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Gündclilı 

not.RU YOL 
İç ve dıı sıyasamızın türk dev

riminden beri yöneldiği bu yol
dur. Doğruyu ve ileriyi göremi
yenler aruıra bundan ku§kulan
mıtlar, ve yanht bir anlayııla 
yanlıı bitimlere varmak duru
munda kalmıılardır. fakat geçen 
yıllar ve bu yıllar içinde olup bi
tenler onların dütüncelerinin ne 
kadar bozuk olduiunu çabuk 
meydana vurmuıtur. Adamlığın 
en yüksek ülkülerini kendine kı
lavuz yapan bir sıyaaanm yolu 
ancak aydınlık ve doğruluk yolu
dur. 

Y c:~i Türkiye iç sıyasasmm 
ba~iJca amacı olarak yurddaıla
rın genel gönencinin aailamlığmı 
tanır, ve gece ve gündüz bunun 
için çalışır .. Türk cumruluğu yurd
dqlar arasında bölüm yapmaz. 
Onun içindir ki batka ülkelerde 
bölük kavgaları alabildiğine ço
ğalırken bizde ulusal birlik en bü
yük gücümüz olarak yaratıcı ro · 
lünü günden güne artırmaktadır. 
Yeni saylav seçimi günlerinde 
ıördüğümüz erıinlik ve yüksek 
birlik bunun en parlak örnekle
rinden biridir. 

Türk ulusu dıı aıyuuında da 
ulualararaaı barıtını korumak ve 
olabildiği kadar çalıtma beraber
liğini pekittirmek gibi yüksek 
amaclar gütmektedir. Biz bqka
larının yıkımı ile kendi kazancını 
arttırmak istiyen uluslardan deği
liz. Yükselmemizi bütün ulusların 
elbirliğile barıt içinde çahtmala· 
nnda arıyanlardanız. Türkiye 
~lelikle ilk halnpnda biribirle· 
rile uslqamaa gibi sörünen ~ 
luklan kazann111 ve ulualararuı 
aıyaaasmda aözünün Ye düıünce
ainin değerini bütün acuna tanıt· 
tırmıttır. 

Sıyaaa olaıan görünen her 
teyden en yükıek kertede kazanc 
elde etmektir. Bu ilk önce pek ko
lay görünse bile üzerinde durul· 
dukça itin güçlüğü anlqıhr. Ola
bilen ile olamıyanı ayırdetmek 
yüce ve keskin bir görüt itidir. 
Y ap.yıtın çetin ve güç denemele
rini büyük bir bqarım ile apn 
ul"! adamlarımız türk devrimi· 
nin ıtıkh yolunda çok zorluk duy
madan en eyi olabileni görüyor
lar, ve sonra da onu hiç durakla
madan yeni çağa uyan yöndem· 
terle realite alanına geçiriyorlar •• 
1t gücümüzün kaynaiı yüluelıiıe 
ve il~rileme isteğimizdedir. 

Türk ulusu kendi varlıjma, 
kendi buyrukluk etmeie bqladı
i• gündenberi gerçek yükselme 
yoluna girmittir. Biribiri ardınca 
gelen her kurultay çağı Türkiye 
için yeni bir hız, yeni bir yükse· 
lit çağı olmuştur. Son ıeçim ile 
önümüzde yeniden böyle bir çağ 
açılmaktadır. Türk ulusunun yeni 
&ıtekleri, yeni dütünceleri, yeni 
kurultayın çalıtmaıına kılavuzluk 
edecek ve üzerinde bulunduğu· 
mm: yolu daha çabuk aımamız 
için güvenimizi, gücümüzü hız
landıracaktır. Ülkü gücü ulusla· 
rın en büyük varlığıdır. Bu var
hk bakımından en zencin olan 
türk uluıu yeni batarımlarla Ata· 
türk'ün göıterdiii doiru yolda 
durmadan ilerliyecektir. 

Ulualar aruında bir yarıt 
Yardır. Yarııta ıüc ve hız ayrılığı 
dolayıaile kimi iter, kimi itilir, ki
nıi düıer, kimi kof&r, biz dütü· 
l'erek yol almak dütüncesinde de· 
iiliz. Yalnız herhangi birinin de 
ltizi düıürmesine meydan verme
meğe çalıtır, ve öyle kotarız. Ül
külerimiz kadar realite duygula
l'ımız da yüksek ve sağlamdır. 
Onun için yolumuzda durakla
madan, çatıtmağa meydan ver• 
meden yürür, gideriz. 

Zeki Mesud ALSAN 

At1muz, andımızdır. 
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Bir haltadanberi yurdun her bucağında ikinci 
seçmen seçimi süregelmekte idi. 
içeri lıler Bakanlığından alınan duyuklara 
göre yurdun her yanında ikinci seçmen seçimi 
bitmiıtir. 

llt•r yerde 5 kum§ 
J 

Bugün Tayyare Şehidlerini anacağız Atatürl~ 

İstanhulda bir 
gezinti yaı>tılar Bugüıı saat on IJirde 

Şehidliğinde 

Birer kanad ha · 
linde yükseliı} ge· 
ri dönmiyenlerin 
mezarı gönlümüz 
dediı~. 

Hacıbayram Tayyare 
toplanılacak 

Bugün a<llarını a
nacağımız o göl~ · 

çel şelıidlcri onun 
için ölmüş saymı
yoruz. 

l7eçen yıl tayyare şehidlui için ihtifal 'ft1pı1ırken 

Her yıl aonkin~nun. yi!~i yedi· atılacak bir lop ile batlıyacak ve cektir. Söylevlerden aonra mızıka 
sinde tayyare tehıdlerımızı anmak top atılır atılmaz merasim yerin- bir mart çalacak ve bir zabit ku-
için yapılan ihtif ate bugün de. sa- deki aancak ve resmi yapılardaki mandasında bir manga uker te-
at on birde batlanacaktır. ihtifal bayraklar yarıya indirilecektir. hidlerin olduğu yerde üç defa si-
için Tayyare Cemiyeti Ankara !U· Yarım dakika geti"rme ve ıo··ıu··r- lah aleti yapacaktır. Havacılık ve 
besi bir program hazırlamıttır. Ba-
kanlar Heyeti, saylaTlar, süel ve me vasıtalariyle halk bulundukla- Spor mecmuası bu münaaebetle 

l•tanbul, 26 ( A.A.) - Ata-
r • türlı bugün BeyoğlunJa bir ~· 

zinti yapm"'ar ba aratla W,.. 
kaç mağazaya da aframqlar

. dır. 
~'---- - ------ -- -.. ---

Dışar.ıişler Bakam 
Belgraddaıı ayrıldı 

Belgrad, 26 (A.A.) - Türkiye 
Dıprı itler Bakanı Bay Tevfik 
Rüıtü Araa, dün BaJ Y evtiç ile 
mühim ıörüımelerde bulundak&.aa 
sonra Sof ya yolu ile lıtanbul'a il. 
reket etniittir. Kendisi orada bUl
gar hariciye bakanı Bay BataloY 
ile de ıörütecektir. 

Türkiye Oıprı itler Bakanı, U
luslar Derneği konseyinin bu içti
ma devresinde elde edilmif olaa 
neticelerden memnun kaldıfou 
aöylediii gibi balkanlar ,.Jmılı
ğının müsaid bir surette tekamülü 
bahsinde de nikbinlik ıöatermit 
ve bu yakınlığın mayo ayında bal. 
kan anlqmaıının Bükret'te J&pa

cağı toplantıda daha müspet bir 
tekil alacağını aöylemiftir. 

sivil büyükler, memurlar, zabitler rı yerlerde duracaklar ve merasim fevkalade bir sayı çıkarmıt ve Dışarrişler Bakannnızm 
ve muhtelif kıtalardan gelen müf- yerindeki askerlerle okullular se- batyazısında hava tehidlerimizin gazetecilere bildirisi 
rezeler, cemiyetler ve esnaf mü- lam vaziyeti alacaklardır. Mera- yüksek değerini anlatarak onları 
meuillerinin bulunacağı bu mera· ıimde Hava Müıt~arlığı, Tayya- saygı ile anmanın bir yurdıe- Belgrad, 26 (A.A.) - Türkiye 
sim Hacıbayram tayyare ıehidleri re Cemiyeti Ankara ıube:i, C. H. verlik belgesi olduğuna iıaret el- Dıtarı itler Bakanı Bay TeYfik 
mezarlıtıncla olacaktır. Merasim Fırkası adına birer .aöylev Terile- mittir. • (Sonu 2 inci uyıladı) 

--....:------~---------------------------------------------------·------f--------------------------~-------------------------------

Sağlık Bakanı 

Sarsıntı alanından dön -
dü; Başbakannnıza 

izahat verdi 

Saglık 'ba1rsnrmız 'Dt. Relik Saydam 

Sağlık ve Soysal Yardım Baka
nı Bay Refik dün ıehrimize dön· 
müttür. Bay Refik Saydam Erdek 
ve havaliıinde yaptığı seyahat ve 
felakete ufnyanlara yapılan yar
dmılar hakkında Batbakan lımet 
lnönü'ne izahat vermittir. 

Türk inkılabı 
dersleri 

Bugün saat 17,5 da Bay 
Mahmud Eıad Bozkurd 
Jnkılab deralerine devam 
edecek ve (kanunu mede· 
ni) hakkında inkılab bakı· 
mından tahliller yapacak· 
tır. 

Buğday işleri 
Ekim Bakanlığı müste -

şarı izahat verdi 
ve gitti 

Ekim Bakanlıgı Müatetarı Bay 
Atıf gazetemize tunları aöylemittir: 

"-Cuma tatilinden istifade e
derek Bakanlıkla buğday İ!leri 
ve diğer meseleler hakkında gö
rüımeğe geldim. Tahkikat devam 
etmekte olduğundan bu akpm la
tanbul' a gidiyorum. Komisyonun 
mesaiıi on, on be§ gün daha sü
recektir. Eldeki buğday kadrosu
nun üzerinde durulmut değildir. 
Tetkilat bugünkü duru:1Jda kala
caktır. Heaabatın arkası alınma
dığından buğdaylarda noksan var
mı yok mu bu bilahare anlatıla
cak bir meaeledir.,, 

Ankaranın ikinci 
seçmenleri 

1 A11Xara'nrn kadrn ikinci se~menlerin- • 

l de• Bayan Mediha General K§zım J 
Orbay'rn ressam Bay Saib tarafından 

yapılmış bir krokisini :koyuyoruz. 

.4. n keıleri111İz 

ANKARA LO KANTAIARI 

"Sebzeci na ıl seyyardan şikayet ediyorsa biz de 
i~kembecilcrden, höre k~lerden derdliyiz.,. 

Kahveler Ankara için nasıl bir hu- ı mesi Anlcarada lokantaların pahalı ,.. 
susiyet taşıyorsa Ankara'nın Jokantala- nıek sattıklarına bir 6raet olud N-
rı da gene ıehir için aynı sebebler dola- (Sonu S inci sayıladı) 
yısile orijinaldir. lnsan sayısına göre 
lokantaların bolluğu yurdun dört bu- !!""""' -
cağından 'e~id i~Jer için gelen yurd
da~ kalabalıgile,, Ankarada beHrlarm 
sayısı çok olması dolayısiledir. Buna 
ragmen billıa.r;sa 1 stanbuldan gelenltr 
Ankarada zevke uygun ve istenilecek 
gibi yemek bulundurabilen ancak bir 
iki lokanta olduğunu söylüyorlar. An
kara'nrn yüksek ve temiz havalı yayla
srnda yaşıyan inek ve koyunun hilesiz 
eti ve yagı gibi lstanbul lokantalarınrn 
çok güç bulabileceği yüksek kalitede 
bir "h:ım madde,, bolluğuna mukabil 
Ankaramn lokantalarr niçin istisnasız 

olarak beğenilmıyor? 
Bundan başka Ankarada lokantala

rrn fiatlarrnın çok yüksek oldugunu 
iddia edenler çoktur. Bunlara misal ola
rak tabldot şeklinde evlere yemek ve
ren ve perakende satmıyan ''aş evleri.,. 
ni gösteriyorlar. Aynı §artlar içinde 
yemek pişiren ve stan bu kurumların 

lokantalara göre çok ucuz yemek ver· 
lJurası lıer loiantadan fazla i§ler ve 

ıünün her saatrnd;1 :ıcı/ttır 

'Birinci sınrl lokanta sayısı A.n}ara'da üçü geçme& 
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLA 
ÇEKOSLOVAKYA~ 

t)LDVRVLEN 
MüHENDiS 

Havadaki tayyareleri dü
şürmenin sırrını 

biliyormuş! 
Prag, 26 (A.A.) - Çekoslovak 

pzeteleri, alman mühendis F or-
1Dia'in, sığınma hakkına karşı ola
rak, gene almanlar tarafından öl
dürülmüı olmaıını büyük bir nef
retle tefsir ediyor. Gazeteler, Pr. 
Leainı'in öldürülmesinden sonra 
hu suçun böylece ikinci defa itlen
IDİt olduiunu yazıyorlar. 

Bazıları, diyorlar ki, Ştutgrad 
radyo iataaiyonu müdürü bulunan 
F ormia, uçan tayyare motörlerini 
.... dalgalan •uıtuiyle dmdu
racalr yeni bir ketifJe metıuldür 
Ye bu suretle alman ulusal müda. 
faumm mühim bil' amma nkıf 
llalunuyordu. 
Yapılan tahkikat, katillerin ci. 

•Jelİ İf)edikten IODr& Almanya. 
ıa kaçtıklannı meydana çıkannq
br. 

Prag, 26 (A.A.) - Dün alqam 
lldürülen alman mühendisi F or
mia'in odaımda 50 metre dalga 
munluğunda gizli bir telsiz poıta-
11 bulunduğu haberi teyjd ediliyor. 

Çek P. T. T. idaresi bu telsizi 
Z3 tqrinclenberi arıyor •e ba haf
ta içinde arattırmalannm bir neti
ce •erecejinden emin buhmayor
tlu. 

trALYA'DA 

MACARlST AN'DA 

Macar başbakanı 
sıyasasını anlahyor 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Macar ajan· 
sı bildiriyor: Başbakan Bay GömM§, 
Szolokda söylemiş olduğu bir nutukta 
macar kabinesinde yapılmış olan deği
şildikten hilkfunetin ISkonomi, maliye 
ve kredi sahalarındaki sıyasasında bir 
değişikliş olacağı anlamı çıkmıyac.ığı

nı söylemiştir. 

Dışarı sıyasadan bahseden başba

kan her 9eyden önce Romada yapılmıı 
olan Avuıturya - Macariıtan anla2· 
ma11nın çok bUyUk tesiri ıörUlmUı ol· 
dulunu ve fevkalldt karııık olan mer
kezi Avrupayı ait me1eleler tuerinde 
bir nevi durluk getirmiı bulundutunu 
söylemiJtir. 

Mırailya 10rumundan (meıelesln

den) 16• açan mac:ar bqbakam, bu ıo
rum Irat! bir bal tekliM nrmadılrça 
ba husun. bir teY eöJlcmlyecefini ek· 
lemiftir, 

Bay Gömböf'e göre, Mac:arfatan hfç 
bb ıaman ııyaaal cinayetkn aahne ol
madıfr halde onu 11yasal cinayetlerle 
ittlbam etmitlerdir. 

Macar bilkOmetinln bu pbi ma
nevralara aldanarak e1ld tarihi yolwıu 
takibden vaz geçmiyeceğini bHdiren 
Bay Gömböt dcmiıtlr ki: 

Yeni anlatmanın Romada yıpılmıı 
olmısma çok memnunuz. BUyülr do .. 
tnmm İtalya ile kUçflk anlapna Ye 
aakıda kal111ıı eorumluı halletmek ve 
Tana havzaaında yeni bir kurum l-1'· 
prmak amacile Romacta topunmıalaı
dır. 

tNGIL TERE'DE 

TEKZtB Taymis muhabirinin 

İtalyan adalarında isyan. mernleb~timiktuz bhakkmda 
kt >J do >J d ğil" d. ır me u 

ÇI IgI gru C ır Londra. 26 (A.A.) -Ta,_ı. psete-
Roma, 26 (A.A.) Stefani ajan- ıinin muhabiri Türkiye hakkında gön-

11, yabancı guetelerin Kalimnoe derdiği bir makalede Türkiye cümhuri-
adaıında karışıklıklar oldufwıa, yetinin on birincJ yıldönllmünü kutla· 
bunun İtalyan bahriyesinin müda· dığını kaydettikten aonra diyor ki: 
halesini ve örfi idarenin ilanını "Bu 11 seneden hu biri bütün saha-
ıereklettirdiğine dair verdikleri larda pelr mühim deiiplrlikler getir-
duyukları lekzib etmektedir. miştir. 11 inci yıldönümü, sınai pro

Dışanişler Bllkanı 
Belgraddan ayrıldı 

(Bqı ı iacl uyılad•) 

Rilftü Aru, Sof,a yolu1la Anka
ra'ya hareket etmİftİr. Kendiai 
Sofya'da Bay BataJoy ile konup· 
caktır. Gazetecilere beyanatta bu
lunan Bay Tevfik Rüttü Aras, B. 
Yevtiç ile alelide noktai nazar Ye 
malGmat teatisinde bulunmut ol
tlaldarmı aöyledikten sonra BuJ. 
priatan' dairi IOD bidiaeJere IÖZÜ 
aakleclerek hulsar ıuetelerinin 
ppılaa tebeddüllerin Kual Son.
la ahar etmit olduju arzu üzerine 
icra edilmit oldujuna dair temi
•t YWmekte balunduklanm IÖ)'• 
lemit Ye ilaYe etmiftir: 
"- Bu hal, iyi bir hüküm •er

mek için kifidir. Zira Kıral Boris
ln komtuları hakkındaki niyet •e 
taaa..urlan bellidir.,, 

Türkiye l>qan İtler Bakanı, IÖ
sünün sonunda önümüzdeki bal
kan anlapnan konferanunm ma
,. ayında Biiknf 'te topla•cait
m beyan etmittir • . 

