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Gündelik 

SöZVMVZ VE GtJCUl\fÜZ 
,, 

••· Bugün türk ulusu iki köklü 
,l>asıfla uluslararau münasebetler-
-re kendini göstermektedir. Bun-
cırdan biri ulusumuzun kendini 

htüdafaa için sarsılmaz bir azim 
•cthibi olarak hürmet edilmeğe la· 
fık bir kudrette olması, diğeri u· 
'f uaurnuzun dostluklarına ve itti· 
C\klarına, ahval ne olursa olsun, 
deği§ınez bir sadakatle riayetkar 
<>lacağına iııandmasıdır. Türk va· 
t~ ulusun bu yüksek vasıfları 
l«i\'encine dayanarak ilerlemekte· d. 

lır ..... 

I Ulu Önder Atatürk'ün, ulusa o· 
aa bildiriminden aldığnnız bu 

Y6ksek ve değerli ıözler dış ııya· 

b~ın ana çizgilerini pek güzel 
, elirtnıektedir. Artık bütün acun 
da İJice anlamıştır ki Türkiye dıt 
,11l"asasında en büyük ideye! ola· 
tak barışı korumak ve sağlamlaş· 
!~rnıak amacını gütmektedir. Fa· 
ttat barış na.ıııl korunur, nasd 
ıağlaınlaştırdır? Bir feyi yalnız 
istem.ek yetmez. Onu realite 
~llına çıkarabilmek için gerekli 
C>la.o düzenleri de bulup kurma -
~ıdır. İtte Türkiye bu bakımdan 
da uluslararası durumuna göre en 
'doğnı ve çıkar yollardan yürü • 
tnüı ve kendisinin olduğu kadar 
acıun barıtının da korunmasına 
Yardmı etmiştir. 

Büyük türk devriminin başarıcı 
Ve yaratıcı gücünün ana temelle· 
tinden biri de onun ülkeci olduğu 
~dar yafayışın ve realitelerin çe
lin ... erekenlerini göz önünde tu· 
tan derin bir görüt ile i~leyip ça
llflDaaıdır. Acunun bütün ulusları 
bir düşünce ve bir duygu ile barı· 
taı korunmasmı hep birden isti· 
)1ecekleri güne kadar kendi gücü .. 
ınüzle kendi çevremizde barııı ko· 
l'Uloaya çahtmak bugünün en çı· 
kar yoludur. Onun için ulusal gÜ• 
~iitzü artırmakla baıkalarınm 
kendimize kartı olan saygılarını 
~da •rtmnış ve 'böylelikle . de barıt 
~üzün yaymıını kolaylaştlrmıt 
bulunmaktayız. Türk gücü barı§ 
JÜ.cüdür. Barışı gerçekten istiyen 
her ulus bunu böyle· bilir. 

Türk gücü kadar değerli olan 
haıka bir şey de türk sözüdür. 
1'ürk ulusu ötedenberi uluslarara
•ı Y&ıayışmda sözünün eri olmak· 
ı, ün almıtbr. Türkün sözü tür
kün onurudur. Sözüne güvenilen 
"'danı, aayılan adam olduğuna gö· 
te &öZünü tutmak kitinin kendi 
Riicünün artması demektir. Kişi· 
ler- arasında denenmit olan hu du
l1ıın uluslar arasında da böyledir. 
Uluslararası geçimi daha yüksek 
ölçüde verilen söze bağlıdır. Q. 

llun için uluslar arasında da sö
~Ünün eri olmakla ün alını§ ulus
lar tarihin her çağında saygı ile 
anıtnuşlardır. Hiç kuşkusuz deni
lebilir ki, türk ulusu bunların ba· 
!tnda gelir. 

Bugün sıyasal durum ne biçim 
al1rıa alsın, Türkiye'nin verdiği 
•Özii tutacağım bütün acunun bil
lnesi onun gücüne özel bir değer 
"etmektedir. Bu acunda her şey, 
•a11. terazi veya metre ile ölçül
~ez. el ile tuttuğumuz ölçülerle 
olçmcnıiyen öyle güder vardır ki, 
~n onları azımsasak bile yarın 
tanıınağa, ve önlerinde eğilmeğe 
korluk duyarız. Söz gücü d~. bu?.· 

- ~ arasındadır. Öbür iç ve oz gu
cud.ü~ ki, dış güderiyle boy ölçü· 
~~alır. Türk ulusu bu gücünün a· 
•h.iluu da uluslararası geçim te· 
l'~isioin gözüne atmıf bulunmak· 
tadır .. 

N 

--K. Ozalp 
l\.tırultay Başlianı

mız Aydında 
İzmir, 13 ( A.A.) - Bir kaç günden· 

beri ıehrimizde bulunmakta olan Ku • 
rultay Başkanı General Kazım Özalp 
yanında ıaylav arkadaşları ve lzmir Va· 
lisi General Kizon Dirik olduğu halde 
bu sabah Aydın'a hareket etmiştir. 

Kazım Özalp Alsancak durağında 
mülki ve askeri erkan ve memurin ve 
kurwnlar üyeleri, belediye başkanı ve 
<liğer bir çok kimseler tarafından uğur-
!anmıtbr. 

Bi,· ,0 ker latasiyle bir polis müfre • 
zesı uğurlama resminde hazır bulun • 

muştur. 
Kazım Özalp Aydın'da bir gece kal-

dıktan ıonta Denizli, Isparta ' Burdur 
yoluyla Antalya'ya gidecektir. 

ıı: xx 

Aydın, 13 (Özel blldiricimizden) -
Baıkan Kazım Özalp bugün lzmir'den 

ayrılarak on üçte Aydın'a geldiler. Be· 
raberlerinde refikalan, katibleri, Hay • 

dar Rüştü Denizli, Halid Beyazıt, Rasih 
.Antalya, Hayrettin Balıkesir, .. Kemal 
.Turan hparia vardı. lzrnir Vah111 Gene
ral Dirik de birliktedir. Başkanı Aydın 

( Sonu 5 inci sayrfa:da ) 

Adımız, aodmnzdır. 

Bay l(arahan merk.e
"'i icra komitesi üyes \ 

· Bay Karahan 

Moskova, 13 (A.A) - Sov • 
yetler Birliği Ankara Büyük El· 
çisi Bay Karahan, Sovyetler Bir
liği Merkezi icra Komitesi üyeli
ğine seçilmiştir. Bay Karahan ay· 
nı zamanda Ankara büyük elçili· 
ğini muhafaza ·edecektir. 

En biiyük balon düştü 
Sanfransis • 

ko, 13 (A.A) -
Bahriye bakan • 
lıiına aid olup 
yaptığı manev • 

ralardan dön· 
mekte olan Ma· 
kon ismindeki ' 

gezer balon San 
fransisko' dan 
160 kilometre · 
mesafede deni • 
ze inmek mec • 
buriyetinde bu • 
lunduğunu tel -
sizle bildirmit • 
tir. Savat gemi· 
(erinden alınan 

Bir kaza sonunda d~üğü bildirilen Makon balonu, yu
karıya resmini koyduğumuz sJmanların Zeplin balonunun 

biraz daha büyük eşi di. 

duyuklara göre balonda bulu • 
nan 19 zabit ile 83 asker kurtarıl· 
mıştır. Balon henüz suların üze· 
rinde yüzmektedir. Macon balonu 
1933 nisanında Nevjersey kıyıla
rında batmıt olan Akron'un bir 
eti idi. 

merikan sa va§ donanmasına da -
bil olan Makon balonunun, ma • 
nevralar sırasında Kalifomiya a • 

(Sonu 2 inci sayı/ada) 

Anketlerimiz. -----

14, :ısuBAT 1935 c•ERŞ l·, .. ... _·;;.'"--------
lliikre§, 13 ( A..A.) - Hükumet buğday ti .. 
careıini inhisar altına almak msavvurunda• 
(fır. Buğday inhisarı devlete mühim gelir t&f 

min edecektir. Buna karşılık petrol, ıekel! 
ve kahve inlıisarı projesinden vazgeçileceli. 

