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Giinclelik 

l ENi iÇ ÖDÜNCÜ 

. . Sıva~ -:- ~rzurum demiryolu 
ıçm yem bır ıç ödüncü, pek ya • 
kında baılıyor. Gazetelerin alım 
satıma ayrılan yazıları arasında 
bunu bir kaç gündür okuyoruz. 
lç ö~ünçlerin ulusal değeri, bu iti 
bugunden ulu•'un baş yazıları a -
rasına getiriyor. 

Ödünç, §İmdilik iki milyonluk
tul'. Bu ayın onu ile on beti arasın
da 19 lira yatıranlar 20 lira ödünç 
vermiş olacaklar ve bu 20 lira ü
zerinden her yıl yüzde yedi gelir 
alacaklardır. 

Bu ödünç belgeleri, ulus alım 
satımlarında pey akçesi ve karşı· 
lık olarak alınacak, bunlarla dev .. 
Jet borçlarının bir bölüğü ödene
cektir. 

Geçen yıl kapanan Ergani ö -
düncü ~e bu değeri taşıyordu, an
cak gelır yüzde yedi yerine betti. 
~ alnız bunda sayılı yurddatlara, 
hır uğur gibi, toplu kazançlar dü
şüyordu. 

Atatürk, dört ay önceki Kurul
t~y açılışında şunları söylemişler
d1: 

.. . '.'E~~ani öclüncünün üçüncü 
bif'umu de, bu yıl, beklendiği gi
bı kapanmııtır. Ulummuzun böy
lelikle hem devletin maliyec; olan 
gücüne güvenini hem de bayın. 
d~rlık •ıycuamıza verdiği değeri, 
bır daha göıtermİf olmaıı, öviinü
lecek bir erginliktir.,, 

Bu büyük sözler; ödünç itinin 
~aıarılanı iç~n ulusu yüce değerle 
?~erken yem yapılacak ödünçler 
ıçın de yeni yükümler vermekte . 
dir. 

Yurdda giriıilen büyük bayın
dırlık ~hımaıı, artan bir hızla 
iJerliyor, demiryollarımız her yön
de )'urdun çevresine doğru uza • 
maktadır. Karadeniz kıyısını da
ha geniş sarıyoruz, Afyon' dan 
Akdenize iniyoruz, batı Anadolu· 
sunda yeni yaptıklarımızdan baş
ka ya~ancı kapitallerin şimdiye 
kadar ıtlettikleri de bizim oluyor. 
Atağı doğuda Diyarbekir' e doğru 
hızla yürüyoruz, Sıvas'tan Erzu • 
rum'a doğru epey yol aldık. 

İ§te yeni ödünç ulutca yapıl • 
makta olan bu kadar işlerden 
yalnız bu son demiryolu içindir. 
Bakır yolu gibi Sıvas - Erzurum 
yol~ da ulusun verimine, değeri
ne ınanarak vereceği ödünçte ba
şarılacaktır. 

iki milyon, her yıl bu yolda u
luşun verdikleri yanında ufak bir 
sayıdır. Ancak hu ödünce yurd -
daılarm girmesinde ayrı bir değer 
vardu-. 

Baıka ulusların geçmitlerinde 
(yurdseverHk ödünçleri) vardır. 

Sakarya günlerinde türk ulusu 
Başkumandanının buyruğiyle va
rının yüzde kırkını vermekle bu 
Y?.ld~. başkalarına olan üstünlüğü
nu gosterdi. 

İyi ve duru günlere yetiştik a
cunu şaşırtan latkın kazanç y;l • 
larından ölçülü, emekli kazanç 
yıllarına girdik. Bu kazançtan bi
r~.zını yarına artırmayı hep dütü
nuyoruz. Ulusal ökonomik ku • 
rumlar~n~a~i yurddaşların ufak 
ufak bırıktırdikle . b" b"" .. k .. rı, ıze uyu f uvİn verecek sayıdadır. Bu biri
e~ .ere gelir Yeri, itletme yeri ge

~~ tk. İşte denıiryollarımızdan 
1 ır aç1ının, yurddaşların ödünciy-
e yapı ması bu dütünceye dayan
maktadır. 

1 
. Yurddaşlar gelirlerine, bilgi • 

erıne ·· · gore ış tutarlar yapılar 
bapt1ırırlar, paralar bi;iktirirler, 

un arın hepsinı" .. .. . t'" k n oz guvenı, ur 
sıya ~asına dır. 

.. işte iç ödüncü de üzerinde bü-
t un ·· 1 b .. .~uve~ erin toplandığı uluıun, 
.J.k deger verdiği işlerden bi .. d ır İd l!_lus huna da öbür iJler

. e 0 ugundan daha genic. bir 
ınan v ·· 1 Y e guven e sarılacaktn·. 

KEMAL ONAL 

Adımız~ andımızdır. 

• 
Habeşistan -Italya 

İtalya, Habeş iddialarını abayor, Hah~
şistan da yeni bir nota verdi 

Cenevre, 4 (A.A.) - Habetis
tan hükumetinin notasına cevab 
veren İtalyan hükumeti diyor ki: 

1 - İtalyan kuvvetleri Habeşis
tan topraklarında katiyen ileri 
gitmiş değildir. 

2 - Afdonb, Vardais'in mülha
katındandır. Orada İtalyan kıtala
rınm yıllardanberi bir garnizonu 
bulunmaktadır. 

3 - Hiç bir bombardıman ya
pılmamıştır, İtalyan tayyarelerinin 
uçmasına hahet kıtalarının Yal 
Val ve Varduri yakınlarında top
lanmış olmaları sebebiyet vermit· 
tir. 

madiyr -ı bu havalide uçtuğunu ve 
italyarı tanklarının boyuna bura
larda '.,aliyette bulunmuş olcluk
larrnı bildirmiftir. 

Gen"l Katib B. Avenol, bu no
tayı 11 sonkanun 1935 tarihinde 
toplanacak olan Konsey Üyelerine 
tebliğ edeceğini Habe1istan hüku
metine bilclirmi~tir. 

Cenevre, 4 ( A.A.) - Habe§is
tan'ın Uh•slar Derneğine müraca
atının, B. Laval ile B. Musolini 
arasındaki görüşmeleri kızışhr
masından korkuluyor. Çünkü iki 
ü11~"" arasındaki J.sıı.lledilmemiş me
seleler Somali - Eritre - ile Habe
şistan' a dairdir. 

5. SONKANUN 1935 CUMARTESi 

:~ıvas ·.Erzurum dcmiryolları tahvilleri sofj4 
ldinunun 1 O u ile 15 i rı-asında satıla çıka' 
rıfacaktır. }'iizde 3·edi gibi yiiluek bir faüi 
getiren bu talıviller en lriirlı ve en enıirı bir. 
iyraddır. Fırsatı lwçırrnayımz. 

Berliıı opera bina
sında ne oldu? 

Berlin, 4 (A.A.) - Havas ajan• 
11 bildiriyor: Dün Berlin'de saat 
l 6 ile 17 arasında opera binasın
da tuhaf bir nümayit olmuştur. 
Ahalinin meseleden haberi yok 
tu. Ve üç kordon teşkil eden zabı
ta kuvvetleri halkı, uzaklaşmıya 

sevkediyordu. Tayyarelerin uç
mau kati surette menedilmişti. 

Resmi mahfeller tam bir sükunet 
ve ketumiyeti muhafaza etmek
tedir. Propaganda Bakanlığı na?.i 
fırkasının reisi olan Bay Hitlerin 
yapmış olduğu bir kabul resmin
den bahsetmekte ise de bu iddia 
alman ihtiyat tedbirlerini hiç de 
haklı göstermemektedir. Hadise, 
esrarengizliğini muhafaza etmek
tedir. 

Her yerde 5 lı..uruş 

lstanllulda ~iddetli 
bir zelzele oldu 

Ziraat Bakanlıfı Meteoroloji 
Enstitüsünden: 

Dü.n lstanbul'da 16.39 da ti· 
mal ve cenub istikametine 20 aa
niye' den biraz fazla süren bir zel
zele olmuştur. Halkalı meteorolo. 
.ii iatasiyonunun hanu barosrafı 
23 milimetrelik bir çizgi yapmıı 
ve barografm atili yerinden fll'la
mı!ttr. Zelzele çok kunetle duyul. 
muştur. Hiç bir hasar yoktur. 

lstanbul, 4 (A.A.) - Bugün ls
tanbul' da muhtelif saatlerde bet 
defa zelzele kaydedilmİ§tİr: 
1 - Saat 16, dakika 41, saniye 49, 
2 - ,, ı 7, " ı 9 ,, 13. 
3 - ,, 17, ,, 42 ,, 10. 
4 - " 18, ,, 20 ,, 26. 
5 - ,, 18, ,, 55 " 52. 

Zt·lzt•lt• Çanakkale'de ele duyuldu 

Bu notayı Bay Suviş imzalamış
tır. ltalya'nın vermiş olduğu bu 
notadan sonra Habeşistan hüku
metinin Uluslar Derneğine yeni 
bir nota vermiş olduğu dikkl'lte 
de<?er görülür . 

------~---------·-·----------~-----

Çanakkale, 4 ( A.A.) - Bugün 
saat 16.45 de cenubtan tlmale ve 
l O saniye devam eden tiddetli bir 
zelzele olmu~tur. 

Cenevre, 4 ( A.A.) - Habefi•
tan hühıimeti. ltalya ile çıkan an
lafmazlık hakkında Ulu.lar Der
neğin~ telgralla müracaat ederek 
barı~ın korunması için her çare
ye baf vurulmcuını •Öyliyen 11 in
ci maddenin tatbik edilme•İni i•
lemif ve Guierregueli önünde top
lanmıs olan italvan kuvvetlerinin 
28 ilkkanunda habef kuvvetlerine 
saldırmış olduklarını ve iki kifinin 
ölümü ile iki kifinin yaralanmcuı
na ıebebiyet vermiş bulundukları
nı, iki İtalyan tayyare•inin miile-

Yugoslav sıyasasında değişiklik olmı)1acak 

Hay Yt•,:tit.• twkl~nen heyanna nıe~ini nı.-c·Ji14lf•rde okudu v~ 
hararrtti alkış l:trla kar~ılandı 

Belgrad, 4 (A.A) - Batbakan Bay 

Y cvtiç'in hükumetin, müteveffa kıral A. 

leksandr'ın zihniyetinden mülhem olan 

her türlü itbirliğini kabul edeceii ve 

dahili ııyasanın yasaların harfiyen tatbik 

edilmesi suretile takib olunacağı sure • 

tindeki beyanatı gerek ayan ve rerek 

saylav meclislerinde büyük bir teıir h11-

sıl etmittir. 

Eclirne'de 
Edime, 4 (A.AJ - Busfin ... t 18.41 

da Edirnede oldulrç. tiddetll bir -a-.. 
le duyuldu. 

Tekirdağrnda 
Tekirdağı, 4 (A.A) - Bqfin 19.30 

- 17 arasmda üç defa tiddetll ....... 
olmuı halk heyecana diipn69tlr. H ... 
yoldur. Şarköyiinde .,.. merla dan.. 
ları çatlamı9tır. Zelzele faadalarla 4- • 
vam etmektedir. 

lzmlr'de 
bmir, 4 (A.A) - Bapn lflect• 

sonra biri aaat 16,45 ıeçe dlt-1 ele 
18,23 de tid&tlr ve fiüt ffHmı• M 
zelzele olmuıtur. Hasarat ,.oktuıo. 

Belgrad, 4 (A.A.) - Baıvekil 

ve Dışarı işler Bakanı Bay Y evtiç, 
mebuıan meclisinde hükumetin 
beyannamesini okumuttur. Bu be
yannamede hükumetin, müteveffa 
Kırat Aleksandr'ın Yugoslavya'ya 
dünyada büyük bir nüfuz ve mev
ki temin eden, ona emin dostlar 
ka~andıran sıyaıasına devam e
dece~i ve komşularından aym dü
rüstlüğü, dostluğu istiyeceği beyan 
olunmaktadır. Bundan sonra da
hili aıyasadan bahseden Bay Y ev
tiç, hükumetin devlet idaresini 
tensik edeceğini söylemiştir. Ma
li bakımdan hükumet, büdcenin 
denkliğini temin etmeye çalıtacak, 
paranın istikrarını temine uğrata
cak, barışın en eyi rarantisi olan, 
memleketin emniyetini temin eden 

~---~---------·--·--... --------------
B. l.1aval Romaya 

hareliet etti 
Paris, 4 (A.A.) - Bay Laval 

m hareketi, hararetli fransız - İtal
yan dostlu~ tezahürlerine vesile 
vermi1'tir. Hareket esnasında "ya
,asm Laval, yaşasın fransa, yaşa-

. sın ltalya,, sesleri birçok defalar 
yükselmi,tir. Takriben iki bin ki
şi tesyi esnasında hazır bulunmuş
tur. Bav Laval, hareketi sırasında 
şöyle demiştir: 

"- İki ülkenin dostluğunu mü
hürlemek ve uluslarımızın uzlaş
ması işine Bay Musulini ile birlik· 
te çalışmak için Roma'ya gitmek
te olduğumdan dolayı bahtiya-
rım.,, 

(Sonu 2 inci sayıfsda) 

· ve ulusal Jerefi koruyan orduyu 
ihtimamla yetiştirmeye gayret e
decektir. 

Bay Y evtiç, hükumet heyanne
rnesinin okunmasından önce, o
kunması sırasında ve okunmasın
dan sonra bütün hazır bulunan 
parlamento azası tarafından tid
detle ve ittifakla alkıtlanmııtır. 

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

l(ar altında Ankara 
Ankaraya üç gündenberi yağan kar dün de durmaksızın 

devam etmiıtir. Sıfırdan atağı bir soğuk ve esen buzlu bir 
rüzgar da kara katılmış ve hu yüzden tehrin sokaklarında 
büyük bir tenhalık ve sessizlik görülmüttür. Baharda en gü
zel görünÜ§ÜnÜ giyinen Ankara'nın modern manzarası ka
rın altında bir kat daha güzelleşmittir. Dün Atlı Spor Kulü
bünün Orman Çiftliğinin timalinde yaptıiı binit sırasında 
a 1 t'llf ıu iki resmimiz buna bir delildir. 

ANKARA HALKEVJ Df 

Adanaııın kurtuluş yıldönümü kutlandı 

Dün aktam, Adana'nın kurtu
lut yıldönümü dolay11iyle adana
lılar tarafından Halkevinde gü .. 
zel bir müsamere tertib edilmİf· 
tir. 

Müsamere'yi Cebelibereket say
lavı General Naci, güzel bir söy
levle açarak çok alkıtlanmıttır. 
bundan sonra Bay Cevad'rn çok 
canlı bir hitabesi takdirle dinlen
miıtir. Bundan sonra "Mavi Yıl
dırım., piyesi oynanmıt ve Halke· 
vi amatörleri bu son temsilde her 
zamankinden daha büyük bir ka· 
biliyet ve olgunluk göstermitler
dir. En sonra Adana'nın kurtulu~ 

tablosu gösterilmit •• allatl.., 
mııtır. 

Güzel Adana'nm kurtulUfUDU 
kutluyan bu müsamere aDkaral1-
lara güzel bir gece geçirtmek fır
satını vermiıtir. 