Tevfik Rüştü Aras Bulgar 
dışanişler bakanile 

görüıtü 
Soty-. 2t (A.A.) -Tifldre .. it• 

... ..._ 8. Tmik Ritti Ani. .. . ..... ,. .......... ~ ........... . 

... let.olol ile ................. h .. 

.,..ıkldW •• ~ .............. Tlr-w,. Y• v ............. ~ .. ,.. 
~· ............... .....,. ...... . 
lmntanmıttır 

iki bakan, tron duf~uı.. •'lllılt 
aôrü!mÜflerdir 

grMDla bilba .. dikkati ealip olmuıtur, 
Bu program, tUrldln yapıcı meziyetlere 
malik oldutunu g<Satermektedir.,, 

Bay Saymen açtığı iftira 
davasını kazandı 

Londra, 26 (A.A.)- İngiliz dipn 
;,ıu bakanı bay Saymen kendisin.in 
sil!h fabrikalariyle münasibette olduğu· 
na dair çıkan ıayialara karşı açmıı ol
dutu mıra davası bugiln bitmiş ve 
davayı kazanmıştır. Vekili bay Saymenln 
hiç bir memleket silah fabrikalarına para 
yatırmamıı olduğunu ehemmiyetle ka· 
ydctmiıtir. 

lngiliz imparatorluğu tacına 
yeni taşlar ekleoec~k 

Londra, 25 (A.A) - İmparatorlu -
ğun jübHesi dolayısile ingilb impara. 
torluğu tacına yeni kıymefü taşlar ek
lenecek, bu taşlar biltün dominyonlar • 
dan ve müıt.emlekelerden eelecektir. 

DeyJi Ekpreı pzeteıinc göre, tim· 
di bu tacda bulwwı bef yaeut ile ( 11 
zilmrüd, 17 ıök yakut, 277 inci ve 2788 el 
mas Kanada ve AvustUl'alyanın ham al 
tnıı, Yeni Zelandanın platini, cenubi 
Afrilr.alım etma.Jan Ye Hindiftaıım silm 

rlcl, ıök 7abt Ye eım.ları YC saire 
Une 0Jmacakt1r. 

Obud hidlteel larpmada 
lngllbler 

Londıa, 26 (A.A.) - ValnJ anlaJ
muhlı esma. Haluıll'ıaa açık bir 
MtDpatl ıötwea tflrAn umumiye Soma 
lı'4- franaslarla olan~ kartı da
ba dddf bir durum •"'"wttır.,, dleko

Mlllit~ ,UDJan~ı 
.. Ytnn. Hı~ Ulu.lardfme

ll tl7nl ufadJle "11111 llttftfuderden 
ancak ulusal meftudlyetl ve hftkftmetl-
pjo llViJnl acun uviJnine yükselirse 
istiafde edebilecektir .•• 

FRANSA'DA 

Bay Laval, l talya ile an
laşma esaslarını 

anlatıyor 
Paris, 26 (A.A.) - Beraber toplan· 

mı§ olan Dııarı İ§ler, müstemlekeler ve 
bahriye komisyonlarına vermiş olduğu 
izahatta, B. Laval, Fransa'nın Cibutl
Addisababa demiryolları hisse senedle· 
rinin ekseriyetini muhafaza ettiğini 

söylemiştir. 

Sonra, 39 yıldanberi devam eden 
Tunuı'ta1d italyan ipoteğinin kıldırıl
ması için yapılan anlaşmanın genltlili· 
ni tavzih etmittir. B. Laval, bu anlaş
manın Duçe'nin müdahalesi ve phst te
mutan doğan ıamimt bava sayesinde 
kabil olduğunu aöylemig, mUstemleke
leı" an11fmaıının, 1915 te yapılan Lon
dra anlapnuı ıonuclarından olduğunu 
göıtermiıtlr. 

Fransa teahhtldlerini yapmıt ve 1-
talya'dan kati ibra ılmı§tır. 

B. Laval, ltalya'ya verilen Dumera 
adaamm uaak doğu yolundan ırak ol
duğunu Babelmendeb boğazını açık bı
raktığını tavzih etmiş, sıkı bir barıt ıı
yaaaıı için anlqmadığı f m bir tekilde 
daha mümlr:Un kılan hukuki itlerin bal .. 
Jinden dolayı memnuniyetini bildirmit
tlr. B. Laval, Roma'da deniz meselele
rinin konuşulmadığını bildirmiştir. 

Çünkü, yeni meselelere temas etmeden 
önce karıılıklı bir eüven bavaıının &e
rekli oldutuna kanıdır. 

Fransız ayan dışan işler komis
yonu başkanlığı 

Paria, 26 (A..A.)- Ayan meclisi di
pn itleri komisyonu. rey birliği ne bay 
Hanri Bcranje'yl yeniden bışkanlıte 

~tir. 

Bay Beranje töylevinde, komi•yonu 
çok dikkatli. çok mlapcı ve genel banp 
iyiden iyiye baf lı olan Fransu dit aiya
sasına esas itibarile dönük bulunduğunu 
slSylemiıtir. 

Framıa'daki rus şirketleri 
kaldınlıyor 

Pariı, 26 (A.A.)- Devrim.in ulus
Jaştırmı1 oldu~u ve şimdiye kadar Fran
sa' da it görmekte devam eden Rus şir
ketleri tasfiye edilecektir. 

Di1n. .ticaret mahkemui buna dair 
bir pirensip karan vermiştır. 

Fnmaıa alacaklılarla ayni aurctte 
tasfiyeden istifade edecek olan İıkan
dinav banblarnıın müracaatları üzerine 
"Azoidon., bankasının taıfiyeaine karar 
Yttilmi§tir. 

Fransız meclisi hazine bonalan 
yasasını kabnl etti 

Parla, 26 (A.A.) - Paılamento ha
zine bonoları çıkarılması haddini eenif
leten yua projcıini 122 reye kal'fı 2~0 
reyle kabul etmiştir. 

Eski maliye bakanı Bay Bone, radi· 
kal fırkanın, yasayı bazı ihtiyat kayıt
larile taavib ettiğini ıöylemiıtir. 

Bay Bone, hükUınetin Londra kon
feransında almış olduğu durum üzeri· 
ne bu haddi nasıl azalttığını anlatmış, 
yeni ııya.u.nın, haksız yere dilfZDüt o
lan randlan yük1elttilini memnuniyet· 
1e 11Srdi11UnU aöylemiıtir. En 10nn, 
eski bakan, dilnya fiatlannm durlulu 
için cereken dolar ve aterlin durluiu 
isin kendisinin Londrada ve B. Eryo
nun Vqincton°da nasıl çal.,tıklannı 

anlatnnftır. 

B. Venan Oryol, 10ıyaliatlerin bu 
projeyi bbcl etmiyecek1erinl .CSylemit
tir. 

Maliye bakanı B. )ermen Marten, 
latWUnetin dal&al• borclan yanf, ya
nı azaltmalı taahhild ettilinl, fakat 
bunun için fili ni9betini indirmek IU• 

retile ıenel kredide muayyen bir ten• 
ye elde etmek ıerektilini aöylemif •e 
dcınittlr ki : 

.._Son uırduberi devlet kredisi, 
ulusal kredinin aynlmu Mr parpar ol
muııur,.. 

B. JtuıKJ\ M•rten, enflasyon tehll· 
ke•l olmadığım, ıeçen kAlıd paraııın 
anmhıu)'açatını fakat sadece birikti
rilen paraların ortaya çıkanlarak kiğtd 

DECtştK DUYUMLAR 

Kirofun ölümü 
Troçki'nin parmağı yokmuş 
Moıko .... 26 ( A.A.) - Havu ajan. 

lllWI sallhi7etii kaJMldardan aldığı 
du}'Uklara göre, Sovyet hükUmeti çı • 
kan rivayetler hilafına olarak Troçki'nin 
Kirorun katlinde tahrik yaptığını göı -
teren bir beyaz kitab ne~retmck fikrinde 
değildir. Genel kanaata göre Troçki do
layısiyl de olsa artık Sovyet Rusya'nın 
sryasal hayatında herhan&'İ bir özel te • 
ıir yapabilecek durumda değildir. 

Bir sovyct hiikiımet adamı öldü 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği halk komiserleri başkan muavi
sıi ve merkezt icra komitesi 11yasa bil· 
rosu üyelerinden Bay Kuibişef dün 
kalb durmasından ölmüştUr. 

Kuibişef'in ölümU dolayısile, dün 
açılacak olan büyük Sovyet Rusya kon· 
gresi, ayın yirmi sekizine bıralnlm19tır. 

Yunan maliye bakanı Paris ve 
Londra'ya gidiyor 

Atina, 2 6(A.A.) - Maliye işleri 

bakanı Bay Pnmeaotlu, Pariı ve Lon
draya gitmek üzere hareket etmiştir. 

Almanya '7e l\f emel alınanları 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman gaze
teleri, kendi iddiasına g6re Llt-,anya 
hükUınetinin rey kullanmak hakkını 
yalnıs Jitvanya dill konupnlara veren 
emirlerinden çıkan klalpeda -mcmel-in 
yeni durumundan ötürü çok kugınhk 

ga.teriyorlar. 
Bilindili ıibi, eaki durumda al· 

man dilini konupn uhim IDÜNYi ha1'
ları tanıımıııtı. 

Alman devlet bankasının 
bilinçoeu 

Bedin, 26 (A.A.) - Devlet banka
sının bflAnçôsu. altın ve d&Yi% ihtiyatın 
da az bir fazlalrk ve mütedavil banknot 
miktarında 134 ml17011 ve renkten mark
larda ise 9 mnyontuk bir elrstk göst& -
mittir. 

Altın karJıbiı yüzde 2,H olarak tca· 
bit edilmiştir. 

lşsizlere yardım 

Berlin, 26 (A.A.)- Hükiimet işsiz
lere yardım eserine devam ederek bu 
ayın otuzunda 23 milyon marklık yiye
cek ve kömilr bonon 9bracaktır. 

ROMANYA'DA 

Romanya' da katollk kilisesinin 
lağvı isteniyor 

Bükrq, 26 (A.A.) - Transilvanya 
eşrafı tarafından batbabna verilen bir 
istidada deniliyor ki : 

" TranailYmnya, btolik kililelinin 
laruu " Vatibn De olan anlapnaaımn 
feahlni temin etmedikçe, romen ortocloks 
ki1laesl rahat edemiyecektir. 

560.000 tranailnnyalınm lmmmı ta 
pyan bir anuhalde, katollk Jd&e91 ku -
rumu, macar revizyonizmi için bir des
tek ve aynı zamanda ulusal bir tehlike 
olarak gösteriliyor. 

para halinde piyuaya ı&uterilmesini 
temİ1l oldulunu eö11Jyerek sözlerini 
töyle bitirmiıtir: 

"- Dün ancak 1935 te kendini tf u
yuracak olan vereilerin indirilmesini 

temin ettik. Bugün ile hUkWııet mali
yet fiatlannı uygun dil!Ormefe çatı11-

yor. Bmnm için tek pre, alu1U11 dıtria 
menfaatlerinin ökonomlk ve soysal •· 
)anlarda otduiunu anluıak için tek 
çare, ulusun derin menfaatlerinin öko
nomik ve soysal alanlarda olduğunu 
anlamak için büttin iradelerin birleş· 

mesidir. 

Paris, 26 (A.A.)- Saylnlar meclisi 
bonolar itini g&iifirkeo, dipn itler 
kolu ile bir arada toplanan uvq deniz 
ifleri H 1Düateınlekdcr kollan, bay 
Laval, RoleD ve Pi,etri' nin, Roma an
latmalan ile bunların araziye dokunan 
ıonuçlanna ve uluslararası duruma dair 
ftldllrted .................. 

RIRLEŞIK DEVLETLER'DE - _....., ________ _ 
Batan ııemiden kaç kişi 

boğuldu? 

Ntvyork, 26 (A.A )- Muhavk gemJ'o 
sinin taife ve yolcularına ait doku% ce· 
ıed bulunmuıtur. Binaenaleyh ölenlerin 
sayısı 1 S ve kaybolanların da 32 dit, 
116 kişi kurtarıtnuıtır. 

Kaza tafsilatı 
Ncvyork, 26 (A.A.) - Mohavk ge· 

misinden 14 kişinin daha cesetleri bu -
lunınuıtur, Bununla, ölenlerin sayısı ıs 
oluyor. 

Geminin üstünde kalnu! olan silvari, 
gemi ile beraber kaybolmu§tur. Gemi, 7 
metre derinlikte yatmaktadır. 

Çarpt§ına esnasında Mohavk'dan iki 
gemici ezilmi§tir. Vaktt eeçtikçe kay -
bolmuş olan 32 kişiyi bulmak ümidi git
tikçe azalıyor. Yolculardan çoğu uzun 
müddet deni%de kalını§ olmaktan muzta· 
ribdirler. Elleri Yeya parmakları don· 
muı olanlar vardır. 

ÇarpıJmadan sonra gemide panik 
çıkmamıı olmakla berabtt birçok yolcu

. lar denize at18JDt!lardır. 
Çırpl§ID&nın naul oldufu bir mu • 

amma kalmaktadır. 
Norves bandıralı Taliaman'm ıUva • 

rilli, Mobavk'ın birdenbire d&lerek ken· 
eli gemisinin bat tarafına bindirdiğini 
iddia etmektedir. Mohavk'tan kurtulan· 
)ardan biri, ~tına olmadan cenıinin 
dümeninin çalqmadıj'ım, el dümeninin 
kullanılabilmesi için ınekine dairesi• 
ild adam gtsnduDcHtlnl .&ylemiftir. Fa
kat çarplflDA oım .. •c el dümeni kulla
mlamaımttıl'. 

Havptmau su~us oldupnu 
eöylilyor 

Flemlngtoa, 20 (A.A.)- DUn, Jia. 
vptman eorıu1a sekildiii nldt pnlar• 
aöJlemiftir: 

"-TeY1df edildliim cin Ue crtai 
gtlo kaburplarıma ,..,araıı beai dövdü· 
Jer. İfademde iaali ,..ı11ıar1 yaptılu. 

Ve beni sorguya çeken, beaden iste. 
nllml yapmanam bir dakika ollun ayu· 
tulmayacagımı söyledi. 

Tekrar bir eorğuya ~lrildili zaman 
Havptman dedild: 

.. _ Bir dereceye hdar hakikati 

16ylcdıim. 

Havptman, Llndberg' in ~cugunıu 

hiçb~ vakit eörmediğlni ve Jnırtuhlf 
akçasmm ödendiği mezarlıga adım bile 
atmadığını bir kere daha ~yJcmittir. 

Amerika 'da kqıu zararları 
artıyor 

Markı "Amerika,, 26 (A.A.) - Kold• 
vater çayının coıması, bir buçuk milyar 
doJarhk zarar vermf§tfr. 

25 kiti bolulmuı, 18.000 1d!l ele telt· 
tike altında.dır. 

sızz:_ı 

Gümrük ve İnhisarlar 
Bakanlığındaki tetkikler 

GihDriils ve l.W....._ ltehnhiu11•• 
aldığnnq clu,.Jdara p,. lııir ...-.• 
JUdıtı ribi 1-kanlık 1riiıılDrülıı komie~ 
culan lııaldmada Wr 16,a.. .._._, 
41eiildir ....... his plma llaa pltena 
menaabDI tedd.k ettiııuıeldedir. ıs. tel• 
lııilrat Mtieninde lamcel• tecllııirl_. 
••ecektw. K- preje.i ........_.., 
etrefmdaki Mtri7at ü.n.. lltaallul ~ 
mi~wulan •lmlhia ..... ,...ti#. 
.... ..ana.dan ....- Mtklkler bili
rlldikteu ....,. ıöa öaıiiM .... ltccls· 
tir. 

Çocuk Esirgeme Kuru -
muna eşya verenler 

latanbul Saylavı Bay Vasıf evinden 
21 parça efya. Ba1an Müterref Supbi,, 
Ziraat Banka11 Genel Müdür Muavini 
Bayanı 28 parça eşya, Yenitebirde Gc• 
ueral Fahrettin evinden 3 parça e~ 
KoD10IOI Bay Hakkı 10 lira ~., 
becldi. 