Her yerde 5 kuroş 

YENİ TEFRİKAMIZ 

San Michele'nin kitabı 
Dol{tor Al{sel Munt ldtabım anlabyor 

'' .... Benim, uzaklardaki ıimal memleketimde, kır aaçlan "litiS\. 
dan bembeyaz, aakalları kırağılı ihtiyar kumbar~ılara bentt 
ziyen - yılların azçok ör •elemi§ olduğu - çamlar, socakl• 
ğumun ba§ı ucunda hala nöbet bekliyorlar ... ,, i 

San Michele'nin kitabını tasnifte mü· 
nakkidler büyük güçlük çekmiş görünü· 
yorlar ve bu hale ben hiç §atmıyorum. 

Onlardan birkaçı buna ''kendini anla· 
bJ,, ; bir talmnlan da "bir doktorun ha
tıraları,, dediler. 

Bana lı:ahrsa o ne bu ve ne de öteki
dir. 

Muhakkak ki - en gamlı ve en hare
ketli parçalarım bile unutmıyacak ol
.aydım • hayatımın tarihini yazmak için 
beı yüz sayıfaya ihtiyacım olmazdı. Be
nim bütün diyeceğim şudur ki hiç bir 
vakit kendi hakkımda bir kitab yazmağı 
niyet etmedim. Bütün kaygım, bunun 
tersine olarak, ba§tan sona kadar, bu 
vuzuhsuz §&hsiyetten kendimi kurtarma
ğa çabalamaktı. Bununla beraber bu ki
tab, ıayet bir "kendini anlabf,, olmuıııa 
• satışındaki yükseklikten inannıağa ha§· 
lıyorum • bir insan için kendine dair ki
tab yazmanın en eade biçimi batkaları· 
nı düıünmeğe çalıımaktır. Y apdacak 
ıey, koltuğa gömülüp, kör göziyle, geç· 
mit hayatına bakmaktır. Bunun daha e

_yiıi otların üzerine uzanıp hiç dü§ün • 
memek, yalnrz dinlemek olmalıdır. Biraz 

Asılsız bir duyuk 

• Vergilerin indirileceği 
duyuğu doğru değil 
Bazı latanbul gazetelerinin vergile • 

·rin indirileceği hakkındaki duyuldan 
hakkında Maliye Bakanlıiı . müatetarı 
Bay Faik ıunları aöylemiştir; 

'' - 1934 büdde1i tahkikatına göre 
tahıilabn fazlalığı dolayııiyle bazı ver· 
gilerin indirileceği baklandaki ya.:ı:ılar 

uluıu aldatmaktan baıka bir ıey değil • 
dir. Bugüne kadar varidat farla gözönü
ne getirmek ıuretiyle vergilerin indiril
mesi ne dÜ§Ünülmüı ve ne de bahıe mev 
zu olmuıtur. Bu gibi, yurdda herkesi 
alakadar eden bir duyuk yazılırken bir
az özenilmesi ve uluıun üzeinde yapa • 
cağı teıirin göz önüode bulundurulmaıı 
çok gerekli ve doğru bir harekettir.,, 

sonra dünyanın gürültüleri söner ve Oflı 
manlarla tarlalar, parlak kuı ıesleriyl .. 
türkü çağırmağa başlar; dost hayvanlart 
anladığınız ıiveler ve ıözlerto neıeleıio 
ni ve hüzünlerini anlatmak için ıize dof.ı 
ru gelirler; her ıe:v su.tuğu vakit, etr ... 
fınızdaki cansız ıeyler bile, uykularf 
içinde, mmldanmağa başlarlar. 

Bazı münakkidlerin yaptık.lan gibi 
bu kitaba ''bir doktorun habralan,, adı• 
nı vermek bana münasebetsiz görünü• 
yor. Tabiidir ki maneviyatını ıaitamlat
tırmak için, kendi kendisiyle ve belki de 
• zararına katlanmağa hazıraa •meslek• 
da§lariyle eğlenmek, herhangi bir kimıı 
ae gibi, bir hekimin de bakladır. Ancak, 
hastalariyle alaya hiç bir hakkı yoktur. ,. 

Onlarla beraber gözy~ıı dökmek d .. 
ha kötüdür. Sızlanan bir doktor eyi bit 
doktor değildir. Zaten, kocamıt bir , .. 
nat adamı, babralarım yazmak için it.o 
kemlesine oturmadan önce, bunu iki k .. 
re düıünmek gerektir. Onun yapacafr. 
hayat ve ölüm hakkında a-örmüı oldu)c.. 
lanm kendine eaklamak olmalıdır. Bu. 
nun daha eyisi hiç hatıra yazmam-Ji, 
ölüleri rahatlanna ve dirileri de hulya .. 
farına bırakmaktır. 

Bir kiti de San Micele'nin kitabına 
.. ölümün kitabı,. adım veriyorı bu, bel• 
ki böyledir. Çünkü öLOM, düıüncemıı 
den ancak vakit vakit çakar ••• 

•.• Münakk.idlerden biri, San Michel .. 
nin kitabmda ''meılekten olan müellif .. 
ler için, hayatlarınınr ıonuna kadar, hec 
yecan verici mkayeler yumağa yeteceW 
türlü mevzular,, bulunduğunu keıfet

mittir. Ben bu mevzulan, deierleri bet 
ne iıe, memnuniyetle kendilerine bı...., 

kıy0;-um. Onlara arbk ibtiyacrm yoktur\ 
Edebi gayr.etlerimi, biltün bir &mür a• 

zunluğunca, reçete yuınakta harcamıt 
oldı·~ ımdan arbk o ömrün aonunda, h .. 

Acunun en büyük 
balonu nasıl düştü? 

Sanfransisko, 13 (A.A) - A· 
cunun en yüce hava gemisi ve A· 

Ankara şoförlerile 
bir konuşma 

"?can verici hikayeler ımanıata kallo
facağunı ummam. Eyi ki bunu daha ÖGo 

ceden düıünmediuı, çünkü, o takdirde. 

bugi:n vardığım yere eriıemezdim. Mu
hakkak ki, koltuğa otunıp heyecan ve
rici maıallar yazmak hayabn unsurlar.., 
nı bir araya toplamak için ter dökmek• 
ten; baatalıldarla ölümü anlatmak on • 
larla aava~maktan; korkunc entrikalar 
uydurmak on! •arahndan habersizce 
"'evrilmekten çok kolay bir ittir. Ancak, 
mealekten olan müellifler, eıerlerinin 
unıurlarını acaba m: elen kendileri bulup 
meydana getirmiyorlar? Böyle yapanlar 
ne kadar azdır! Okurlannı kötü yetle.. 

? sürükleyip götürmekte ısrar eden ya• 
zari :- ,., oralara bizzat pek nadir giderler. 
Hastalıklarla OLUMUN mütehassıılan, 
rom: '"'rrnın kahramanı olan kadının 

son nefesini verdiği hastahaneye ender 
uğrarlar. OLOMO, nazım ve nesirlerin· 
de KURTULUŞ gibi anan ıairlerle fi. 
lozoflar, bu en eyi doıtlannın admı iıit
mekle, ekıeriya, ıapsarı kesilirler. Bu 
eıki bir hikayedir! 