Kazmı Özalp'm 
teşekkürü 

Istanbul, 4 (A.A) - Kurultay Haıka. 
nımız Kazım Ozalp, ydbaıı dotayısil• 

her taraftan mektupla ve telyaz11ile ateh.. 
ğı tebriklere teşekküre Anadolu ajanıını 
memur buyurmuılardır. ---·-----

l\lareşa 1 Fevzi 
İstanhulda 

ıatanbul, 4 (A.A.) - Büyük 
Erkanı harbiye Reisi Mareıal F ev
zi bugünkü Anadolu ekspresiyle 
Ankara' dan şehrimize gelmit ve 
istasyonda General Halis, General 
Salih, lıtanbul Valisi ve Belediye 
Reisi Bay Muhittin Üstündağ, teh· 
rimizde bulunan diğer yüksek rüt· 
beli zabitler tarafından ka11ılan
mıtlır. Bir kıta asker, po.lis •e ban .. 
do mızıka selam reımini lyfa et.. 
mittir. 

r -· --- -
Hilaliahmer gazetesi 

lluyrm11 dolayısiyle pazar· 

,,.,,;. ·""'' 111• t,.'lll':}Unıba giinleri 
~a:::.l'lt'mİ:; _yerine lliliili"hnH'r 

g11:::.,•t('~; çılmcfll•tır. llu .oıayıla
rın ue,.;m; Hiltililllımer'in ola
rol.-ıır. Çol• ·"ayıda /Jmıılncak 

bıı ~a:::.Nı• i<;in ıiir.,·ar ila11farı 

lflwc'" 11erilı•hilir • 
~-- - -

. 



SAYIFA 2 ULUS S !ONKANUt-1 l !l""'i CU"\!AR I E SI 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
B.LEŞIK DEVLETLER'DE 

Bay Ruzvelt silah yarışı -
nm önüne geçmek istiyor 

Vqington, 4 ( A.A) - Bay Ruzveltin 
1935 yılında silah yarışına bir son ver. 
:mek için elinden geldiği kadar çalışma. 
Ja azmetmiş olduğu söylenmektedir. B. 
Hull tarafından silah imalinin kontrolu 
hakkmda tanzim eclilmiı olan projenin 
Cenevre silahları bırakma konferaisrnın 
çerçevesi içinde bir anlaşma vücuda ge • 
tirilmesine yarayacağı söylenmektedir . 
A:nıerikanm Ber n sefiri Bay Vilson - ki 
Va§İngtondaki ikameti esruuında dıtarı. 
lfler bakanlığı ile görüımüttür-icab e
C1en talimatı haiz olduğu halde 10 son • 
lranunda A vrupaya hareket edecektir. 

Mumaileyh, Almanyanın da ittirak et. 
meıini arzu etmekte olduğd silahlan bı
rakma .konferansının yeniden toplanma. 
• için alakadar hüku~tlerin fikirlerini 
1'timzaç edecektir. 

74 iincii kongre 

Vaşington, 4 (A.A.) - 74 üncü kon

pe dün toplanml(ltır. Kon~ büylik U• 

'-al me'leleleri tetkik edecektir. Kon
pe relıliğfne Bay Baym! &eçitmi,tir. 

BirJcşik Amerikanın uluslararası 
adalet divanına girmesi 

V8fington, '4 (A.A.) - Demokrat 
....alıfelJer, Blrleflk Amerlbnm uhı•lar· 
.... , adalet diYmma giri,inln taadikf 
lttn •rw ~ buuır bir beyanat ha· 
.wıtmı ve banu kongreye verecelf· 
.. temin rimektedlr. Beyanatm gele· 
lelr hafta yaprlmur ihtimali vardrr. 

Cenevre iş hiiroımnda Amerikan 
murahhası 

Yatington, 4 (A.A.) - Cenevre ulua
'-araeı İf büro.unda Amerikayı Bay 
Luben temıiJ efdecektir. Bay Luben, :iş 
hakanlığı fstatietik bürosunu idare 6t· 

miıtir. Kendisi Amerikıanm o bürodo 
~ murahhası olacaktır. 

INGILTERE'DE 

Japonya'nııı Paris Biiyiik Elçİ8İ 
Londra'da 

Londra, 4 (A.A.) - Japon büyiik 
•Jçi.sl Bay Saito, diln aktam Londraya 
gelmiştir. Tokyodan dönilşündenberf 

ilk defa olarak Londraya gelmiş olan 
Bay Saito, bir gazete muhabirine bildi· 
rimde bulunarak fÖyle demiştir: 

"- Bu seyahatten maksadım Japon
yanın Avrupadaki diplomatik anıklık· 
lan hakkında B. Matsuideira ite görüş· 
mektir. 

Bir kadın tayyareci 
Afrikaya uçtu 

Londra, 4 (A.A.) - K~rn tayyare. 
c:l Ketith Miller, hafif bir tayyare ile 
Afrikaya müteveccihen dün sabah Gray
den tayyare karargahından hareket et
mittir. 

ISPANYA'DA -----
lspanya'da tahliye e•liler 

nıel·kuflar 
Barael4lna, 4 ( A.A.) - Aakeri ve 

... i makamlar tarafından S4 mevkuf 
tabliye edilmiftir. 

lepanya hükimıeti örfi idareyi 
uzatmakta serbest 

lladrid, 4 (A.A.) - Kortezlerin da· 
imi heyeti, hükumete memleketin heır 
tarafmda 8rfi idareyi uratma-k ve lii· 
sum göreceği vilayetlerde bu idareyi 
Jraldırmak mezuniyetini vermiştir. 

fAPONYA'DA 

Olimpiyad ve japonıar 
Tokyo, 4 (A.A.) - Uluslararası o

ıımpiyad k omitesinde Japonyayı kont 
Muşimas Soyioima t emsil edecektir. 
Kont, 1940 olimpiyadının Tokyoda ya. 
pılması için komitenin karar vermesi· 
ni ve programa basketbolun da alınma· 
aını istiycccktir. 

DE~IŞIK DUYUMLAR 

Havııtmanın ~uha
kemesi basladı 

' 
Flemington, 4 (A.A ) - Havptına . 

nm muhakemesinde, gene avukat V i· 
lentz parmağile Havptman'ı göstere
rek iddianamesine "cinayeti işliyen a
damın bu salonda olduğunu isbat ede· 
ceğiz.,, sözlerite başlamış ve sonra ha· 
diseleri anlatmıştrr. 

A vukatrn bildirimi devamınca, Havp
tman gözlerini kırpmadan ileriye dik· 
miş, hareketsiz bir halde duruyordu. 
Bayan Lindberg başınr öne eğmişti ve 
B ny L indbergtin alnından t er damlala
rı akıyordu. 

Vilentztin iddianamesinden sonra 
müdafaa avukatı kalkarak, iddia avuka
tının jüri heyetini tesir altına bırak

mak istediğini ve bundan ötürü usul 
hatası mcvcud olduğuna karar verilme
sini istemişse de bu istek abanmıştır. 

Flemington, 4 (A.A.) - Bayan 

Lindberg muhakemenin celsesine lştt. 

rak e'diyor ve Havptmanı ilk defa ola· 

rak görüyordu. 

Jüri heyeti sekiz erkek ve dörd ka· 

dmdaıı mürekkebtir. Erkeklerden biri 

makinist, ikisi çiftçi, biri sigorta me· 
muru, biri işçi, biri terbiye mütehassr
ııdır • 

Kadınlardan üçü evli, biri duldur. 
Bir ,ahid LindbcTgin evini tarif et

tikten sonra Bayan Lindberg pbadet 
yerine geçerek yemin etmiş ve bir mr· 
rrltıya benzer sesle bildiklerini anlat
mağa başlamıştır. 

Çocuğun kaçırıldığı günü anlatır 

ken Bayan Lindbergin gözleri yıaış-ar· 
m1'tır. Kocası o aralık sinirli bir hare· 
ket yapmı,trr. 

Bayan Lindberg çocuğun resimleri 
ile elbiselerini tanımıştır. 

45 dakika süren şalıadeti esnasında 

Havptman sinirli bulunuyordu. 

Hayatının en acı dakikaları olan bu 

§6hadeti esnasmda Bayan Lindbergin 

göstreıdili cesarete hayran kalınmıştır. 

Bay Lindberg karısı söylerken, on

dan cesaret almak ister gibi mütemadi

yen ona baıkıyo.rdu. 

Sonra kendisi fahadet yerine geç· 

miştir. Bay Lindberg merdivenin dilş

mesinden çıkımı olmak ihtimali olan gü. 
rültüyü nasıl duyduğun:.ı, çocuğun nasıl 

kaçmlmı' ve fidye istiyen mektubu 

nasıl bulmuş olduğunu anlatmıf, tüfe· 

tini alıp çıkarak baş hizmetçisinin gi
dip muhtara haber verdiğini ı;öylcmiş, 

pen(erenin altında bir adamın ayak İr· 

lerini gördüğünü ilave etmiştir. Bay 

Lindberg yarın da dinlroecektir. 

Çin'in ilk Roma sefiri 

Brendizi, 4 (A.A.) - Çiniın ilk Ro
ma .efiri Bay Lcon Von Tao Şanghay· 

dan buraya gelmiştir. Kendisi hemen 
Romaya hareket etmist ir. 

Sar'da tahrikat yapan gazeteler 
kapatılacak 

Sa.rbruk, 4 (A.A.) - Sar komisyo

nu, ehemmiyetsiz hadiseler hakkmda 

mubalağalı yHılar neşreden gazetele. 

rin kapatılacağını tebliğ etmiştir. 

Adatei'nin cesedi yakdd, 

Lahay, 4 (A.A.) - Adalet divanın

cıatı:i japon Uyesl Adatçinin cceedi dün, 
cenaze meraaiminm ıonra, yakılmıştır. 

Holanda ordusunun bir mBf reze si ta· 

2im meruimi yapmıştır. Ceaedin külle • 
ri Adatçinin ailes.i tarafından Ja,1>on· 
yaya nakledilecektir. 

Kazaya uğrıyan balıkçılar 

Barrio • Ontario, 4 (A.A.) - Buz 
üzerinde balık avhya.'l. yedi balıkçı, 

Simcoe gölünde çıkan bir fırtına yü
zi1nden buzlar i'•et:i J .. kalarak akıntı . 
ya kapılmışl a.r<lır. Yardımlarına gidil
miştir. 

, 
1 Bay Laval 

(Başı 1 incı' sayıfada) 

B. l.aval İtalyan toprağına girdi 
Roma, 4 (A.A) - Bay Lavalin To. 

rino ve Cenevre istasyonlarından geç
mesi, büyük sempati tezahürlerine vesi. 
le teşkil ebniştir. Fransız dışarıişler ba. 
kanı T orinoda Roma dan gelmiş olan 
B. Musolininin mümessili dük Cafferil
li ile bü tün İtalyan hükfunet memurları 
çok kalabalık bir halk kütlcni tarafın • 
dan karşılanmıştır. Halkın önünde ka. 
rabiniyeler bir kordon vücuda getirmiş. 

ti. 

---····~---

Y 1ınanistanda 
Katolik propagandası 
Selanikte çıkan "Volonte,. gazete

sinin yazdığına göre Yunanistan içeri
iş1er bakanlığı, son zamanlarda kato
lik misyonları tarafından mühim mik
yasta din propagandası yapı1dığ1na da· 
ir maham makamlardan raporlar almak. 
tadır. Bu raporlara göre katolik misyo
nerleri genelerin her ne suretle olursa 
olsun din değiştirmelerini mümkün 
kılmak için pek çok para harcamakta 
ve bu propagandayı daha sonra miras
larından istifade etmek niyetile, bilhas
sa eyi aile çocukları arasında yapmak· 
tadrrlar. 

Bu lumıata gıazetelel'in so.rgularma 
içuiifler bakanı, meseleyi ciddi bir su
rette tahkik ettikten sonra bu gibi ya
bancı propagandaların önüne geçmek 
il.zere gereken sıkı teodbi-rleri alacağını 
bildiımittir. 

Ötcyandan Le Mesaje Daten gaze
teai, Yunanistaın kültür bakanlrğının 

yabancı propagandası yapılmasını me· 
neden yunan ynalarına itaat etmedikle
rinden dolayı biri Selanikte, ikisi Kor· 
fo'da olmak üzere üç yaban.er mektebi
ni kapatmıf olduğunu ve aynı sebebten 
ötürü başka on beş mektebi de Uç bin 
ile on bin dirahmi arasında muhtelif 
para cezalarına mahkfun ettiğini haber 
vennektedir. 

ÇOCUK ESİRGEME KURU
MUNDA PARASIZ 

MUAYENELER 
Çocuk Esirgeme Kurumu sağlık ve 

&oysal yardnn müdürlüğüne tayin edil· 
mit olan çocuk hastalıkları mütehasaıaı 
Bayan Dr. Fahriye htt gün saat 12 ye 
kadar hata çocukları; 

Bayan Dr. Fitnat pazartesi, perşem
be sünleri saat 14 den sonra iç hasta • 
lıklı anneleri; 

Salı ıünleri saat 14 den aonra da 
harici hastalıklı anneleri; 

Doium ve kadm hastalıkları müte • 
ba11111 Bay Dr. lımail Hikmet çar§am
ba günleri saat 14 den sonra gebe ka • 
clmlar ve kadm hastalıklan muayenele
rini Çocuk sarayında yapmaktadırlar. 

Gebe kadmlardan muntazaman mu
ayeneye gelenlere doğumunda kurum e. 
heleri vasıtaıile her türlü yardnn yapıl· 
maktadır. 

Dit muayne evinde sabahtan alqama 
kadar çocuklann ve annelerin dişleri 
mua~eae ve tedavi edilir. 

uki çam~ırlarımzı Çocuk 
Esirgeme Kurumuna veriniz 
Kıt geldi. KJfUl &0ğuğundan ve bu 

aotuğun getir4iği hastalıklardan yok· 
1'1% yurddaşlarımrzı korumak hepimi. 
.zin boynumuza berctur. B" borcu öde· 
mit olmak için kullanmadığınız eski 
~rlarmuı, çoculdarınızm eskile. 
rini çocü: esirgeme kurumuna verinılz. 

Çocuk Esirgeme Knmmunun 
tebrik telçaf nameleri 

Çocuk eairgemckurumu tarafından 
huı.rlanan ••Jüb,, tebrik telgraf kiğıt· 
lan aureti huausiyede Viyanada bastı
nhmt çok zarif ve süslüdür. Bu kağıt.. 
lar ber telgraf merkezinde bulunur. 
Tebrik telgrafınızın bu süslü kağıtla 

muhatabınıza verilmesini isterseniz, ar
zunuzu telgraf memuruna söyleyiniz. 
Telgraf ücretinden başka vereceğiniz 

15 kuruş maksadınızı temin eder. Bu 
suretle hem çocuk esirgeme kurumu. 
nun bakmakta olduğu kimsesiz ve fa. 
kir yavruların baktmına yardım, hem 
de telgraf mızı çektiğin iz zata karşı da 
fazla saygı göstermiş ol ursun uz. 

fRANSA'DA 

Fransız para"ı J iikıwfrct·k mi? 
Londra, 4 (A.A.) - Bay T anner'in 

Fransa bankası müdürlüğüne t ayini şe
hirde büyük ve hususi bir rnemmıni

yctle karşılanmıştır. Şehirde Fransız 

h azinesinin kısa vadeli piyasanın ten
siki yüzünden kazanacağı faydalardan 
bah sedilmekt e v e bu piyasanın bu had 
itimad <lcvresi esnasında eskiden bırik
tirilmi ş olan sermayelerin yeniden or· 
taya atdarak kullanılacağı söylenmek
tedir. 