Çocuk ~rgane lCW'WIJu Genıeıl 
Merkezine bai•tlamıtlardR'. Geacl J4clı 
kez bu bağışlaJ1!tan kilrtl uym ba~ 
la .. ve mylara ıçık tetetkürlerinl .... 
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Fransız kadını 
Kadınlarımızın ıaylavlık hakkı birçok 

iılet"i memleketlerde derin akiıler bırak
tı. En çok Fransa'da, Franıa çünkü iç -
sıyasa bakımından, 1929 - 31 ııralarında 
ne kadar sakin ve uyufuk idi iıe bugün 
de o kadar ıinirli ve uyanıktır. 

Radyoda duyduğumuza göre Le Ma
tin,. gazetesi fran11z kadmlanna büyük 
bir anket açmakta ve aaylavlığı isteyip 
iıtemediklerini sormaktadır. Dünyadaki 
kadınların 200 milyonu bugün bu hakka 
malik bulunuyorlar. Franaa'da da rey 
verebilecek gibi 8 milyon kadın vannıf. 
lıte bu kuvveti sıyaıal itlere kanıtır • 
mak, franıızlan önümüzdeki haftalar 
içinde hiç olmazsa nazari o"'rak oyalı -
yaeaktrr. 

Avrupa'nın bazı ileri memleketlerin
de, hele büyük ihtilal yapmıt olan Fran 
ıada kadına henüz 11yaaal hakların veril
memiı olma11, gerçekten, taıılacak bir 
iıtir. 

Bunun sebebi, kadının 11yaaa itle -
rine iliıiksizJiğinden çok, fırkalann gö

rütüdür. 
Çok fırkah memleketlerde, ıimdiye 

kadar görülmüıtür ki, aıağı tabakaların 
kadını, 11yaaa iılerine kartı daha kulağı 
- delikir. Meıela Almanya'da, Hitler 
rejiminden Önce, kadın ıeçmek hakkına 
matik iken, alman işciıinin karııı ıeçim 
sandıklannın batına iıt.ekle koşmuş fa • 
kat yüksek ailelerin kadınlarına aynı şe· 
yi yaptırmak epİy güç olmuştur. Ancak 
sonra ıonra, yüksek tabakanın kadınına 
da aıyual ıuur aşılayarak hakkını kul • 
landırtmak kabil olabilmiştir. 

Sıyasal ılitıksizlik gösteren yalnız 

yüksek lAhAkanrn kadınları değildir. 

-Köy kadını da, bu ışlerde oldukça vur -
dum duymazdır. Franaada 11e, 'köylü 

yığını, ckıeriyetlerin tqeklı::ulünde eyi
<C ağır buacak mikdardadar. Franaa'da 

kadlnın •ıya,al ıılere karıımasına fa~la 

-taraftarlık göaterilmemesinin ıcbebleri 
bunlarJır. Fırkaların rey heıablarıdır, 

ve biribirlerine kar,ı olan durumlarıdır. 

··Le Matin,, gıbı daha :ıiyade bir uğ 
taraf gazeteı1nin anketi açması dikkate 
• 
.deier. Ve bu ıtde en az iıteii meata Ra-
dikallerin goıterrneıi beklenebilir, Çünkü 
en çok köylüye dayananlar onlardır. 

"Le Matin,, in an~eti, tabii, bir an -

ket olarak kalacaktır. Sıyaaal bir ıonuc 

vereceği umulamaz. Şu var ki, eğer an· 

ket dolgun dü~ene, hem kadın itinde fır

kaların durumunu hem de hangi fırkala

nn lı::adına dayanamıyacaklarını öğren

mi' olacağız. Şu fırkalı memleketlerde, 
aörülüyor ki, "kadın,, bile fırkacshğa 

kurban ıridiyor. 
BURHAN BELGE 

i\lei"' acla .. ı c·İ\ arıncla clc·nİl:clc 

hulunan c•'?yalar 

Kaı. 26 (A.A.) - Meis adası 
-gemicileri tarafından kıyılarımız· 
dan sekiz on mil açıkta yüzlerce 
teneke benzin ve benzin varillr.ri 
ile birçok kereste bulunarak güm
rüğe tealim edilmiştir. Tenekele
rin üzerinde enıila benzin neftsen
dikat markası türkçe olarak yazı· 
lıdır. Keres eler Avrupa kerestesi
dir. Bunların on beş gün evelki 
f ırtmada batmış olması muhtemel 
bir vapura aid bulunduğu tahmm 
edilmektedir. 

Samsun, 26 (A.A.) - Yukar
larda soğuk ve kar fn1maları de 
:vam etmektedir. Bu tarafların un 
ihtiyacım temin eden çeltik bo
ğazındaki büyük un fabrikaları 
don yüzünden i9liyememektedir. 

• 
1 ç D 
Kalimnos adasında 
isyan devam ediyor 

lıtanbul, 26 (Telefon) - Atinadan 
26 tarihiyle bilidiriliyor: Yunaniıtanın 
.Kalimnoı adaıında iıyan devam etmek 
tedir. İtalyan aleyhtan papaı Lekar tev 
kif edilmit ve valinin beraberinde olarak 
Radoaa gönderilmiıtir. İtalyan aleyhta 
n olan gizli komite aza11ndan lıkadro 
adındaki rumun evinde taharriyat yapıl 
mıı ve kendiıi tevkif edilmiıtir. 

Kalimnos adası tarassud 
altında 

lstanbul, 26 (Telefon) - Atinadan 
26 tarihiyle bildiriliyor: Kalimnoı ada· 
aınm dıprı ile olan ihtilattan memnui
yeti devam etmekte olduguau Atina ga
zeteleri yazıyor. Adanın muhafaza kıta
ları arttınlmıt ve ada tayyareler tara
fından tarauut altına almmıttır. 

Yun anlılar Kıbrıs ve on 
; ki adada ~eyifun 

istiyorlar 
İstanbul, 26 (Telefon) - Atinadan 

26 tarihiyle bildiriliyor: Yunaniıtanda 
mevcud milli le§ekküllerin İngiliz ve ital 
yan hükumetlerine müracaatla Kıbriı ve 
oniki ada ahalisinin mukadderatlarının 

tayini için rcyiam isteyeceklerini bu -
günkü Atina gazeteleri yazıyor:ar. 

Y w1anldar borçlarrnrn 
yüzde otuz beşini ver -

meyi teklif edecekler 
lıtanbul, 26 (Telefon) - Atina'dan 

26 tarihiyle bildiriliyor: Yunanistan 
borclannı konuşmak üzere Londra'ya gi 
decck heyet dün Çaldarisin evinde top • 
lanmış ve alacak'ılara yapılacak teklifi 
karadaştırmıştır. Teklif yüzde otuz bet
tir. Alacaklılar bunu kabul etmezlerse 
Peamez.oılu müzakereyi kesec'"elı: Ye Ati
na1a döncektir. 

Heyet dün akıam ekıpresle Londra 
ya aitti. 

Yunanlılar denız 

silalılarını artırıyor 
htanbul, 26 (Telefon) - Atina'dan 

26 tarihiyle bildiriliyor: Hükümetçi 
Vradini gazeteıi 1930 Ankara mukave
leıinin Yunaniatan'a verdiği teahhüt 
mucibince yunan hi.ikumetirun donan
masına altı torpido muhribi ile bir zırh
lı ve o niıbette de denizaltı gemiıi ila • 
ve edeceğini Türkiye"ye bildirdiğini ya
zıyorlar. 

Ambalaj sergisi 
Ankaraya geliyor 

latanbul, 26 (Telefon) - Türk 
ofisin açtığı ambalaj sergisi bu 
akşam kapandı. Sergi yarın An
kara'ya gönderilecektir. Sergiyi 
lstanbul' da 3 günde 700 kişi gez
miştir. 

Musiki sanatkarlarının 
toplantısı 

İstanbul, 26 (Telefon J - Mu· 
siki sanatkarları bugün yaptıkla· 
rı kongrede idare heyetlerini ıeç
miıler ve opera, inşad, minik, ko
medi ve bale artisti yetiıtirmek 
için kuralar açmağa karar vermit
lerdir. 

== saz 

ULUS SAYffA J 

---------------------------------· 

u y u K L A R 
Halk evinde 

iki heyet kö) lerc tt·tkike gitti 
Geçen cuma günu Ankara Halkevi köy 

cüiük tubeıi azaları Çakal köyüne bir 
tetk.k ıeyabati yapnuıtar. Bu seyahati 
idare eden belediye müfettiti BayKe -
mal olup yanında k..ıycülük ıubeıınin 

üyelerinden beı aJtı sene de bu.unmak
ta idi. Her gene koyae bir vazife aımıı 

ve bunların yapt.ktarı araıtırma1ar uye
lerde:ı biriıi tarıumdan toplanarak bir 
broıur haline getırilmitlir. 

'.,Akal koyune gaden geneler arasın· 
da uokcor Hehcet de w•m ıelen ilac • 
larla barııkte outunuakta idi; Kİ ika ııu· 

nünü bu ıeyahata hasreden değerli Uok· 
tor liehcet bu müddet zartında 26 has
taya bakmıı ve bızzat ılaçıarını da ver 
miıtir. !jehırde teaar.ki !Azım geıen ilic 
ların da reçeteleri yazıhnıt ve ~ehirden 
tedarik ediıerek gunderilmiıtir. . 

bay Kemal bu.un köy haılunı cuma 
günü sabahleyin topıaınıı, hailı::evinin 

köylü için çıkardığı kwç.ık nefl"İ)'&tı biz
zat clağıtmıı, soyadı almıyanlara ıoyadı 
verilmiı, yirmiden fazla okuma yazma 
öğrenen çocuklara defter ve kalem dağı
tılmııtar. 

Bu eınada diğer geneler de Folklor 
araıtırmalarına devam ctmiı olup Hulu
si ve Rahmi köy şarkılarını, Bayan Emi
ne ve Nuriye dogum ve evlenme adetle
rini, yemekleri toplarken Mehmet ve 
Behcet de bu araıtırmalarda yardımcı 

olmuı ve bu suretle çok kısa bir zaman 
zarfında bir broşür tutabilecek kadar 
malumat toplanmııtır. 

Gene aynı gün köyculer kolu kültür 
takımı Üyelerinden altı Bayla Doktor 
Bayan Mediha Eldem, Balkat ve Kara 
koıunen köylerine gitmitler Bayan Me
diha 20 hastaya bakını§ ve ilaç vermiı
tir. Köylulerce konuımalar yapılınıı, 
kitab dağıtılmış, köylünün dilekleri din

lenmittir. Soyadları verilmq tahlil için 
alınan köyün suları kimyager Bay Ke-· 
rlın Omer'e gönderilmiıtir • 

••• 

Kültür Bakanımız 
geliyor 

lıtanbul, 26 (Telefon) - Kül
tür Bakanımız Bay Abidin Özmen 
bu aktam Ankara gitmittir. 

Ayasofya avlusw1da 
araştırmalar yapılacak 
İstanbul, 26 (Telefon) - Aya

sofya'nm avlusunda alman asarı· 
atika enstitüsü tarafından müze 
umum müdürlüğünün yardımiyle 
hafriyat yapılacaktır. Hafriyattan 
sonra müze idaresi avluya asarıa
tikadan bazı mezarlar koyacaktır. 

Marmara felaketi dola
yısile f ransız hükfımeti 

taziyetlerini bildirdi 
Marmara adası ve Erdek ha va· 

lisindeki büyük yıkıntılara sebeb 
olan yer sarsıntıları yüzünden u
lusumuzun uğradığı ve geçirdiği 
acıya fransız hükfunet ve ulusu
nun da ittirak ettiği şehrimizdeki 
franıız büyük elçisi taraf mdan 
hükumetimize ula9tırılmıştır. 

F ranaız hükümetinin bu vesile 
ile gösterdiği alakadan dolayı 
cümhuriyet hükUnıetinin pek mü
teıekkir ve mütehaasiı olduğu bü. 
yük elçiliğe bildirilmittir. 

Tak~as suiistimali 
talıl{ik:atı bitti 

İstanbul, 26 (Telefon) - Bir 
buçuk ıenedenberi devam eden 
takas suiistimali tahkikatı fezleke
lerin hazırlanması suretile tamam
lanm19 ve evrakın bir ıureti Güm
rük ve inhisarlar Bakanlığına ve
rilmittir. 

Tahkikat evrakının diğer suretle
ri de bu hafta Ziraat ve Okonomi 
Bakanlıklarına ve ihtısas mahke
mesine verilecektir. Alınan haber
lere göre komisyon meseleyi ka
çakçılık mahiyetinde görmekte· 
dir. Teıbit edilen yolıuzluk bir 
buçuk milyon lira kadar bir men
faate tekabül etmektedir. Kaçak
çılık biri takasa tabi keresteleri 
hakiki değerlerinden yirmi otuz 
misli fazla kıymet biçmek diğeri 
de mevcut olmıyan kerestelere 
faturalar tanzim ederek dıt piya
salara gönderilmit gibi göstermek 
suretiyle iki türlü yapılmıştır. İki 
türlü suç da vesikalarla teshil e
dilmiştir. Metre mikabı 60 lira e
den ceviz kerestelerine 1700 lira 
kıymet biçilmiştir. Y o1suzluğun 
yapıldığı sene içinde takas sure
tile memleket dı~ına çıkmış olma
~ı li.zım~elen keresteler üç yüz bin 
tanedir. 

Halbuki kayıdlara göre bu ke
restelerden ancak altmıt bin ka
darı memleket dıtma gönderilmiı 
iki yüz binden fazlası çıkaralmış 
gibi gösterilmiştir. Fezlekede kırk 
iki kişinin yolsuzlukla alakası ol
du~u kaydedilmiş bunların içinde 
ıekız orman, on gümrük muayene 
memuru ile bazı tacir ve komia
yoncular, bir eksper ve takas ko
misyonu üyelerinden bazıları 
v~r~ır. Tacirlerden bilhaıaa ıuçlu 
gorunen yugoılavyalı lnidiı'tir. 

Ve bu adam tahkikatın bqlangı
cmda Yunaniıtan'a kaçmıttır. Da
v.a bugü?lerde ihtıaaa mabkeme
ıme verılecek ve memur suçlular 
hakkında bakanlıkların vereceii 
karar beklenecektir. 

Ökonomi Bakanlığı 
müfettişi ve mu

rakibleri 
İstanbul, 26 (Telefon) - Öko

nomi Bakanlığına bağlı müenese
lerde tef tiıler yapan müfettit ve 
murakib komiserler işlerini bitir. 
mitlerdir. 

Milano sergısine 
çağırıldık 

lstanbul, 26 (Telefon) - Mila
no Terini sanatlar aergiıine Güzel 
~anatlar Akademisi davet edilmiı
tar. 

\' t·ni hir komisyon 

Maliye Bakanlığı Yueoılavyada türk 
tebaaıının bıraktıkları emlike kartıhk 
verilecek paralann ne ıuretle ödenec:eii· 
nl tetkik etmek iizere bir komisyon ku
rulma11nı batbakanlıktan iıtemiıtir. 

C&& 2& 

lf çak sehidleri 
" Çoklarile dostluk, arkadatlık etmış • 

tik. Y urd topraklarında beraber yürür, 

yurd kırlarını birlikte dolatır ve on1al"ln 

yurd gökleı·inin k.tndtlanmadıkları giın

leı·de bia· arada, yerine göre eğlenir, ye
rine göre taıalanırd k 

Onlarla g.>z g.>ze geldııjinuz zaman, 

içimize bulutlara bakanlann oruncu do

lardı. Onların yuzlerinde yer gök kıran

larının çizgileri belirirmit ııbi olurdu. 

Biz, ayağımızı yurd toprakları uzeri

ne saj.am ve inanlı basar, yurd ıôk:eri
ni de koruıunlar diye anlara açık bırer 
alan aayardık. 

Onlarla konuıuıkeıı gi:inlümuzde mavi 
ve ıonıuz bir gcniılik doiardı; oalarla 
el ele tutuıduiumuz z.aJuan içimizde ka· 
sırıı:Jarı yenen, ıinııelderi büken, be • 
ya.z. dağ doruklarını a,an bir ıure bulur-
duk. · 

Onlar, yanımızda bırer kanat gibi 
idiler. On!ar.n yam 11ra yüceijyoruz, 
göklerin ıokçcl ıoosuzluiu içinde yük
ıeli yoru.z. gibi gelirdi bize. 

Şir.ıdi yurd topraklarında, yurd kır 

larıııda ve dağlanncia onlarıaa dolaııyo
nız. Bir gun onlardan biri, bir ba,ka 
ıün bir başkaıı kanatlandılar ve bir da
ha bizim yanımıza dönmediler •• 

Onlar bulutlatdılar, onlar kaaaria ol· 
dular. ~azı ılık .. hah demleri olur ki 
on.arın birer meltem g.bi eatiktt:rint uu• 

yanz; bazı ak§anı •aatlerinde onlar '°" 
rin birer gorcz gabi dağ tepelerini ıe -
çer, deniz. yuzünu yalar, varılmayan 

aonıuzluga doğru giderier. 
Onlar, yurd 5ınırlannı kavrıyan ge • 

nişl:k ve uzunluk üstüne serilmiı birer 
kanattırlar. 