T. R. Aras 
İstanhula gitti 

Dışarıişler Bakanımız Ba~ T e"· 
fik Rüştü Aras dün aktaınkı tren· 
le lstanbula gitmiıtir. 

italya . Habeşistan 
Adisababa' da neticesiz 
konuşmalar yapılıyor. 
Roına, 13 (A.A.) - Röyter Ajanaı 

muhabirinden: R~men bildirildiğine 
göre, Adisababa'da devam edilmekte b~· 
lunan müzakerelerde ehemmiyetli hıç 
bir inkişaf görülmemittir. Jtalyan istek· 
}erinin sarih mahiyetine dair çıkan du· 

yuklar asdıızdır. 
İki Fırkanın seferber edilmesi keyfi-

(SollU z inci sayıl ada) 

Büyük bit §ehit olmak istidadını 

gösteren Ankata'da otobüsler, tramvay 
olmadığı için biricik nakil vasıtası nla· 

,Jr kalmışlardır. Yeni§ebir, Cebeci, Sa-

manpazarı gibi semtlerde oturanların 

sayısrnın artması ve buraların büyük 
birer (semt) haline gelmesi, yazın da 

CSonu 5 inci sayıfada) 

Haziran yaklaşıyor.. Kaptı 'kaçtılarrn "Ankaradan ayulma günleri yalcla.şr 

Ti çocukluğundanberi, nefis mıara· 

farla, ölüm için derin derin içini çek· 

miı olan bugünkü ltalya'run en büyük 
ıairi Leopardi, koleralı Napoli'den, iğ
rene bir korkuya kapılarak ilk kaçan a
dam olmuıtur. ÖLÜM hakkındaki dü· 
şünceleri kendisini • · · "ölmez,, saydır· 
mak gerek olan büyük Montenyn bile, 
Bordo'da veba çıkınca oradan bir tavşan 
gibi fırlayıp kaçmıştı. Şopnhavr, bu ih
tiyar küskün, hayatı inkar etmeği bü
tün öğrettiklerinin kilidtaşı haline ge
tirmiş olan bu, son c!evirlerin en büyük 
filozofu, ÖLÜM söz konuğu olur olmaz 

.sardı. Sarunır.; ki en kanh savat ro
manlan, uzun çaplı alman toplarının 

(Saytfayı çeviriniz) 



SAYIFA 2 ULUS 

D 1 Ş AR D·A N GELEN SON DUYUKLAA 
İtalya · Habeşistan 
Adisababa' da neticesiz 
konuşmalar yapılıyor. 

(Başı 1. iaci sayıfada) 

Jetinin tedafüi bir tedbirden ibaret ol • 
dulu bir defa daha teyid edilmektedir. 

Habe'li~tan ıekzib ediyor 
Adisababa, U (A.A.) - Röyteı 

Ajansı muhabirinden: Hudud hadisele • 
rine dair neJroluuan resmi bir tebliğde 
•Getogubi,, lfabq garnizonunun hiç bir 
..ıamda bulunmaJDlf olduğu bildiriliyor. 
.Gene bu .garnizon, iki §ubatta Afdup'ta 
italyan kıtalannı kutatmak tefebbüaiin· 
M ula bulwunaıwtUr. 

29 • 1 tarihinde ücrto&ubi civannda· 
a hidiaelerden yana da habq bildirimi 
I" malumatı veriyor: 

"- Yalnı.a tUfeJde ailahlı 25 kişilik 

lııiı Habct devriye kolu, mitralyozlerle 
aücehhez İtalyan Jutalanrun aalıınına 

ağramıştır. İmparatorun evelce vermİf 
.ıcluğu emirlere amamiyle riayet olun· 
Dl§ ve herhangi bir eevriye kolunun 
cami&on kararg.üımdan üç kilometre 
iteye ıitmeai yaaak edilmiıtir. 

Habeşiı;tan maslahatgüurımn 
dedikleri 

Roma, 13 (A.A.)- Habetistan maa
Jahatgüian B. Afvorb, Röyter Ajansı 
mulıabirine demiıtir ki: 

" İtalya ile Habqistan araaında bir 
ıaavaı çıkmasına phsen ihtimal vermi • 
7orum. Bu sorumun (meselenin) banJ 
7oliylc halli mümkün olmalıdır.,, 

Maamafıh, B. Afvorb, bü.kUmetin bü
tün aykırı istekleri reddetmek azminde 
bulunduğunu da söyledikten sonra de • 
IDiftir ki: 

•• - Vaziyet ıudur: eğeı italıanlar 

Yalval vakasından ötürü bizden tazmi • 
11&t istemekte ıarar edecek olurlarsa ki 
tatafımJ%aan sebebiyet verilmiyen bu 
Taka esnasında birçok habefli telef ol • 
aıuttur ve eğer İtalya bize aid olan top
raklann kendi mah bulunduğunu iddia 

ederse, bizim bu eaaalar üzerinde uzlaı
mamıza imkan olmıyacaktır. Ve o za • 
man tekrar uluslar derneğine milracaat 
edeceğiz.,, 

Ultimatum pyialarının 

aslı neymi§ 
Loıuira, 13 (A.A.) - B. Mussolini 

tarafından, Habqiatan'a 4 maddelik ka
ti talepname verilmit olduğuna dair sı • 
bn haberleri İtalya Büyük ~ii ka· 
dycn tckzib etmektedir. Bu pyialar, 
ıcçen ilkkinunda Valval hadiaclerinden 

eonra ileri ailriilaı iateldcrin büyütül • 
müt yankılarından bqka bir teY değil. 
ctir. İtalya'nm, kendi bayraimm bat 
açık aelamlanmavnı istediğine dair olan 
pyjalara gelince, esasen bütün Habeş 

u.keri ve kabileleri baş açık gezer deni
liyor. 

İtalyan tebaaaı ycılilerdcn bet nefe
rin hayatına mal olan son hadiaeludcn 
ltiirü tilphesiz tazminat iateneccğine 

daİI' olan duyuğun sıhhati teyid edilmek-
tedir. 

IUç eriımemiş olduldan gürültüsüz yer
lerde 1qıyan kim1e!erce yazılmııtır. 0-
brlamu bir takan Mfihlik uhnelerine 
..,irci etmekten hoflanan )'Uarlann ita 

ırıDi !l! nelerde ekseriya pek silik rol
leri ..-dır. Ben, hu kaidenin istisnası o

larak yalnız Ci clö Mopasan'ı tanır ve 

onun ela o yolda can verdiiini bilirim. 

Tealiın ecli7onam ki bu kitabtaki 
•dekor,. fardan birkaçı ıörünenle gö
rlameJ9Di birilıirinden a,...d eden, e:rice 

tarif olunamam•ı toprak parçası üzeri • 
ae. hldisela-le hulyalar araımdaki "'ü.,. 
taclaız,. tebL'keli auntakaya, bunca ha
bra miielliflerİDİD muvaffak olamachk
lan •e hatta Cöte'nin bile "Dichtuq 
ad Walırlaeit,, inde kendini kaybeder 
11-W olduiu aahaMiz ülkede dikilmitlcr
dir. 

Bu fasıllardan bazılarını, yazıcıbim 
Wlinen usullerine uyarak, heyecan Yerici 
lülmyeler haline getirmefe elimden gel
diği kadar uğraıbm. Bu nihayet, bir 
lıiçiDi meselesidir. Bunda muvaffak ol
ınuı ltaloiunak &ana yfter; inanılmak 

deiil •. Bununla beraber, bu oldukça kö
tü ve hazin bir teYdir. Böyle yapmaaay-

lıalyan - lıaheş ihtilafı bil" 1 
komisyona mı bırakılacak? 
Roma, 13 (A.A.) - Bay Suviç ile 

habet maalahatgüzarı arasındaki göriif· 
.-lerdcn sonra aiyasi mehafil, ihtilafın 
muhtelit bir kom.is.yona havalHi müm

ktiın olduğu mütaleasını Heri sürmekte. 
lene de müzakerenin şimdiki hali iki 
tarafın böyle bir usulü kabul edecek
lerini tahmine mü•id bulunmamakta. 
dll'. 