Bu te<lbirler sayesinde frank fiatı· 

n ın yükseleceğ i ve fransızla rla İtalyan

lar arasında yapılmakta olan göriişme

lerin bu hususta tesir icra edeceği söy

lenmektedir. 

Jt'ran~a - Cenubi Anwr ika 
hava seferi 

Fransa ile cenubı Amerika arasın
da.ki ilk merhalesiz irtibat, kanunusani 
ayının ikinci 15 günü içinde Josef L eb
ri tayyaresi tarafından temin edilecek
tir. Bu tayyareyi Rossi ile Codes idare 
edecek ve bunlar, hava Ftları müsaid 
olduğu takdirde hattı müstakim ;:?.erin· 
de cihan meeafe rekorunu )urmıya te
şebbüs tod~klHdir. 

.4 nkeılerimi:ı 

ISVE:Ç'TE 

Bay Bek"in ~Pyalıaıi ~ıya~al 
tlt•'!ilc1iL· 

Stokholm, 4 ( A.A.) - T,eh drşarr i "
ler bakanı Bay B ek, k end isi serefine 
verilen öğle ve akşam yemeklerinde 
hazır bulunmuşsa da beyanatta bulun
maktan kati surette istinkaf etmiştir. 

Bundan dolayı gazetelerde Leh - İs

veç münasebetlerine ait hiç bir makale 
intişar etmiş değildir. 

Baltık devletleri sıy!\sasınm almış 

olduğu istikamete binaen Bay Bek'in 

Baltık memleketlerinde şahsi ol anık 

t etkiklenle bulunmak istemiş olması 

ihtimal dahilindedir. 

Esasen İsveçin değ işmez sıyasası, 

her t ürlü gurupların dışında kalmak· 
ttr. 

ULUSLAR DERNE(;INDE 

Habeşistan'm miiraeaatı 

Cenevre, 4 (A.A.) - Royter ajansı 

bildiriyor: 

Habefistan, uluelar dcmeğine .and• 
• 

l~ 11 imi maddesi mucibine&" 

müracaat etmektedir. 

Ankaranın pazarları 

Ankara' da hayatın ueuzlamasın da meşhur puarlaıoJDJn böyilli 
rolii olmuştur 

Ankaraam JııeL ve armu.du kadar mq. 
bur bir hmuİJeti daha varda ki gün 
geçtikçe iinüni kaybediyor: Anlcaranın 

pahalıhğı... 

On bet yıl önceye kadar Osmanlı im
paratorluiunun bakımt.ız kalmıJ harab 
bir ıehri olan Ankara birdenbire büyük 
devrime merku olunca her teY az gel .. 
meğe bqlamııtı. Dükkanları az, evleri 
az, sokakları azdı ve çok tabii olarak yi. 
yecek, içecek, giycek, oturacak, azhğı 
kart111nda iatejin ~kluğu değerleTİ kıy. 
ınetlendirdi. Öyle ki, bir kaç zaman önce 
Ankarada barab bir oda bulmak bir köşk 

kiralamaktan daha zordu.. a 
O zaman Ankaramn pahalıbiı yalnız 

ev, dükkan kiralarında değildi: yiyecek 
ve içecek de o mabette pahalı idi. o. ae
ne evcl Ankaradan ayrılıp bugün tekrar 
eeJenler aradaki büyük fark kartııında 
hayrete diitmekten kendilerini alamıyor. 
lar .. 

Ankuada bayat pahalılığ1D1n bir kaç 
yıl iç.İnde lra)'bolmasmm ve Ankaranın 
ucuz ya§alll1' bir tehİı' haline gelmesinde 
Ankara pazarJannm büyük rolü olulu§. 
tur. Ankaranm haftanın belli aünlerin. 
de belli yerlerinde açılan pazarlan-

Ankara merkez olduktanberi latanbul
dan sonra en çok pazar kurulan ıehrimiz 
olmuştur. Hatta diyebiliriz ki pazarla. 
rın Ankaradaki üstün yeri ve başardığı 
iı lstanbuldan bile çok ilerdedir. lstan. 
bulda Aımaaltı, rneyvahoı gibi daima ve 
her gün bulunan (yarrpazar) lar vardır. 
Ankarada bunlar olmadığından pazarla. 
rın yükümü daha büyüktür. 

Ankarada pazar, salı, çarşamba, per
şembe, cuma günleri pazarlar kurulur. 
Pazar günü itfaiye meydanı arkasında; 
sah pazarı kale üstünde, çarıamba paza. 
rı Y enitehirde, pet'!embe pazarı Hamam 
önünde, cuma pazan lsmetpafa.:adw. Bu 
pazarlann içinde en ünlüsü sah pazarı • 
dır. Burası kendi ınikyaımca bir pana. 
yırı andırır. Y alna yiyecek, içeeelı cle
iil; ıi,.ecek - ~.Çünkü bütün 
Ankaraya ,..._ ~ boraJ• selirler. 
Köylü burau 7111mı. J'Oiurdana, pey • 
nirini, bulpnmu, ...._ satarak ltatma, 
kundura, saz, tua • ..,. llöyiiae döner. 
O.un İçİa Aabnma tarihi " etki pa. 
Ml"l olaa ..& paaın tam llir (aht.•e. 
rit) yeridir. o-le aradlinmz Al.kara 
balı hemea laemen yalnız banda ltalu. 
nur di:reWliriz_ 

Aynı ••anda ..ıı puan Aakara 
pazarlanmn içinde en acuz olanıdır da .. 
Çünkü buraya gelen köylü malını ikinci 
bir mutavaıata ••meclen doğnaclan doğ- 1 
ruya satıyor. Diier pazarlara gelen 
malların bir kıamı kirc:dar tarafından 
toptan buradan alınır ve diğet- pazarlara 
götürülerek sabhr. 

Pazarların içinde en kalabalık olanı 
cuma sabahları kurulan l smetpa§a pa . 

.....-.. Cılll"man talil .-.. wmlı11 
erkekli ... llliittmi laıt.h .... a.arayJ 
toplar. Y eniıehir ..--..da ti.ha .....-· 
bir hu...-yet (IÖrÜl'RDÜaı lleF• anlük(. 
'ü küçük hanr ~ batumn dal 
kürk mantolu pir, otomobille gelmİf } 
ma.t..a.e laıdu her ç8'it halka bara. 
da rastlamak mümkündür. 

Pualanmızda sahlan malın cinsine : 
göre tam bir tasnif yoktur. Satıcıla~ 

bir aktam evelinden hazırlık yapara1'; 

tahta aecllerin iizeriae aebze ve diie•~ 
satılacak teyleri ~tirirler. 

Pazarların en canlı satıt zamanı da 

öğleye kadardır. 

Her satıcının satbğı malın en iyt 

cinsi yetiftiren ye..clen ıelclijini söyle •' 

mesi adettir ı Mesela pazarlardaki bü ~ 

' tün elmalar Malatya ehnuı, a.ütün lııal.-

lar Ankara bab, ltiitiin patate.ler Ada. 

pazan malıdır. 

Pazarlarda astılanla bakkaldan alı 

nan arasında - biraz kalite farkı ol~ 

da - epey fiat farkı vanlD". Bu en faz. 
la yaf, peynir, yoğurt, bulıar, 90iuj 
patates, fualp, mercimek, ....... mey. 

va silti tr.ö,tiinin laalnııdan, larlanndan, 
evinden doğrudan doiruya aetirdiif 
maddelerde hissediliyor .• Dükkan kira. 

aı vermek, muhtelif verail•i Memeli 
ıihi masraflan olmıyan pazar eatıcıaı 

deha ucuza aatmalr. imkinmı buluyor. 

Pazarlan gezerken dtikkinmm kapı .. ' 

•• önüade kalabahğa ve alıt verite yarı 
kızgın, yarı gıpta ile bakan köıebatt 

bakkalı bize derdini döktü: 

« - Bizi ne tlarl.k, ae ·wer•iJe, .ae 

mütterisizlik ezmiyor. Y almz tu ceı.ine' 
üç lira koyup da sırtında lrifesi pazar 

puar, sokak sokak sam aeyyarlar yok 

ma? itte bizim belimizi Milsen onlardır. 
Bia clikkin kiratı .. i;•m, ıenna~ 

1 

bailıJOl'UZ, vwgi veriyonaa. Onı.m. elini 

deki M"8J' saba ~-İ--dan bafk'
bir ıeyleri, dertleri yok.. Tôana, çene.= 

1 

ye kavvet; sabalatan "qema kadar do .. 1 

j 
latmadık.Jan sokak, çal...+hhn kapı ' 
kalmıyor. AJ.ali de lııiz -....,,. nrsek'

1 

onlardan ahyor •. • 

Va.kıt öğleye yaklqtığı İçin pazar 
gittikçe kalabahk.13§ıyordu. O •ırada 
yanımızdan geçen sırbndak.i küfeyi el • 
ma doldurmuş bir köylü delikanlı, bak. 
kabn bize yüksek seıle dert yandığını 
anlayınca onu alaylı bir bakıtla süzdü, 
Sonra sıtma görmemiş gür sesile birte· 
viye bağırarak uzaklaşb: · 

.: - E snafa nisbet ! .. Gül kokulu M~. 

latya elması on beş kuruı1 ... » 
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J abancı pvsUI ı 

Za 
Bazil Zaharof kimdir? Diye sormak 

pek kolaydır. Fakat zamanımızın en eıt
rarcngiz adamı olarak tanınan Zabarof 
hakkındaki böyle bir suale kolayca ce-

( vab vermek kabil midir? Şair Homer 
gibi, bu adamın da doğduğu yer olarak, 
birkaç şehrin adını söylerler. Hatta 
Bazil Zaharof'un hayatta mı, yoksa öl
müş mü olduğunu doğru dürüst bilen 
ae yoktur. 16 eylQl 1934 tarihli gazete
ler, Londra'dan aldıkları bir habere da. 
yanarak, onun öldilğünil haber veriyor
lardı. Fakat ertesi glin bu haber tekzib 
edildi ve Bazil Zaharof'un hayatta ol
duğu bildirildi. Londra'dan gelen yeni 
bir haberde de, onun kendisini çok iyi 
hissettiği ve koltuklu arabasiyle şato
&unun parkında bir sabah gezintisi yap 
tığı bildiriliyordu. Bunun üzerine, bu 
işteki esrar perdesini yırtmağa karar 
veren bir amerikan gazetesi, bir muh
birini Londra'ya yolladı. Bu muhbir 
Amerikaya dönerek fU hayret verici ha 
beri getirdi: Bazit Zaharof öleli epiy 
olmuştu ve onun adını alan bafka blr 
adam onun yerine top tacirlerinin şey. 
tanca entrikalarını çeviriyordu. İşte. 

Bazit Zaharof hakkındaki son haber 
bundan ibarettir. Fakat amerikahla
nn heyecanlı şeylere olan merakları bl 
lindiği için, bunu ihtiyatla telakki et • 
tnek gerektir. Biltiln bunlardan anlaşı• 
Iacağı Uzere, bu adamın doğumu Ho • 
mer'in doğumuna, ölllmU de Musa pey. 
gamberin ölilmilne benzemektedir. 

Aynı zamanda milsteld bir roman-:ı 
olan bir gazeteci, bu adamın hayatmı 

aaran esrar perdesini kaldırmağa uğ 
raşmıştır. Bu adamın mazisini öğren

mek için ıariettiği gayretler, Zaharof
un ha}•atı kadar a!Aka uyandırıcıdır. 

Adı Noyman olan bu gazeteci, faraza 
Viyana savaş bakanlığında Zaharof'un 
dosyasını ele geçirdi mi, bunun boş ol-

teblerin şimdiden iflas etmiş oldukları
m görüyoruz, mantıka ve normale dö. 
nUş için bUtUn garbta bir aksülamel 
başlamıştır. 

Modernizme gitmeden yUlaıek aa • 
nat kabiliyetleri ortaya çıkamaz m1? 
Elbete çıkabilir. Böyle olunca da, bahu. 
sus ki sanat mazisi olmıyan memleketi
~izde, istikbalde bu maziyi yarıtmak 

için modernlikle işe başlamak kadar 
hatah bir iş olamaı. Modern sanatın iki 
başlıca kusuru vardır ki göz önUnde bu 
lundurmamız gerektir: 1 - uluslarara'
aı bir düşünüş ve telakkinin ifadesi ol
mak itibarile ulusal sanatın doğması. 

na mani otur. 2 - sanat hareketlerinin 
halka yayılmasına imkftn vermez. 

En ileri sanat ülkelerinde modemb
ınin ne şiddetli hücumlara uğramı~ ol • 
duğunu biliriz, estetik baknnından Ueri 
ıUrülmüş bu iddialan burada tckrarla
nuyacağız, Çünkil maksadnnu: mo. 
dernizmin muhııkenıesini yapmak de • 
gildir, sadece bize dokunabilecek zarar
larına işaret etmektir. Bu cereyanların, 
en doğru, en yerinde sanat telakkileri 
olduğu herkesce tasdik edilmiş bulun-
1aydı bile, memleketin sanat seviyesini 
yükseltmek mecburiyetinde olduğu • 
muz ve her şeyde "halk için" düsturu
nu güddüğiimüz şu sıralarda gene bu 
cereyanların aramıza sızmasını doğru 

bulamazdık. Kaldı ki bunlar teesslis et. 
miş bir otorite de değillerdir. 

Yalnız bizde değil en ileri kUltUr 
memleketlerinde bile modern s~natla 

halk arasında daima bir marj kalcaak -
tır. Fakat modernlik garb memleketleri 
için bir tehlike değildir. Bu cereyanr 
temsil edenler azhklardır ve bunun ya 
nmda normal snnatın bayrağı usta sa -
natkarların elinde ileri götürülür. Eğer 
bizde de va iyet aym olsaydı, eğer bu 
cereyanlar kendilerinden eser bekledi -
'timiz bütün gene muhitleri istila et • 
mek, bütün değerleri içine almak teh
Hkesini göstermeseydi, varsın yalnız beş 
on entelektliel için çalışanlar da bulun 
•un der ve geçerdik. 

Sanatkarlarımız tar )arının model
lerini garbt.m seçerlerken kendi meiri. 
lekctlerin', onun iht y'.lclarını d.ı biraz: 
düsünmel'dirler. Bilirler ki gen;ş küt • 
lelere hitnb edecek normal modeller ı"e 
orada var lır Snnltlarından değiy, faz
la ileri ['Örünmek övüncünden mem1e. 
ke·lcri l '. na biraz fedakarlık et e-
leı ne 1 J' ' rler? Ben uirçok şey l.a-
u. c.,l:' rı iuına .. tınr1ay.m. 