Acun uzeınde ııın doaub battıkça, 
yel esip ıımf\..k çaktıkça onlar bu kanat· 
larla bizi koruyacaklar; koruyac&klar •. 

Ulu ağaçların daliarında dile selen 
ruzgar, onların ıeaidir. Bu ...ıercle ~ 
hali bir kırık uçağı telle ...-arak düı -
man Üzerinde uçan bir arkadatın anlat· 
taklarını, bombalarla yurd ıiperlerini ya· 

banca akınından korumağa aavatan bir 
kardeşin dediklerini dinliyor ıibiya •. 

Onlar, biz.lınle beraberdiler; beraber 
yimiduler, birlikte sezdiler. ,. ........ -
nuzcla konuıdular, güldüa... •• ailacblar. 

Şimdi biz, onlarla beraberiz, söalü
mü.z onlar için ıokler kadar- )'iiludc. 
kıranların çevresi kadar seniıtir. 

Birer kanad, halinde ,ükselib ıwt 
donmiyenlerin mezarı içimizcledir. Cöa • 
lerimizde onlar için Y&f H al•muzcla 
onların yaptıklannı anmaktan dotaa 
bir övüne var. 

Onlar ölmediler .. 
M. N. ARTAl'f. 

'' Bu yazı bugünkü Havacılık ve ~ 
mecmua .. ncla çılmuıtır.,. 

• 

Hava va7Jyeti 
Ziraat Bakanlığı meteoroloJt 

Enstitüsünden alınan malUınata 
eöre, 26-1-935 de Türkiye'de hava 
vaziyeti, son 24 saat zarf mda yurd 
da hava umumiyetle bulutlu ve 
yağıfıız geçmİf, yalnız Soma çev
resine dört, Sinob'a 3, Alaçatı'ya 
1, milimetre yağmur dütmüttür. 

Hava sühunetlerinde düne na• 
zaran büyük bir deiitiklik yoktur. 
Bu gece en dütük auhunetler sırı
rın altında Karı'ta 27, Erzurum· 
da 18, Kastamonu'da 15, Ankara
da 9, Kırıehirde 8, Eskişehirde 5 
derecedir. 

En yüksek suhunetler 16 dere
ce olarak Antalya' da kaydedil· 
mittir. 

Bugün Aokara'da hava suhuue
ti aaat 14 de ııfmn akında iki de
rece idi. 

il uz 

lfu resimlu Yozgad'da ilcinci se'm"n seçimine aıddir. Seçimin yurdun ilört bucığında ne büyük ve i~tea geıen bir istekle yapıldıgının cınlı birer be1gesi olard ko)l'Uyoruı:. 



5AYIFA 4 -
Doğu andlaşması 
Fransız saylavlarından eski dışarı· 

işler bakanlığı müsteşarı B. Fransua dö 
Tessan'rn bu yazısını, Lö Mond Mo
dern mecmuasından alıyoruz: 

Doğu andlaşması için yapılmakta 

olan konuşmaların çabuk bitirilmesi ve 
böylece de, Avrupa'ya daha rahat so
luk alamk imklnını verecek olan gü
ven şebekesinin genişletilmeı;i temen
niye şayandır. B. Laval fransu: parla· 
mentosunda yaptığı bir bildirimde, bu 
işe dair Lehistan ve Almanya ile yapıl
makta olan konuşmaların ne dereceye 
kadar ilerilediklerini söylemek husu
aunda çok ketum davrarumş, yalnıı; 

fransız hükO.metinin "karşılıklı yar
dan,, alanını genişletmek için yapmağı 
düşündüğil bu andlaşmaya girmeleri 
çok gerekli olan bu iki ülkenin, niha
yet tereddüdlerinden vaz geçeceklerini 
umduğunu söylemiştir. 

Bu işte Franu'nın vaziyetini 
eyice anlatmak ve bizim bu işte 

hiç 0bir intrika çevirmediğimizi, her
hangi bir ülkeyi ötekinden ayırmak 

istemediğimizi, barışı sağlamlaştırmak 

için kurulması düşünülen bu birliğin 

ilyelerinden biç birile gizli bir pazar
lıkta bulunmadığımızı göstermek için 
B. Laval ve Litvinof son günlerde C~
nevre'de bir protokol imzalamışlardır. 

Bu protokol mucibince, konu~malar de· 
vam ettiği müddetçe Fransa ve Rusya 
neticeyi bozacak mahiyette olan iki ta
raflı herhangi bir anla~a yapamıya

caklardır. Biz uluslar derneği paktının 
çerçevesi içinde, Avrupa tesanüdü için 
çalışmak istiyoruz. Amacımız, bu ana 
paktın yerine bir takım mübhem ve 
çUrilk anlaşmalar koymak değil, bu 
paktı ıarih ve kati yeni anlaşmalarla 

kuvvetlendirmektir. 

Bize göre Lokarno ve Balkan and· 
laşmalan, doğu andlaşmasile tamaın

laıunahdır. Bu andla~ada, mUtecavi
sin tarifi sarih olarak yazılıdır ve and
laşma savaş tehlikelerini mantıki ve ka
ti bir surette tahdid etmektedir. Savaş 
halinde uluslar derneği paktına müra
caatın gerekli olduğunu ileri süren ve 
eavaşta her devletin mesuliyetini orta
ya koymak amacını güden ıbu ıuyasa, 

B. Briyan, Eryo ve Pol Bonkur tara
fından güdülen sıyasadır. Doğuda ba
rışın sağlamlaştırılması için Rusya ile 
yapılan konuşmalara, B. Pol Bonkur'un 
dışarıi§ler bakanı olduğu sıralarda yap
tığ ıteşebbüs nzerine başlanmıştır. Bar
tu projesi ve doğu andlaşmasınm şim· 
diki şekli ise, bu sıyasanm normal şe
kilde devamından başka bir §ey değil
dir. 

"** 
Balt1k ülkelerile Çeıkoslovakyanın 

bu andlaşmaya hemen girdikleri, Al· 
manyanın 15 eylQl tarihli bir nota ile 
bir takım ihtirazi kayıtlar ileri silrdü· 
ğü ve Lehistanın ise 27 eylfıl tarihinde 
andlaşmanın mekanizması hakkında ba
.zı izahat istediği malfundur. Almanva 
n::den bu mesele hakkında böyle kasdi 
bir alakasızlık gösteriyor? çünkU o, et
rafının çevrileceğini ve kendisine ya· 
pılan tekliflerde, onun doğuya doğru 

ilerilemesine sed çekecek mahiyette 
bir kombinezon olduğunu sanmaktadır. 
Alman hUki'imet adanılan Almanyanm 
ne zaman ve ne dereceye kadar hukuk 
beraberliğini elde edeceğini bilemedik· 
!erini söylemekte ve hukuk beraberliği 
işinin, onların umudlarına göre konu
§ulacak yerde bir gerileyi~ maruz kal
dığını iddia etmektedirler. Bundan baş· 
ka alman hUk<Dnet adamları, Almanya
yı çeviren ulusların az çok hakiki bir 
ıurette silahsızlandıklarını bilmeden, 
kendilerini çok uzağa ıevkedecek olan 
böyle bir bağlantıya girişmekten sakın
dıklarını söylemektedirler. Resmt tek
siblere ve B. Laval'in çok sarih bildi
rimlerine rağmen, alman mahfelleri 
Fransa ile Rusya arasında gizli bir as· 
keri anlaşma olduğunu ileri sürmeğe 

devam etmektedirler. 

Şimdi de Lebiıtan'ın öne silrdüğll 
mlllahazaları gö.ıden geçirelim: 

Bu günlerde Varıovada çok alıngan 
l>lr nasyonalizm krizi vardır ve lehli
Jer, uluslarının "h!kimiyeti" bahse 
mevzu olduğu zaman çok hasaasg örUn
mektedirler. Ba.ıı yarı resmi leh mu· 
lıarrirleri, doğu andlapnaaıoı leh iı· 
tiklalini Çiğner mahiyette göstermek
te ve bu andlapanın kendileri için teh
Hkeli bir takım kanpklıklara yol aça • 
bileceğini söylemektedirler. Lehliler, 
töyle diyorlar: - Biz bugUn, komıu-

(Yabancı gazetel~rde okuduklarımız~I 
~ 4 
larımızın en kuvvedilerinden olan Al
manya ve Rusyadan teminat almış bir 
vaziyetteyiz. Kıvanc verici bir ııekitde 
Jtendilerile anlaştığımız bu iki ulus, 
ağır yükler altına girmeden doğu tara· 
fında muvazenemizi temin etmek im

kanını bize. verdiler. Halbuki, doğu 

andlaşması bize bir takım mecburiyet
ler yükliyor. Bunlar hakkında da biraz 
düşüneceğiz ...• Almanya ile Çekoslo
vakya veya Sovyet Rusya ile Almanya 
ile çıkacak bir sava~ta ordumuz -bu 
devletlerden birinin mütecaviz olması· 
na göre - Almanya, Çekoslovakya ve
ya Sovyet Rusya'nın ordularile bcra· 
bcr savaşa girmek mecburiyetinde 'ita· 
lacak ve bu yüzden de leh ulusu, men· 
faatlerinin belki de girmemesini gerek· 
leştirdiğl bir Avrupa savaşına sürükle
necektir. 

Lehistanın doğu ve batı sınırların
daki güvenini temin eden bu iki and
laşmadan memnun olan ve bunlardan 
başka bağlantılara girişmek istemiyen 
birçok !ehliler, bu suretle düşünmekte-
dirler. · 

Bununla beraber Mareşal Pilsuds· 
ki'nin etrafını alanlar, Fransa ile Al
manya arasında konuşmaların ne suret
le cereyan edeceğini ve Sar işinin hlll· 
linden sonra Hitler'in Avrupa'da güt
meğe başlıyacağı yeni sıyasanın nasıl 

bir sonuc vereceğini beklemek doğrn 
olacağını düşünmektedirler. Bu vesile 
ile de leh hükO.meti kendisinin yabana 
atılması doğru olmıyacağınr, onun kü
çük bir uluı olmaktan çıktığını anlat
ma; vardığı sıyasal inkişaf ve A vru
pada tuttuğu ehemmiyetli yer dolayı
ıile Fransa'nın ona karşı şimdiye ka
dar kullandığı metodlara benzemiyen 
metodlar kullanması gerektiğini de 
aöylemek iıttemektedir. İşte, doğu and
laşması sözü ortaya atıldığı zaman Al
manya ve Lehistan tarafından yapılan 
tenkid ve tarizler bundan ibarettir. 

··~ 
Bı. andlaşmanın "açık,, bir andlı:ı.ş· 

ma olduğunu, "kapalt,, andlaşmalara 

benzemediğini ve binaenaleyh, mahiye
ti dolayısile - bazı muayyen tecavfö: 
hadiseleri hariç olmak üzere - imza
lıyanlardan hiç birine karşı diğerleri

nin birleşmesine imkan bırakmıyacak 

şekilde olduğunu söyledik. Almanya 
taarruz niyetinde olmadığını katiyetle 
söylediğine göre, bilinmesi milhim o· 
lan nokta Almanyanın, doğu Avrupa
sında barış için kati bir garanti göster
mekten çekinmesi yUzlinden doğacak 

mesuliyeti kabul edip etmediğidir. Al· 
manya bizim gayretlerimize katılırsa 

silahsızlanma işi mümkünleşecek ve 
güven yeniden kurulacaktır. Fakat bu 
tesanüd hareketini yapmaktan çekinir
se, öteki hükumetler eski birleşme for
müllerine avdet edebileceklerdir. Di
ğer taraftan, Avrupa'nın doğusunda 

patlıyacak bir savaşın yalnız iki hükQ
mete inhisar etmesi ihtimalini Alman· 
ya ve Lehistan nasıl sanabilirler? ora· 
larda münferid bir savaş yapmak imka· 
nı yoktur. Böyle bir savaş, Avrupanın 
her tarafına yayılacak ve büyük dev· 
letleri bitaraf bırakamıyacak mahiyet
tedir. 

Şimdi de doğu andlaşmasınm, Leh 
Cümhuriyetinin hayati menfaatlerine 
ve genel barışa faydalı olup olmıyaca· 
ğını gözden geçirelim. 

Almanya, Lehistan sınırı meselesi
ni on yıl müddetle kurcalamamağı ta
ahhüd etmi§tir. Fakat bu, hadiselerin 
kolayca ortadan kaldırabileceği, husu
si mahiyette bir taahhüdtür. Nitekim 
bu alanda birçok örnekler gösterilebi
lir. Şu halde, böyle bir taahhüdün de
ğerini, andlaşmaya giren bütün devlet
lerin yapacakları 1'biribirlerinin sınır
larına tecavüz etmemek ve haksız bir 
tecavüz yapılırsa biribirlerinc yardım 

etmek,, yolundaki taahhüdlerin değeri 

ile nasıl mukayese edebiliriz? birinci 
vaziyette Lehistan'ın elinde iğreti bir 
k.iğıd vardır. İkinci vaziyete göre ise, 
daimi bir güven içinde kalmaktadır. 

Buna göre Lehistan'm menfaati, evren
sel menfaatle mezcolmuı vaziyettedir. 
Fransız hükılmetinin son notası Lehis· 
tan'a doğu andlaşması hakkında bütün 
izahatı vermiş ve onu gerektiği g)bi 
teakin etmiıtir. 

"** 
Doğu andlaşnıasırun düşmanları ta• 

hakkukn imkansız bir takmı §ar'tlar ·ıra-

İtalya 

dış sıyasası 
Ber:in, 11 sonkanun 
Her ne kadar İtalya - Fransız an· 

laşmasmın bazı noktaları henüz daha 
belli değilse de, İtalya'nın bu anlaşma 
için büyük fedakarlıklarda bulunduğu 

ve bilhassa bugüne kadar güttüğü Ak
deniz sıyasasında birçok şeylerden vnz 
geçmeğc katlandığı anlaşılmaktadır. 

1933 yılı mayısında imzalanan dört· 
ler misakı İtalyaya, hassatan kendi ül
kesinde olmak üzere büyük bir prestij 
kazandırdı. Anr.ak, aynı tarihlerde re
viziyon sıyasa5ından vaz geçmiş olma
sı, dış sıyasasının kendine verdiği im
kan hududlarına artık varmış oldu ğu 

kanaatini de genel olarak uyan<lmlr. 
Bu tarihten beridir ki, İtalya sıyasası· 
nm dermansızhğından bahsedilmeğe 

başlandı. Halbuki bu tezahür İtalya dış 
sıyasıısının geniş çerçeveli emperiya
list isteklerinin zaruri bir sonucu oldu
ğu hiç akla getirilmiyordu. 

Yugoslavya ve küçük anlaşmaya 

karşı statükonun tanınmasını intac ede· 
cek olan italyanların bugünkü tavizlr.
rile, itatya'nın savaşa sürüklendiği 
Londra misakı dolayısile Fransa ve İn
gilterenin vaidleri karşılaştırılınca bu
güne kadar güttükleri gayelere göre 
italyanların birdenbire gevşemiş ol· 
dukları derhal göze çarpmaktadır. 

İtalya, bütün Dalmaçya'nın kendine 
verilmesi için 1 ağustos 1914 ten 26 
ağustos 1915 tarihine kadar çok çetin 
mücadelelere girişti. Bundan başka 

Adriyatik denizinin şark ıabillerile 

birlikte Korfu adasının karşxsındaki 

Kaf Stilos'un, yani nasıl olsa İtalyanın 
hakimiyeti altına geçemiyecek olan 
yerlerin ası.terlikten tecridi için de çok 
uğraştı. En sonra Anadolunun büyük 
bir kısmını (Antalya) eline geçirmeğe 

çalıştı. 

İtalya dış sıyasasınm son yıltu 

içindeki gayelerinin belli başlıları bun
lardı. Süveyş kanalının yapı1masile 

ehemmiyet kazanmış olan Akdeniz İn
giliz ve fransız hakimiyeti altında idi. 
Fransızlar şimali Afrikayı kendilerine 
kayırdıkları zaman İtalyanlar hiç bir 
ıuretle düşünülmemi~ ve kendilerine 
şimdiki İtalya Eritresinin Kırmızı de
niz boyundaki Masaua limanından baı
ka bir yer verilmemişti (1882). Londra 
misakı yapılırken, Dalmaçyanın cenub 
kısımlarından başka bütün arzuları ka· 
bul edilmiş, fakat barış an<llaşması ya· 
pıldığı zaman kendilerine verilmiş olan 
sözlerin hiç biri tutulmamıştr. İtalya'
nın en başta güttüğü gaye Atinyatik 
denizinde kati bir hakimiyet kurmak 
yahut da Tuna sahasındaki grublara 
karşı ve bilhassa 1400 kilometrelik bir 
hortum gibi Akdenizin ortasına uza
nan İtalya için bir tehlike teşkil eden 
Balkan uluslarına karşı da şarktaki sa· 
hillerde hüklimran olmaktı. Ancak, bu
nu temin edebilmek için de gerek fran· 
sızlara ,gerekse İngilizlere karşr daha 
kuvvetli bir vaziyete girmek lazımdı. 