Bay Suviç habeş ma~lahaı 
güzarile göriiştii 

Rcıma, 13 (A.A.) - Bay Suviç, ha
otf maalahatgüzarile görüşmüş ve ken
disine hükUınetinin sulh arzusu hakkın. 
da teminat verdikten sonra İtalya tara
fından ittihaz edilmit olan tedbirlerin 
İtalyan müstemlekelerinin himayesini 
temine matuf alelade bir takım ihtiyat 
tedbirlerinden ibaret olduğunu söyle. 
miJtir. Asıl müzakereler, Adisababa'da 
habeı imparatorile İtalyan milmes~lle
ri arasında icra edilmektedir. Habef 
maslabatgü.ıarı hükumeti tarafından 

herhangi bir tebliğde bulunmıya me
mur edihni§ değildi 

B. Mueolini habeş maslahat· 
güzarını kabul edecek 

Roma, 13 (A.A.) - B. Musolini bu· 
gün babe9 maalahatgibarını kabul ede. 
cek ye maslahatgüzar kendisine habc' 
hükOmetinin ltalyan - Habeı mescle
ıindeki vaziyeti hak.kında izahat vere. 
celrtir 

İtalyan mahfelleri, Düçe ile masla
hatgüzar arasındaki görüşmenin dost• 
ne bir neticeye varacağı Umidindedir. 

Yalnız İtalya 1934 ilkkinununda 
ileri ıürmüı olduğu metalibi tekrar et. 
mektedir: tazminat itası ve İtalya mev
ziine arp askeri ihtiramat yapılması. 

İngiltere her iki tarafa meselen'in 
halline kadar itgaHeri altında ıbulwlan 
mevzileri askeıri bakımdan takviye et. 

memek teklifinde bulunmuştur. 

Yeni bir italyaa knıvuörü 
Cenon, 13 (A.A.) - Engenio Di Sa 

Tola kruvazörü 21 ıubatta denize indi .. 
rilec:ektir. 

Papa'nm on üçüncü papalık 
yıldöoümü 

Vatikan, 13 (A.A.) - Papa 11 inci 
Pi'nin taç giydiğinin on üçüncü yıldö • 
nümil dün yüksek diplomatlar buzu • 
runda merasim!t. kutlanmıg, Vatikan ıeh 
ri eece donatılmıgtır. 

Berlin otomobil sergisi 
Bertin, 13 (A.A.) - Büyük otomo • 

bil ıergisi yann açılacaktır. Sanayi ba· 
kanı B. Fünk gazetecilere bu serginin 
ehemmiyetini anlatmış ve ilk otomobil 
yolunun bu yıl açılacağını söylemiştir. 

Öte yandan otomobil sanayicileri ce· 
miyet bqlram B. Şolz da serginin geçen 
yıl Almanya'da otomobilcililrt~ elde edi· 
len teknik ilerlemeleri göstereceğini bil
dirmiştir. 

clnn, tann bilir, ne aorgular karııamcla 
kalırdım! Bunu bir beienit de sayabili
rim, çünkü tanıdığım en büyük hikaye 
müellifi HAY ATIN kendiaidir ancak, 
hayat her vakit hakiki midir? 

HAY AT, her nkit ae . idiyıe gene 

odur; hidiaelere karıı duygusuz, inaa

am lftİDcleriJle acılarına kartı kayıd

aıa, afeaU li&İ MSaİz Ye anlatılmuchr. 

Awk, tomua trajedi.im o~iı sala· 

De, J' .... M"im ÖnÜDe ıePlmit ohmJr 
isin, deiipnektedir. Düa isinde ppda
imm ... ,.. basin içinde ptachimuz 
tliaya delildir; iiiliP IMildilmekaizin 
kendi alm7uıuna cloina yürümektedir, 
bizler ıiW... Henklit '1Hr adam, •J'DI 
--La..... !L! d....L. '- ..1-:.ti.' B' _.. ... ... ~ ....... ,, ........., il' 

talmn iaaanlar dizleri üerinde aüriin
mekte, badan at •e,.a otomollille kot
makta, hirçoklan ela poatacı pYercinle
ri tanarelmiyle ıerilerde -.ı.m.kta
clırtar. Acele etmek gerekmez; hepimizin 
yolculufumuzun aonuna vanıcağmuz

dan anin olahm. 
Ha,...! Genclifimin dünyası bugün 

jçinde yapdığnn dünya deiildir, yahut 
bana ö1le 1örü11111ektetlir. ~I ıün-

Acunun. en büyük 
balonu düştü 

(Başı 1 inci sayıfa«a) 

çıklannda nasıl düıtüiü hakkın
da tafsilat gelmeye baılamııtır. 

Kazanın sebebi ıimdilik belli 
deği1dir. 

İlk alınan duyuldara ıöre, ÖD• 

ce Makon'dan f(jyl~ bir imdat tel
sizi ahmı11tbr: 

" - Balonda sakatlık var dütü· 
yoruz.,, 

Bunun arkasından bir telsiz 
daha ahnmqbr: 

., - Ciddi bir kaza1a uğradık, 
denize konar konmaz balonu ter· 
kedeceiiz.,, 

SaY&t ıemileri çahacak balo
nun denize diqtüjü noktaya kot
mutlar Ye filikalarını indirip ba
londalrileri kurtarmıtlardr. 

İki kişi kayıptır 
Sanfranaiıko, l3 (A.A) - Amerikan 

deniz kuvvetleri bafkumandaolıiı, Ma· 
kon balonunun, tafsilatı bili belli ol
mıyan bir kaza neticesinde bataırı oJ.. 
duğunu haber vermektedir. Mürette
battan iki kişi kayıptır. 81 kişi savaş 

gemileri tarafından toplanmııttır. iç
lerinden biç biri ehemmiyetli surette 
yaralanmıı değildir. 

Kaybolanlara dair 
duywnlar 

Londra, 13 (A.A) - Kazaya uğra

mış olan Makon balonu içindekilerden 

meydanda olmıyan iki kiJiden biri, 

telsiz memuru olup düşerken 40 metre 

kadar yükseklikten kendisini denize 

atmııtır. Öteki kaybolan adam da ba· 

lon denb yüzüne süründüp sırada ba
lonun içinde bulunuyordu. 

Bazı kimseler, kazanın sebebi fırtı

na oldufu düıünceıindedirler. Ancak 

yapılacak tahkikat ile hakikat anlapla

caktır. Filo baıkumandanı bir telgraf 

çekerek Makon'un elli kulaç denizin 
dibinde olduğunu ve kurtarılması için 
teşcbbHste bulunmak huıuıunun dÜfÜ· 
nüldilğiintl bildirmittir. 

Balonun kaybolması yüaiinden hasıl 
olan zarar, dört buçuk milyon dolara 
varmaktadır. 

lngilteredeki alman gö~men1eri 
Londra, 13 (A.A.) - Alman sığın• 

manlan yüksek komiserliği daimi ko • 
mitesi, bir laaım göçmenleri cenubi Aıne
ıikaya ıöçmesi imkinlraınm yerinde 
tetkik projesini tasvib etmiştir. 

Yilkaek komiser B. james Mak Do• 
nald, mart ayının baıında cenubi Ameri· 
ka'ya varacaktır. Kendisiyle fransız mü
messili, son günlerde alman sığmmanla
rma yardım için barçanac:ak bütün gay· 
retin uluslar derneği tarafından tanzim 
edilmesi icab edeceğine dair Lord Sesil 
tarafından lordlar kamarasında müda-

lerde, macera pqinde yapılmış aerıerİ· 
liklcrin ita kitabını okuyanlara da dün
yanın daha başka türlü görünaüiünü 
sanmamak ta yon. 