Ya,~r N..!bi NA YI"7 

ULUS 

• r , engız a am 
duğunu görüyordu. Ona, dosyanın l1rln. 
deki kağıdların başka bir bakanlığa zön 
derildiğini söyliyorlardı. Oraya gidip 
araştırıyor, bir şey bulamıyordu. 

Zaharof'un nüfus kağıdı bile yok • 
tur. Onun doğmnunun yazılı olduğu ki
lise defterleri, bir yangında yanmıştır. 
1873 de Londra'da bir mahkeme önünde, 
Zaharof, İstanbul,.da Tatavla'da doğdu
ğunu söyliyordu. 1908 de fransız hükQ
meti ona Lejyon donör nişanı vermeği 
dilşlindU. Zaharof o zaman bir belge ib. 
raz etti. Bunda, üç §ahidin de şehadeti 
altında, Zahari Vasilyo Zaharof'un, bi. 
rinci teşrin 1849 da, Muğla'da doğduğu 
yazılıydı. 1921 de Skeç adlı ingiliz ga
zetesi bir gene kız resmi neşretti. Res
min altında, bu gene kızın Zaharof'un 
ton ı.ı olduğu ve isminin de İvon Za
harof olduğu yazılıydı. Bundan birkaç 
gün sonra Zaharof bir tekzib gönderdi. 
Bunda, kendisinin nerede doğduğu hak 
kında yeni bir haber vardı: İstanbul'da 
Haliç fenerinde doğduğunu bildiriyor. 
du Bundan başka Londra'da asıl adı Ha 
yim Maneleviç Zahar olan, Hiram • 
Barnet Zaharof Jsminde birisi vardır. 
Miss lvon Zaharof'un babası olup Lit. 
vanya'da Vilkomir ıehrinde 1868 yılın
da doğmu~ olan bu adam B!Uil Zaha. 
rorun oğlu oldl\ğ\lnu iddia etmektedir. 

NoYTI'lan, bu dört şekli de anlatmak. 
ta_, fakat bunların hangisi doğru oldu
ğuna kendisi de karar verememektedir. 
Hayim Zaharof'un ıözleri ciddi bir de. 
Jile iştinad etmediği için bunlar nazarı 
dikkate alınmasa bile: Zaharof'un ha -
kimleri yumuşatmak Umidiyle yaşını 
kUçlik gösterdiği ve iki yaşından itiba
ren Tatavla'da oturduğu için orada 
doğduğıınu söylediği biliniyorsa da, 
1849 da Muğla'da doğduğu daha doğru 
gibi görünmektedir. 

Etrafında esrarlı bir bava yaratmak 
isteği bu adamda o kadar kuvvetlidir 
ki, Fransa'da Balenkur şatosunu satın 
aldığı zaman, civardaki bütiln şehirler. 
den bu şatonun kartpostallarını toplat
mış ve yeniden kartpostal yapılıp satıl
masını menetmişti. 

Za.harof iki veya Uç yaşında iken ana 
siyle babasının Tatavla'ya gelerek ora
da yerleştiklerini söylemiştik. Tatavla 
ya gelmeden önce onlar 30 yıl kadar 
Rusya'da kalmışlardı. Onun için isim
leri, Rus adı gibi ''of,, la bitiyordu. Za. 
harof'un çocukluğu ve gencliği de, do
ğumu gibi karanlıktrr. Noyman İstan
bul'a giderek, onun hakkında ağızdan 

haber toplamağı sınadı. Fakat öyle bi
ribirini tutmaz şeyler öğrendi ki, bun
lar kendisine önce bildiklerinden fazla 
tir şey öğretmedi. 

Budarını göre Zaharof mcktcbten 
çıkınça, en yabancı sanatları yapmıf, 

hatta "kılavuzluk,. bile etmişti. 
Başkaları da Zaharof'un ingiliz mis. 

yonerleıinden iyi bir tahsil gördükten 
ıonra, kumaş taciri olan aQıucasmın 

yanında çalıştığını, birgün kasadaki pa 
raları a~ırarak Londra'ya kaçtığını. fa
kat amcasının onun peşini bırakmadığı
nı ve yukarda bahsettiğimiz davanın bu 
yüzden doğduğunu söylediler. 

Nihayet Noyman, merakını daha iyi 
gider~cek bir ıey, tahriri bir belge bul
du. Bu. Taymiı gazetesinin 14 ve 17 
ikinci kanun ve 4 şubat 1873 tarihli sa
yıları idi. Bu gazete, İstanbul'da tacir 
olan Manuel Hifentides adlı birinin, 
kendisine aid 1000 ingiliz lirası değerin 
de yirmi beş sandık lbtikle 169 çuval 
cevizi yolsuz bir ıekilde rehine koydu. 
ğu için Zaharya Bazilyüs Zaharof is • 
minde birisine karşı açtığı davadan kı
saca bnhacdiyordu. Suçlu, kabahatini 
tanıyarak bu parayı ödemeğo çalışaca 

ğını söylemi ve 100 ingiliz lirası kefa
let mukabilinde muvakkaten serbest 
bırakılmıştı 

Buna göre muhakkak olan bir şey 

vnrs:ı o da 1873 de Zaharofun Lon'lra. 
da olduğu ve mahkemeye düştüğüdilr. 

Z rof J...ondr d n Atinaya gitti. Ora
dn bir müddet yaşıyarak ne olduğu bi
linmiyen i"ler, bu orada da seyyahlara 
tercümanlık yaptı. Londra'daki dava 
vazünden haysiyeti kırıldığı için, vazi. 
yeti güçle mi ti. fakat, daha o zaman 
nüf ;u olan ve ileride yunan başbaka. 
r.: olnrns olan B Skuludis ona alaka -
dar oldu hveç'teki Nordenfeld ıilah 
fabrikalarının Atina mümessili olan 
biı İsveçli yüzbaşı. daha büyük bir me
muıa} fte tavin olunduğu için hareke· 

te mecbur kalmış, ve yerine birisini 
bulması gerekmişti. B. Skulidis'i göre -
rek ona akıl danıştı. O da ona, Zaharofu 
tavsiye etti. 

İşte lstanbul'da "kılavuzluk,, ettiği 
söylenen, Londra'da muhakeme edilen, 
sonra Barone olan ve Lejyon donör nı. 
pnrmn bilyük Alib rUtbesini alan, haki 
H bir ispanyol dilşesiyle evlenen, Vi -
kers fabri1<asının ve Monte Karlo ku -
marhanesinin sahibi, dünyanın sayılr 

zenginlerinden Bazil Zaharof, iş haya
tına böylece atıldı. 

Bu iş hayatının B.Noyman'ın kita
bında okunan tarihcesi, hayret verici 
olduğu kadar alaka uyandırıcıdır. Bun
da o kadar inanılmıyacak şeyler var • 
dır ki, muhayyelesi en geniş bir roman 
cı bile, hakiki olan bu şeyleri dilşUnUp 
bulamaz. 

Zaharof'un yeni patronu olan Nor
denfelda, yirmi yaşında İngiltere'ye ge 
terek yerleşen ve kırk ıenedenberi ora
da dlah imalltiyle uğraşan bir isveçll 
idi. Birçok yeni iycadlar yapmıştı. Fa· 
kat en son icadı, hepsinden büyUktU: 
O, Nordenfield adlı bir denizaltı gemi. 
si icadetmiı ve yapılan denemelerden, 
bunun hakiykaten işe yaradığı anlaşıl
mıgtr. Bununla beraber, bilyük masraf. 
tarla yapılan zırhhlan faydası& bir mev 
kie dil§ürecelr olan bu ıiHihı hiç bir 
Avrupa donanması kabul etmek iste • 
miyordu ve Zaharof olmasaydı, bu icad 
İsveçliye hiç bir menfaat tem.in etmiye
cekti. 

Zaharof yqnanh idi. Ne için bir 
yurdseverlik göstermesin? Yunan do
narunası bir denizaltı gemisi satın alın 
ca ne kadar kuvvetlenecekti. Bu yolda 
yaptığt uğra;pnalar muvaff akiyetle ne
ticelendi ve ilk denizaltı gemisini yu • 
nan deniz bakanlığı satın aldı. 

O sırada Zaharof, kan bakımından 

yunanlı olmakla beraber, Tilrkiye'de 
doğduğunu hatırladı. Türkiye de onun 
yurd\l demekti ve onu Yunanistan'a gö 
re kötü bir vaziyette bırakmak doğru 

olamudı. Onun için Türkiye'ye de iki 
denizaltı gemisi sattı. 

Tabii Rusya'nın buna içerlemesi 
için daha fazla birşey lazım değildi. 
Onun için Nordenfeld firmasının Pe. 
tersburg'daki mümessilinin, çarın ba • 
kanlariyle müzakereye girişmesi çok ko 
laylaşmıştı Rusya'nrn bu icada allka • 
dar olduğunu gören öteki hUkfiıuetler 

de onun peşi sıra gittiler. 
Böylece, ıonradan bütün silah tacir

lerinin kullandıkları ve Zaharof siste
mi diyebileceğimiz bir politika doğdu. 
Bu kendi ~mleketinin katılmadığı bir 
ıaavaıta çarpı9an iki hUkfunete de ıilah 
satmak veya kendi ülkesinin doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle düşmanı olan 
hUkfunetleri bile silahlandumaktı. Şiın 
dl bile hava ailablanmasında bu ıiste
min ne kadar iyi Jdlrlar bıraktığını bl. 
liyoru.a:. Bunu da Zaharof'a borçluyuz. 

SlJah tacirleri kendi nokta! nazar
larını ahlA1r bakımından doğru g6ster-

menln yolunu da bulmuşlardı: - Silah 
da diğer mallar gibi bir metadır. Siz bi 
zim baydudlara silah satarak onların 

cinayet yapmalarını kolaylaştırdığımı
zı söytiyorsunuz. Fakat, haydudlara 
karşı kendilerini koruyabilmeleri için 
biz namuslu adamlara da silah satıyo. 
ruz. Eğer biz bu namusl\l adamlara da 
silah satmayıp yardrmımızı onlardan 

esirgeseydik o zaman onların şikayete 
hakları olmaz mıydı? Kabahat, öldür • 
mek niyetile bizden silah satın alan. 
lardadır. Asıl siz onlan ıslaha çalışın. 
Eğer bütün insanlar birleşip de silah 
&atın nlmaktan vıızgeçselerdi, silah ya
parm11 dıl:? Biz kendi hesabımrza fa:-anz 
tencere yapıp satmağı tercill ederiz. Siz 
bize, her gün daha modern silahlar yap. 
tığımızı söylilyorsunuz. Fakat silah ni
hayet bir Alettir ve olan bitenden mesul 
tutulamaz. Mesul olan, insanlara silahı 
ele aldıran öldilrme isteğidir. Böyle bir 
isteğin tesiri altında olan adam, taban
ca bulamazsa bir iskemle, şişe veya taş. 
la hücuma kalkışır. Siz madam ki iyi 
ahlaklı a:fanıta.sınız, kendi işinize ha· 
kın, kalpleri ıslah etmeğe çnlışın. 

Doğru gibi görünen bu mülahazanın 
hakikatte yanlış bir tarafı vardır. O da, 
insanların tabiatmdaki psikolojiyi, bi. 
Jcrek veya bilmiyerek, tecahül etmesi
dir. Bu mülahaza, insanların gördükleri 
itlerde fırsatın ovnadı2ı rolU heeaba 

5 SONKANUN 1935 CUMARTE~ 

j Bir İngiliz gazetesinin görüş· e yeni yıl 
30 birinci kanun tarihli Sondey Ts.y- ı 

mis gazetesi, "1934 - 1935, başarılan İ:j
ler ve verilen vaidler,, b~lrğı altında şu 

cilerin mıntakaları değiştirilmek sure
tiyle daha fazla iş bulunması imkanları 
arastırılmı§tır. 

baş yazıyı ya,;maktadır: 

•• Yarın akşam İngiltere halkı, gö-. 
nUlden yeni bir yılı kutlulıyacak. Bil -
tün cesaret kıracak vaka ve hadiselere 
rağmen geçen on iki ay içinde birçok 
işler başarılmış ve gelen 1935 yıh da 
limitler vadederek girmek üzere bulun
muştur. Bir yıl önce yeni bir yıla şüp
heler içinde, fakat UmidH girmiştik; 

Bu yıl içinde büyük ve mühim tecrU· 
beler geçirdik. Bundan sonra henüz 
halledilmemiş olan m~seleler, dilediği
miz şekilde inkişaf gösterecek midir? 

Geçen yılın olan biten hadiseleri, 
bir yıl evelki Umidlerimizi kuvvetlen. 
dinniştlr. Henüz işsizlik yakamızı bı • 
rakını§ değildir. Hilkfunet bunun önU • 
ne geçmek için biltlin gUcUnil harcıya
rak tedbirler almaktadır. Fakat ticare
timiz adamakıllı canlanmış bulunuyor. 
Bu canlanma neticesi olan herkeste ye
ni ve canlı bir güven duygusu uyan.. 
mıştır. 

Hatta - yeni tabiri ile söyliyelim -
fevkalade mıntakalarda bile göze çar • 
pan bir kendine gelme ve bir kalkınma 
vardır. Bu mıntakaları dolaşmış olan
lar, işıiz halkın yeni Umidler besleme
~e başladıklarını bildiriyorlar. Bunun 
bir çok sebebleri vardır. Bunlardan bi
risi igsiz!ik merkezlerindeki gönüllU 
soysal hizmetlerdir. Bu ıuretle i§siz • 
ler kendilerinin unutulmadıklarını an
lamakta, kendileri için iş alanı haı:ırlın.. 
dığını hatırlamaktadırlar. 

İkinci ve milhim sebeb de ticaretin 
gelişmesidir. Bu sayede en faı:la aıkın
tı çeken mıntakalarda bile it bulmak 
imkanları çoğalmakta, §artlar yoluna 
girmektedir. 

Bazı yerlerde yeni sanayi kurumla
rı vücud bulmuştur. Bazı yerlerde de iş 

Bugiin muhtac olduğumuz refahı, 

sanayiin devamlı surette C<,)nlanmasın. 
dnn başka hiç bir şey temin edemez. 
Dunu da ulusal hükrnetin tesis etmiş 

olduğu matr istikrara borçluyuz. 
Dışarı sıyasasının görünüşiine ge .. 

lince, geçen on iki ay içerisinde birçok 
defalar barış tehlikeli yollara saptı, 

Öyle zamanlar oldu ki Avrupa devlet .. 
lcri 1914 ~ıhndanberi görülmemiş bir 
derecede biribirlerile savaşmağı ynk • 
laşmış bir hal ve rnanzara gösterdiler. 

Avrupa dramının birçok yerlerinde 
§iddet başlıca rolü oynadı. Franna'da, 
Almanya•da, Avusturya'da, Holanda'da, 
İspanya'da Amerika birle ik devletle • 
rinde sınai ve sıyasal sıkıntılara knn 
dökülmesi de arkadaşlık etti. 

Bununla beraber bu yıl, daha fazla 
Umidler vererek kapanıyor. Pekaz za • 
man önce en fena ,ekle bürünmüş ol;ın 
hadiseler, bugün en ;yi şekle dönmekte
dirler. 

Her ne kadar Sar muamması henüz 
bir <:evab beklemekte ise de bunun ye
ni bir çatr§maya değil Fransa ile Al • 
manya arasında bir yaklaşmayı temin 
edeceği umulmaktadır. 

