasal 
bildirmeninin Moskovadan bildirdiğine 

göre iki ülkenin iş birliğinden söz açan 
bildirimin ihtiyatlı dili, Avrupa ve bü. 

tün dünya barışı için bir hadiseyi mey
dana çıkarmaktadır. 

B. Litvinof'un barışın bôlünmcz bir 
şey olduğu üzerindeki sözü bundan 

böyle Avrupa sıyasasında ana prensibi 

olacaktır. İngilizlerle Sovyctler herhan

gi bir ulusu çember içine almanın dile

nemiyeceği, Almanyanın barış sıyasa. 

sına katılmasının mühim olduğu ve tam 

bir hak beraberliği tandmak suretiyle, 

Almanyaya karşı dostça bir yol tutul
ması üzerinde birleşiktirler. Bununla 
beraber Almanya kurulmak istenen gü
venlik sistemine girmemekle bu siste
min kurulmasına engel olamaz. 

Framnz gazeteleri akmısar 

Paris, 1 (A.A.) - Moskova bildiri
mi ile Berlin görüımclerinden sonra ç -
karılan mübhem bildirim arasındaki ayır
dım gazetelerin dikkatini çekmekte ve 
bunlar ingiliz · sovyet konuşmalarından 
açıkça akımsarca sonuclar çıkarmakta -
dırlar. 

Pöti Pariziyen diyor ki: "Sovyetle -
rin B. Eden'c gösterdikleri sıcak karşıla

ma ile Bertin ve Moskova bildirimleri 
arasındaki ayırdım B. Eden'in seyahatı 
salt duyuklama biçiminde olmakla bera
ber İngiltere - Sovyet yakınlaşmasını 
kolaylaştıracak ve batı devletleri ile Al
manya arasındaki münasebetlerin kesil
mesine engel olmak sonucunu vereceği 
anlaşılıyor"" 

İngiliz - Sovyet uzlaşmasından söz 
açan "Maten" gazetesi her iki Ulke mü· 
meuillerinin Almanya'ya yeniden ba'}
Vl -mak için durumsamamıı olduklarını 
yazıyor. 

Eko dö Pari de diyor ki: "bildirimin 

yazılışr çok içten ve ateşlidir. Bunu b·i

tün genişliği ile anlıyabilmek için n~ .: 1 

şimali karplıklı yardım andlaşma pro

jesinin hele B. Eden ile karıısmdakile • 

rin dikkatini çekmit olduğunu unutma

mak gerektir. Gelecek haftalar içinde 

Franu'run orta ve doğu Avrupa1mcla • 
ki müttefildeiyle lncUtereden birini ter-

cih etmek gerektiğinde kalacağını kimse 
ileri süremez.,, 

Jurnal gazetesi Moskova bildirimin
deki dostluk ve içtenliği inkar etme -

mekle beraber şunu yazıyor: " bu bildi • 
rimin amacını gereğinden artık büyüt -

memek gerektir. Bu yarı resmi duyuk
lardan oldukça daha aşagı ehemmiyet -

tcdir. Londra Moskovaya alanı boş bı • 
rakmaktadır. Bildirim doğu andlaşması

na katılacak devletlerle bunun dışında 

kalacak olan İngiltere arasında tam bir 
ayırdım göstemektedir. ,, 

Figaro da diyor ki: "Eğer Führer 
İngiltereyi bolşevikliğe karşı bir türli.i 

haçlılar savaşına, sürükliyebileceğini 

sanmışsa, bu, kendisinin ikinci Vilhel • 

me son derece benzediğini ve dış sıya -
sayı tıpkı onun düşünmesiyle idare et
tiğini gösterir.,, 

B. Eryo ••Almanya istediğini 
yapmakta hürdür,, diyor. 

Liyon, 1 (A.A.) - B. Eryo, radikal 
- Sosyalist partisinin kongresini kapar
ken demiştir ki : 

' ' - Almanya için beslediğimiz bir 
takım umudlanlan vaz geçmek zorun -
da kaldık.,, 

B. Eryo, B. Hitlcr tarafından Fran

sa'ya yapılan anlaşma önergesinin, Av

n ·pamn doğusunda bulunan büyük bir 

devletin hürlüğü ve bütünlüğü ile iliıik

Ji olduğunu ekliyerek demiştir ki: 

" - Hayallerimiz kırılmış olsa da, 

Almanyaya karşı hiç bir saldırıcı söz 

soylemiyeceğim. Almanya şeref ve gü • 

vcnliğe hakkı olan büyük bir ulustur. 

1932 de ona büsbütün kıvandırıcı bir 

rejim önergesinde bulunduk. Ve onun -

la uluslar derneği çerçevesinde dostça 

çalışmak istedik. Ancak istediğini yap

makta hür olan Almanyayı buna zorla -
raak imkknsızdır. 

Bununla beraber, bizimle işbirliğini 
onamak istemiyorsa bizi de başkalariyle 
işbirliği yapmaktan alıkoyamaz.,, 

B. Eryo savaş öncesi askeri ittifak -

tarı örneği üzerine değil, ancak girmek 

istiyen herkese açık mıntakavi anlaş -

malar şeklinde karıılıkh yardım and • 

la,malarının yapılmasının gerekli;;:.ıi 

söyliyerck sözlerini bitirmiştir. 

Polonya gazeteleri 

Varşova, 1 (A.A.) - Gazeteler B. 
Eden'in Varşova seyahati dolayısiylı bir 
çok yazılar yazmaktadırlar. 