Fransızların İtalyanlara A frika'da 
yapmış oldukları tavizlerin Londra 
miı;akının 13 üncü maddesine uygun 
olduğu düşüncesi Giyornale d'ltalya'· 
nın ortaya atmasının sebebleri oJduğu 
gibi, bugün halya'nın Fransaya eş ola· 
bilecek büyük devlet mevkiinin teme
lini teşkil eden şartlarından vaz geçil· 

yarak ve andlaşmanm imzalanmasını, 

onunla hiç alakası olmıyan meselelerin 
halline bağlı tutarak işleri sürünceme
de bırakmanın kabil olacağını sanıyor· 
lar. Fransa bir kolaylık olmak üzere, 
Lehistan ve Almanya ile olan münase· 
betlerindeki anlaşamazlıkları biribiri
ne muvazi konuşmalarla ve hüsnü ni· 
yetle halletmcğe hazırdır. Hatta bu 
yolda çalışmağa bile başlamıştır. Fakat 
eninde sonunda, Avrupanın doğusun· 

da barışı sağlamlaştıracak ve zayıf ve
ya eksikli bir takım anlaşmaların yeri· 
ne tesirli, kuvvetli ve sarih bir i§ me
todu 1.oyacak olan ,bu andlaşmanın im
zalanması gerekliği gene ortaya çıka· 
caktır. Yeni çekingenlikler göstererek 
ehemmiyeti büyük olan böyle bir teşeb·' 
bUsU akim bırakanlar da acun efkin 
umuıniyesi karşısında çok büyük bir 
meauliyet altına glrmit olacaklardır. 

mesinin de sebebleri vardır. 13 üncü 
maddede deniliyor ki, Fransa ve İngil
tere Almanya zararına olmak Uzere 
müstemlekelerini genişletecek olurlar
sa, kendilerine uygun olarak halya'ya 
da müstemleke verilmesini her iki dev
let kabul etmektedir 1 hem de bu yer 
ltalya'nın Eritre ve Somali'si ile fran
sız ve ingiliz müstemlekelerine komşu 
tibyc hududları boyunca yerle rolacak
tır. 

Bu mecele<le italyanlar, fransızla

rm Habeşistan önündeki Cibuti limanı 

ile Libyeden başhyarak Çad gölüne 

Joğru genişlemek dü~iinccsini taşıyor

l:ırdı. İtalyanlar, yaptıkları bir teklif~f' 
Cibuti limanı kendilerine verilecek o
hırsa fransızlara bazı tavizlerde bulun· 
mağa hazırdılar. İtalyanların bütün is· 
teklerine karşı bu defa kendilerine Ci· 
buti'nin şimalinde kırmızı deniz sahi
linde küçük bir körfezile birlikte 114 
kilometre murabbamda yer verilmesi, 
Cibuti - Adis-Ababa demiryolu hisse
lerine ortak olmaları ve İtalya şimali 
Afrikasınm cenub hududlarının Çad 
gölünden 800 kilometre ileriye Tibesti 
dağlarına sürülmüş olması, hemen he· 
men hiç denecek kadar ehenuniyetsiz
dir. 

Uzun yıllardanberi arkasından koş
tukları İtalya sıyasasına kılavuzluk e· 
den, büyük savaş çıktığı zaman San Ci
yoliano tarafından güdülen ve sonrala
rı büyük bir enerji ile faşizmin kendi· 
ne mat ettiği düşünce ile şimdiki Roma 
protokolunun verimi karşılaştırılınca 

İtalya dış sıyasasmın uas gayelerin
den vaz geçmekte olduğu tesiri uyan· 
matkadır. Ancak işin özü pek de görlin
dü ğü gibi değildir. İtalyanlar, küçük 
anlaşmaya karşı gilttUkleri gayede mu
vaffak olamıyacaklarını ve 11ya.sal hi· 
kimiyet yollarile bu devletlerin glicle· 
nip ıağlamlaşmalarına mani olamıya
caklarını, franıızların \!İmali Afrikada
ki yerlerini de sana.mıyaca.klarını anla
dılar. Çünkü, fransızların Uzerine tcab 
eden tazyiki yapabilecek müttefikleri 
olmadıklarından, italyanlar böyle bir 
iş için çok zayıftılar. Roma bugün 
güclü Fransaya dayanmak ihtiyacın

dadır. Bu da, İtalya'nın Balkanlardaki 
ve Tuna mıntakasındaki genel vaziye· 
ti, fransızların küçük anlaşma Uzerin· 
de nüfuz ve tesir yapmasına JUzum 
göstermektedir. İtalya ökonomisi, an
cak ve yalnız Fransa'nm garanti edebi
leceği bir sükQna muhtaçtır. Bunun da 
gerçekleşmesi, italyantarın Yugoslavya 
dolayısile fransu:lara garanti vermele
rine bağlıdır. Bütiln devlet yapısının 
~ökmemesi için de litetin zayıf dü§me
mesi lazımdır. 

Fölkişer Beobahter'den 

IKISA DUYUMLAR 

Delilikten akılldrğa 
Londra sıhht psikoloji enstitüsünde 

geçen çok dikkate değer bir hadise ol• 
muştur: 

Bundan bir yıl önce bir terzi ya

nında çalışan gene bir kız isterik korku 

halleri geçirmekte olmasından dolayı 

tedavi edilmek üzere enstitünün klini

ğine yatırılmıştır. Aile ve hastalığa ko

nan teşhis neticesinde, kızın akıl tara

fından hem zayıf, hem de geri kalmış, 
.zekasının da fevkalade düşük bir dere
cede olduğu anlaşılmıştır. Fakat, kli
nikte sistematik bir surette yapılan te
davi şaşılacak ölçüde muvaffakiyetli 
neticeler vermiştir. Hasta kız bugün· 
terde eyileşmiş ve hastahaneden çık

mıştır. 

Hasta, tedavi altına alındığı sıralar
da zekavet vaziyeti muntazam bir araı
tırmadan geçirilmiştir. Bu araştım1alar 
yapılırken, kızın bugünkü zeka seviye
sinin adlı sanlı profesörlere bile şeref 
verecek ölçüde olduğu görülmüştür. 

Deli sanılan kızın zekAaı normalin 
çok üstünde bir ölçüde olup herhangi 
bir üniversite profesörünün pek sey· 
rek hallerde becerebileceği bir çabuk· 
lukla riyazi meseleleri halletmekte, dil· 
ıünUg kombinezonları yapmakta, en 
zor meseleleri akı11ara hayret .eren bir 
hız.la kavramaktadır. Bir yıl önce biç 

. lıtlemiyen kafau o derece duygula ve 
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İn o:· Jteredeki 
\.....) 

fı:rkacıhlc 
Londr:ı, 21. sonkanun 

İngilteredeki fırka işleri bugünle~ 
de o kadar karmakarışık bir duru~ 

içine yuvarlanmış olduğundan, gidigiJİ, 

nereye varacağını kestirmek çok güç 
tür. Fırkalar, yeni kurum ve kurtJllJ.' 
cuklar büyük &eçim için birçok gruM 
lar halinde ayrı ayrı toplanmaktodır3 
lar. 

Vinston Çurçil'in oğlu Randolf 
ÇLırçil cumartesi günü herkesi şaşırttı~ 
Gı:nc Çurçil Vevertri seçim dairesindd 
mustakif olarak namzedliğini koydu v-. 
yalnrz ı~çi ve libc.-ral namzedlere karşı 

değil, babasının fırkası olan muhafaza• 
karlara karşı da mlicadelesine başlpdı. 

Ran<loif Çurçıl bugi.ıne kadar gün· 
delik gazetelere makaleler yazarak dü• 
şüncelerini yaymı , birkaç tane kurnaz• 
ca söylediği nutukla kendini tanıtmış• 
tır. Hatta seçim münasebetile söyledi• 
ği bir nutkunda da: 

" - Bana öyle geliyor ki, Britanya 
İmparatorluğunun güneşi artık bat· 
mak üzeredir!,, demiştir. 

Hükumetin takındığı tavrı ve dola• 
yısile muhafazakfirların Hindistana k~ 
şı aldıkları vaziyeti itham etmektedir. 
O da babası gibi, Hindistan'a daha ge• 
niş bir ölçüde istiklal verilmesi için 
büyük savaşta yapılan vaidlerin yerini 
getirilmemiş olmasını muvafLk gönne• 
mektedir. 

Randolf'un bu türlü hareket etmi§ 
olması sonucunda muhafazakarların 

reyleri dağılmı§ olacak ve dolayıail• 
zaten kendilerine mütemayil bir vazi• 
yet almış olan halk da, reylerini iıçl 

fırkasının namzedlerine vermiş olacaJtıı 
tJr. 

Vevertzi'de bugüne kadar hiç bif 
seçimde işçi fırkasının namzedleri lr:a• 
ı:anmamıılardı. Fakat ıon seçimlerde 
mubafazakirlann temin ettikleri çob 
luk o kadar bilyük bir !CY değildi. 

lıçi fırkası içinde de birlik yokturı 

l1çiler grupu Loyd Corc'un sıyasa ala•, 
nına çıkması üzerine epeyce saraıldı. 

Loyd Corc'a gelince, o da şimdilik bil• 

yük bir fırka makinesini kurabileceııl 
mevkide değildir. Otoritesinin gücüni.t 

belki, büyük yığınları !>ambaşka çığır

lara sürüklemek isin kullanacaktır. 

Ancak bugünkü ulusal kabine kendisi• 

ne veya ıı;lahat dü§üncelerine (bankae 

ların para ııyasasını kontrol etmeti, 

büyük ölçüde i1ler bulmak,-) arkasİnl 

çevirecek olursa, 1935 yahut da 193CS 

seçiminde Loyd Corc'un beklenilmiyeıı 

birçok şeyler çıkarması ihtimali vardır. 

İşçi fırkası, sırf hoşnudsuzluktan 

dolayı kendi yanınr tutmuş olanları bd 
münasebetle Loyd Corc'un yanına gc~" 
melerinden korkmalıdır. Bu durumda 
bir de işçi fırkasının eski mümessilleri 
ile gene işçi fırkasının Londrada Blo!Di 
buri ve Şelzea kurumları arasında gün 
geçtikçe şiddetlenmekte olan mücade" 
leyi de hesaba katmak lazımdır. 

Britanya meşruti monarşi idaresi• 
nin tngilterede haUi sağlam temelJet 

üzerinde durduğu kayda değer bir me

seledir. l~çi fırkasının en r.:ıdikal ön• 
derlerinden olan Staford Grips bile, 

Britanya monarşi sisteminin daha bir• 
çok yıllar Britanya ulusu için en mil .

kemmel bir idare sistemi olduğunu, bu• 
na karşı lordlar kamarasının da halk• 
çılık dü~üncesine karşı indirilmiş bir 
~amardan başka bir şey olmadığını ve 
avam kamarasının temelli bir biçimdt 
düzeltilmesi lazım geldiğini söylemekıiı 
tedir. 

Fölki§er Beobahter'den, 

kavrayışlı bir hal almıştır ki, bir defa 

okuduğu kitabı ezber olarak tekrar e

debilmektedir. Aklı zayıf ve isterik ~ 

lan hasta kızdan bugün bir dahi mcy4 

dana çıkmıştır. Enstitü, kızı kendi hei 
sabına terbiye edip okutacaktır. B .. 
dehatıın meydana çıkmasına korku vf 
isterinin tedavisi saik olmuştur. önce 
leri hiç çahşmıJ an kafa bugün bir hll 
rika olmuştur. Bu hadise İngilteıedi 
büyilk bir alaka uyandırmıştır. Biltiiı 
bilgi enstitlilerl bu fevkaladeliği kort 
trol etmekte ve müşahede altında bd 
lundurmaktadırlar. 

Noyet Viner ]urn:ıl'datt 
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~nkeılerimiz Ankara' da ne kadar lokanta ,·aı·? 

ANl\.ARA 10 IUNTALARI 

pıyorlar. S kuruşa bir tabak pilav, 5 
kuruşa bir porsiyon köfte ve 2 kuruşa 
250 gram ekmek .. İşte size 12 kuru~la 
etli, pilavlı bir öğle yemeği ... 

Ankarada lokanta, işkembeci, pi

yazcı, börekçi ve pastacı olarak altmışa 

yakın dükkan vardır. Buna tabii sey
yarlar dahil değildir. Lokantaları bele

diye üç sınıfa ayırmıştır. Birinci srnıf 

3 lokanta, ikinci sınıf 12 lokanta var
dır. Geride kalanlar üçüncü sınıftır. 

uygun gelmedi. Yazın sebze ve et fiat
l arı kışa göre en aşağr yüzde yüz fark 
eder. Kışın kasab ve sebzeciden dı~arı
y;ı satışa göre nihayet yüzde 20 ucus 
alan lokantacının sebze ve et yemekle
ri üzerinde yazın hiç olmazsa yUzrie 
30 veya 40 bir tenzilat yapması gerek .. 
tir.) 

(BaşJ J inci sayı/ada) 
Jakk; ediliyor. Halbuki lokantacılar 

bunun tamamen aksi fikirdedirler: on
Jar:J. göre eski kazanclar kalmamıştır ve 

ş;mdi nihayet çok az, hemen hemen ko
.ıumıy:ıc<Jk kadar bir karla yemek sat
maktadırlar. Müşteri daima ucuz lokan
ta aramaktadır ve her müşterinin kese
aine uygun lokantalar bu suretle doğ-

mecburdur. Ucuz yemek de eti, yağı, 
sebzesi; bat ti tuzu ve büberine varın
cıya kadar her şeyi ucu.z temin edilmek 
şartile olur. Büyük bir iki lokanta mUs· 
tesna diğer bütün lokanta sahibleri ya· 
ğın en ucuzunu, etin, sebzenin en ucu
zunu bulmak ve aramak için savaşır· 

Jar. Bu sebeble belki en eyi ve güzel 
yağ, en eyi ve güzel et almazlar. Taba· 

Lokantalarıo en büyük ı·akih
Jeri: İşkembeciler, piyazcılar .• 

Uç sınıfa ayrılan lokantalarda lis

telerimizi kendimiz tanzim ederiz. Yal

nız belediyemurakabe eder ve icabında 
listemizi tetkik eder. Zaten biz müşte
ri tutabilmek için ucuz satmak mecbu
riyetindeyiz. Onun için fiat yüksekli
ğinden dolayı ceza görmüş lokanta sa
hibi pek azdır. 

Lokantalar: daha ziyade Anafaı:ta
lar cadciesile ona müvazi sokaklarda sr

ralanmı§tır. Ve tenzilath karneli ye
mek usulü hemen hemen her lokantada 
tatbi.k edilmektedir. Hatta öyleki, ba.ı:ı 
lokantalar yüzde elli tenzilat yapıyor· 
lar. Biitün gaye peşin para ile karne 
satmak ve esaslı müşteri tubnaktır. 

Kış ve yaz arasında fiat farkı 
neden yoktur? 

r\Ş evlerine gelince. 

Cameklnın ve "te~bir,, ın ıokan tacılıkta da değeri büyüktür 

Seyyarların müşterisi çok az maaş
lı olan memurlarla, az kazançlı esnaf 
ve daha çok ameledir. Bu bizi çok sars
maz. Bizim asıl müşterilerimizi çekip 
alan işkembeciler ve piyazcılardır. An
kara'da öyle bir işkembeci vardır ki 
en eyi beş Jokantamızdan fazla işler. 

İşkembecilerde yalnız dil, beyin, paça, 
işkembe çorbası değil, diğer etli ve 
zeytinyağlı yemeklerle tatlılar da bu
lunur. Bizim yemeklerimize ek olarak 
işkembe çorbası ve paça gibi çok z:ı
ınan yalnız kendilerinde bulunan ye· 
mekleri satmakla hususiyet kazan;ın 

işkembecilerde seyyarlar kadar ucuz 
yemek mümkündür. İşte size bir yemek 
Jistesi ki, en ucuz lokantadan tile bu 
kadar az para ile çıkamazsınız: yarrm 
lşkembeçorbası beş kuruş, yarım fasul
ye plakisi beş kuruş, yüz para da ek
mek. .. 12,S kuruşla bir yemek ..• İşkem
becinin fişlerini karıştırırsanız yüzde 
eekseni bu 12,5 - 15 kuruş arasında o
lanlardır. İşkembecilerin müşterilr.ri 
bu ucuz yemek istiyenlerden baş.ka bir 
de akşamcılardır. Garson kelimelere 
hususi bir ton vererek de bir işkembe 

çorbası, ekşisi bol olsun. .. ., diye aşağı 

seslendiği zaman biliniz ki müşteri ak· 
şamdan kalmıştır. 

Bizim halka en gayri tabii ve uy
gunsuz görünen tarafımız yaz ile kış 
arasında yemeklerde fiat farkı görül
memesidir. Yazın etin kilosu 20 kuruş
tur. Kışın elliye çıkar ... Böyle olmakla 
beraber lokantalardaki et yemekleri 
fiatları farketmez, gene aynıdır. 