Cenevre'de tehlikeli bir vaziyet alan 
yugoslav - macar ihtilftfı dostça hal
edilmiş, Rusya uluslar kurumuna katıl
mış, Vaşington kollektif bir sistem için 
de barış davasına çalışmağa hazırlan • 
mıştır.,, 

Gazete, bundan sonra tekrar sözU 
lngiltere'nin içeri işlerine getirmekte 
ve o durum üzerinde fikirler yilrilttiik
ten sonra yazıyı şu elimle ile bitirmek
tedir 

" Yeni yıla Umidle bakmnk için bir 
çok sebebler bulmaktayız.,, 
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katmamaktadır. Hoşlanmadığı bir klm
aeyi kafasına şişeyle vurarak öldilnneğe 
kadar varamıyacak olan bir adam, o kim 
seyi, rahatca cebinde taşıdığı ufak bir 
tabancanın tetiğini hafifce çekerek da

ha kolay öldilreceğini düşününce, ol. 
dUnneğe daha kolay karar verir. Öldilr 
meyi maddeten kolaylaştırmak öldür
me isteğini ona aşılamak demektir. Si
lah tacirleri ne derlerse desinler, "si -
lah da her hangi bir mal gibi bir meta 
değildir . ., Onun için, ıi1ah ticaretinin, 
faraza kokain satıcılığı veya umumha
ne işleticiliği gibi telakki edilerek hoş 
glSrUlmcmesi tabii bir ıeydir. Yalnız 

herhangi bir salonda bir silah tacirinin 
bir uınumhanecl gibi hafif bir teneuUl
le karşılanmaması, vicdanımızın daha 
klfi derecede tckemmill etmediğini, ol 
gunlapadığmı gösterir. 

Denizaltı gemilerinde muvaf fakfyet 
kazanan Zaharof, kendi lhtıraslarına 
daha uygun bir dlipnanla boy ölçUtme
ğe kallanııtı. Bu da, mltralyözll icad 
eden Sir Hiram Maksim'df. Aralarında

ki çarpı§llla, 1886 dan 1888 e kadar, ikf 
yıl ıürdU. Bu çarpışma hakkındaki ma
lfunatı asıl kaynağından Sir Hiram'ın 

hatıralarından öğreniyoruz. 

1886 da Hiram, mitralyözünü satmak 
için İtalya hükfunetiylc mlizakereye gi 
rişmişti. Fakat bu işte kendiıine rakib 
olan biri vardı. O da, gene mitralyöz 
satmak isteyen Nordenfeld'di. Fakat 
Hiram'm silahı bu gibi silahların hep
sinden Ustiln olduğu için, o biç kimse
den çekinmlyordu. La Spezzia'da Ce
neve Dükünün önUnde silahın tecrübe. 
)erinin yapılması kararlaştırılmıştı. O 
ı:amana kadar silahının tecriibelerini 
Hiram daima kendisi yapmı tı. Fakat 
o sıralarda mühim bir is yüzünden İn· 
giltere'de kalmağa mecbur olduğu için 
tecrübenin, en iyi mlitehassıslarından 

ikisi tarafından yapılmasını kararlaş • 
tırdı. Bu adamlar kendilerin güveni. 
yorlardı. Yalnız bir kusurları vardı: iç. 
kiyi çok sevmek. Tecrübe günU geldi. 
Vikers - M ksim'in acentesi, mütehas -
sısların oteldeki odasına gittiği zaman, 
ikisinin de zilzuma sarhoş olduğunu 

gördü. Bir giln önce, Nordenfeld'in 
acentesinden başka birisi olmıyan çok 
nazik bir adam onları davet etmiş ve iç
ki içirmişti. Bu yüzden tecrübe ertesi 
güne kaldı ve Ceneve Dükü yirmi dört 
ıaat fazla beklemiş oldu. 

Çarpışmanın ikinci safhası Viyana'
da cereyan etti. Orada da Hiram ve 
Nordenfeld karşı karşıya idiler. Zaha. 
rof rakibini atlatma!t için ne yapacağı-

nı bir türlU kararlaştıramamıştı. Tec • 
rilbelerin yapılacağı günden bir giin 
önce bunlara riyaset edecek olan Arşi· 
dükU buldu. Onunla konuşurken takır .. 
dı arasında yarın yapılacak olan tecrü. 
belere gitmenin faydasızlığını, mitral
yözün işe yaramaz bir silah olduğunu 

ve tecrlibelerin, Arşidük'ü memnun et
miyeceğini kendisine anlattı. Aksi gibi 
Arşidük bu tecrübeleri görmeği çok is-. 
tiyordu. Onun üzerine Zaharof daha 
iyi bir çare buldu. İngiliz işçilerine 
para vererek Hiram'ın yeni tecrübeler. 
de kullanılacak olan silahını tahrib et
tirdi. Hiram son dakikada i in farkına 
vardı. TecrUbe saatı gelmişti. Zaharof 
tecrilbeyl görmeğe gelen gazetecilerin 
arasına karışarak, atışlar bittikten son 
ra Nordenfeld mitralyözfinün kazandı • 
~ı muvaffakiyeti methetmeğe başladı. 

Ertesi gün gazeteler hep bu mitralyöz:· 
den bahseden makalelerle dolu idi. 

Bundan birkaç gün sonra Hiram. 
Zaharof'u görmeğe gitti. Bu ziyarette 
ne konuştuklarını kimse bilmiyordu. 
Fakat aynı yıl içinde, yani 1888 de Lon 
dra'da Zaharof'la Hiram Maksim ortak
laşa bir şirket kurmuşlardı. 

Noyman kitabında Zaharof'un Rus. 
yayı nasıl elde ettiğini, rus - japon mu 
harebesinde, sonradan büyük harpta, yu 
nanlıların Anadolu'da yaptıkları snvaş
ta ve nihayet Mnusul petrolleri işinde 

oynadığı rolleri de anlatmaktadır. 7.n
harof nihayet 1923 de son bUyük d 1 -
veresini çev'rdi. Monte Karlo kıım:ır'l·ırı. 
nesini bir milyon İngiliz lirasına sat n 
alarak 1927 de Uç milyon dört yüz bin 
İngiliz lirasına sattı. 

Aynı yıl içinde de Vickrs şirketin • 
den çekildi. Sevdiği biricik kndın ol n 
DUscs dö Villafranka ölmü tür. Ş"mdi 
de Zaharof öPmU heklem<'ktedir. 

''Lcs Annal~s .. - 10. 12. 914 

-----l!P• ------
Açıl{ teşe { \: ·~ · 
Duçar olduğu hastalıktan ma

alesef kurtulamıyar k 1 · i ve v
dik1erini göz yac;larmn boiTan i
ğerpare o;,ium Aram'ın ziyaı do
layısiyle gerek şifahen ve ger ·• 
se tahriren beyanı taziyet eclc e 
cenaze merasiminde bulum:ın <1" t· 
larımıza ayrı ayrı tcşekVi' ve 
minnettarlıklarımızı 2rza kar..,dac;. 
tığımız büyük felaketin tecr "rü 
mani olduğundan muhterem ga
zetenizin bu hususta delaletini ri
ca ederiz. 
Margarita Karpiç .lorj Karpiç 
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ULUS SAYIFA 6 

l 
_ .). 

ASKERi MECMUA 

Askeri mecmuanın 1 ilkkanun 934 
tarihli 95 inci sayısı çıkmıştır. Büyllk 
kıtada dört yUz sayıfa ile içinde 8 dı • 
var h ritası ve metin harici papiye ku
ıe il erine 17 resim bulunan bu zengin 
ıayı At ttirk'ün askeri veci eleriyle 
bas am ktadır. Sevk ve idare, harb ta
rihi tetkikleri, husust hallerde muhare
be, da cılık, havacılık, teşkilat ve tesli
hat, fikir ve terbiye dersleri, terbiye 
meselesi, harbiye mektebinin yUzUncU 
yıld 'n 'mlinün kutJulanmasr, yabancı 

aırmleketler neşriyatı, yabancı ordu • 
larda manevralar, orduda spor, yerli ve 
yabancı kitablar mevzuları üzerinde bir 
çok yazılar, tarih kısmında Almanca -
d n tercüme edilen "1914 den 1916 ya 
kadar Balkan ve Türkiye'de büyük 
barb,. ve lahika olarak, mütekaid Mrl. 
General t. Halil'in .. 1875 - 1878 osmanlr 
ordusu seferlerinden 1876 - 1878 osman 
1ı - ınrb seferi,, adlı yazısı vardır. Çok 
bilyllk bir özen ve dikkat eseri olan H• 

kert mecmuanın tek başına koca bir 
eser olan bu cildin fiatı yalıu.s 40 ku • 
l'Uftur. 

MOZIK VE SANAT 
HAREKETLERi 

Bu değerli mUzlk ve sanat mecmua
•mın ilk ve son kAnun tarihli 4 ve 5 in 

el sayıları bir arada olarak çıkınıştrr. 
İçinde Bay Necib Ali'nin "mUdk yü

rUyl\şilnüz> Ray AbdUlhalik Cemll'in eye 

ni bir şef,, Bay Mahmud Ragıb'm "pa

ra - ihtisas • organizasyon,, Profel6r 

Bay Mustafa Şekib'in "ruhiyat kar§ı • 
•mda öğrenme ve öğretme,, Bay M. Şa· 
klr'in "cUmhuriyet deYrinde musiki 
folklori,, Bay Sadi Yaver'in "Anadolu 
musiki inin bir iki karakteristiği,. Bay 
Nurullah Şevket'in "acı tc~lğinde 

hançere v teneffüs cihazı,, Bay Çclik'
in <mu iter ve matbuat> Bay Vahid 
IJUtfii'nUn "üç tenkid münasebetiyle,, 
Bay Nedim'in "t mbur tipli çalgılar,, 
Bay M S kir' n chalk oyunları> Bay 
Ah d rcf'in "rağb~t etmediğimiz 
ı 1 r,, Bay ~üleyman Altay'ın sahne 
ve ar, Bay Haestro Eşrefin "ıe
rifMuhiddin konseri,, ve bunlardan ha • 
ka b r ok san t haberleri, tenkidler 
v. I! v dır. T nesi 20 kuruştur. İstan. 
buld çıkar. 

YE rJ ADAM 

İkinci yılının ilk sayısı yeni fonna 
ve 2 s::ıyıfa ite çıktı. Birçok yenilikler 
ve resimlerle başlıca değerli yazılar ara 
•ında şunlar v rdır. İsmail Haıkkı'nın 

"Hata içimizce halk1 inkar edenler 
'9ar'' , "Bizde Hamlet niçin oynana • 
mu,, .yazrları. Hüseyin Avni'nin Tttr -
kiye'nin iç ökonomisi, Lütfü Emiroğlu 
nun Et san~tımızı nasrl diriltebiliriz? 
Arif n 'if'nln reportajı Haliçte bir ya 
rınwı. iffet Ömer'in Karadenizden. 
Ha1' Unlqnftni nuleri Mısır sanatı. 
Karagörün Xadıkly ihtıaap afalıfı. 
Masıılmo Bentcmpclli'den tcrcUme bilet 

LJhıı'un Romanı: 4 

ye. Sıyasa acununda olanlar. Kitab ten 
kitleri. Kısa tetl:ik ve tenkidler, •e da· 
ha birçok yaı rlı yazılar ve re6imlet 
24 sayıfayı doldurmaktadır. 

TEDA VI SERIRlY A Ti VE 
LABORATUVAR MECMUASI 

Bay Akil Muhtar'ın idaresinde çıkan 
bu meslek mecmuasının clynl tarihli 
15 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda Bay 
Akil Muhtar'ın "eserim ile o ·1uma,, 
"Müzmin piyelonefrit ve yüksek kan 

tazyiki hakkında, Bay Abdülkadir Lilt· 
fü'nün "Hind yağı nebatı bczirlcriyle 

vahim bir tesemmüm vakası., Bay Nec
meddin Rifat'ın nebebi yukarı ttnef. 
fUs yollarında bulunan ric huraçları,. 

Bay Necmeddin Rifat'rn «Angor Pecto -
ris tedavisinde aslaanimler,. Bay A. 
Sliheyl'in Divriki'de "prenses Turan 

Malik hastahanesi,, Bay A. Süheyl'in 
''hUcre - göze., tabiri hakkında,, başlık. 

Jı yazılarile bir çok hulasalar, haberler, 
ıncıleki malOmat vardır. 

YAPI KOOPERA Tlfl..ERI 

TUrk koopcratifcillk kurumu tara -

fından Karınca dergisi ne,ri3'atının 

ilk kitabı olarak bastırılan bu eser, biz 

de yapı kooperatifi hareketinin ba~ta. 

mrg olması dolayralyle çok ehemmiyet 

kazanmf!trr. "yapı kooperatifleri ne • 

dir? Nasıl kurulur, nasıl işletilir?,, ya

zıılyle muhteJlf memleketlerde yapı ko 

operatlrtcri hakkında matCUnat, "Ber • 

lfn belediyesinin gUddOğU yapı ılya • 

seti, şehircilik ve ln11aat leooperatifle -

ri,. profesf:>r Dr. Kealer'in "yapı koo • 

peratiflerf,. ba~lrklr yazısı, Ankara '8-
pı kooperatifinin nizamname oroiesl 

mevzulu yuılar Yardır. 

HAMLE 

Ağac kUltUrUn\ln yıyılmasr davaıı 

için çıkan bu gene ft OlkillU mecmua • 
nrn 11kkanun tarihli 8 inci sayısr intl • 
şar etmiştir. İçinde birçok mcslekt ya
zılar, ormancılık davasını müdafaa eden 
makaleler ve ormancılık neşriyatı Uze
rinde düşUnceler vardır. Tanesi 10 kü .. 
nıştur. Tavsiye ederiz. 

Kitablar: 

İçeri İşler Bakanlığı Mahalli İdare
ler Umum MüdürU B.K. Naci'nin Uç ki_ 
tabı satışa çıkarılmıştır. 

Vilayet Hususi idareleri: 125 bUyUk 
aayıfada, bu teşekkillUn tektmUIU tari
hini ve birçok garb devletlerindeki ku· 
rulma ve çalı~ma ~eklini içine almı§tır. 

Şehirler ve belediyecl1ik; bu lritabm 
henüz birinci cildi çıkmıştır. Bu ellddt 
P'tansız, Belçika, Avusturya, Jt~a. 

Bulgar ve Polonya belediyeleri UO ..._ 
yük aayılada tetkik edilmfttir. 

Belediye kanunu v. •saslırı; llOD 

belediye kanunu layihasınm Dwı.t 

Ş6raaında •e B. M. M. ılnde1d mi• 
kerelerl, kanunu iyzah eder tekilde ya• 
zılmııtır. Kitab belediye kanununun 
gtbel n istifadeli bir prhl halindedir. 
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• 
enım Günahım 

Yazan: 
(MEA CULPA) 

ANNIE VIVANTI 

Lady Muriel ile Lady M~isy 
yeniden bir kahkaha attılar ve 
hepsini annelerine anlatmak için 
salona kostular. 