MACARIST AN'DA 

Macar seçimimn ilk 

sonucları 
Bupapeşte, ı (A.A.) - Macar seçımi. 

nin yarı geceye kada: olaA •onuçlan 
şunlardır: 

Küçük ziraatçileı 133 
Küçük ziraatçi!er 16 

Hıristiyan ökonomik 2 
Naıyonal sosyalist ı 

Müstakiller 11 

11 seçim dcğresinde namzetler çok

luğu temin edemedikleri için seçim ye. 
nileneccktir. 245 saylavhktan 163 ünün 

sonucu alınmıştır. Ulusal birlik partisi, 
daha ilk seçim günü sonunda, meclisin 
saylavlar sayısının yarısından fazla 
saylav kazanmıştır. 

Gömböş partisinin 

muvaff akiyeti 
Budapeşte, 1 (A.A.) - Dün Maca

ristanda 17 5 seçim dairesinde yapılan 

seçmeler sonucunda B. Gömböş büyük 

muvaffakiyet kazanmış ve partisi, ge

lecek parlamentoda mutlak ekseriyeti 
almıtlardır. Gömböş partisinin küçük 

çiftçiler partisi ile seçim andlaşmasını 
niçin bozduğu anlaşılmaktadır. Küçük 
çiftçiler bu seçimde birçok saylavlık 
kaybetmiılerdir. Habsburg hanedanına 
mütemayil parti de mahıua derecede 

muvaffakiyetaizliğe uğramıştır. 

175 seçim neticesinden 134 ü Göm· 

hötün partisi olan ulusal birlik partisi 

lehindedir. 

AL!\I ~NY A'DA 

Alman ordusu 
Berlin, 1 ( A.A.J - Havas bildirme

ninden: Alman maliye kanunu bugün 
çıl .ırılmı9hr. Bu kanun, serekliğine gÖ· 
re her turlu para harcamalan için l- •• • 
kumete izin vermektedir. 

Gene bu kanuna göre yeni savaş ge
mileri yapılması için verilen krediler 
devam etmektedir. 

Askeri bir kaynaktan öğrenildiğine 
göre, aavata girmi9 sınıflardan ba9ka 
genel ordu tutarı 9 milyona varacak -
tır. 

Mecburi çalıtma yükümü askerlik 
hizmetine hazırlık olacaktır. 1901 - 1910 
sıruflan sekizer hafta, 1910 - 1915 11nıf
ları da altııar ay talime çağırdacakhr. 

Ordu mevcudu şöyle bölünmektedir: 
İlkönce, Raybsvehr için 100.000 mes

lek askeri ikincisi, ıubay hizmetinde kul
lanılacak profesyonel 100.000 erap. B"r· 
çok sınıfların çağınlma11ndan gelecek 
kuvvetler: 

1915 liler 600.000 e yakın 
1916 lrlar 400.000 ,, ,, 
1917 liler 350.000 ,, ,, 

1918 " 300.000 " .. 
Bu rakamlar ordu mevcudu aorumu

nun kolayca baıanlmasını mümkün kıl
makta ise de mali güçlükler çıkarmak
tadırlar. Erapa verilecek gündelik kır
kar fenig olacak ve erapın kanlanna 45 
mark aylık ve aynca da çocuklar ve ev 
kiralan için de tazminat verilecektir. 

Yeni ordu 200.000 profesyonel as • 
kerle kura erapından ortaya çıkacaktır. 
Yakında çıkarılacak yasalarla bir büyük 
senel savat erkanı değreai kurulacaktır. 

B. Göbbelsin sözleri 

Karlıruhe, 1 ( A.A.) - B. Göbbels 
demiıtir ki: "Kimseyi korkutmıyoruz. 

Ar:cak kimsenin de bizi korkutmasına 

izin veremeyiz. Biz geleceğine erkin bir 
devlet olduk. Almanya aavaıı düıünmi
yor. Bundan söz açanlar kıyan g'!veze-

lerdir. Almanya, Polonya koridorunu, 
Çekoslovakyanın bir kıaauru, Avustur
yayı Alaas Loreni ve daha baıka top -

rakları istemiı değildir. Böyle yalan d ı
yuklar çıkaran yabancı gazeteler barııı 
bulandırma ktadırlar. 

Devlet adamlarının biribirlerine say
gıya dayanan bir barış kurmaları için 

bütün dünyaya söylüyorum. Almanya 

en iyi askerlerini ve ününü bu bant yo
luna koyarak onun hizmetine ıdrecaktir. 

AVUSTURYA 'DA 

Prens Ştaremberg'in 
sözleri 

Viyana, 1 (A.A.) - Başbakan orun
tağı Prens Ştaremberg Haymvehren'le
rc verdiği bir söylevde demiştir ki: 

- Ancak iç ve dıı bantın garanti 
altına alındığına kanığ olduğumuz vakit 
iç iılerimize döneceğiz. Eğer mecburi 
askerlik hizmeti tekrar kurulursa yan 
askeri kurumlar gene devam edecektir. 

Gelecek hafta ve ayların bize neler 

sakladığını bilmiyoruz. Avusturyanm 
Prusyanın bir vilayetinden başka bir ,ey 
olmadığı düşüncesi henüz şurada bura
da dolatınaktadır. 