Aile mutfakı ismini de alan aş evle • 

rindcn Ankarada beş tane vardır. Bun -
lar hizmetcisi ve aşcısı olnuyan evlerle 

bekarlara yemek verirler. Lokantalara 

göre Hatları ucuzdur.. Az garson kulla· 

mrlar. Bulundukları yerin cadde üstil 

olmasına kati lüzum olmadığından icar

ları azdır. Masa, takını ve saire masraf
ları yoktur. BunJar perakende satma -
dıkları için lokantalara rakib sayılmaz

lar Bir mesele daha vardır: lokantalar .. 

da aynı yemeğin birisinde on beş ku • 

ruş iken dieğrinde 30 kuruş olmasını 

müşterilerin havsalası almıyor. Büyük 

lokantalar her yemeği ayn pişirirler. 

Ufak lokantalarda me .. ela üç türlü et pi

ler, üstüne biraz yoğurt koydular mı 

yoğurtlu kebab, biraz salça doktiller mi 
tas kebab, yanına biraz soğan rendeledi

ler mi soğanlı kcbab olur. Tabii böyle • 
likle bir yemeğin maliyeti ucuzlar. Vo 
do!ayısiyle satmak imkam olur. Halbuki 
büyük lokantalara patates kızartması ile 
yemeklerin yanına garnitür olarak ko .. 
nan patates ayn ayn haurlanır. 

llluştur. Bu lokantacı bize Ankara lo
kantalaıınıa lstanbul ve lzmir gibi yer
lerde niçin begenilmediklerinin sebebi
llİ ve Jokantactların derdlerini şöylece 
anlattı: 

Ucuz yemek merakı ..•. 
İstanbulda vapurlarda, tramvaylar

da görürsünüz. Çantasının bir köşesine 
aıkıştırılmış, bir gazt:te kağıdına sarıl
mış alUminyom taslar içinde evinden 
yemek taşıyan memurlar ve tüccarlann 
sayısı pek çoktur 1 İstanbul lokantala
nnm en esaah müşterileri dışardan ge
len tüccarlarla, gezmeğe, eğlenmeğe 

gelenlerdir. Halbuki Ankarada öğle tie
~ildir. Evinden birkaç gün yemek gö
t\irüp dışarıda yemiyen an.karalı me
mur, lokantada yemek mecburiyeti kar
§ısında kalsa bile verdiği paranın an
cak evinden yemek getirirken yaptığı 

masraf kadar olmasını ister. 

ğı 10 kuruga yemek satabilmek için de 
batka çare yoktur. Bfaiın derdimu 
halktaki yalnız bu ucuz yemek merakı 
olı>a ne ise ... Bizim başnnızda bir türlil 
anıa,amıyacağUDiz Uç derd, uzlaşılmaz 
üç rakib vardır: Seyyarlar, işkembeci· 
ler ve piyazcılar, b5rekçiler .• 

Lokantaların seyyarları. 
Lokantaların seyyarları olur mu 

diyeceksiniz... Eğer Bendderesi, Ön 
Cebeci, Samanpazarı ve büyük mekteb
lerin önünU dolaşırsanız orada bizim 
scyyarlarımızı görürsünüz. Hal'deki 
sebzeci, küfe seyyarından ne kadar şi· 
kayetçi ise böyle dtikkan tutup, icar. 
vergi, garson parası, aşçı parası, veren 
biz lokantacılar da kendi seyyarları
mızdan o kadar derdliyiz. ftf,!liye mey
danındaki arne1e kalabalığına tabağı 

yüz paraya yemek yediren seyyarlar 
vardır. Bu seyyarların hemen hemen ve 
yalnızca üç çeşid yemekleri bulunur. 
Nohud, bulgur pilavı, fasulye.. Tabii 
hepsi de sade suya başlanmıştır. Yağı, 
eti filan yoktur. Ü zerine bolca tuz, bi
ber koyup teneke bir kepçe ile yarım 

kilo ekmeğin arasına tıkıştırılan bu 
seyyar lokantacılar bizden fazla işler. 
İkinci bir tip seyyarlar da köfte ya
parlar ve tanesi bir kuruşa satarlar. 
Bunlarm müşterisi daha çoktur. Bazı 
dairelerden memurlar hademeyi gön
derip bu köftelerden beşer, altışar al
dılar mı ekmeğile beraber nihayet on 
kuruşa öğle yemeği yemiş olurlar. İşi 
biraz daha ilerleten köfteciler köfte• 
nin yanma arasıra pirinç pilavı da ya-

Lokantacılarm üçüncü tip ra· 
kihleri: Börekçiler ••• 

Seyyarlar işçi müşterilerimizi alır. 

İşkembeciler ucuz yemek merakında 

olanları alır... Börekçikrle, pastacılar 

da gene müşterilerimizi çekerler. Cad· 

de üzerinde, süslü camekanlarda bo

gaça, börek, pasta, süd tatlılan aıralı

yan börekçiler bizim yerine göre para 
harcamaktan aakınmıyan gene müşteri· 

}erimizi kendi masalarında toplarlar. 

İki boğaça ve Ustüne fevkaladeden bir 

muhallebi veya aşure ile nihayet 20 ku

ruşa çıkan bir öğle yemeğini geneler 
daima lokantaya tercih ederler. Gelip 
geçeni seyretmek, eşi dostu görmek de 
bu 20 kuruşun parasız bir panoraması
dır. Bilhassa kışın işkembecilerle ba
rekçiler bize dalına üstün vaziyettedir
ler. Biz de tutunabilmek için yemekle

rimizi mümkün olduğu kadar ucuzlat
mak ve kullandığımız maddelerin kali· 
tesinden fedakarlık yapmakla müşteri
lerimizi kaçırmamak savaşındayız. Sey
yarlar, börekçiler, ve işkembecilerle 

daimi bir rekabet halinde olan lokan
taların hiç kaçmıyan müşterisi de dı
şardan gelen ve Ankaranm ucuz, paha
lı yerini bilmiyen yahancılardrr. Yalntz 
bunların içinde memleketinden getir
diği kavurma, pastırma, peynirle geçi
nip lokantaların camekaruarına bakmı· 
yanlar da yok değildir. 

Bu değişmiyen fiat halkta bizim ih· 
tikar yaptığımıza dair bir kanaat do
ğurmuştur. Halbuki biz lokantacılar 

eti muayyen kasablarmıızdan alınr. Ve 
bu kasablar kı~m et yemeklerinin fiat
larını yUkseltmiye nıecbur kalmıyalım 
diyebize halka göre nisbeten ucuz et 
verirler. Buna mukabil biz de yazın 

onlardan et alırken fazla tenzilat iste
meyiz. Böylelikle yemek fiatlarını yaz 
kış bir seviyede muhafaza etmemiz 
halkta ihtikar yaptığımız düşüncesini 

doğuruyor. Bence fiatlarm durluğunu 

koruması bakımından lokantaların yaz 
ve kıg ayrı ayrı fiatlar yapması doğru 
de~ildir. (Ulus: Bu düşünce bize biraz 

Aşevlerinin bir ~oğu Suluhandan alrf 
veriş ederler ve ikinci mutavassıt olan 
Hfil'deki esnafa ayn bir kazanc verme .. 
diklerinden daha ucuza alabilirler. Hal
buki lokantalar Hfil'deki esnaftan alı~ 

veriş ederler. Ve her ikisinin arasında
ki farkların dolayısiyle müşterinin ce • 
binden çıkar. 

Biz lokantacılar da diğer esnaf gibi 

geçmi§ giinleri hatırlıyoruz. Tanrı An .. 

kararya gelip gidenleri eksik etmesin.. 

Yoksa gu ıırada gördüğünüz onlarca. 

dükkan gimdiye kadar çoktan tarihe ka· 
kınşırdr . .,_ 

Bunu da tabii görmek gerektir. 50 

- 60 lira maa§ alan bir memur hem ev 
geçindirir, hem de dışarıda yemek yer
ken beş kuruşu bile hesab eder. Evli
J. .. rden başka bekarlarda öyledir. Günde 
yemek parasından on kuruş artrrabilir
ıe hafta sonu sinema veya eğlence pa
rası çıkar. Tüccarlara gelince, onlar 
memurlardan daha tutumludur. Çok va
kit peynir, ekmek, helva ile karın do
yururlar ... 

Lokantacılar Dt! yapsın~ 
Ucuz yemek isteği karşısında lo

kantacı müşteri bulabilmek iC(İn bütün 
çarelere baş vurup ucuz yemek satmağa 

Büyük lıikiiye Tefrika: 2 

Buda bir hil~ayedir 
Yazan: Yaşar Nabi NAYIR 

Fakat kadının başı g.itgide daha fazla 
dônmeğe başlıyor ve hareketlerine hakimi
yeti de aynı süratle ıualıyor. "Fena oluyo
rum,, diyor, ve bir an oluyor ki, erkek, bu 
kumral başı kollarının arasına düşmüş bulu· 
yor. Üç kadeh şampanya bu alkolle hiç alış
kanlığı olmıyan sinirleri uyuşturmak için 
kafi gelmiştir. iki mislini içmiş ve hatta bu
na biraz viski karıştırmıı olan erkeğin de ha
fi dönüyor, fakat sinirleri çok kuvvetlidir, 
aarboşluk onda ancak bir neşe ve c.~sar~t 
taşlanlığı halinde beliriyor. Yalmz gozl.er_ı· 
ni hafif bir duman tabakası kaplamış gıbı; 
ve bu duman tabakası arasından, elbisesi
nin ıiyahlığı üzerinde taze açmış bir gülü 
andıran kumral baıı olduğundan daha fazla 
aiizelleşmiş görüyor. Alkolle ~l ele verer~k, 
saatlerden beri görünmez hır şırınga.. !le 
ıevgi ihtiyacını · kanına akıtan bu muzik, 
renk ve koku alemi içinde, düne kadar ka
)ldsız bir gözle seyrettiği bu kadına karşı 
dayanılmaz bir cazibe duyuyor. Bagım ya
vaş yavaş eğiyor, ve gene kız, yarı v kapalı 
göz kapakları arasından, yüzüne dogru yak· 
)aştığını ve yaklaştıkça fantastik bir ölçü ile 
büyüdüğünü ve kızıllqbğmı gördüğü bu 
erkek dudaklarmdan yeniden kaçıl'lmak kud· 
retini kendinde bulamıyor. Hiaaediyor ki 
iki çift judak arasında eon kalımı olan bu 

birkaç santimlik mesafenin de kaybolması
nın büyük bir ehemmiyeti vardır. Eyi veya 
fena olduğunu şimdi tahlil edemediği, fakat 
enstenktiv bir korku duyduğu bu §eyin gü
neşin açması veya yağmurun yağması gibi 
önüne geçilemez bir hadise olduğuna inanı
yor ve gözlerini büsbütün kapıyor. 

Bir müddet böyle biribirlerini seyredi· 
yorlar etraflarını saran kalabalığın gürül
tüleri ideta kulaklarına varamıyor gibi. 

Sonra gene kız bir aralık kendini toplu
yor. Çok vazıh bir rüyada gibi bütün !efe.~· 
rüatile farkında olduğu fakat gen7 _,!nr "!. 
yada gibi olmasının önüne geçemedıgı badı
ıeden içinde pişmanlık değil, yalnız tuhaf 
bir korku var. Ve bu macerayı düşünmek 
için tek baıına kalmak ihtiyacını duyuyor 
ve duyuyor ki daha fazla kalırlarsa daha 
f enalaşacaktır, arkadaşına u gi delinı ! ,, diyor• 

Şimdiden mi? ne yazık! halbuki ~enüz 
saat dörttür. Ve sabaha daha çok vakit var. 
Sabahın gelmesinden korkan gene adam 
için bu "gitmek,, fikri ne fena. Onu daha 
kalmaları için ikna etmek istiyor. Fakat 
gene kız "sen kal, diyor, benim ruz~mden 
eğlencenden mahrum olma, benı hır oto
mobile kadar götür, kafi, yalnız dönerim.,, 
Erkek ''ne kadar eyi bir kız, diye düşünü
yor, kendini bu kadar hasta h~ııetti~i bir 
anda bile beni düşünüyor, hodbınletmıyor,, 
ve beraber çıkıyorlar. 

Karlar üzerinde ıeuizce kayan otomo
bilde dudakları bir daha birlqiyor. Fakat 
bu aoıı lauH, kaclm beabma, daha az mue-

''l§kembecllet, selneclleria seyyarları gibi bizim en bllyilk rakiblerimizdir.,. 

retlidir. Çünkü gecenin serin havası onu 
eyice ayıltmıştır. Fakat aynı sarhoşluk oyu
nunu oynamakta devam etmeyi ikisi de ter· 
cih ediyorlar. 

Şimdiden biribirJerine artık ıen diye hi
tab ediyorlar: 

- Hastasın, seni bu halde evine götür
miyeyim, gecenin bu saatinde hepsini ra
hatsız edeceksin, hem annen seni böyle gö
rünce ne der 7 Bize gidelim, sana benim 
odamı veririm. Uyu, biraz istirahat et, ıa· 
bahJeyin balodan geliyormuş gibi evine bı
rakırım. 

Bu ne cüretkirane teklif. Yabancı bir 
erkeğin evine bir gene kı2 nuıl gidebilir? 
Evinde teyzesi ve ablaıiyle oturması da ka· 
fi mazeret değil. Fakat bu teklifi yaparken 
erkeğin içinden hiç bir fena maksad geçme· 
miştir. Bu sadece romantik bir arzudan iba
rettir. istiyor ki o yattıktan sonra bq ucun
da sabahlasın, ihtiyataızbğile haatalanmaıı
na sebebiyet verdiği bu güzel kızı bu ha
linde terketmekten adeta bir vicdan azabı 
duyuyor. Ona bu kadar fazla içirmek için 
ısrar etmeli miydi? 

Gene kız "hayır,, diyor, ''bu kıyafetle 
aabahleyin senin evinden nasıl çıkarım?,, 
diye ilave ediyor. Erkek bu reddin zayıflı
ğından istifade etmek istemiyor, görülürse 
bir gene kız için pek fena dedikodulara ıe
bebiyet verebilecek teklifinde ısrar etmiyor. 
Onu kapıımda bırakırken dudakları bir da. 
ha birleıiyor, ikiıi de hissediyorlar ki bu 
yabancıca bir ayrılış değildir. Gene kız kapı· 
nın arkumda kaybolmadan önce mırıldanır 

gibi onun kulağına bir §eyler söylüyor, içih4 
de bahar ve sonbahar kelimeleri geçen aöac 
ler, fakat erkek bu ıözlerin manasmdan i~ 
yade içinde, eşikte alınmış bu son buseni• 
lezzetini götürüyor. 

Uykusuzluktan ve içkiden ağırlafD11f 
iki baı, o gece, iki ayn yastıkta, bir kurfua 
ağırlığı altında kapanmış göz kapaklarına 
rağmen, daha saatlerce uyuyamıyacaklar. O 
kadar her ikisi de düşüncelerle, bu gecenin 
beklenmedik hadiselerinin tahliliyle dolu. 
durlar. 

Her ikisi de bu maceranın devamsız ve 
artık maziye kanşmı' gecenin hatırasındaa 
ibaret kalacağım düşünüyorlar. 

Turgud bir tesadüfle kolları arasın• 
düşüvermiı o ince uzun vücudu ve bu VÜı( 
cud üzerinde),i mini mini çocuk yüzünü ha• 
trrlıyor, bu çocuk yüzile tezad le§kil eden 
iri ve ihtirash gözleri dü~ünerek bu mace; 
ranm devamsız kalmıya mahkum olutuna 
''ne yazık!,, diyor. Bu, hiç güçlük, sıkıntı ve 
endişe çekilmeksizin kazanılmış zafer onu 
doyunnamış, bilakis ihtirasım kamçılamıf' 
tır. Bir yıldırım hı:dle gözlerinin önün !l• 
dönüvermiş bu filmin bir de ralantisini gör, 
meği özlüyor. Ve düşünüyor ki gerçek haz• 
lar yavaı yavaş ve güçlükle kazanı!an mu. 
vaffakiyetlerden alınır. Onun içindir ki b~ 
geceden büyük bir zevk duymuf değildi,.. 
Uzun bakış mücadelelerile başhyan, uzun 
söz düellolarile devam eden uzun ve muJıJ 
teıem bir macera hayal ediyor. 

(Sonu var) 
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Diinyanııı en eski ve höyük gazetesi 

Tavmis • • 
gazetesının 150 

lngiltcrenin ve dünyanın en büyük 
gazetelerwdcn biri olan Londranrn 
T.A.YMIS'i, kurulu~unun 150 inci yrll
nı kutladı. Efkarı umumiye üurinde 
bir buçuk asırdanberi daima tesır icra 
etmiş olan bu gazetenin hayat ve eseri 
hakkında okura fikir verebilecek bazı 
parçaları, bu münasebetle çrkanlan hu. 

susi sayıdan alryoruT.: 

Taymi~ '\'e okurları 

... Taymi:sde çıkan bütün makaleler 
için kabul edilmiş olan gayrı şahsi üs
llıb gelişi güzel bir seçiş c:seri dt:ğildir. 