Y ıluk Mesina' da, artık, vicdan lan Ü· 

zerinde aekiz cina1etin yükünü tafryan 

Ye size, uywnıuuz için, kendi yatağını 

ıunu 1Mı7cludlar kalmadı. Neron'un Ka

laberya'.WU kötkiinün yıkmblan albn
cla ..:iz çölmıiı sfenlu'de artık yeriade 
delildir. Napoli'nin koleralı mahzenle
rinde pıkına döamit ve benim de ödü
mü kopıum1f olan fareler eski romab
lardt1n kalma laiunlara çoktan çekilip 
aıinumılarchr. Bqün Anakapri'ye oto
mobille, Y ungfray'un tepeaiqe trenle Ye 
Senen daima çelik mercii.enlerle çıka· 
bilininiz. 

Denim, uzaklardaki timal memleke
timde, im saçlara kardan bembeyaz, sa

kallan lmaiah il.ti1ar kumparacılara 

henzi1en • yıllann az çok önelcmiı ol
duğu ~ çamlar bil& çoc111d~un baş
ucunda noDet bellliyorlar. · 

Gökyüzünde ku ~ cıvıltılan ve günq
Je, iasanlann yüreklerinde de aevinçle 

SOVYETLER llhlUCINDE 

So,·yet kollunlar kongresi 

Moıkova, 13 (A.A) - Kolkoııların 

kongresinde lakoYlef Sovyet Ruayanın 
ziraat vaziyetini ve bu sabada elde e· 
diJen mühim terakkilerden aonra kol
koz nizamnameain~ yapılmasına lü
zum görülen tadilatı anlatmıştır. 

Bu izahata göre, 1933 de bcı kental 

buğday, iki kental patates Ye yarım 

kental &cbzc alan kollrozlu bir aile ~im

di 11 kental buğday, 8 kental patates 

ve iki buçuk kental aebze almaktadır . 

Ziraat ürünlerinin bu derece artma

sı sayesindedir ki veaioka usulünü kal
dırmak imkanı hHıl olmuştur. 

Devlet kolkozlara işlerinde çok yar 

dımda bulunmuştur. Geçen kongreden

bcri kolkozlara J JO bin traktör 14.607 

kamyon • otomobil, 13.202 harman ma

kinesi, 4.291.560 ton tohumluk ve 467 

milyon rublelik de uzun vadeli kredi

ler açılm)ştır. Kolkozların bu' borcun
dan yarısı da affedilmiştir. 

Kol-koz nizamnamelerinde yapılma

sı dü;ünülen değişikliklere göre bugün 

devlete aid olan ve lıolkozlar tarafın

dan İ!llctilen bütün. topraklar kolkozla

rın mülkü olacaktır. Ancak bu toprak
lar satılamıyacağı gibi icara da verile
miyecektir. Bütün hayvanlar ve zira
at makineleri ve saire de gene kolkoz
ların malı olacaktır. Her kolkoz ai
lesinin kendisine mahsus olmak üzere 
bir evi, bir sebze bahçesi, bir ineği, üç 
danası, ıs koyunu ve keçisi, iki domu
zu ve istediği kadar da kümes hayvan
ları olacaktır. 

Sovyet aleyhindeki hareketlerinden 
dolayı evelce nefyedilmiş olan eski Ku
laklar ve onların ailesi efradı o zaman
danberi namuslu çalııtıkları ve aovyet 
rejiminin tedbirlerine yardım ettikleri 
takdirde tekrar kolkozlara alınabilecek 
lerdir. Medeni hukuklarından mahrum 
olanların çocukları da keza kolkozJara 
almôileceklerdir. 

Kolkozlara girmif bulunanların kül
tür seviyesi daha hula yübcltilmek 
için buralarda icab eden bütün müea
aeaeler kurulacaktır. 

ALMANYA'DA 

B. Hitler 7 martta Sara gidecek 
Sarbrülr, 13 (A.A.) - Alman cephe

ai idare mabfelleri, alman baıbakanı B. 
Hitler'in birkaç gün kalmak Uzere 7 
martta Sarbrlik'a geleceğini haber ver
mektedir. Hitler, Sar havzasını ziyaret 

edecektir. 

l\f emel için Berlinde bi: 
nümayiş 

Bertin, 13 (A.A.) - Ber1in üniver· 
sitesi talebesi büyük bir nümayiş tertib 
ederek Memel'de Lltvanya bükilmetinin 
bazı hareketlerini protesto etmi§ ve Me
mel'dcki kardeşlerin banı yollariyle kur· 
tanımasını istemişlerdir. 

ilkyaz gelince, kabaran çaylar araun • 
daki donmuı tarlalarda hila ıakayikler 
sivriliyor. Parlak yaz aecelcri, uyuklu
yan çiçekler arumcha elflcr hili raluedi
yorlar. Likin, halk türküsü deailen o 
mavi gözlü güzel kız artık öbnüıtür. 

CüDefİn hiç batmadıiı nlD çölde 
Japonlar, ıeyilderi~ bcnber, sene ea

kisi gibi kimsesiz, ömür sürüyorlar. 

Yarakııta, parlak aözlü aç kurdlar, 

buzt·:tmuı ıölde, kıaajınızın pqine ba
la ditüyarlar. Fu.t Snla boiazmda 
yolumu kcamiı olan kibar ayı, çoktan 

avcılığın kurbana ohnuıtur. Lapon kı

zı Riatin1e ,üzerek ıeçtiiim köpüklü 

derenin üzerinde timdi bir demir köp
rü vardır. Stalo adındaki korbnc devin 
ıon sıiıaaimı bir tünel delip geçmiıtir. 

Lapon çadınmn toprağı albncla, lumıJ. 
clamılanm aczmiı olduğum yecüçler, kıt· 
hk inlerinde uyuyan ayılara artık yiye
cek taınnamaktachrlar, •e bunun içindir 
ki timdi lsveç'te bu kadar az ayı vardır. 
Ç0culduğuıuun ~dık dostları olan peri
ler, timdi gencliğin::leiinden de nadir
clirkr. Ben bunlardan çok gördüm: Biri
a;İ benim, bir baıkası da ahırda 7atanm 

INGILTERE'DE 

Looclar aal•tmalarmı 
Be)9b •aadı 

Loncba, 13 (A.A.) - Franııs -
İngiliz tcklifin.i111 Belçika hiikQıneıf 
tarafından taevibi, pek büyük bir ~ 
nuniyet uyandımuftır. 

Berlindcn gelen telgraflar, per• 
fembe günü l~in bekJmen alman ccva. 
bı hakkında hulasa olarak malCUnat ~r· 
melale beraber eyi haber alan mahfelo 
)er, bu ma16maım tdıirin«kn imtina 
etmektedirler. l3u nıahfelJcre göre, 
Fransız - tngıliz tt'klifinin bazı )er. 
snnlarının aynca müzakeresi im\aB 
dahilinde olmakla beraber, bu t.ckJif1c:• 

rin heyeti umumiyesi bir kül teşkil et
meketedir. Bu itibarla bazılarının k3" 

bulü ile diğer bazılarının r~ddi rMvzull 

bahıolama.ı. 

Belçika da hava anlaı:maıi'mıt 
girmeye h11zır 

Brüksel, J3 ( A.A) - Yarı rrtnnl 
bir bihlirimc göre, Bclçikanın J...ondra 

ve Pariıteki büyük eJçilt'ri, Belçika hl• 
kümetinin havadan herhangi bir aahlll 
halinde garb A vrupasında ani olarak 
askeri yardımı temin edecek bir muka• 
vcleye ittiralıe imade olduğunu ingi'" 
liz ve fransız hıikumctlerıne bildirmir 
lerdir. 