- Mater, düsün, o çocuk ne 
adınr, ne Mısır'da bulunduğunu, 
ne de yalan ne olduğunu bilmi -
yor. 

Darling de, yü.zü krpkmnızı, 
girmisti. Gitti, babasının bacakta
n arası?a sıpndı. Düşes, onu ok
ıamak ıstedı; fakat çocuk çekildi 
ve yüzünü babasının göğsünde 
aakladr. 
• - Ne tutuk kızcağız!.. Bura • 
'1a mı doğdu? 

Norman cevab verdi: 
- ~ayır, İskoçya'da (foğdu. 

~~at hır çöl çocuğu gibi vahşi -

Sonra, bzmm anşm aaçlarr 
nı o~arak, ili.ve .w; 

ltalyanc:a aılmdan türkçeye çerirenı 
NOSHET HAŞIM SlNANOOLU 

- Y akmda onu A vnıpa'ya gö 
türeceğiz, ve iyi terbiye edilmiş 
bir ingiliz küçük hanımı yapaca • 
ğız. 

Dük, gülümsiyerek atıldr: 
- Yazık! - dedi. - iyi terbi

ye edilmiş bunca insan zaten var. 
Ve oğlu, baba kollan arasında 

yuvalanmış o sarışın küçük başa 
dalmış, 

- Benim de bu türliisil ho~u " 
ma gidiyor, - dedi. 

•••• Anasr ile bacası gitınelC 
üzere ayağa kalktıkları zaman, 
Durham viskontu Lord Harolcl, 
Darling'e yaklaştı; 

- Allaha ısmarladıl[, - de • 
di; - ben seni daima Mimoza di
ye çağıracağnn. BüyUdiiğüm a • 
maa da seninle nleneeefim 

·- J 
Türlt {adınlığının • 

sesı .• 
Tiirk kadınına son verilen önenler 

yır un her tarafında k k1ıi bır sevine 
ve hareket uyandırdı. Bız bu yazıyı bu 
duygulara bir örnek olar:ık Kayseri ga
zetesinden alıyoruz: 

Yüce Atatürk'ün ve Türkiye Cüm
huriyctinin 11 yıl içinde asırlara sığ

mıyan ve akılları şaşırtan c siz inkı

ı;bJarmdan birisi de kadınlı~ın layık 

olduğu mevkii ve h. kkı vermesidir. 
Bundan ötürü bütün kadınlar AtntUrke 
ve onun yarattığı Halk Fırkasına karşı 
ne kad r sonsuz saygılarımızı sunsak 
gene bu ,ukran duygularımızın binde 
birini ifa edemeyiz. Çünkü kadınların 

saylav olması acundaki en ileri ve bil
yUk uluslarda bile pek az görUlen şey
lerdendir. Biz tUrk kadınları ise er
keklerle her ,eyde beraber olmak için 
bu yeri de almağı tabii pek çok iSzledi· 
ğimia halde coşkunluklara ıa

vaşmadılc. ÇünkU Atatürkiln lstekleri
miı gibi bu dileğimizi de vereceğine 
inanıyorduk. Doğruluktan ayrıJmıyan 

bUyUk de.rimel •e yapıcı bu öneı\imlsl 
de vermek için temiz yUreğinde bUytık 
bir duygu duydu ve kedınlıfm yUJtteJ. 

mesi lazım gelen en son yere çıkardı. 
Ne idi o istibdad vt saltanat zamanın
daki kadın yaşayışı onlarca kadın aoy
aal haklarından mahrum bir tutsak eğ
lenceye ınahıuı bir oyuncak, bir hiçti. 
BUtUrı MıÇU da kadtn olarak doğması 
idi. Bu tuteakhğa, haksızlığa içimiz
den bit afltyor, baykmyorduk. Fakat 
bize hiç bir hak verilmediği için bu in· 
yıcılığa ve tutlakhğa iıteınlycrek 11ıta
narak boyun eğmeğe mecbur olduk. 
Zavallı kadınlık yıllarca atılmış bir 
halde bıralnlarak Adeti ben1iğini anla· 
maz oldu •e bir e"§Y• gibi lnNlllar ara
ımda dolaştı durdu. O kadar paslandı 
unutuldu ki artık varlığından şUphc e
dilir bir hale geldi, fakat Anadoludan 
birdenbire bir §İmşek şiddet ve çabuklu. 
ğu ile parlayıp gelerek yurdumu'2u, ben 
liğimizi kurtaran Atatürk, kadınlığın 

da uyuşmağa başhyan istek ve Umldle· 
rini yeşertip filizlendirdi. :Sizi bu ka
dar kUçUJten her türlü haklarımm sak
lıyan kuvetleri yıkarak bu tutsak bağı· 

nı kopardı. Bu son defaki Atatürk ve 

Türkiye CUmhuriyetinin bilyilk ulua 

derneğinin verdiği karar ise htpimiri 

sonsuz scvincler içine atarak g82Uılerl
mfzf kabarttı. 

Yaşasın Atatürk ve Ctbnhurfyet 

Halk Fırkası .. 

Hilrriyet kadıtr eyi bir feJ' Yoktur. 

İşte biz bu hilrriyet ve hakkımızı at

makla beraber işimiz de pek bUyük ve 

sonsuzdur. Bir ulusun daha çok ilerle

mesinin scbeblerindcn ba~lıC36ınr ka· 

dmlık teşkil ediyor. Bir budun kadm

larınrn bilgisi ne kadar yüksek olunaa 

o ulus lletilcınenin aon kertesine va

nr. Kadınlan cehalet içinde yapyan bir 

ulus be öHime mahk<hndur. Bunun için 

ka<lınhtın bataracağı itler pek bUyllk

ttır. Atattırkc, Cilmlıuti)'et H.ılt Fıt

kaaIAa ne ka4ar batlı oldufumun &-. 

nelt olmak üzere Bay NumJ Toker'in 
ve bcltdlycnin çarşaf ve peçelerin 
katkrnaeı hak.kında verdiği ur.an .. 
men yerine gttinliah. 

MUTLAK SURETIE 
OKUMALISIN 

Anne; baba. Yurtta§ (Hilmi Ma-
lik) H. Malik Evren'in bitiklerin-

1
.:len birisini mutlaka olrumahfın. 

ı - Çocuk ruhu 2 - yaratıcı 

kilçük insan 3 - Demokrasi mefhu 1 
nu ve mücrimlerimiz 4 - Türkiye. 

de suçlu çocuk 5 - Tilrkiyede sine-
ma ve tesirleri 6 - Annelerin kızla
rına öğiltlerl 7 - İnkılap yolunda. ;. .., .. _,.. -il 

tlınlat -rı-f ,.. MÇllmei bailznmvernmesJni htlımd /~/11 Fetbiy• ia· 
dınluı bir toplantı Y•P11JJflardır. Resmimiz bu topltatıdın bir garana,ıar. 

Dönüşte, trende, Norman'm 
yanında biraz ayn oturmut olan 
Dille , 

-Azizim Grey, -<!edi;- ka 
nnız çok güzel. O ıpıssız bungs
low' da cam sıkılmıyor mu? 

Bu düşünce aklına hiç gelme· 
miş olan N orman, 

- Zannetmem, - dedi. 
- Fakat siz sık sık uzAlc kalJ.. 

yorsun uz. 
Norman, 
- Cocuğu var, - dedi. 
- Ata .. çocuğu var; ama o ken 

ôisi daha hemen hemen çocuk. 
Kaç yaşında var? 

N onnan, biran düşllndükteo 
sonra, 

- Yirmi dört, - dedi. 
Tecrübeli bir adam olan zatı 

fahimaneleri, 
- Azizim, - dedi; - yirmi 

dört yaşında, bir kadın, on çocu • 
ğu da olsa, yalnız sıkılır. 

Bu ifade Norman'ın içine iş -
ledi. Öyle .... gerçek ..... Aaırid yir
mi dört yaşında idi. 

Daima kumandanlıkta, Vadi 
Halla' da, Kartum'da çok meıgul 
olan Nonnan, söz gelift, ha vaı. 
yı unutmuştu. 

Bundan bqka Darling'in doğu 
şundanberi, gaJiba Aıtridi de 
unutmuştu. 

Yatıştırılamaz Astrid, nasıl da 
sakinleşmlftf. Nasıl da ttysal, sa
kin ve bağışlayıcı olmuştu. Bunun 
la beraber .. Yirmi dCSrt yaşında idi. 

Ve Dük'ün hakkı vardı: ger -
çekten çok güzeldi. 

Norman, vatana tahvili hakkın
daki muameleyi çabuklaştırmaya 
karar verdi. Londra'da, Astrid'in 
yirmi dört yaşında olduğunu ha -
tırlamaya ..... ve Astrid'i de unut
mamaya vakit bulabilirdi. 

xxxvn 
Zaman nasıl da geçiyor? .. 

ilkten, saniyelerin geri ve ağır 
adımlan ile, tatlı vunısları ile, da
kikaların bayğm sürtlinmesi ile 
yürüyor sanılrr. İnsana öyle gelir 
ki bir saat asla bitmiyecektir. 

Güneş fecir vakti ten bel ten • 
bel yükselir; öğleyin kımıldama -
dan sürüklenir; grupa gecikir. İn
sana öyle gelir ki bir gündüz asla 
bitmiyecektir. 

•••• Sonra tempo derece dere
ce daha hızlanır. Dakikalar ve sa· 
ader adımlarım sıklaştmr. Güo-

Soyadları 
İzmir adliye doktoru Şakir'le Ziraat 

Fakülteıi talebesinden Omer ailesi ıoy 
adlarını "Tural,. olarak almışlardır. 

Sakmar - Er. miralayı Macid ve 
yakınları, Göker - E. tayyare binbaşı
sı İhsan ve yakınları, Aybarlas - E. 
Yz.b. Fehamettin ve yakınlan, Başa

ran - Dışarıişler Bakıınlığr dış matbu
at Rumca mUtcrcimi Mehmed İzzet, 

Arac - Bayrndırlrk Bakanlı· r se
ferberlik ıubesi şefi Zeki. Bul ::ın -
Muhasebecilikten mUtekaid bay Meh. 
med Arif •e oğlu maliye milli emlak 
mUdUrlilğUnde Niya.d. 

Gilndoğdu - Feraizci Zade Bay 
Şakir, Osman Faiz, miltekaid kayma
kam Dr. Refet, Habib, Kemalf'ttin. Sa· 
dettin Celal, Devlet Ş<lrSsı mOla1imf 
nhıın, Cahid, Hamid 'Refet, Hikmf't, 
Muaz%e% Zihnf, MUnlr, Habib, Lebıbe 
SUrcyya. 

Tuncalı - Bina temiz komisyonu 
yazganı İbrahim. 

Kayseri J~Jetmesinde Soyadı alan 
memurlar: 

Kayseri DcmfryolJarı merkez held
ml Nurettin - Söylemez. Jtıvıeri de
miryoJları kıann hekimi Haydar TelJf, 
!ıletme Cer Başmllfettişi. Necib -
Maskan, lıJetme Muhasibi MeııuJU Se· 
zai - İnanç, İfletme yol dairesinde Ö. 
mer Fevzi - Yalçın ftJetme Yol daire
sinde Mehmed - Ercan. Muhasebe k• 
lem lmirl AU - Evranosoğlu. İşletme 
veznedarı lamaiJ Hakkı - Bozkurt, 
lıletme kaleminde Memur Naci - Öz· 
kan, ı,1etme kaleminde memur Şaban -
öıcın, İşletme nlttninda memur Te
mel - Ergun, Muhasebe kaleminde 
Muhasib Kcmat - Oençay, Muhasebe 
kaleminde muhatfb ,ethl - Melemen
cioğhı, Muhasebe kaleminde muhaslb 
Abdülkadir - Ugurlu, Muhasebe k 1e. 
mlnde muhuib Mehmet Ali - Kalkay, 
Muhasebe kaleminde Tasarrufçu - A
km, Muhasebe kaleminde Şevket -
GUneri, Hareket kalemi muhaı;ibi Ih
san - Tan, Hareket kaleminde memur 
- Çinar, Hareket kaleminde memur 

Remzi, - Cengiz, Hareket kalemın le 

memur Asım - Tuncer, Hareket k le

minde Bedri - Ertugu, Hareket kal • 

minde Sillcıyman - Ero·lu, lt rek t ka

leminde Tahir - Kayasıp, Cer k le. 

minde Tahir - Tosuncuk, Cer daıre

ıinde memur M. Nuri - Kaynar, Cer 

dairesinde meırıur Gani - (ank tin, 

Cer dairesinde ınetmır Süleyman - Oc

dik, Diviziyon muhasibi Rıza Ru~n 

- Gönenç, Muhasebe odıcısı Osman 
- Koçer, lıl•tme odacısı İbrahim -
ÔztOrk, T~lt'tme odacısr Rr7.a - lWtok. 

Söke inhisarlar memuriyetinde &oy 
adı alanlar. 

Kılınç - Memur bay M. Kemal 
Ergün - Muhasip Mukbil, Öztürk -
Satış memuru Reşat, Oral - Ziraa 
memuru Esat, So ku - Takip memuru 
Cemal, Ataca - Toz kulbaşısı Ali, Kaya 
- M. takip memuru Mustafa, Ural -
Kantarcı Reıit, Cebeci - Odacı Yakup 
Şencan - Oardiyan Hikmet. 

ler koşar, haftalar itişir, aylar u
çar ... 

Sonra mevsimler kasırgalanır. 
İlk yapraklar daha hıc:rrd m 

dan, gm rüzgtn ile, kartla mıs h< 
va da döner; ilk güller daha ıl

madan sonuncuları solup dö1 ü -
lür; çicekli citler daha beyazı n 
madan kar sert sert parıldar ... . 
man uçar ve hava da döner .. . 

Daha dün önümüzde bu c 
yıl vardı. 

İste yıllar geçmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
XXXVIII 

Fakat, zatı fah·maneleri h'· 
lirler ki, benim kızım henüz on al
tı ya mdadır. 