Açık teşekkür 
Kocam Profesör ve Dış İşleri 

Bakanlığı Hukuk Müşaviri Bay 
Veli Saltık'm ölümü münasebetiy· 
le gömülmesinde bulunmak, me· 
zarına çelenk koymak, kendi ge
lerek veya yazarak başsağlamada 
bulunmak suretiyle aziz ölüye ve 
bıraktığı yaslı ardasına karşı sev
gilerini göstermek lUtfunda bulu
nan yüksek, sayın zatlarla ku
rumlara ve hocalarına karşı çok 
sıcak ve yüceltici duygular göste
ren değerli genç talebeye teşek
kürlerimi ayrı ayrı ya.zıp sunma
ğa büyük yasım ve onulmaz acım 
engel oldugundan bu ödevin yeri
ne getirilmesinde sayın Ulus'un 
ulağ olmasını dilerim. 

N'ebahat Veli Saltık 

Yl NANlST \N.DA 

B. Pesmezoğlu 
çekildi 

Atina, 1 (A.A.) - Maliye s.b"J 
Pesmezoğlu ile başbakanlık ~ 
B Sayas'ın çekildikleri bildiril 

Yunanistan' da anasal~ 

nun değişiklikleri 
Atina. l (A.A.) - Başbakan 8 

daris, azı hareketlerinin yeniden 1ılİ' 
lamamasr için gereken bütün t~ 
rin alındığını bildirmiştir. Bu ıJıtll'. 
B . Çaldaris anasal kanuna aid ernit 

neşredecektir. Bu emirnamelerle 
murların azledilenıczliği kaldırıl; 
ve ayan mrclisi fesholunacaktır. 

1SPANYA'DA -
İspanya' da kabine 

buhranı bitmedi 
Madrid, 1 (A.A.) - Es.ki bafbl-

B. Lerroux, kabineyi kuramaınıf ti 
bunu reisicümhura bildinniştir. .. 
muvaffakiyetszlğin sebebi, en tu.-e
li partinin şefi olan B. Gil RoblCI,._ 

liberal demokratlar ve çiftçilerle bi&
likte yeni kabinenin sola doğru ar 
mesin istememeleridir. Bu durumda .. 

Lerroux, reisicümhurun istediii ı" 
genit esaslar üzerine oturtulm\lf 1-' 
te,rinievel isyanını yapanlarla as ~ 
sempati halinde bulunan partild " 
dahil olmak Uzere kurulmuş bir k.tdl' 
kuramamııtır. 

Reisic\imhur, çiftçiler partisi ~ 
bnı B. Martinez de Valesco'yu ,.

kabineyi kurmağa memur etml9tir. 

İtalya pamuklular içiıl 

dışarıya bel bağlamak 
• • 
ıstemıyor 

Roma, l ( A.A.) - 1 tal1a .,,_,,,. 
ürünleri için yabancıya belbai~ 
ufnancla bü1ük emekler h~ 
B. Muaolini Venedik sarayında~ 
ma aanayünin baılıca mümea~· _-il 
kabul etmiı ve onlarla beraber aı......
tedllirleri ıörüımüttü. Bunlar ..,..-" 
suni maddeler kullanmak, clıtan~ 
rılamıyan yerli ipeklerden faydal 
pamuk yerine yün kullanmak ıilli f' • 
reler vardır. 

ÇEKOSLOV AKYA 'DA 

B. Benes Diyor ki •• 

"Barışı son nefesimize 
kadar koruyacağız,, 

Prag, 1 (A.A.) - Dışan İtler Si 
karu B. Benes "batkan Mazarik'in ,.,,ı.. 
adiyle açılan sergiyi gezerken deınifdt 
ki: "barIJ, gerekirse, silahla son nefe 
simize kadar koruyacağız." 

B. Benes Çek ulusunun kendisini to• 
ğukkanlılığa ve yiğitliğe alııtırpıaldl' 
salık vermiıtir. 

INGILTERF:'DE 

Memel işi avam 

kamarasında 
Londra, 1 (A.A.) - Bugün öğtcdell 

sonra Avam kamarasında Mcmcl statii

sünü imza edenlerle birlikte lngilterr 

nin yapmış olduğu teşebbüsler hakk n• 

da sorulan b ir soruya cevab veren d f 
işleri bakanı Sir Con Saymen dcmittıt 
ki: 

· ıdi· 
" - 18 mart tarihli ccvabta da bı 

rildi ğ i üzere, ingiliz, fransız ve ital 
11 

hi" kCımetlcri Litva ıya hul:umetinc ınU-
d .• c bll'" 

racaatta bulunmuşl ar ve ken ısın 

gün Memel de d iyet meclisinin guvcnı• 
ni kazanmış olan bir direktuar buıurı • 

t est 
mamasının Memcl topraklarını ser 

ag ı kuralı ile birleştiri lemiycccgini "' 
b'r sorı 

Litvanyanın bu duruma hemen 1 

vermesi gerektiğini bildırmişlerdir. 
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U. K.) Ankara satınalma komis-
yonundan: 

J 
'h · · · n muhtelif nu • 

andarma süvari hayvanatı ı tıyacı ıçı 13 4 935 
nıarada (653.873) tane adi (40400) tane buz mıh~ · ın 
CUmartesi günü saat (15) de açık eksiltme ~~ulıyle sat 
~acaktır. Bir adi mıh için (35) buz mıhı ıçın ~55) sa:;~ 
titn kıymet tahmin edilen bu eksiltme şarın~esı he\;me
Ankarada komisyonumuzdan parasız alınabılır. Eksı 
~e girmek istiyenler eksiltme saatından bir saat evet (l~~ 
hra (31) kuru!'\luk ilk teminat banka mektubu v_eya san 1ı 
Dlakbuzu ile (2490) sayılı kanun ve şartnamesınde yazı 09 
belgeleri komisyona vermiş olmaları. (681) 