ANKARA RADYOSU 
Dün akşam tayyarecinin saatinde 

Şakir Huun Gökmen havacılığın el'İ1" 
tiği tekimülün günün türlü politika te

zahürlerinde, anlapna, andl~malardl 
nasıl tecefü ettiğini, Büyük Britanya'. 
yı saran hava korkusunun her fCY iizC4 
rinde ne kadar kuvvetle müessir oldu. 
iunu söyledikten aonra Makdonald pli• 
nmın tayyarecilik bakımından özünil 

anlattı. 

Gökmen ''havacılıkta zayıf ve ged 
bir doet ..,. mattcf~ bea~ iğ, yw 

nıa bir ağırlıktu,, sözlerile hava lıİla. 
hına ebeamıiyctle lpret cöerek yurdda 
tayyareciliğe verUmeai gere-kcn hız ve 
dğer üzerinde konupnuttur. 

İkinci konupnayı Manisa uyJavı 
Bay Kizrm Nami Duru yaptı; türk mil• 
liyetçiliğinin tarihini ve inkif8fmı ,,. 
tUrk milliyetçiliğinin özel mahiyeti a .. 
zerinde aydınlatıcı çok deferll !Özler 
eöyledi ... Faıizm ve nazism'de göze çar• 
pan Clfln atılganlıfın, bize uymıyan sa
lmıh şekillerini anlattı. 

Dün akşam, Ankara radyosunull 
triyosu da çok muvaffak olmuı ve be

ğenilmiştir. 

Bu akşamın radyo programı gudura 

19.30 - 'Musiki: 
Ulvi Cemal lmproviaation 

,, Ninni 
,. Zeybek türküsil 

Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 
19.50 - Matbuat raporu 
20.20 - Danı musikisi 
20.30 - Musiki: 
Vagner operalarından parçalar. 
20.50 - Haberler. 

başuc Jda bekliyordu; ben de Noel ağa• 
conl° ı tekerler taııyordum. 

T .. hta kundurab, uzun lor aakalhı 
lanmzı bereli ve avuç içi kadar boyl11 
"- ·ı k'i;ücük adamları hiç ıörmemit ol· 
duklanm aöyliyenler var. Bu gihilerin 
bir ekaiği olmak, gözlerinde bir hastalık 
bulanmak gerektir. Bellıi okulada çoll 
okuyarak gözlerini yonnutlanhr. BeUd 
de bunlar, banclan <!<>la~, nktindea Öll" 

ce kocamq .......... lteazemelde, nbo 
lan huursuz, yürekleri ıefbbiz, keacli
lerine mahıuı düıüncuiz, hulyuız, ~ 
,tamak için iradesiz •e ölmek için cesaret 
aiz insanlar haline gelmiılerdir. BuP 
nün adamlan baılııalannm düıinc:dıri
llİ oku,ap dinlemekle pek çok wWl 
kaybediyorlar. Halhuki, kendi ~ 
!erini dinlemek için bira •akit ._....., 
çok daha eyi olanla. ilmi bat~ 
&ğrenehiliriz ama bikmeti kendi ~ 
de aramahya. HiKMET ÇEŞMESINlff 
.. Yl' .. ~ kendi tojrafmmda, dütineıal• 
rimiz1e hulyalammzrn derin ~ 
arasntdadır. lh cefmcnİD auyu HAld
~ >\ T cm !Mırralr n 90faktur, füat W 

da acıdır. 
AKSEL ..... 
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Şu •on iki yıl için:le me .• ;l :k:timiz 
•e ink.&abımız lıak!unda yabancı kabm· 
ler b· h wçolc ~eyler yazdı. Bizden yana ya-
~t biae karıı yazıları bir araya getirsek 
~~ tutar. Bu bakımdan, "On yıl cüm
ı ""11et., bayramında mihveri Halk Fır· 
•ıı •e devlet daireleri olmak üzere 
1•Ptıiuaız neıriyatın ve dııarının eline 
•erd·ı· 1 imiz be(aelerin, kısaca, ilk propa· 
••11cLa ... _ • • 1 - "I k ucnememızın ıonuc an, OYU ece 
iihidir. 

_ y ._a kalemlerin dediklerini bir 
ıozdea ı-. . ._ .. - .. ki L!-den 

-w•nrıe .. , soruruz , ~ 
~~lla alan hükümler bize kartı olanlan 

IÇe İlaclirecek kadar çoktur. 
.O.,_cta artık anlatılmıttır ki: 

dö 1.: - Kemalist Türkiye, yüzü ileriye 
11iilı had bir memlekettir. 
2· - Atatürk aavaısonrası önderleri -. . 
illada. ulua tarafından en çok -len 

Ye L__ " d 'h" ol'' •• orta cfa ... ruz en, tarı ı r unun am 
en aatt.n durandır. 
. 3. - Türkiye'de yapılan dewimle· 
~ ~ teokrasiden en ileri anlamda 

.r -....,.asiye seçmek olduğundan, 
lif.Is İlııılılabr, bütün fent hareketlerin 
~ en çok dualar kucaldıyanı-

4. - Türkiye devrimciliği, ulusal 
"-rt.a.. aavaımın ihtilal bölümü bir 
~· ~dıraa, acı duyurmadan, kan 
-...nte4en b&flamıt ve busüne kadar 
~tüa itlerini böyle medeni bir çerçeve 
ıçıncle ıerçeldeıtinniıtir. 

S. - Okonomi bakımından olduğu 
lr..dar aoraal bakımdan da "türk devlet
çiliği., cwijinal bir harekettir. Doktrin· 
lerclea İ•tifade edilmit fakat doktrinlik
t .......... lm.,br. 

6. - Laiklik ve kadın davasında, 
tiirk i ...... mn bqün üzerinde clurdu
iaa nc6;ta birçok ileri ulualar için bile, 
henüz t.ir amacbr. 

İstanbul ticaret odası 
toplantısı 

lstanbul, 13 (Telefon) - Ti· 
caret ve Sanayi Odaıı meclisinin 
bugünkü toplantısında av derile
ri tiftik ve ıaire için mezad yerle
ri' açılması hakkında ticaret bor
saıırun hazırladıiı rapor okunmut 
tetkik edilmek üzere idare heye
tine ıönderilmiftir. Aylardanberi 
ıürüncemede kalan littik ye deri 
iti idare heyetinin mütaleasını al
mak için bu toplantıda konuıula-
caktır • 

~ Gayri mübadillere 
devredilen mallar 

latanbul, 13 (Telefon) - G.:Y· 
rı mübadiller itile ufra.pn komıa
yona timdiye kadar Ziraat Ban -
kasından bet bin parçaya yakm 
emlak devredilmitti. Ziraat Ban
kası tarafından müzayedeye ko -
nup da satııı komisyon taraf m -
dan ıeri bırakılmıt olan malların 
satıtma bir kaç ıüne kadar batla-

nacaktır. 

.Holanda mekteb gemisi 
gidiyor 

lstanbul, 13 (Telefon) - Bir 
kaç ıündenberi lstanbuld~. bulu • 
nan Holanda mekteb ıemısı yarın 

gidecektir. 