Dük dö Buckley, mono l 
arkasından gözünü muh tth ., 
kerek, ~övalyece bir galanlı' ı 

- Eğer yanılmıyorsam, -
di; - görünfü;e göre h ·;11;11"' .. ...., '( 

Iamn gelirse, Sir Norm n r 
vaktile, benim o;;.ı tından d 1 

sabırlı olmus değildir. 
Ve Astrid'in y2nmda nı 

ve parıltılı oturan Nnmı~~· . 
nerek, o merasimci ecfa. ı ıle ıl 
etti: 

- Srırrı v~ 
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J<.!ndarma lJmum Kuma:ıi. .. ,.~ill~ 
AuJ\:ara Satın Alma 
Konıisyoıınndan: 

Nümune ve evsafına uygun altlı üstlii 1250 ci'• ·· ... rvcıa 
20 - 1 - 935 pazar günü saat 11 de kapalı zarf usuli\ !c satm 
(\Jınacaktrr. İstekliler Ankara'da komisyon ve İstanbul'da 
Jandarma muayene heyetinden parazıs şartname alabilir 
ve nümuneyi görebilir. Çifti için 1550 kuruş kıymeti tah
min edilen karyola münakasasma girmek istiyenlerin 
(1453) lira (13) kuruşluk ilk teminat banka mektt1bu veya 
mal sandığına yatırılmış bu miktar para makbuzu m:.ıh te
vi teklif mektubu satın alma gün ve saatinden evel Anka-
~a'dn_~y!ma tevdi etmis olmaları. (3824) 1 - 2 

BESNİKAZASI BELEDİYE 

Ri.Y ASETİNDEN: 
Kasabamızın tamamen nakli takarrür etmiş oldugund n 

yeni bir şehir planr yapmak üzere bu işten anlar bir mü
hendise belediye ve halka icap eden ebniye yapmak üze
re bir şirkete ihtiyacnnız vardır. Taliplerin belediyemize 
müracaatları, 1--68 

Jaııdarıııa Umum l(umandaıı
lığı Ankara Satın ima 
Komisyonundan! 
Jandarma birlikleri için (200) kilo tartar en iyi cinsten 

yerli yapısı iki paskül 24 - l - 935 perşembe günü saat (15) 
de Ankara•da pazarlıkla satın alınacaktır. Bir paskül icin 
(84) lira fiat biçilmiştir. fstekliler İstanbul jandarma yok
lama heyetiyle komisyonumuHdan sartnameyi parasız a1a
bilirler. Pazarlığa girmek için (13) lira (80) kuruşluk temi
nat makbuz veya baç.ka mektubu ve 2490 sayıh kanundaki 
vesikalarla pazarlık gün ve saatında komisyonumuza gel-
p?eleri. (3861) 1-63 

Devlet Deıniryollarından: 
Samswı - Sıvas kısmına mahsus % 60 ve Bandırma -

Manisa kısmına mahsus o/o 50 tenzilata, 31Mart1935 sonu 
na kadar devam edile<:ektir. (16) 1-51 

Ankara J .. cyazmı Amirliği 
Satnıalmn Komisyonu 

tliinları 

. LAN 
Askeri Konak mutbah o

ca k!an yaptmlacaktır. Şart
name ve keşfini ve resmini 
görmek için eyyamı tatili
yeden maada her gün saat 
ondan on ikiye kadar Anka· 
ra Levazım Amirliği satın
alma komisyonuna gelmele
ri. Keşfi altı yüz liradır. Pa
zarlığı 1 O 2. kan '935 per
şembe günü saat on dörtte 
yapılacaktır. Pazarlığa işti
rak için de vaktinde kırk beş 
teminatlariyle beraber bu gi-

i işlerle iştigal ettiğine ve 
yaptığına dair pazarlık gü
nü vesikanın ibraziyle mez
kur komisvonuna gelmeleri. 

(3758) 8-5763 
İLAN 

Otuz bin kilo zeytin ya
ğı kapa~ı zarf ile ihalesi 16/ 
2. kan/935 çar~amba günü 
saat 15 de yapılacaktır. Şart
namesini görmek istiyenle
rin eyyamı tatiliyeden maa
da her gün saat ondan on 
ikiye kadar müracaatları te
minatı muvakkatesi olan 990 
lira muhasebecilik veznesi
ne teslim ederek makbuziy
le birlikte tek] if mektubunu 
ihale vaktinden bir saat ev
vel Ankara Levazım Amir
liği satmalma komisyonu 
Riyasetine vermeleri. (3835) 
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İLAN 
354,600 kilo ekmeklik un 

ULUS 

yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksilt
me günü 12/2. Kan/935 cu
martesi günü saat onbeş bu
çuktadır. Tahmin fiatı on 
kuruş em santimdir. İlk pey 
parası 2793 l ıradır. Vasıfla
rını ve şartnamesini öğren
mek istiyenler her gün ve 
isteklilerin de Corlu'daki sa
tınalma konıisyonuna mü
racaatları. (3815) 8-5836 

İLAN 
İzmit için 474,800, Bolu 

için 125,700 kilo unun kapa
lı zarfla ve Tuzla için 52,200 
kilo unun da a~ık eksiltme 
ile 712. Kan 935 tarihinde 
yapılacağı ilan edi1mişse de 
mezkur günün ba• rama te· 
sadüf ettiğinden her ikisi
nin de 9/2. Kan 935 carşam
ba gününe talik edildi~i ılan 
olunur. (3816) 8-5837 

iLAN 

Erzurum garnizonu için 
bes yüz em bin kilo un l<a· 
p;:ılı zarf nsuliyle münaka-
sası 1012. Kan/!J35 günü !HJ· 

at on dadır. Talipler şartna
meı;ini görmek üzere her 
gün münakasaya iştirak e
deceklerin de vakti muav· 
yeninde Erzuı um kolordu 
~atmalma komisyonuna mü 
racaatları (3757) 8-5755 

İLAN 
Ankara Beyaz kışladaki e

lektrik tesisatının tamiratı 
pazarlıkla yapılacaktır. İha
lesi 21/2. kan 935 pazartesi 
günü saat 15 tedir. 228 lira 
62 kurusluk birinci keşfini 
görmek ~için eyyamı tatili-

. 

5 SONKANUN 1935 CUMARTESİ 

Galata ithalat Giimrüğü 
Çcevirgenliğinden: 

N C 1/8 194 kilo boyalı demir karyola 
Bu karyolalar 31 - 12 - 935 tarihinden itibaren açık art

tmna usuliyle satılıktır. İsteklilerin 13 - ı - 935 pazar gü 
nü saat 16 ya kadar satış komisyonuna gelmeleri. (8807) 

1-67 

Jandarma Unıuın Kumandan
lığı Ankara Satın Alnıa 
l(omİs)'Onııııdan : 
Evsafına uygun mal vermiyen müteahhid nam ve hesa

bına dört yüz elli kilo klor maiyeti kinin kompinnesi 
26 - l - 935 cumartesi günü saat (15) de pazarlıkla satın alr
nacaktır. Bir kilosu için otuz iki lira fiat biçi1en kinin istek
lileri İstanbu1 jandarma yoklama heyetivle komisyonu -
muzdan parasız şartnameyi alabilirler. Pazarlığa girmek 
için bin seksen liralık teminat makbuz veya banka mektu-
bu ve eksiltme kanununda satın alımına girebilmek için 
sayılan vesikalarla birlikte pazarlık gün ve saatmda Anka-
ra•da komisyonumuza gelmeleri. (3862) 1-62 

-----~ .. . .....-:-~-----------,.,._ 

yeden maada her gün saat 
ondan on ikiye kadar aşağı
da yazılı satmalma komis
yonuna müracaatları. Temi
natı muvakkatesi 17 lira 15 
kuruştur. Belli vaktmcla 
Ankara Levazım Amirliği 

satmalma komisyonuna pa
zarlık için gelmeleri ve hu 
gibi işlerle iştigaJ ettiğine 
dair vesika ibraz etmeleri. 

(7) 1-66 

İLAN 
19,500 kilo lahna 3,450 ki

lo pırasa şubat iptidasından 
nisan nihayetine kadar ve 
9,600 kilo ispanak nisanda 

alınmak üzere açık eksilt
meye konulınustur. İhalesi 
22/2. kan 935 salı günü sa 
at 15 de yapılacaktır. Şart 
namesini görmek icin tatil 
~ünlerinden ba~ka her gün 
saat ondan on ikiye kada r 
aşağıda ya7.ılr satınalma ko
misyonuna gelmelerı. Te
minatı muvakkatesi olan 
275 lira 18 kuruşu muhase
becilik veznesine teslim e
derek alrhğı makbuzivle bir
likte hrlli vnktinde Ankara 
Levawn Amirliği ~::ıtmal· 
ma konıi,vonunda < ık eli
siltmeyc jc:;tirık etrrı 'eri. 

(21) 1-(·' 

T··rkiye Ziraat a kası n 30-9-1934 vaziyeti 
(asa 

Banknot 
Altın 
Ufaklık 

Çekler 
:Ecnebi paralar 
Giimiiş 

Aktif 

Dahili muhabir bankalar 
Harici muhabir bankalar 

Hazim· bonoları: 

IE1konto tarikiyle miilkiyctiml'T.~ geçenler 
Tewliata karşılık hulnnduruJao 

Scnednı ciizdam: 
Vaılt>c;;İne iiç O} kalan 

E hnm 'c ıaln·iliit ciizdam: 
Bor ... aıla kotc olanlar 
Bor,;a<fa Jwtc olmıyanlar 

i\\Ut' hr: 
F .. "l n ,.,. ınhvilat nmkahili: 
A - 1!•H"'-1:Hla kotc olan)ar 
n - ,, ,. olnuyanlar 
Emtia ''" vesaik iizerirw avara~ 
Scneılat ii7.erine avans 

Sair miilt>nevvi teminat iizcrine a\·anslar 
Uorçlu he ahı cariler: 

Kefalf't mukabili kr<>di 
Teminatlı kredi 

KalmJlcrimizflpn clolnn horçlular 
Snir mıılııeJif horçlnlar 
lpolt>k nrnkaltili avan lar 

1 tira kin: 

1 - ~air hanka vt• hanka mİİPM~· 
Jc,.j ıwzdin,IP. <lnimi iştirakler 
2 - Snir işıirakl<•r 

\ . 11 i ı;;ı;;c senetli 
H - \,J; 

1\f(·nkuUcr: 
J\fokint>1cr 
l\.nı;;;alar 

;'\1 ,. f l'll I0:1 t 

GR)l'İ ııwnknller: 
Han~n hinaforr 

Nazmı lıt·-.nhlar 

13 616 151 00 
82 50 

225 634 20 
171 671 93 
13 194 50 

2 486 50 

2 77174950 
l 055 00000 

2 573 999 52 

1573 942 91 
37 376 61 

235 808 87 
o 

5 011002 84 
215 343 25 

14297 095 36 

9 522 129 20 
13 54-0 069 23 

3 732 02000 

ı 030 667 50 
36 66666 

107 846 53 
16462831 
434163 lf 

4438188 03 
307 37198 

Y cku n 

14 059220 63 
3 887 113 63 

84.3 780 15 

3 826 749 50 

2 573 999 52 

1575319 52 

19 789 250 32 

23 062 198 ~1 
39489 24446 
8 820 221 48 

14 364 141 78 

70663795 

28173 75409 

170 716 54,5 6.1 

Pasif 

~ermnye 

İhtiyatlar: 
Kanuni \'C ntzami ihtiyatlar 

Muhabir bankalar 
Mevduat 
Cari hesahlar 

f asarruf tevdiatı ı 
Vadesiz 

Vadeli: 
Bir ay kadar vaflell 
Bir aydan bir seneye kaClaı 
Bir f!enedeo fazla 

Tediye emirleri 
Sair muhtelif alacakldar 
Tahsis edilmiş kareılrklar 
Kabullerimiz 
Nazım hesabl~r 

l 000 000 00 

., 249 712 49 

4140298 
3 337 59197 
2 299342 90 

'?7 780 800 00 

ı 000 000 00 
484-2026 

5 576882 89 
89 79898127 

12 <>28 O!iO 34 . 
1223 745 91 

10 719 397 07 
3 977 269 34 

3948924446 
28173 754 09 

1 e il 1 n 170 7 \ 6 545 63 



MALİYE BAKANLI GINDAN: 
Kırtasiye depoları için lüzumu olan yirmi bin adet ma

kineli karton madeni aksamı on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Ömc~i !stanbul'da Dolmabah~ede kırtasiye deposun
da göriileceği gihi sartnamesi de bu depodan alınacaktır. 
Verme§;e istekli olanlcırm yiiz yirmi beş lira muvakkat te

minatlariyle 14 sonuncu kanun 1935 pazartesi günü saat on 
be~te merkezrle toplanan alım ve satım komisyonuna gel· 
meleri. (3779) 8-5808 

üdü ) .. ifünr e ı : 
Bii ·ük Millet Meclisi caC!desinde evkafa aid olan Bele

diyeler Banl-::ır;ımn cıktığı (356) No. h ve aylığı 110 lira 
muhn'11menli ev teslim t~rihinri.en 31. 5. 936 tarihine kadar 
kira va verilmek üzere 26. 12. 934 tarihinden itibaren on 
giin '11Üddet1e :ırtırmava kC'nmuştur. İhalesi 6. 1. 935 pazar 
gün"i "~ t 15 rle Evkaf müdüriyetinde yapılacaktır. Tafsi
latlı ihnı Relerlive ile riairen'n ilan tahtafarına asılmıştır. 
Tutmak ve müzavedeve girmek ve sartnameyi öğrenmek 
ve pey sürmek istivenlerin her gün Evkaf müdüriyetine 
müracar.tlan. (3821) 8- 5851 

A"k<'rİ Fabrikalar l mum 
l\liicliirlii~ü ... atmalma 

Komi .. yonu lJftnları 

700 KİLO K1BR1 T 
ANTİMON 

500 KlLO KLORAT DE 
POTAS 

Yukarrla miktarı vaıılı ve 
tahmini bedeli 1390 lira o
lan iki kalem ecza 2012. kan/ 
935 tarihinde saat l!; te as
keri fabrikalar satın alma 
l[omisyonunda açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Şart
name parasız olup satın al
ma komisyonundan verilir. 
Taliplerin yevmi mezkO.rda 
muvakkat teminatı olan 104 
lira 25 kuruşla ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran vesai
ki 13..zimeyi hamilen müra-
caatları. (3849) 1-20 

20000 METRE GALVA
NİZLİ TET HALAT. 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 8000 lira olan 
galveniıli tel halat 1?12. 

kan/935 tarihinde saat 15 te 
askeri' fabrikalar satm al
ma komisvonunda müteah
hit nam ve hesabına açık 
eksiltme ile alınacaktır. Şart 
name parasız olup saun al
ma komisyonundan verilir. 
Taliplerin vcvmi mczkurda 
t~minatı muvakkate parası 
olan 600 1 ira ile 2490 numa· 
rah kanunun 2 -ve 3 cü mad
Öelerine nazaran vesaiki la
zimeyi hamilen müracaatta-
n. (3823) 8-5866 

100 ELEKT.KC'.t 
100 Nf P'C'L 

Yukarda .ınıktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 4600 lira e-
lan iki kalem malzeme 19 · 
şubat - 935 tarihinde saat 15 
te askeri fabrikalar satın al 
ma komisyonun:la açık e:t • 
siltme ile satın almac::ıktır. 

'\1illi i'Uiidafaa Vekaleti 
almalma Komisyonu 

fıiinJarı 

İLAN 
ı - Zir Poliğonuııa pa

zarlıkla bir bayrak direği 
yaptırılacaktır. Talip olan
lann kesfini görmek ve pa
zarh~mda bulunmak üzere 
907,5 kuruş teminat akçe 
mektup malc:~.,dığı makbu· 
ıiyte 16-1-935 günü saat 
10,30 da satın alma komis
yonuna müracaatları. 

2 - M. il. V. :Uatbasın
da pa~arlıkla yangm tesisa
tı yaptırılacaktır. Talip o
lanların kesfini görmek ve 
pızarlrğmda bulunmak üze
re 29 lira 59 kurus teminat 
akce mektup m·alsandığı 
makbuziyle birlikte 16-1-935 
günü saat 14 de komisyona 
müracaatlart. (3841) 1-7 

İLAN 
1 - Lüleburgaz için 245 

ton Un kapalı zarfla alına
caktır. İhalesi 16/2. Kanun/ 
935 c;arşamba günü saat 16 
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 2250 lira 94 kuruş
tur. 