1
-

12 

..... -
Karacabey hara"ı 1\lüdürlüğünden 

H 
· · d k yunların yaylaya 

aramn 15 nisan 1935 tarıhın en ° ··t
Çlkanlacagv ı 15 haziran 1935 tarihine kadar ova k~yunl . su l · 1 koyun sut erı pa-
erıy le sağımın nihayetine kadar yay .. a a :Müdürlüğü-
2arhkla satılacaktır. İsteklilerin her gun Har 1 1222 
~müracaatları ilan olunur. (1490 710) - -

' Havacılık ve sporun 
TÜRK KUŞU SAYISI 

BEKLENİLEN 
_ İçindekiler - v 

T·· k Beh~et Kemal Çaglar 
ur Kuşu -s d Beliv T.. M hmU g 
urk Kusu Kurumunu Kutlarken a z· Görevin 

Türk K Server ıya 
uşu 

Türk K .. e yazılanlar T·· uşuna uçucu uy Abidin Daver 
urk Kuşu 

'Romanyada mühim bir urak yarışı 1 T ':I • • d"" ünce er 
ayyare Cemiyetinin on yılı ıçın uş . A Sp . Zıya ıeş 

li orcular Tayyaresı Rifat Taşkın 
ava Hukuku 

Acun havacılığında yenilikler 
Türk ulusu ve Tayyare Cemiyeti 
.:....:_ . . . . . Ve Spor bahisleri -

nkara Valiliğinden: . 
· · ıacagmdan yapmak ıs-

. Sanatlar okulasmm tamırı yapı .. her gün sa -
tiyenlerin şartname görmek ve almak ~zer~ .. saat 15 de 
natıar okulasına ve ıs .. 4. 935 .~zcı;;e1~~a ~O :uruşluk te • 
Y~pılacak eksiltmeye gırmek ı~ın ni vilayete müracaat • 
rnınat makbuziyle beraber encUme ı- 1186 
~rı. (686) = 

Ankara C. Müddei 
Umumi•iğinden : 

il bedelli Ankara cozaevı 
• 1011 - lira - 49 - kuruş ~eş ıkarılmıştır. 1stiyen-

hamammm tamiri açık eksılt?1eye ç nkara Müddei U. 
ler şartname vesaireyi bedelsız olarak A '"nü saat 15 de 
liginden alabilirler. Eksiltme 14-4-35 paza~ gu isteklilerin 
Anka~a Müddei U. lik .dairesi~de yapıla~~tı;~ Nafıa Baş
rnezkur günde - 76 • bra ıemınat m~kb "kesile birlikte 
tnühendisliğinden verilmiş fenni ehtıyet vesı ı-t!07 
.Müddei U. likte bulunmaları. (698) - -

afıa Bakanlı~rından: . 
' . slim şartiyle ve klerıng 

Haydarpasada sıf supalan te. 1 1300 adet kom· 
kanalı ile muhammen bedeli 468 hra 

0 anı t 

P
i k ·1ııneye konu muş ur. 
e telgraf fincanı açık e sı mınü saat Ek · 3S ihine rastlıyan pazarı;--sıltme 2. 6. 9 tar "d" lüg·ünde yapıla· 

ıs de Ankarada bakanlık malzeme mu ur 
caktır. . 35 10 liralık mu· 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Aln1a 

Komisyonu ilanları 1 l 
İLAN 

Aşağıda cins ve mikdarı yazılı 7 kalem mutabiye açık 
eksiltme suretiyle satm alınacaktır. İhalesi 20. 4. 935 cu -
martesi günü saat 14 diır. Muhammen fiatı 3010 liradır. 
Talipler nümunelerini görmek üzere her gün M. M. V. sa
tın alma komisyonuna müracaatları. Eksiltmeye girecek
lerin belli gün ve saatmda 2490 numaralı kanunda göste
rilen vesaikle ve tem'natı muva'tkatesi maliyeye yatırıl
mış 225 lira 75 kuru luk vezne makbuzu ve yahut banka 
me tubiyle b'rli te atın alma komısyonuna gelmeleri. 

Ha van çulu 
Keçe belleme 
Yem torbası 

Adet 
500 
400 
500 
500 
600 
400 
500 

Sapıle ip yular başlıgı 
Zenciı;- yular sapı 
Gebre 
Kıl kolan 

( 731) 
1 - 1269 

İLAN 
İLAN 

On bir kalem tahta çivi 
ve saire ambalaj malzeme
si açık eksiltme suretile sa
tın alınacaktır. :Muhammen 
bedeli 1293 liradır. İhalesi 
21. 4. 935 pazar günü saat 
14 dedir. Talipler vasıfları 
görmek üzere her ~n M. M. 
V. satın alma komısyonuna 
müracaattan. Eksıltmeye 
gireceklerin belli gün ve 
saatında 2490 No. lu kanun
la gösterilen vesaikle ve 
maliyeye yatırılmış 69 lira 
98 kuruşluk vezne makbuzu 
ile birlikte satın alma ko -
misyonuna gelmeleri. (732) 

1 - Beher tanesinin tah
min edilen fiatı 700 kurus 
olan 100.000 tane portatif 
çadır kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Çadırlar Avrupa ma-

1 - 1267 

1 LAN 

ı - Beher tanesinin tah
min edilen fiatı 70 lira olan 
500 tane mahruti çadıra iha
le günü talip çıkmadığın
dan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 14. 4. 935 pa· 
zar günU saat 11 dedir. • 

3 - Muvakkat temınat 
2625 liradIT. 