Bu usul, öğren·JikJ.-ri hıı<kır. cla tama
ınen müstakil olarak hukum vermek 

rakterini al<lı. Boylclıkle<lır ki kendi-
sine Buyuk Britanyada ve hariçte ha
kim bir vaziyet kazandı. Dünyanın bü
tün hadiseleri hakkında çok doğru ma. 
ltimat alınmak istenilen her yerde Tay-
misin okurları vardır. Onu herkes o· 
kur, zenginler ve fakirler. alimler, tüc
carlar, sanatkarlar, askerler v. s. Ge. 
çen asırda olduğu gibi bugün de bütün 
memleketlerin devlet adamları hakiki 
ingili.ı: fikrini öğrenmek isterlerse Tay
misi okurlar • 

lctini takdir ederler. Bir kaç zamandır 
matbuatın çalışmalarında husule gelen 
büyük değişiklikler pek sathidir; ga
zeteciliğin hakiki kudreti Tomas Bar
neı;in anlamış olduğu gibi halkın men
faatine hizmet etmekten gelir. 

Taymisin ilk zaferleri nasıl memle. 
ketin tarihi evolusyonunun muayyen 
bir zamanında kazanıldıysa 1850 ye doğ
ru bir peniye aatılan Deyli Telgraf'ın 
ve 19 uncu asrın sonuna doğru, yarım 
peniye utılan Deyli Meylin çıkışları 
zamanın ihtiyaçlarına tekabül ediyor· 
du. 

Taymis.in okuru her yerde mevcud 
olan ingilızdir. 150 yıldanberi bu ga
zetenin bütün öğrendiklerini (eski ha
kikatler, şen ve hazin hakikatler, müt 

... Mevcudiyeti devamınca Taymiı 

sırasile, lüzumlu görünen btitiln teknik 
ilerlemeleri, ekseriya başkalarına ta.

Ja~ kib edilmesi gereken yolu göstererek, 111ljC("t, t13\ Hl~ 

{ almıştı. Gazete dünyanın her tarafın. 
da bir istihbarıat servi!!i tesis etti, mat
baasına yeni makineler kurdu. Bir asır 
önce, Observer tesis edildiği zaman, 
resimler basmak gerekliği anlaşıldı. 

Bundan sonra resimli haftalıklar çıktı: 
Lö Grafik, Lilustrayted, London NyuL 
Fak.at gündelik gazetder, gitgide artan 
bir silratle her taraftan gelmekte olan 
.. esimleri basmakta devam ediyorlar. 

Taymis gazcıcsi11in "Thc daııy ıınivcr~al rcgisrcr,. ismiyle çıkan 1 son kanun 17l!;, 

tarihli saymnın başlığı ve ilk sayıfasından bfr parçası 

İ'stiyen ve aldatılmaya veya övülmeye 
müsaade etmiyecek kadar akıllı olan 
okur tarafından gazeteye kabul ettiril
miştir. 

Tornas Barnes'in, (tefsirli haberler. 
le efkarı umumiyenin kollektif terbiye
si) işine girişmiş olduğu yüzyıl, bu bü
yük gadcteciden mü1hcm olan Taymis
in okurlarından bugünün okurları çok 
ayn mıdır? Hayır, okur hep aynı okur-. 
dur, fakat o şimdi kendisine borçlu o
lunan şeyi daha iyi mliariktir. 

Taymisin ve rakiblerinin en mühim 
okur kütlesi tabiidir ki günün gürültü
lerinin yayıldığı kahve ziyaretçil'!riydi. 
Okurlar, burada, Hazzlit'in tabirince 
(denizin yükselmesini bekliyen istirid
yeler gibi haberleri bekliyerek) oturur • 
!ardı. Sabahlarını Taymişi okumakla ve 
öğleden sonralarını onu tefsir etmekle 
geçirirlerdi. 7 pense satılan gazete, el
den ele gezerek, Londradan en ücra 
köylere kadar giderdi. 

Tayı '!:>İn fiatı, ya~yışı devamınca, 

çok değışikliklcr göstermiştir. Abone
ler, gazeteyi, isteklilere saati bir peni
ye kiralıyorlardı. 1830 da, meşhur şair 
ve tetkikçi Çerles Lemb, Vilyam Hon'la 
bir mukavele yaparak gazetenin yıllık 
kir~lanmasına karşılık bir sterlin öde. 
meyi taahhüd etti. 

Taymis hiç bir zaman kendine hu
susi bir okur sınıfı teminine çalışma
dı. Başlangıçta, gazete belki şehirlile· 
re hitab eder gibiydi. Daha sonraları, 
1830 a doğru, o devrin orta smıfmm 
t,.rnayüllerinin serbest ve hemahP.nk ka. 

hi~ veya Lüyük hakikatler) kendisine 
sunduğu hüküm odu~ 

Taymis'in mi.istakilliği 
Kıral, 150 inci yıldönümü dolayisi

le ona hususi bir tebrikname göndere. 
rek Taymisi şereflendirmiştir. Bu ga
zetenin müessisi, Con Valter I, 150 yıl 

önce, elbette ki gazetesinin istikbalini 
önceden tahmin edememiştir. Taymisin 
neşredilmiş olan tarihçesi 1785 den bu
güne kadar mevcudiyetinin bütiin te
fcrrüatını ihtiva etmektedir. 

Bir buçuk asır, bir gazete mevzuu 
bahsolduğu zaman çok uzun bir zaman 
parçasıdır. Pek az gazeteler bu kadar 
uzun bir ömüre malik olmakla övüne
bilirler. 

Taymise bu harikulade gürbüzlüğü 
vermiş olan hadiseler hangileridir? Bu 
muvaffakiyetin amili olan insanlar kim 
terdi? 

Taymitıin tarihi bu sorulara cevab 
verirken aynı zamanda bütün gazeteci
liğin tarihi haline gelmektedir. 

Con Valter II ve Tomas Barnes za • 
mamnda matbuat ve efkarı umumiye 

bir nevi temyiz mahkemesi oldular. 
Barnesin ve onu takib edenlerin muvaf 

fakiyetı gazetecilerin hakiki kudretle- . 
rinin kaynaklarının nerede bulunduğu
nu gösterdi. Taymis, tam ve bitaraf is

tibbaratile, menfaat peşinde koşmayan 
vaziyetile, umumi menfaat endişesile 
tecrübeli sıfatını kazandı. Okurlar 
'Daymisde doj!rulufunun dinamik fazi. 

Taymis'i 1817 den 1841 e kaaar çıkaıa11 
ve gazeteyi lngiltere'nin hayatında yeni 

bir kuvvet yapan Tomas Barnes 

_ .... Hariçten gelen sıyasal, ökono • 
mik veya sair tesirlere kapılmamaya im. 
kin yermeei itibarile ilanlar Taymisin 
mühim bir kısmını teşkil ederler. Tay. 
misin müstakilliği ona neşredilecek 

ilanl olan herkesin yardımını kazandır
dı. Ve bu ilanlardan kazandığı k5r ga
zetenin mlistakilliğini temin etmekte
dir. 

Biiyiik hir gazt'tc na~ıl 
meydana çıkar? 

. .. Saat 18 e doğru, memurlar daire. 
lerini terketmeye başladıkları zaman, 
gazeteyi çıkaran adamlar Taymisi bi
nasma gelirler. Bunlar müsveddeleri 
hazırlayan muharrirler ve kıı;ım şefle

ri, matbaa işçileri (linotipçiler, sayıfa 
bağlayıcılar, musahhihler v. s.) ve ni
hayet geceleyin çalışarak gazeteyi dün. 
yanın her tarafına gönderecek olan tev
zi servisidir. Taymis gibi bir gazetenin 
çıkarılma işi çok çetrefildir. İşte, ba
zıları aynı zamanda yapılmalarına rağ-

ı\tilli Müdafaa Vekaleti 
Satınalma Komisyonu 

İlanlar• 

İLA~ 
İki baş nakliye koşum 

hayvanı alınacaktır.· ·İstek
lilerin 31. 1. 935 perşembe 
günü hayvanlarilc birlikte 
vekalet satın alma komis· 
yohuna müracaatları. _(so; 

1-158 
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· li 7. Şubat 935 1 

. 1--190 Taymis gazetesinin 124 sene ev('Jki basım ve idare yeri. (Bu rcsinı 
o. zaman sulu boya ile yapılmıştır.) 

i Perşembe al_{'şa~ı 1 
· L- · Ankara Palas'ta 
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• • 
ıncı 
men daha iyi kavranması ıçın bir sıra 
takib ederek gösterilmiş olan muhtelif 
çalışma safhalarr. 

Müdürün odasında, bütün şube şef
lerinin o sayıda çıkacak olan yazılan 
umumi hatlariyle gösteren bir tablo var
dır. Çıkacak yazıların uzunluğu bu talı
loya göre tayin edilir, müsveddeyi kı

saltmak şube şeflerinin vazifesidir. 
Müsveddeler, hava tazyikli borular 

vasıtasiyle bütün yazı odalarında dizil
miye gönderilir • 

Eskiden olduğu gibi artık yazı elle 
değil fakat makineyle dizilir. Taymia 
liç türlü makine kullanır: Linotayp. Mo
notayp ve İntertayp. Bir işçi makinenin 
kılavyesine dokunur. Her darbe bir mat· 

"""'"' ..... 

.. İlk biten sayıCalar, umumiyetle, ga• 
zetenin ortasındaki sayıfalardır. Tasnif 
edilmiş küçük ilanlar, mahkeme, sPof• 
borsa haberleri muhabereler, ve aynı za• 
manda kılişelerin düzenlenmesi epiyce 
zaman aldığı için fotoğrafi sayıfalar'4 
Saat 23,20 de daha beş sayıfanın "basl .. 
labilir,. imLa:>t verilmesi kalmıştır. Saat 
23,29 da, her iş bitmiştir, ve rotatif tab 
makineleri işlemeye başlamıştır. Tayınil 
in her rotatifi saatta 26.000 nüsha basa• 
bilir. Bütün rotatifler elektrikle işler. 

Son çalışma, mekanik sahaya dahil 
değildir: gazeteler katlanır, paket yapı• 
lır ve bunlar kamyonlarla Londra istıUt
yonlarına gönderilir. 

Tabı devam ettiei müddet zarf~ 

~ 
l 

Gazetenin 1788 1 son kanununda bugünkü adınr alarak çıkmı~ bir sayısınzıı 
ba§lığı ve ilk sayı {asından bir parçası. 

rlıl indirir. Satır tamam olduğu zaman 
bir mikdar erimiş maden matrislerin bi
rlkitiği yerin karşlSlndaki kalıba dökü • 
ltır. 

40 operatör, üç ahize tarafından ayık· 
lanan milsveddelcri alır ve hangi harfler· 
le dizileceğini tayin ederler, Çıkarılan 
provalar okunur ve tashih edilir. 

• 

gazetenin müdürü, icabedcrae, birinci 
tabı üzerlnde değişiklikler yapar ve sod 
tabı için son haberleri gaızeteyc koyar. 

Bundan başka, asırlarca boz~ 
cak rususi bir kıiğıd Uzerine arpvle~ 
saklanabilecek ve şahane denilen ayd 
bir tabı yapılır. 

11 Sonkanun tarihli LO'Mô 

• 
HAVA<.:ILIK VE SPOR 

HAVA 
UN 

SEHITLERi 
' SAYISINDA: 

ABİDİN 
BEHÇET 

DAVER 
KEMAL 

ÇACLAR, NÜZHET 
HAŞİM, M. NURET
TİN ARTAM, SER
VER ZİYA GÜRE· 
VİN'in 

YAZI. SİİR ve MAKA· 
LELERİNİ 

OKUYUNUZ 

·--------------------------
~ lllUlllllllllll llHllllll ili 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

~ Saygı ·değer abonelerimize ~ - -- -ı;; Elektrik cereyanlarından doğacak kazaların önü- ~-= 
5 nü almak irin Bayındırlık Bakanlıg~ı ile mutabık ola-
~ rak şebeke~ize bağlarimış olan bütün tesisatın ni- ~ 
E zamnameye uygun olup olmadığını kontrol · etmelc = 
E üzere bir "kontrol şUbesi,, ihdas edilmiştir. . = 
§ Tesisatın Bayındırlık Bakanlığından ruhsatna- ~ 
~ mesi olan bir elektrikçi tarafından muayene edilmesi ~ 
- ve nizamnameye uygun olmıyanlarm düzelttirilmesi -
~ sayın abonelerimizin kendi menfaatleri iktizasıdır. -
= Aksi halde bu gibi tesisatların cereyanı kesilecektir. = 
! Ankara Elektrik Türk ~ 
~ · . Anonim Şirketi ~ 

. . i IHlllll llf lllll "imi 111111llİlllI"'111i11 llffl Wll 1111111111111111111111111 HllllllH mm i 
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.. 
Karahisar Maden, Karakulak, Taşdelen ve 

Cihan otelinden isterseniz en 
Hayat sularını 1775 telefon numarasile 

güvenle .çabuk olarak alırsınız. 

l-l~lil Naf'İ l{a(qtcıhk ve Mathaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 

Çorum Belediye Başkanlığından: 
1 - Şehir elektrik tesisatının düzeltilmesi ve büyü

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

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

3 - Muvakkat teminat ''2592" liradır. Türkiyece ta· 
nınınış b"lnka mektubu da kabul edilir. 

4 - İ ste1dilerden istenilen vesikalar. 
A - Talip tarafından şimdiye kadar yapılmış tesisa-

tın 11·r listesi. 
B - Santralın makineler bilcümle tesisatını açıkça 

gt,!; eren umumi planı. 
C - Makinelerin tevzi tablol~rmr, aletlerin vaziyet

lcr' ni gösteren plan ve maktaları. 
D - Lokomobil ve Jeneratörlerin 1/ 10 veya 1/ 25 

büyüklüğünde ptan ve kesmeleri. 
E - Müteahhidin teklif ettiği makine atat ve edeva

tın hangi fabrika mamulatı olduğunu bildirir fenni malu-
m:ıtı havi varaka. • 

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

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

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

7 - Taliplerin yalnız lokomobil satmak için yapacak-
ları teklifler de kabul ediliı. 0 288,, 1 - 257 

-------------~--------------------------~-
Harita Umum Müdiirlüğünden: 

1 - Muhammen fiatı (1307) lira harita umum müdürlü
ğü için (9) kalem matbaa malzemesi açık eksiltmeye kon
muştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de (98) lira (25) kuruş mu· 
vakkat teminatlariyle 9 şubat 935 cumartesi günü (10) da 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyo-
nuna uğramaları. (126) 1-238 

TC!J Q. K i'r" E 

lfRAAT 
B4~NKASI 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
1 zmir Müstahkem mevki kıtaatı için 300,000 bin kilo 

un kapalı eksiltme usuJiyle satın alınacaktır. İhalesi 9 şu
bat 935 cumartesi günü saat 15 dedir. Tahmin edilen fiat 
8 kuruş 80 santimdir. Teminatı muvakkate akçesi 2000 li
radır. Taliplerin şartname suretini her gün İzınir'de Kış· 
lada Müstahkem Mevki Satın alma komisyonunda görr.· 
bilirler. İstekliler 2490 sayıh artırma ve eksiltme kanunu· 
nun 2. nci ve 3. ncü maddesine göre vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. Talipler ihaleden bir saat eve} ka· 
palı zarflarını usul dairesinde ve Makbuz mukabilinde tz. 
mir'de Krşlada Müstahkem Mevki Satın alma Komisyo
nuna vermeleri. İhale saatında da komisyonda hazır bu-
lunmaları. (131) 1-239 

İLAN 
Sıvas ve Zara için kapalı zarfla üç yüz bin kilo ekmek· 

Jik un eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 14 Şubat 935 peı
şembe günü saat 14,30 da Sıvas'ta yapılacaktır. Teklif 
mektublan ihale saatmdan bir saat eveline kadar Sıv~s 
As. Komisyonuna makbuz mukabili teslim edilmesi 15zmı
dır. Taşradan gönderilecek teklif mektupları ihale saa
tmdan bir saat evetine kadar yetişmek şartiyle iadeli teah· 
hütlü olmak üzere postaya verilmelidir. Posta gecikme
leri kabul edilmez muvakkat teminat miktarı iki bin yir-
mi beş liradır. (132) 1-240 
~ııımııınmmı:ıııı:ıalalllllll!llllllll'llllliiiiııı.ımııDl~llllill3r.mı:aııııııııamııwı!lllll!l!~unıııı•lill:lllıllıııwınıı::llii!IHD 

Maskeli kadın 
Villi Forst'un ikinci büyük eseri 

h..o.ııhara hiitün hir istikbaldir. 

Anlcara Belediye i Başlcanlığından 
Belediye su işleri müdürlüğü işçileri için (47) takım 

elbise yaptırılması açrk eksiltme yöndemiyle eksiltmeye 
konulmuştur. Bunların oranlanması tüm tutarı 940 lira ve 
muvakkat teminatı 75.50 liradır. İstekliler şartnamesini 
itfaiye meydanında Belediye Su fşleri Müdürlüğünde gö
rebilirler. Eksiltme 12-2-35 sah günü saat 15 de İtfaiye 
meydanında Belediye su İşleri (Arttırma, Eksiltme, ve 
İhale) komisyonunda:, olacaktır. (175) 1-302 

Nafıa Bakanlığından: 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 3202,5 lira olan 

150 ton yerli kok kömürü Haydarpaşada vagonda teslim 
şartile pazarlıkla almcaktır. 