• General Fahrettin 
İstanbul' da 

lstanbul, 13 (Telefon) - Af· 
Biae karp .öylenenlere selince, bun- ıan _ lran hudud ihtilafında ha-

lara ı- ı.ölümlere ayırabiliriz: kem olarak bulunan ordu müfet • 
a. - Emperyaliat sörüıte olanlar, tiflerinden General Fahreddin U -

l''ÜTkire'ain keneli izadbk da.-aaını, yal· ral bugün Berlin yolu ile lstanbula 
... z upaa1 olarak delil de aym zaman- ld' 
tt. -.....Uk olarak ortaya koymuf ol- ge ı. 
pıa.- lıir dltl ........ ,.. ,_._. "-- q. ir.ar..-k iete1aa1is. Yalms bize ai• 
laayort.r ki, Tirkiye'aia yaratbfı ..... olaa kadmhk söriifiade fllDU Wli lal-
ba.U uluslar için de 'bir lnartıllluı ..., mak iateriz ki, biz, peçe il• kafesi, türk 
~eai alacaktır. Bu ailtiler, 11İzİ beim- kaduunna ya1na fizJotojik •• estetik 
,. ..... te, yaptıklanmm yanhf pster- nrbiından cleiiJ, aoraal " sıyual ,,.... 
laekte ~abut ellerinde tuttuktan toprak• llfmclan da kopuıp atbk. Bizim içia ka-
.......... buaualarda haber sızdırmamak dm, tam baldı bir insaadır. Erkelin bir 
,..._ tatmakta, baldıdll'lar. Wıikaaı delildir· 

Bia de, bunların mütal•lanaa kulak d. _ Romantik miacta olanlara ı• • 
'-....ide baldıyız. lince, bunlar -- anti-tradiaroaali•t 

it. - Klerikal ıöriifte olanlar, Ü· laaml....,._ ,ünk .an ile,_-, ..... 
lilc ..._da yaptddanmm, belene • lar. Bunlar -.di ......ıebtl..mde t.ufi. 
"'-'- ki beienaialer, h• fırsatta bize mmm bir YUÇ bu 
~ bizim için, pusula silM bir 181• ,.,. ajTayaa l'OIUD a -

Yeni yapılacak 

silolar 
On bir ~ilo daha yaıHhyor 
Ziraat Bakanlığı önümüzdeki 

ilkbaharda yapılarına bqlanmak 
üzere yurdun muhtelif yerlerinde 
35 bin ton buğday alabilecek on 
bir ıilo yapılmasına karar vermit
tir. Bakanlık bundan batka Ak -
tehir, Denizli ıibi mühim buğday 
merkezlerindeki antrepoları ıe -
nitletecektir. Y apdacak ıilolar 
Afyonda 5000, Çay, Kütahya, Sa
rayönü, Adana ve Polatlıda 4000 
Niğde, Şarkıtla, Beylikahır, Zile 
ve Baladızda 2000 tonluk olacak
tır. 

l!4parta~cla giilyağı fabrikası 

laparta, 13 (A.A.) - Bet ydhk aa • 

nayi prosramına dahil olup tehrimizde 
yapılan plyaiı fabrikaaırun inpaı ta -
mamen bihnit ve makineleri dün istas
yondan fabrikaya selmiıtir. Yalnnda 
montaj itine baılanac:akbr. 

Cümhuriyet devrinin büyük eaerlerin 

den biri olan bu fabrikanın inıası muhit 
halkım çok aevindirmit ve türk cülyai
cıhiımn ink:ıafını temin ehnitlir. 

• 

Tuz satışları üzerinde 
araştırmalar 

Tuz satışlarının devlet inhisarı 

altındaki diğer maddeler gibi ba
yiler elinde ve aynı fiatla satılma
sı için Maliye Bakanlığında yapıl
makta olan arqtırmalar henüz bit
memiıtir. Bu araıtırmalar sonun
da müıbet bir sonuca varılırsa hü
kWnet mecliae tuzun da diğer in
hisar maddelerinin bağlı oldukla
rı tartlar içinde satılmasının bir 
kanunla tayin edilmesini teklif e
decektir. Otrendifimize söre tu
zun busünkü durum içinde a&bfı 
yurdun her tarafmda bir fiat ay
rılığı dofurclujunclan Maliye Ba • 
kanbiı bu iıtejin realize edilme
ıi için çalıtmaktacbr. ···-
Milliyet arkadaşımız 

lstanbulda çdgnekta olan Miliyet 
akradatunaı eYelki sin onunca yapna 
basaufbl'. Denim yolunda çok deierli 
hizmetleri ıöriilmüt olan Milliyet arka
da11mmm yeni yapnı kutlar, munffa -
ldyetlerini dileriz. 

dir. H...a anlarız ki, tattafumaz 1o1, taaıdır. Bir takan hastalar ki, ıeçen yüz-

._.. dotnactur. ,..., hutalddanm, Akdenia io,.ı.n.. il' .. ...ae~hirde • 
c. - Dar bir küçük IMarjun ıöriti daki terk panaJlflarmda tecla'Yi etmei• ....... 'i SeÇlffi 

r'iidemlere -•=-ce, t.unlarm da bir türlü çalıfll'lardı. Oaınanb imparat~, ~ .Kır• .... ir, (Özel bildir-icimizden) -
..__ •- ........ vnolana • biiJii1i ye • çeıulliu ,_. 
--~dıklan, kadm'a ••elitimiz __ ,.. Kı.-hirde ICÇim ~k canlı ve iıtekli 

idi. Bir Eyup bir Loti'ye ömrü boyunca -r 
~· Hayabn alanında erkek kadar geçmi9tir. Seçim pnil belediyenin önü-
~cl .. ran bir kadmlık, içlerinden ve yetti. nU dolduran bir halk kalabalığı bu aı. 
1~cleill'leriaden panik yerm.İf cemiyetle- Bu hastalar da. busiin. bize kart• 
ti v•••""'r. Hele bunlara kartı biç lozdmaz. yasal önenini kullanmak yolunda içten 

11 deli. ancak, kendilerini yeniden ku- , --ı- . r · Keıke yerimi• ve paramız olsaydı da, gelen bir istek göatennışlcrdir. Sandık 
..... renidenkurulutun ıeait ölçülen-

- L.-: ı.!'!-.1- bu zararsız delileri fU'kkiri bir parkın bafına köylü ikinci kadın seçmenleri-
• ..., ..... bulunan cemiyet.--ın .anU1•h 

k -•- ---•- unerikah seyyah- nin Halk F1rkuının yaptırdığı manto. B.t. adamlan, bir vakitler, bizim pe- içine oyar-. m-
ç 1 • lara her ıelitlerinde duhuliyesiz ıöster- larla gelmKi çok güzel bir ıilrpriz ol-
e er Ye kafesler ile alay ederlerdi. Şım- _ ......... L 

d' aeydik. Çünkü bunların ao)'U da arua mut ve dakikalarca allaflanmıttır. Re-
L 

1 
........ ıyor ki peçe ve kafes birer sem- d .:mJerimizden ilk iki•l köylü ikinci 

"'Dide. ibaretmiı. Şu ileri sörünen batı münkanz olmakta ır. -
~· seçmenleri eaki ve yeni lı:dılı:larile, ü. 

•Yellerinde bile, meier öyleleri •ar- lan 
llııt L· .__ •-- Bizden yana ve bize karıı o yazı· çilncil reaim de reylerini kullanmak 
f a;a. -clın'ı peçesiz peçe albna ve -- ada bi · li eaıiz kafes arkasına koymakta bir doi- lann tahlilini ,imdilik ...... tıre m. için sıra bekliyen yurddaıları coater-

ll!t'\a~l-;;~ı;öru;·~· y~or;lar~.~K;e;nd~i~bi~·~ıec~elderi~;·~bi;·;r ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!urhan!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!E!!L!!GE!!!!!!!!!! mektedir. 
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Makedonya' da kış 
şiddetlendi 

lstanbul, 13 (Telefon) - 13 
tarihile Atinadan bildiriliyor: Ma
kedonya da dündenberi tiddetli 
kıtlar batlamıttır. Kar bir çok yer
lerde bir metreyi bulmuf, kasaba
larla köyler arasındaki yollar ka
pannnttır. Cenubi Makedonyada 
kıt fazla ve soğuk derecesi ıı -
fırdan atafı 14-16 dır. 