4 - Şartnamesini 175 
kurusa almak ve örneğini 
görmek istiyenlerin her gün 
eksiltmeye gireceklerin de 
muvakkat banka teminat 
mektub veya maliyeye ya • 
tınlmıı teminat makbuzla
riyle kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte teklif mektub
ıannı ihale saatından en az 
bir saat evel M. M. V • Sa~ 
atma komisyonuna verml§ 
butunmalarL (685) 1 -1182 

lı olacaktır. 
3 - İhalesi 9-4-935 cumar

tesi günü saat 15 dedir. 
4 - Muvakkat teminat 

31750 liradır. 
5 - Şartnamesini 35 lira 

mukabilinde almak ve örne
ğini görmek istiyenler her 
gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alma komisyonuna mü
racaat edebilirler. 

6 - Eksiltmeye girecek· 
ler kanunun tarif atı daire
sinde muvakkat teminat 

mektup veya makbuzlariyle 
artırma ve eksiltme kanu· 
nunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale gü
nü ve saatından en az bir 
saat eve\ komisyona vermiş 
bulunmaları. (371} 1-630 

lLAN 
1 - İstanbul kıtaatı hay

vanatı için 300.000 kilo arpa 
ve yulafdan hangisi ucuz 
teklif edilirse ucuzu alma -
caktır. 

2 - İhalesi 6.4.1935 cu • 
martesi günü ıaat 15 dedir. 

3 - Arpanın tahmin edi· 
len f iatı 4 kurut 7 5 santim 
ve yulafın 5,50 santimdir. 

4 - İsteklilerin teklif 
mektuplarım ihale saatin -
den bir saat evet İstanbul K. 
satın alma komisyonuna 
vermeleri. (606) 

1-1033 

İsteklilerin Ticaret Odası vesıka~. ve ;.tta komis. 
vakkat teminatlariyle birlikte aynı gw:ı ve 
Yonda bu~unmaları ıazım~ır. teri parasız olarak An-
k lsteklıler bu husustaki I~~ ;;.nnden atabilirler. 

arada Bakanlık malzeme mu uru.- 1264 
(715) 1-

-~--------------------p T T. Başmüdürlügünden: 
İdare otomobilleri için açık olarak 
İzafi sikleti 15 C. 
Takatten başlangıcı 43 C. 
"t, 100 c. ,(i 96 177 c. 
Nihayet 186 C. · al cağın· Evsafında açık olarak altı bin kilo bem: :Utmeye 
~ vermiye istekli olanların Y.aP~~ ~ 00 ~te p.T.T. 
&ınnek üzere 15. 4. 935 pazarteıı guıı~ saa .. . . bir bu· 
Başmüdürlük komisyonuna getm~len ve yuz Y= batmii-
~.k ~.iradan ibaret muvakkat !emınatın :.a}ıa(7l3) ı-1265 
durluk vemesine yatırmaları ıtan olunu -

afıa BakanJ.ıiından : 
. 8 adet ınaıınıtt çadır-

Muhammen bedeli 560 }ıra olan det mühendis çadm 
la, muhammen bedeli 260 bra olan 2 

8 

açık eksiltme e konulmuştur. b ""nti saat 15 de An-
k Eksiltme 17 nisan 1935 ç~:u~:n:ıe yapılacaktır. 

arada Bak ,nlık malzeme mu ik g e 61 50 liralık mu· 
İsteklilerin Ticaret Odası vesı a~. v ' k is • 

,,akkat teminatları ile birlikte aynı gun ve saatte om 

Yonda bulunmaları lazımdır· • tarak An· 
t_ İstekliler bu husustaki şartndaü!"le~ğe~~~:s:ıa~ilirler. 
.:arada Bakanlık matzeme mü r u 6 

(709) 1- 126 

/ 

Komojcn Kanzu~ 

SaçEksiri 
Saçların dokulmesine vt 

kepeklenmeaine mini olu~ 
Komojen uçların koklerinl 
lrunetlendirir ve bff)er. 
1'ôm0jen saçların gıclaudı,_ 
Tabit renklerini boaDa._ 
litd bir rayiha ı vardı" 
Komoıen Kamuk saç ekaiıa 
ri maruf euaneler e ıtriyat 

~~-·::::!!..mac:::azalarmda bu ur. 

J ... tNtMANTOL KANZUK: ROMATİZMANIN KATI 
DEVASIDIR. 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

İKİ ÇİFT FAYTON ARABASI KOŞUM HA YV ANl 

Tahmini bedeli 750 lira olan yukarda yazılı iki çift fay
ton arabası koşum hayvanı Askeri Fabrikalar satın alma 
komisyonunca 13 ·Nisan - 935 tarihinde cumartesi gunu 
saat 14 te pazarlıkta satın alınacaktır. Şartname bedelsiz 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 56 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle satacaklan hayvanlarını me kur 
gün ve saatte Umum Müdürlük nizamiye kapısı onunde 
hazır bulunmaları. (689) 1-1196 

KIRIKKALEDE YAPILACAK BAZI TAMİRAT 
Bedeli keşfi 671 lir olan yukarda yazılı tamirat, A e

ri Fabrikalar Satın Alma Komisyonunca 14 ·nisan - 935 
tarihinde pazar günü saat 14 te pazarlıkla yaptınlaca tır. 
Şartname bedeli beş kuruş olup komisyondan verilir. Ta· 
tiplerin muvakkat teminat olan 50 lira 33 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaıkle 
mezkUr gün ve saatte komisyona muracaatlan. (690) 

1-1197 

AYSEL 

11111\111111 

• • 
Bakanlık binan kütüphane oduma yaptmıacak 1530 

lira muhammen bedeli kütüphan~ ve mobilyalar kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye kooulmµftur. 