Pazarlık 11-2-935 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 
15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Mudürlüğünde yapı
lacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 240,19 liralık mu· 
•akkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığına dair olan 
makbuz veya nümunesine uygun Banka kefalet mektubu 
ile birlikte aynı gün ve saatte komisyoada hazır bulunma
ları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri Ankara'da Bakan· 
lık Malzeme Müdürlüğünden ve Haydarpa§ada tesellüm 
ve sevk memurluğundan parasız olarak alabilirler. (168) 

Askeri Fabrikalar Umum 
Miidürliiğii Satmalma 

Komisyonu llanlan 

15 TON SARI SABUN
LU KÖSELE 

6 TON ÇİKOLATA 
KÖSELE 

5 TON SİY AH YAGLI 
KÖSELE 

8600 KİLO SARI V AKETE 
1800 ADET MEŞİN 
600 ADET SIRIMLIK 

ŞAPLI DERİ 
Yukarda miktarı yazıh ve 

tahmini bedeli 77800 lira o
lan 6 kalem deri 3 şubat 935 
tarihinde pazar günü saat 
14 de Askeri Fabrikalar sa
tınalma komisyonunda pa
zarlıkla satın almacakur. 
Şartname 389 kuruş muka· 
bilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat te
minatı olan 5140 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaik le 
mezkur giin ve saatta komis
~·ona müracaatları. (156) 

1-272 

3 000 TON ÇELtK 
DEMlRt 

Yukarıda miktarı yazılı 
ve tahmini bedeli 78.000 li
ra olan çelik demiri 3 şubat 
935 tarihinde salı günü sa
at 14 te askeri fabrikalar sa
tın alma komisyonuncia pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname 3 lira 90 kuruş 
mukabilinde komisyc)I'\ -
dan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminatı olan 5150 
lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cü madc!elerin
deki vesaikle mezkUr gün 
ve saatte komisyona müra-
caatları. ( 158) t - 279 

KASNAK KAYIŞLARI 

Tahmini bedeli 85400 
lira olan yukarıda yazılı 
kasnak kayışları 31/2. kin-
935 tarihinde perşembe gü· 
nü saat 15 te askeri' fabrika
lar satm alma komisyonun
da pazarlıkla satm alınacak
tır. Şartname dört lira 27 
kuruş mukabilinde satın al
ma komisyonundan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi
natı olan 5520 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
macidelerindeki vesaik ile 
mezkur gün ve saatte ko
misyona mtiracaatlan. (157) 

1 - 280 

l ADET KIZAKLI SO· 
GUK DESTERE 
_ 2 ADET DEVİR ÖLÇÜ 
ALETİ 

6 ADET AMERİKAN 
MAKKAP EVİ. 

Yukarıda yazılı ve tah
mini bedeli 1250 Jira olan 
malzeme 9 /~ubat/ 935 ta
rihinde cumartesi günü as
keri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komis
yonunda açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Şartname 
bedelsizdir ve komisyon· 
dan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 93 lira 
75 kuruşla ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. madde· 
!erindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (145) ı - 250 

SİLAH FABRİKASIN
DA ÇATI TAMİRİ 

Bedeli keşfi 3305 lira 
10 kuruş olan yukarıda ya
zılı çatı tamiri 12/ şubat/ 
935 tarihinde sah günü as
keri fabrikalar umum mü
dürlüitü satın alma komis-

yonunda pazadıkla yaptırJt 
lacaktır. Şartname 17 kw 
ruş mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Taliplerin 2Jt 
lira 80 kuruş muvakkat te.ı 
minat ve 2490 numaralı ka• 
nunun 2 ve 3. maddelerin .. 
deki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müra-
caatJan. ( l 46) 1 - 249 

KIRIKKALE T1P 12, 13 
EVLERİNDEKİ HELA 
CUKURLARININ KAN.Al 
LİZASYONA BAGLAN• 
MASI. 

Bedeli keşfi 2863 lira olan 
yukarda yazılı iş 12/Şub/935 
sah günü saat 14 te askeri 
fabrikalar satmalına komis• 
yonwıda pazarlıkla yaptrrı
lacaktrr. Şartname 15 kuru:J 
mukabilinde mezHlr komis
yondan verilir. T:ıJiplcrin 
214 lira 73 kunış nıuv::tkkaı 
teminatları ve 2490 n!.lmara· 
h kanunun 2 ve 3 maclcJcle· 
rindeki vcsaiklc• me:1..kfü· gütı 
ve saatte konıisyono milra
caatlan. ( J 71) 1-. 00 

TAKlHBEN 1.600.2~~0 

KtLO 
4986~6 ADET ATEŞ 
TUGT.ASJ 
84500 K l LO il /\ HÇ 
Yukarda miktan y:- ·ıh ve 

tahmini bedeli ( 150936) li
ra olan Ateş Tuğlaları ile 
Harç 29-2.kfın-935 tarihinr1rı 
askeri fabrikalar satmalır.a 
koıııi~yonuncJa pazarh!<1a 
satmalınacaktır. Şartname 

755 kuruş mukabilinne c;a
tmalma komisyonundan ve
rilir. :Taliplerin me.zkUı gfüt 
de muvakkat teminatı obta 
(8796,80) lira ve 2490 n'.J
maralı kanunlın 2 ve 3 ÜnC'Ü 
maddelerine nazeıran vesa.1-
ki tazime ile müracaatlan. 

(166) l-2~S 
~ ~ ~ ~~~~· ... ~~.·-~- . 
·l 
~: ' Satılık otomobil 
.. 
... ~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
4 • ~ • • • 

30 modeli F ord 16.0CO 
Km. yapmış çok eyi h;:ıJ . ~ 
de yeni air ballon lac;tik- ~ 
teriyle. İsteklilerin Zira- ~ 
at Bankası kapıc1sına 

müracaatlan . 
1-233 

Kiralık ev 
Y eııişehir Havuzbaşı İz .. 

mir cadde sonunda 2 inci 
katta konforlu dört oda. 

1-260 

iLAN Şı\RTLARI 
Beher 

Sayıfa Santimi S:ıyıfa Santimi 

2 
4 
6 

300 
150 
80 

3 
5 
7 

200 
100 
40 

~ 8 2:;. " ~.. .. uruştur. 

~ 1 H · ı' . ~ - ayır ış ennc ve yem 
~· çıktın kitablara aid ilanlardan ~~ 
~~ % J5 tenzilat yapılır. 
~ 2 - Zayi ilan bedelleri mak. ~ 

~~ tu yüz otuz kuruştur. 
~ ~ 
~~ 3 - Tebrik, teşekkür, evlen-
~~ me vefat Yt kah alaka nanla • 
~· nndan maktuan be§ lira alınır. 
~~ 
~ 

~~ ABONE ŞARTLAll 

~ Müddet DahHdc Hari ... 

·l Seneliği 17 Lira 30 Ld 
• 6 Aylığı 9 •• 16 ,, 
"' 

1
. 3 Aylığı 5 " 9 ,. 

Posta ücreti gönderiJmiye• 
mektublara cevab verilmez. 

~ ~~ ~ ~ ~~·~ ~~~ 
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Satılık ev ve arsalar 
• 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas 
No. 

Mevki ve nevi Teminat 
T. L. 

9 Tabaklar mahallesi Beypınarı sokağı 38 kapu 
107 ada 2 parsel No .lu ev 

10 Yeğenbey mahallesi Ezberciler sokağı 2 kapu 
224 ada 4 parsel No. lu ev 

12 Misakı Milli mahallesi tapucular sokağı 22 ka· 
pu 17 5 ada 20 parsel N o.lu ev 

13 Yenice mahallesi Kuyu sokağı 2 kapı 183 ada 
2 parsel numarah baraka 

14 Hacıdoğan mahallesi İbadullah sokağı eski 4 

95 

225 

70 

90 

yeni 8 kapu ve 145 ada 3 parsel No.lu ev 85 
15 Dellal Karaca mahallesi Dellallar yokuşu 7 

kapu 392 ada 7 parsel numaralı ev 
16 Misakı Milli mahallesi Çataldağı sokağı 6 ka

pu 72 ada 11 parsel N o.1 u ev 
17 Misakı Milli mahallesi İbadullah sokağı 11 ka

pu 144 ada 4 parsel N o.lu ev 
18 Misakı Milli mahallesi Çataldağı sokağı 3 kapu 

166 ada 1 parsel No.lu 98 metre ev 
19 Doğanbey mahallesi Mekteb sokağı yeni 10 

eski 6 kapu ve 145 ada 4 parsel No.lu ev 
20 Yeğenbey mahallesi Mescid sokağı 1 kapu ada 

233 parsel 5 No.1u 53 metre arsa 
22 İsmetpaşa mahallesi Ulucak sokağı 6 kapu 564 

45 

30 

90 

50 

125 

43 

ada 1 parsel N o.lu 983 metre arsa 60 
Yukarıda yazılı ev ve arsalar peşin para ile satılmak 

üzere açık artırmaya konulmuştur. İsteklilerin 29/ 1/ 935 
salı günü saat ON 'BİRDE BANKAMIZA gelmeleri 
ve tafsilat için her gün BANKAMIZA müracaatları. 

1 - 184 

Ankara Milli Emlak 

Müdiirlüğünden: 
Cinsi 

Çift ocaklı değirmen enkazı 
Han enkau 
Ağaç beheri 

Kıymeti 
Lira K. İzahat 

300 00 Bedeli nakten pe-
250 00 şinen verilecektir , 

o 30 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 6. 1. 935 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. İstekli
lerin defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna müraca-
attan. (61) 1 - 130 

BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci T erti.b 4 Üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büvük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK İK· 
RAMİ YELER VE 20.000 LİRALIK MÜKA-
FAT VARDIR. 

Nafı!i Bakanlığından: 
135.000 adet normal ve 975 adet makas kayın travers 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe konulmuştur. 
İşbu traversleı· : 

1 - Susığırlık istasyonuna 20 kilometre uzaklıkta 

Bursa vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasının Tor
kaldede ormanından kesilip Susığırhk istasyonunda ve-

• 7a ona mücavir istasyonlardan birinde vagon üzerinde 
teslimi halinde normallere 189.000 lira ve makashklara 
3363 lira 7 5 kuruş, 

2 - Karaköy istasy.onundan 45 kilometre uzaklıkta 
İnegöl kazasının Tahtaköprü ormanından kesilip Kara· 
köy istasyonunda veya ona mücavir istasyonların birinde 
vagon üzerinde nonnallere 270.000 lira ve makashklara 
4826 lira 25 kuruş bedel tahmin edilmiştir: 

Eksiltme 6 şubat 935 tarihine rastbyan çarşamba gü
nü saat 15 te Ankaraila Nafıa Bakanhğr Malzeme Mü
dtirlüğü odasında yapılacaktır. 

İstekliler tekliflerini Torkaldede ormanına göre ver
diklerine nazaran 10868 lira 19 kuruşluk ve Tahtaköprü 
oamaruna nazaran verdiklerine göre 14743 lira 05 kuruş

lu muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığına 

uir olan makbuz ve banka teminat mektubu ve ticaret 
.msı vesikasile birlikte tekliflerini 6 şubat 935 çarşamba 
..... saat 14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Mü
Aiüğüne vermiş olmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki yeniden yapılan şartnameleri 
hkanlık M?llzemc Müdürlüğünden satın alabilirler. 

020) l - 226 

Uf.US 27 SONKANUN 1935 PAZAR -
rarllalşaller labrlllası 

1 ikinci lcanun 1935 tarihinden itihareıı •••• ,. ba,ı11ar 
FİATLAR: 

'' En Aşağı Sipariş 1000 Kilodur 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURI-I . J~ 

. . Ank.ara Şehri İmar . 
l\füdürliijfünden : 

Fen hey'etine 130 lira ücretle bir Desinatör alına
caktır. Mühendis veya Nafıa Fen mektebile kadastro 
mektebinden diplomalı olması şart olup 28. 1. 935 .tari
hinde istekliler arasında imtihan yapılacaktır. Bu tarıhten 
evel vesikalarını kaydettirmek üzere istida ile müracaat 
edilmesi ilan olunur. (152) 1-261 

Bakalorya 
Felsefeden Lise olgunluk imti · · 
hanı baka 1 orya olanlara~ 

(Psychologie), (Philosophie), (Metaphysique), 
(Sociologie), (Moral), (Logique), (Esthetique) ders
lerinden hariçten lise mezuniyet ve lise olgunluk 
(bakalorya) imtihanlarına girecek olanlara, hariçte 
ders verecek ve onları ehven şerait altında bakalor· 
yaya hazırhyacak muktedir bir muallim vardır. İsti
yenlerin (Posta Kutusu: 223. Ankara) c:.dresine tah
riren müracaatları ... 

Nafıa Bakanhğından: 
Kütahya hattının Tavşanlı ista~yonuna mi.icavir Do

maniç ormanlarından kesilmek ve Tavşanlı istasyonunda 
veya ona mücavir istasyonların birinde vagonda teslim 
edilmek şartile muhammen bedeli 54.000 lira olan 40.000 

adet normal kayın traversle muhammen bedeli (1306) li
ra 50 kuruş olan 390 adet makas kayın travers kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeğc konulmuştur. 

Eksiltme 6 şubat 935 tarihine rasthyan çarşamba gii· 
nü saat 15,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğlı 
odasında yapılacaktır. 

İsteklilerin 4015 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat
larının malsandığma yatmldığına dair olan makbuz veya 
banka teminat mektubu ve ticaret odası vesikası ile bir
likte tekliflerini 6 şubat 935 çarşamba gi.inü saat 14,30 a 
kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu hususta yeniden yapılan şartnameleri 
275 kuruşa Ankarada Bakanhk Malzeme Müdürlüğün· 
den satın alabilirler. (121) 1 - 227 
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imar Müdürlüğünden: 

Yapılacak bir adet paf da dolabı için talih zuhur etme· 
miş olduğundan 28. 1. 935 çarşamba günü saat on beşte 
ihale edilmek üzere bir hafta müddetle temdid edilmiştir. 
(169) . 1 - 298 
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zellik kremidir. 
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korursunuz. 
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Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRlS1D 

En e!lki nasırlan bile pek kısa bir za ııanda tamamile 
kökten çıkarır. 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanes. 
Her Eszancde bulunur. ---------

Jandarma umtım kunıandanlığı 
Ankara satınalma komisyonun( an 

Jandarma ihtiyacı için aşağıda adı, sayısı, muhammen 
f atı, ilk teminatı, pazarlık ve münakasa gün ve saatleri 
yazılı mutbah edevatı ve yemek takımları satm alınacak
tır. Şartnameler parasız İstanbul Jandarma Muayene He· 
yetile komisyonumuzdan verilir. İstekliler 2490 sayılı ka
nun ve şartnamesinde yazılı vesaik ilk teminat makbuz ve
ya banka ve teklif mektupları ile komisyonumuza gün ve 
o;etatinde gelmeleri ve teklif mektuplarının eksiltme sa
atinden bir saat evci komisyona vermeleri (56) 

1 - ( 4) büyük kazan, (2) küçük kazan, (bin) bakır ye
mek tabağı, (2) büyük gcvgir, (1) küçük gevgir, (1) bü
yük delikli kepçe, (1) küçük kepçe, (3) büyük bakır ta
va, (3) küçük bakır tava, (2) orta saplı, (2) büyük saplı, 
(2) küçük saplı, (4) et satırı, (6) odun baltası, (4) pıçak, 
( 12) otUE iki numaralı et makinesi, (20) kapaklı bakır 
bakraç, bunların muhammen bedeli (809) lira (93) ku
ruş olup ilk teminatı (60) lira (75) kuruştur. Pazarlığı 
28. 1. 935 pazar günü saat (10) da, 

2 - (564) bakır karavana, (848) kapaklı bakraç, 
(32103) bakır yemek tabağı, (26) büyük kazan, (18) kü
cük kazan, (16) saplı, (6) Kepçe, (18) tava, (15) gevgir, 
( 46) et satırı, (79) et bıçağı, (22) bakır tepsi, ( 44) otuz 
iki numara et makinesi, (21) et baltası. Bunların muham
men bedeli (17180) lira (77) kuruş olup ilk teminatı 
( 1288) lira (56) kuruştur. Kapalı zarf münakasası 28/ l/ı 
935 pazar günü saat (15) te. (56) 1 - 121 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada teslim edilmek şartiyle muhammen 

bedeli 6975 lira olan 45 ton telgraf teli kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9. 2. 935 cumartesi günü saat 15 te Ankara
da Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 
523, 13 liralık muvakkat teminatlarının malsandığma ya
tırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun 
banka kefalet mektubu ile birlikte 9. 2. 935 cumartesi gü
nü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri li
.zımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada V ekilet Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 
(138) 1 - 264 
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Bugün Bu gece 

Rose Barsony ve Gc.orges Alexendre 
tarafından temsil edilen senenin en 

güzel Almanca ıözlü komedi 

AŞKTAN KAÇILMAZ 

Bugün Bu gece 
Senenin en büyük fransr:ı:ca komediai 
olan ve sevimli yıldız Marie Glory'nin 

çevirdiği 

DAKTiLO EVLENiYOR 
Diğer oyuncular - Jean Murat 

Armat d Bernard 