2 - Kırklareli icin 164 ton 
• 1n satın alınacak ihalesi 
16/2. Kanun/935 çarşamba 
günü saat 15 de yapılacak
tır. Muvakkat teminatı 1525 
lira 20 kuruştur. İsteklilerin 
belli gün ve saatta Lülebur
gazdaki satın alma komis
yonuna uğramaları. (3840) 

8-Sgg(} 

KİRALIK EV 

Y enişchirde Bomonti ı 

karşıa.uıda Dikmen cad
desinde Dr. Miralay !Bay 

~ Kemal'in evi kiralıktır. 
üç oda, mutfak, banyo, 
sandık odası, bahçe ve ~ 
konfor. 

Görmek istiyenler gii
nün her saatında geze
bilirler. 1-16 

ULUS 

Satılık İngiliz tayları 
KARACABEY HARASI 

MÜDÜRLÜ GÜNDEN: • 

Karacal)cy 11ara~m(la yetiştirilen pccligrileri mü
kemmel Anadan \'C Bahadan yarı~çı 933 doğumlu dör
dü erkek bc~i dişi doknz baş safkan İngiliz tayı 12 ka
nunusani 935 cumartesi günii Raat on dörtte her baş 
uyn ayrı açık nrhrma sureti) le .satılacaktır. Bn la)1nr 
1nw1iz Tay )an Janna i.tirak f'I ı ·ıc(' k e' aftachrlar. 
Pedi~rilerilc mufassal <'~kall('ri v<' foıo:!rafları Ankarn, 
lsıanhul. İzmir, Rurı;:a, Jlalıke~ir Rn)1ar müıliirliiklc
rİ) le nkara ntlı ~por l .. uliihüne 'e t~tanhul Sipahi Ol'a

i?ına µ-önderi1mi tir. Satr"a i ıirnk el ek icıthenJeri sa
tış AÜniincle teminaılarİ) le hirlil .. tt• Hara 1\lerk<'zinde 
hnlunmaları ilan olunur. (8632) 8-5813 

İZMİR LİMAN ve KÖRFEZ İŞLER] 

ŞİRKETİ TASFİYE 

MEMURLUGUNDAN: 
Izrnir'deki birinci kordonun Konak önünden Pasa

port Vapur iskelesine doğru on beş bin metre murabbalık 
yeri Bandırma parke taşı ile döşenmesi ve burada ıirketin 
göstereceği kadar uzunlukta kenar taşlan konması işi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur . 

Şartnameler !stanbul'da Liman hanında İstanbul Li
man Şirketi Tasfiye memurluğundan ve lzmir'de Birinci 
Kordonda şirketimiz idaresinden istiyenlere parasu •eri • 
lir ve gönderilir. 

Eksiltme kararı ikinci k?nun avının on ikinci cumarte
si günü saat onda şirketin !zmir'deki idare merkezinde 
kestirilir. 

Münakasaya iştirak edebilmek için muvakkat teminat 
akçesi dört bin liradır. Bu paranm nakit veya her •akit 
tahsilleri kabil bir banka mektubu olarak şirkete verilme 
si şarttır. 

Bu işe istekli olanlar bir şirket veya mümessilli iseler 
idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemesinden ve· 
ya ticaret odasından şirketin bugün çalışmakta bulundu • 
ğunu gösterir bir vesika ile şirketin noterden tasdikli sir~ 
külerini ve vekil oldukları takdirde noterden tasdikli veka 
letnamelerini de birlikte vermeleri gerektir. (3771) 

&--5777 

Devlet Demir olla rından: 
Sağlam cuvallar içinde olmak şartile 10. 1. 935 tarihin

den itibare perakende taşınacak maden kömürlerinden 
ton ve kilometre başına {2) kuruş ücret alınacaktır. (3863) 

1-38 

BİRİNCİ MINTAKA ETİBBA 

ODASI REiSLiGlNDEN: 

Oda umumi heyeti 15 ikinci kanun 1935 sah günü saat 
17 de Y enişehirde Hilaliahmer umumi merkezi salonunda 
toplanacağındaı;a sayın üyelerimizin ~etmeleri rica olunur. 

(3850) 1~19 

T. Z. B~nkasmdan: 

Memure aranıyor 
Ankara'da 75 liraya kadar ücretle muhasebe makinele

rinde çalışacak dört Bayan mckanograf ve bir daktilograf 
alınacaktır. 

Müsabaka 20. l. 935 pazar günü Ankara'da yapılacaktır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta tahsil görmüş ol • 
mak ve 18 ile 25 yaş arasında bulunmak şarttır. 

1stiyenler 15. 1. 1935 gününe kadar Türkiye Ziraat Ban 
kası Genel Muhasebe Müdürlüğüne bizzat veya mektupla 
müracaat etmelidir. l - 15 

Şartname parasız olup ko -
nıisyondan veriler. Taliple • 
rin yevmi me2kürda temina 
tı muvakkatası olan 345 lira 
ile 2490 nllmarah kanunun 

Bayram şekerlerinizi 

2 ve 3 üncü maddesine naza
ran vesaiki Jazime ile müra-
caatıan. (3858) 1-37 

İLAN 

ı - 24 - 26 - 28 . 30/I. Kan. 
/934 günleri ilan edilen 50 
ton ham Adana pamugu sa
tın alınmasından sarfı na -
.zar edilmiştir. 

2 - Bayram günlerine 
tesadüf eden artmna ve ek
siltmelerin kanunun 13 ün -
cü maddesine tevfikan tadil 
günlerini takip ~ ek ilk iş 
günü olan 9 - 2. Kan - 935 
~~r am a "nü :> ... ılaca ·, 
ılan olunur (-' \ ı-39 

BAYRAM HEDİ'f gL ERlNiZt 

A. M. Koope atif Şti 
MERKEZ MAGAZASINDAN ALINIZ l 

Her şeyin~ 
~n ucuzu, 

En iyisi, 
En tazesi, 

En zarıtı 
""... : • • ~~""' • : • • 1 t!": . "· :. • ... . . :. "'.,,_., . . . ... . . 

SAYIFA 7 

~~~ uv~A~N~i~ s~~~=:~t7~::::~ ~~~~~:~ 
' yerme ~ıktı • • 44 senedir durmadan neşir vaziyfeı::ini yapmakta .. ~ 

ılan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış veri ~ 
~ A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her sayısı 20 kuruş. 

KREM 
balsamin 

kanzuk 

Yegane ciddi gü 

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

ğini ya nrz K R E M 

B A L S A M t N ile / 

korursun uz. ~ 
Dr. Cims'i n nasır ilacı 

KORRİSİD 
En eski n.astrlan hile oek kısa bir zamanda tamamıle 

kökten c;ıkanr. 
Merkez deposu: Kanznk cczahanesi 

Her Eszanede bulunur. 

Jandarma Umum Kuman<lan· 
lığı Ankara Satın Alma 
Komisyonıınflan: 

1 - jandarma ihtiyacı ic;in aşai;trla cirı~. tı"'iktarr ve 
muhammen fiatı ile ilk teminatı avrı avrı V<l71h iic k<ılPm 
e,ya kapalı zarf usulü ile 22-1-935 sah günü saat (11) de 
Ankara'da komisyonumuzda satın alınacaktır. 

Z - Bu eşya en az fiat veren bir talibe toptan veya ay
rı ayrı istekliye verilebilir. 

3 - İstekliler şartnameyi parasız komisyonumuzdan 
alabilirler. 

4 - 2490 sayılı kanunda istenen ve ~artnamede yazı. 
lan vesaik ve ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile 
isteklilerin münakasa günü saat (10) da tekliflerini ko
misyonumuza vermiş bulunmaları. (9) 

Adet Cinsi Tahmin edilen fiat İlk teminat 
7290 kuruş 
16875 

300 Kilim 324 kuruş 
300 Battaniye 750 : 

4 ton pamuk 50 : 15000 
39165 kuruş 

•ın m 111 nm ı lllllllllllllll!lll llllllll8lllll!ll111uııll!llllllll111ııuııııııııııııııııınııı ı nınıuıııımmıwwıııııu. ue 

BEN BİR CASUS TUM 
Madleine Caroll • Conrad Veid • Herbert Marshall 

fil WUlll'IMtlllRllRlllllll-§ 

Sümerbank Uşak 
Şeker Fabrikasından 

Terakkii Ziraat Türk Ananim Şirketi hisseleri Sümer
bank !\amma şimdilik yalnız Uşak'ta alınmaktadır. 

:>O liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin ta· 
manu, fazla hissesi olanların hinelerinin yarısı ödenece'K 
diğer yarısı için hisse sahiplerine birer vesika verilecek
tir. 

Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin 
kendileri veya vekaletnameli vekilleri tarafmdan Fabrika· 

rnıza bizzat müracaat lizundır. 
Bedelin teselJümli ve ibra muameleleri dolayısiyle yal

nız mektup ile tediye yapılmamaktadır. 
İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde satın al· 

ma işi ileride Sümer Bank tarafından yapılacak, şekil ve 
şartlan Sümer Bank tarafmdan guetelerle ilan edilecek· 
tir. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat 
edenler çoğalmıştır. 

Bundan sonra beyhude müracaat Rbmetine girilme
mesi qe müracaat edenlere cevap verilemiyeceği ilan olu· 
uur. 8-5812 

Jandarma Umum Kumandan
~ Ankara Sabn Alma 

Komisyonundan: 
jandarma ihtiyacı için nümune ve evsafına uygun ol

mak şartiyle {1400) metre yerli malı yataklık kılıf bezi pa· 
zarhkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 23-1-935 çarsamba günü saat (10) da Ankara
da jandarma satmalma komisyonunda yapılacaktır. ~u
hammen bedeli (560) ilk teminatı (42) liradır. İstek~ıter 
makbuz veya banka mektubu ile pazarlık gün ve saatm~e 
2490 sayılı kanunda istenilen ve şartnamede yazılı vesaıkla 
komisyona gelmeleri ve sartnamesi ise parası?'. olar::k ko· 
ınisyonWldan alabilirler. (12) 1-65 
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ADAPAZARI 

Merkezi: Ankara 

ödeamış sermayesi 
• 

2.200.000 Türk Lirası 

Türkiyenin her yerinde şube ve muhabirleri vardır 

e e 

Ankara Sehri İmar • 

l\lüdi1ı-lr «ünden: 
Gazi bulvarmaa ~imendifer yoliyle Emniyet meydanı 

arasındaki kısma yapilacak veya yapılmış olan binaların 

önilne yapılacak olan bahçe divarları kilişede görülen ebat 
ve şekilde yaptırılması kararlaştırıldığı alakadarların ma -
lUmu olmak üzere ilin olunur. (15) 1-47 
.... 

, Maliye Bakanlığın-.; 
~ 

dan: .; 
Yüzde 7 faizli 

tki milyoıı liralık Sıvas - Er
zurum demiryolu tahvilleriııin 
kayıt muamelelerine yal{ında 

•' 

IJaslanacaktır. 
Geliri tamamen Sıvas - Erzurum demiryolunun 

inşasına tahsis olunan otuz milyon liralık Sıvas - Er-
1 ıurum istikrazınm iki milyon liralık birinci kısmını 
ueşkil eden tahvillerin kavıt muamelesine 10 ikincika

J nun 1935 tarihinde başlanacak ve 15 ikinci kanun 
~ 1935 tarihinde niHayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvak 
kat tahviller 19 lira ihraç fiatı üzerinden bu müddet 
7.arfmda Merkez. Ziraat ve İş Bankalarının şubeleri 
bulunan her mallalde satışa çıkarılacaktır. 

Umumi ve mülhak bütcelerle idare olunan daire 
ve müesseselerce vilayetler hususi idarelerile beledi • 

,. yeterce teminat olarak ve hazinece satılmış ve satıla
,.•cak Milli Emlak bedellerinin tediyesinde itibar kıy -

'lletleri üzerinden kabul olunur . 
Bahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edile -

ceği ve gerek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tedi
vesinde hiç bir suretle vergi, resme tabi olmıyacağı 
kanunla teyit edilmiş olan bu istikraz tahvillerinin fa
izi de o/c 7 olarak tesbit edildiğinden iştirak edenler 

~en fa ideli ve sağlam ve aym zamanda memleket için 
verimli bir işe paralarım yatırmış olacaklardır. 

8-5854 

• l 

.. 

k 

iLAN ŞARTLARI 

Beher Beher ~ 
Sayıfa Santimi Sayda Santimi 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 40 
8 25 kuruıtur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitablara aid ilanlardan. 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri mak. ~ 
tu yilz otuz kuruştur. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

30 Lira 
16 

ACELE SATILIK 
TARLA 

Ankara'nın Sarıkrşla civarın. 

da üç ta~ mevkiinde 7 dönüm 117 
manalı 70 cilt No. Ju tapu sicil -
linde mukayyet arazi ıatılrktrr. 

Almağa talip olanların Kızılbey 
Maliye Şubesi memurlarından 
Bay Muzaffer'c müracaat etme-
leri ilan olunur. 1-46 

- --- -r ' 
l rn t ıyM Bhıhi ve Başmu· ı 

1 haıriri ralih Rıfkı ATAY, 

ı Unıunıi neşriyatı idare t den • 

Yazı işleri müdürü Nasuhi 1 

B/\ YDAR.. 

Çankrrı Ciddesl eı'vuın:Ja 
1 

Ulrıs mafbaıtsmda hasrlrnı~ttt. J 

e 
İsta~ul şubesi: Tel. 22042 
Galata şubesi: .. 43201 

Urey1111rn yiiheA Aryme!H 
ıpja talıvili 

içi çaz aolu OSIJAM amputlerl!e 
mümkünd'11n Bu ampuller her kullanana 

parasının tam mukabilini verln. 

Zayı/1.şıl<lz ampulleri reddecfinlz 
ve dalma ak ı.şrk veren

lçf qaz dolu 
OSRAM ampu!!erlnl 

(Sfiyıniz. 

(fJ 
• Ankara Şoförler Cemiyetinden: ANKARA TiCARET VE SA .. 

NAYİ ODASINDAN: 

1 

Nizamnamemiz mucibince her sene denişmesi icabeden 
idare heyetini seçmek için kanunu sani 1935 ayının doku -
zuncu çarşamba gilnü saat ondan on ikiye kadar Halkevin
de intihab yapmak üzere cemiyete kayıtlı şoför ve işcile -

935 senesi tecdidi kayıt mua· 
melesine 1. 1. 935 tarihinden iti• 
haren başlanmış olduğundan bil· 
umum tilccar ve esnafların Oda
ya müracaatla kayıtlarını tecdit 
ettirmeleri ilan olunur. 1--43 rin gelmeleri rica olunur. 1-30 

1 
1 BUGÜN, BU GECI<: YENi 

Umumi arzu üzerine: 

DANS RÜYASI 

Devam ediyor. 
JOAN CRA WFORD -

CLARK GART -~ 

1 
1 

1 
1 KULÜP) 

BUGÜN, BU GECE 
CANLI GErlR 

Afrika'nm bakir ormanlarında yırtıcı 

hayvanlar tarafından vücuda getirilen 
heyecanlı filim. 

Ayrıca: Dilnya havadisleri ve tatlı 

su bahriyelileri. 