Eksiltme 11. 4. 1935 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müddrlu undı 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 
(114,75} liralık muvakkat teminatlarının Malsandıgma 
yatmldığma dair olan makbuz veya nüınunesine uygun 
banka teminat mektubu ile birlikte 11. 4. 1935 perşembe 
günü saat 14 e kadar malzeme mü~ürlüğüne tevdi etme• 
leri lamncin'. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An• 
karada Bakanlık Malzeme MüdürUiğünden alabilirler. 

(663) 1 - 1157 

Ankara şehri içme su 
komisyonundan: 

Aııkarada Sankıfla civarında yapılacak olan (431.042) 
lira 60 kuruş bedeli kqifii filtre lataqomı binası 21. 3. 935" 
tarihinden itibaren 10. 4. 935 tarihine kadar kapalı zarf 
suliyle ekailtmeye konuhnuıtur. 

İhale 10 nisan 935 tarihine rastlıyaıı çarpmba gun 
saat 15 de Ankarada it Hanı 4 ~'katında içme Su ko
misyonu daireainde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
(20.992) liıwbr. Mlnakasa ıartnamesi fenni şartname vı 
projeler 21 lira 55 kuruş bedel mukabilinde Ankara Şehri 
İçme su komisyonu muhasebesinden alınabilir. Teklıf m 
tublan kanunun tarif ettiği şekilde 10. 4. 935 tarihine rast• 
hyan çarşamba günü saat on dörde kadar İçme su kom 
yonu riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(631) • 1-1083 

•• •• BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci tertibin 6 mcı çekişi 
11 Nisan 1935 tedir. 

Büyük ikramiye2000001iradJ 
Aynca 25.000, 20.000, ıs.ooo, 10.000. 

5,000 linhk Uqoamiyeler e ~000 Hnhk ırika
raa ...-• 



SAYIFA 8 

Richard Raupach 
Maschinenfabrik Görlitz - G. M. B. H. 

Komple Tuğla 
ve Kiremit 
İmalathaneleri 

Muhtelif Tuğla 
ve Kiremit 
makineleri 

Buhar 
makineleri 
Toprak işleri 
için 
Ekskavatörler 
imalinde zama-

nımızın en büyük ve en mü tehassıs bir fabrikasıdır. 

Türkiyenin en mühim Tuğla fabrikaları makinelerini 

R a u p a c h tan almışlardır. 

Türkiye vekili: Hans Frank ve Şeriki 
Galata Voyvoda caddesi, Agopyan Han 
Posta kutusu: 1420 ·İstanbul 
Telefon: 4 - 4038 

1-1088 

Rusca Bilen Aranıyor 
Tayyare Cemiyeti merkezi için rusca iyi okuyup yaz -

ma, kODU§ID& ve her iki dile çevirme bilen bir iımen (me 
mur) almacaktır. tıtiyenler cemiyet bqkanlığına mü • 
racaat etmelidirler. 1-1262 

Mustafa Kemal Paşa 
Belediyesinden: 

1 - Kasabamızda Atatürk'ün heykeli rekzettirilecek • 
tir. 

2 - Heykel Z metre 10 santimetre yüksekliğinde rea
mi ünifonnayı lAis. pelerinli olacak ve bronzdan yapıla 
caktır. 

3 - Kaidesinin irtifaı 4 metre olacak ve betondan ya
pılacaktır. 

4 - Mukavele tarihinden itibaren beş ay zarfında yeni 
zafer bayramında bitmiı ve teslim edilmiı bulunacak ve 
30 ağustos 1935 günü küpd resmi yçılacaktır. 

5 - Talip olanlar, kaidesi dahil ve hariç olmak üzere 
iki surette son tekliflerini 14 nisan 935 pazar günü aaat 
on beşe kadar bildirmeleri ve bu tekliflerden herhangisl 
encümence muvafık göriilürse talibi uhdesine ihale oluna-
cağı ilan olunur. (1594 • 736) 1-1272 

Ankara Belediye Başkanlığından: 

Yeni ebirde Sablık ev 
1- Yenifehinll İzmir caddesinde (1055) M1 ana üze

rine yapılmq ve • elektrik ve hava gazı teaiaatlariyle bi
rinci ve ikinci katlan muşamba döıeli (bodrum katı da • 
hil) 3 katlı ev kapalı zarf usuliyle satılığa çıkanbmftır. 

2 - Bedeli n.ar.ı. ve pefinen verilmek prtiyle mu -
hammen bedeli (13000) liradır. 

3 - Şartname ve haritasını görmek istiyenler her ıün 
IPUhaaebeye gelmelidirler. 

4 - Muvakkat teminat (975) liradır • 
5 - İhale 18. 4. 935 perpmbe gtinti saat 15 de artırma 

ve eksiltme kqmiayaeıunda yapılacafmdan artırma ve ek
alltme kanmıwıda yuıh tarifat dairesiade teklif mektub
lamu teminatlariyle birlikte ihale aaatJndan tam bir saat 
evetine kadar komiayon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmiı olmalıdır. (728) 1-1268 

Devlet Demiryollan ve J,imanlan 
lfletme Umumi Müdürlüğünden: 

.Beher M 17 lira tahmin edilen 1000 M' çam tomruk 
7 nıaan 1935 pazar glinü saat 15.30 da Ankarada idare bi· 
naamda Malzeme dairesinde kapalı .zarf usulü ile ıatm a
lmacaktır. 

Bu İ§e girmek iatiyenlerin 1275 liralık muvakkat temi
Aatla kanmımı tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü 
..ıdeai m118ibmce ip girmeie maİıileri bulunmadığına 
clair beyanname w tekliOeriııiıı aym gün saat 14 30 a ka-
., komisyon reialiğine vermeleri lazımdır. ' 

Bu ip aid §al'tllameler Ankarada malzeme dairesinde 
ffaydarpqada telllllim ve ıevk müdürlüğünde ve Elk~ 
tebirde Blkifehir mafazumda parum olarak dağıtıl • 
maktadır. (688) ı - 1179 

.Kimden 
htimlik 

Kiralık 
Kemal Ziya kötk ve bağı 

Etlik civarında Eilence mev· 
kiinde kıtlık ve yazlık oturma
ğa gayet elveriıli üç büyük oda 
bir büyiik hol mutfak, hamam 
ve müştemilatı ve üzümlü, mey. 
vah bagı havidir. 

Elektrik hattı yapılmaktadır. 
Bekçi Hasan Çavup müracaat
la (2793) e telefon edilmesi. 

--------------------
Fransızca ders 

Fransız bayan muktedir mu· 
allım hususi den veriyoı En 
istifadea ve aüratli metoi ıle 

Yeni Sinem< da 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
Bu akşam saat 20 30 da 

GALA GECESİ 

SAMSON 
Piyes 4 perde • • • • •• Türkçeye çeviren: M. Feridun 
Biletler timdiden Yeni Sinema gişesinde satılmaktadır. 

mükileme öğretir. Muhakkak AN K AR A DE F T E R D A R L 1 G) N DA 
ilerletme • Lisan öğrenmek ve. 
ya lisanı ilerletmek için bu ad -
rese müracaat ediniz : 
Poıtahane caddesi, Ankara -
Çepıe çıkmaz ıokak 10. 

Satılık bağ ve hane 
Etlik kuyu yazısı mevkiinde 

2 ailenin oturmaama müsait iki 
katlı bef odalı bir bağhane ucuz. 

flatla satılacak ve kiraya veri
lecektir. Taliplerin halde 55 No. 
dlilıak&na müracaatları. 1-1202 

ZAYİ 
Tüııloi.ye Milli Sigorta ıirke. 

tiyle akdettiğim (489) numaralı 
mukavelenameyi zayi ettim. Ye 
nisini alac:ajım. nldliııin bük -
mü olmadıiını ilan ederim. 

Ankara Sıtma mücadele 
bafboı Dr. Talit 

H. No. Meşguliyeti lsmi Mevkıi 
28 ) 

) 
369 ) Elhamra oteli Arif 1wtüdafaai Hukuk C. 
42 Çankırı kahvesi Ali Osman ,. ,. • 

197 Matbaası Hami .. " • 
205 Elhamra ban Ramia ,. ., ,. 
363 İlkbahar oteli Ahmet Hacı Bayram 
526 Müteahhit Halil O. Salim Hüldbnet caddeli 
396 ,, Mahir lemaetda Hacı Bayram 
411 Muhallebici Abdi O. Kerim Anafartalar 
411 Komiayoncıı Y UICI O. Mahmut ,. 
412 Hah, kürk Antuan Edere ,. 
415 Terzi; k~ Ali Kimit • 
457 Dit tabibi A. Vedat ,. 
523 ,, ,. Tevfik Şevket ,, 
488 Kahveci Hakkı O. Dyu ,. 
766 Ahcı Abdurrahmin HWdbnet caddeli 

1257 Yeni lnpat Ş. Hamdi Cevat Bankalar caddesi 
213 Şevrole acantMı Abdullah Aml KUdıfaal Hukuk C. 

Satılık Arsa Kınlbey Maliye ıubesi mrntakası dahilinde 930 aeneslnde ticaret yapan r.ıkarda 
ynılı mükelleflerin bugUr.ldl ticaret ve ikametgilı adresleri malOm obnadıfmdan 

Çankırı caddeainde Ale'kerlik beye verdikleri kazanç beyan namelerinln mtlıtenldl olan defter Ye veulldnl tetkUd 
ıubesi yüınında 20 metrelik cad· ilin tarihinden itibaren on be ı gün zarfında Kmlbey tubeıiae bizzat veya vekilleri 
de UHrinde köte bqında (İmar· rifetiyle ibru etmeleri akıi halde vergi matrahlarmm kazanç vergisi kanununun 43 
ca taııaim edilmit) 302 metre. dl maddesine tem.Can ta!cıf ":ren tesblt olanacağı l1ln olun ur (712) 1-1220 
AnkaraEuaneainem=tln::;:cu::,:L;__~-----~--------.....;.---------------------------------------------

• 
Ankara Valiliğinden: 

Sanatlar okulası talebesi için okuladald nUmune veç • 
hile yüz takım elbise ve ikiıer yils don ve fanila gömlek 
ve 300 adet yatak çarşafı ve 360 adet yastık yttzll almmak 
üzere açık eksiltmeye konulmU§ Ye ihalesinin 15. 4. 935 pa· 
zartesi günü yapılması onaylanmıştır. Şartnameyi görmek 
ve almak lıtiyenlere her gün aanatlar oku1uı müdüriyeti
ne ve ekailtnıeye girmek için muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğu derecesinde teminat veya eaham ve tahYilat 
makbun muhaaebei huıuıiyeden almarak ihale günll en-
cümene gelmeleri. (688) 1-1184 

P. T. T. Batmüdürlüğünden: 
İdareye aid elliıer lira muhammen bedelli bem binek 

ve Dölahi kanıyoniyle yüz lira muhammen bedelli levro
le kamyoneti pazarlıkla utılacaktır. 

Taliplerin yapılacak pazarhğ• i§tirak etmek üzere iha· 
le günü olan 30. 4. 935 salı günü saat on beıte bq mildür
lük komisyonuna ıelmeleri ilan olunur. (737) 1-1271 

Alaka kesilmesi 
Tabakhane caddesinde 

Bay HulU.i ile mütterek 
yapmakta olduğumuz mah-
rukat (odun ve kömür işle· 
rini) 25.3.1935 tarihinde rı
zamızla ayırdık. 

O tarihe kadar olan a
lacak ve borcumuz tama
men Bay HulGsi tarafından 
tediye ve ahzedileceğin -
den bu hesaplarla katiyen 
al'ikam olmadığını ve Bend 
deresinde 372 No. düWıı
da kendi başıma mahrukat 
ticareti yapmağa batladı:
fıını uyın ahcılanma bil· 
dlrlrim. 

Mahrukatcı NURt 
1-1273 

Dokıor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MtJ'TEHASSISI 

Tabakhane caddesi baımda 
Altıntaş aokak No: 5 
Haıtalanm her gün 9-13 

ve 15-20 ye kadar kabul eder. 
ı- 1239 

lmtiyu llhibl vı Batrnu 
harrirl Falih ıtıflcı ATAY 
Umumi neırlyau idare eden 
Yuı itleri MUdürU Natuhl 
BAYDAR 
Çınkm e1dd11i elvırındı 

Ulu ••lltnf'Iİntl• tı'1/mtf• 

l'"· =---=-=--iiiiiiiiiiiiiiiiiiii'fl' 

Ankara Çimentolan Türk 
Anonim Şirketinde 

Ankara Çimentoları Tilrk Anonim Şirketi hisıemıll"tılll 
heyeti umumiyeei fevkallde olarak 21 DİlaD 1935 pnl8 
mecine müaadif pazar gilntl aaat on bette Ankarada 
at İdarel Fennlyeal yazıhanelerinde içtima edecektir. 

Müzakere ruznamesi 
1 - İdare heyeti ve murakib raporlarmm okmımuı. 
2 - 31 mart 1935 gilnlemecine kadar olan Uç aylık 

linço ile kir ve zarar heublarmm tetkiklle idare hey 
nİD ibruL 

3 - 1nihlll eden İdarı meclisi hlhtma yeniden 
Atın tayini 

4 - lnhiW edeD mllraldbliie yeniden bir atm ta,W. 
1-1225 

Ankara askerlik şubesi 
riyasetinde 

1 - Ankara şubesi mmtakumda bulum yabacı 33 
doğumlUlarm ilk yoklamasına ve bu doğumlularla belılbell 
316 h 330 doğumbı olup ta hiç bir yerde yoklama ve mua 
yene ıönnemiı olanların ilk yoklamasına Ankara Asker 
lik Şubeıinde 1 - Nisan • 935 tarihinde bqlanacaktır. Y 
lama müddeti ıs - Mayu - 935 tarihine kadardır. N 
cüzdanlariyle beraber yabancdann her giln aabab uat 
dan öğle aut 12 ye kadar müracaatları. (691) 1-1198 

Ankara Belediyesi 
Başkanlığındanı 

Ankara belediyesi ıu işleri müdürlüğü için 3 ~.uaıır 
voltman kombine ıu aayıcısı ve vana ve borular puaı:hk 
alınacaktır. Oranlanmıı deferleri tüm tutan 8115,82 lira 
eğreti teminat 61,26 liradır. İıteldiler prtnameainl bel 
ye su itleri müdürlüğünde görebilirler. Pazarlık Ankara 
Belediye ıu itleri müdtirllliil artırma • ekailtme ve ihal 
komiayonunda 15.4.UW günlemeci pazarteli ıüntl aut ı• 
de vaodacaktJI'. (643) t-1098 

1 
[ YENi ] 

S NEMALAR 1 
Muhammen bedel 

Telıbl edil•a ttmır mucibince alnemalar ,.,_ aralarıada 
ta.awma bıv.ıımırılıcütu 

LKULOP) 
edildifi M'aballnl Sokağı Ada No. Parsel Na. Lira 
Hacı İbrahim Y epa B. Bahri ye 193 14 400 

BU GECE 
Ratfd.Rua ve arkadqlan tarafm· 

dan Büytik Gala Müaamereai 

BU OBCB 

Yııkarda kar* çıkanlaD evin Mkan ıs. 4. 935 puarta1 cUntl saat on Defte bllmlıa
~ .....,_... taliplerin İmar mtlclirl8fUndekl milteıelddl koaılıyaaa mtirlca • 
a.._. .. (7U} 1- 1811 

SAMSON 
P1Jel-4Pwde 

Yeni sinemadaki temail dolayıaip· 
I• YA VRUll filmi Kul6pte 

pterilecektir. 
Giladtb: lTTo fi1nıi ~. 