İnhisarlar memurlarının 
koruma sandığı 

inhisarlar memurlarının koru

ma sandıiı hakkında hazırlanan 
müzeyyel kanun projesi mütalea

ları alınmak üzere bakanlıklara 

gönderilmittir. Bakanlıkların mü
taleaıı alındıktan sonra hükWııet 
mecliıe teklifini yapacaktır. San. 
dıiın ne tekilde kurulaca;ı, mes
lekten ayrılanların kendilerine ve 
öleı.lerin ailelerine ne tekilde yar
dım yapılacağı bakanlıkların mü
taleaları ıeldikten sonra ve son 
duruma göre belli olacaktır. 

Kazanc ve buhran vergi
. leri için bir tamim 

Bazı maliye memurluklarınca 
241 O num~rah kanun mucibince 
kazanç vergilerine ilave olanan 
bette bir niıbetindeki buhran 
zammı matrahının tayininde ver
gilerini vaktinde ödemiyenlerden 
2395 numaralı kanunun 77 inci 
maddesine ıöre yüzde 10 tahail 
zamlarının da eklenmek iıtendiği 
anlaıdmaıı üzerine Maliye Bakan
hiı bir tamim yapmıttır. Bu ta
mimde kanuni sebebler dolay11i -
le kazanç verpiae aid yüzde oa 
tahail samlarmni huhraa YaSfai • 
ne matrah ittihaz eclilemiyec:efi 
bildirilmektedir. 

Adli sicillerin yazılması 
Suçla olmak itkili altmda bu

lunanla rhakkmda yapılan hazırlık 
veya ilk tahkikatın açılıp açılma
muı için karar verirken bu kimse
lerin ıuçluluk bakımından ıeç
mit hallerinin bilinmeainde pek 
faydalı olan adli ıicillerinin yazıl. 
muma dikkat edilmesi Batbabn
bkça Bakanlıklara tamim edilmit
tir. 

Antalya'da peçe, çarşaf, 
kafes kalkıyor 

Antalya, 13 (A.A.) - Antalya bele-
diye meclisi niaan sonuna kadar aonu 
alınmak üzere peçe Ye çartafın kaldırıl
masını karara bağlamıtbr. 

Erzincan kurtuluşunu kutladı 
Erzincan, 13 (Huıusi) - Er

zincan buıün kurtulutunun 17 in
ci yddönümü candan ve yürekten 
kopan büyük bir coıkunlulda kut
lamııtır. 

İnebolu' da grip salgın halinde 
İnebolu, 13 (A.A.) - Burada &TİP 

salıın bir halde denm ediyor. Bu yüz
den okullar kapablmıttır. 

S\ \'U:A .s 

Ruınlarla 

crıneııilerde 

türk: adları •• 
Uluı'un 29-1 -1935 salı ıünkü sayı· 

11nda eskiden türk adlarının tüı kçe ol
duğunu, ermeni, rum ıibi ba~ka inanda 
olanların bile türkçe ad tatıdıklarını 

yazmıttım. 

Bu yazıda Kayıeri'deki yarııcı (Ha
kim) lerin 800 ile 1050 yıllan arumda 
tutmut oldukları kütuklerden ç.karank 
rumlar ile ermenilerin türkçe adlanndan 
Örnekler vennittim. 

Kütükten çıkan o adlar INttlıca tan· 
lardı: 

C.Jaaın veledi Çalap.-erdi, Dalkadir 
veledi Yuaep, Ahıbali Y .. ecli Y....,, 
Şahmurad veledi Amman, Siıaan ...... 
di Yorsi, Bulduk veledi Hoca, Güliabua 
vele ·; inci Bey, Kaya Balı Yeledi Balı, 
rum ' •tiılerinden Simon veledi Karasu 
veledi Uğurlu, Ketit hıdır veledi Gil
baba, Cülaia, Şam Hatun, Nikoli .-ele
di Kaya ketİf, Erdekil bini Tatar, Çakır 
veledi Boran. Uiurlu veledi Sefer, A
vanos bini Dönmez, Emin otlu ıibi.. 

Şimdi de yalun bir çaida. 1320 ya. 

bnda (nüfus) kütüiüae ıeçüilmİf olaa 
namlarla smenilerin tür~e öz a ........ 
•yadlarını yazmak istiyonua. 

K.ayaeri'nin Cermir köyüaüa ermeni 
Kiçi mahalleıinde çıkan adlar ıualar
dır : 

Karaoilan oilu, Kaya Balı oilu, Ci
çi bey oğlu, Kodal oilu, Kör balalı oi
lu, Hüda verdi oilu. neme serek ojlu, 
çiçek oilu, sümüt oilu, Kaya bala oi· 
lu, Dal oğlan oğlu, lbit oifu, Pulat oi• 
lu. Arzuman oğlu, Kaplaa ojlu, Hacı 

Balı oilu, Gökçe oilu, Utwlu oilu, St
nan oilu, Aydın oilu, labpama kayna
nası Akluz, Aia oilunua kanal Gül l)u. 

du, laai oilunun karau Kadınluz, Aba 
oflunun kızı Gülkız. 

Cermir köyünün ruıa (llifMaJ kütü
ğünde de fU adlan bulchun: 

Kombıyık oğlu, Köle Murad otlu, 
Atmaca oğlu, Uğurlu oilu, Balaban ot-

lu, Kurd oğlu, Sinan oilu, Kuqun oi· 
lu, Yeni bey oğlu, Emine oilu, Dede 
BM c;fu, .S.ı Arilu othf. ~ ot
la, Çalap otlu. ~ otla. AF"S ...... 
Bodea•n .,.... A1tm. NOlll09 otlu, R• 
ıea oilu Todorun...., Kda 

KayMri'nin DaraiJek nm lıöyinde
ki adlar: 

Kut balı oilu, Kıbç oil.. Gül .... 
Cül Balı oilu, Kazak oilu, Mulu ot
lu, Tqdemir o;tu, San Balı otlu, 

Tavlıaon köyünün H...._ ....wa.. 
ainden çakarılan adlar bunlar•: 

Y ahti oilu, Kölemen oilta. Beldaı 
oiha, Kı.ra Bey oilu, .C.-a olt.. 
Akta:1 otlu .. 

Bu rum, enneni denilen alımlar ... 

unda Emin oilu, lllit oil•, 8eldat oi• 
lu ıibi a Jlara bakılırsa cledeWinia öa 

tiirk olduklan da diitünülelNlir. 

Karamanlı diye anılan. tüıis~ INat
ka dil bilmiyen, rum harfleri,.le tirkçe 

(bili) ler bastıran rumlarla ana dia.i 
türkeç olan, ermeni yuıaiyle lÜrkçe o

kuyan bir böluk ermeni dey •ılanlann 
da eski çailarda türk olcluldan anlapt

maktadır. 

Şunlara balularaa neler seçirctiiimia 

söz önüne selir. Büyük önderimizin aoy 
adlariyle bizleri na11I eriyip yoialır:ak

tan kurtarmak iıtediğini aamrun ki da

ha derin, daha içli olarak kavramıt olu· 
yoruz. luel UlYi AYKU&\D 

~•k ara Bal il evi balo sa il ••llatta dı 
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ilıtiyatkar bir 
nikbinlik 

6 şubat tarihli Taymis gazetesinde 
.. lhtiyatkar nikbinlik,, ba~Jığı altında 

yazrlan bir bat yazıda deniliyor ki: 

''İngiliz - Fransız anlatımı.sile ala
kadar olan her ülkede bugünlerde ihti
yatkar bir nikbinlik hüküm sürmekte. 
dir. 

lngilterede bu husuıota daha do&tça 
tezahürler oluyor; diğer taraftan Rus.
yada can sıkıntısı olduğu tahmin olu. 
nabilir. 

Londra anlatması üzer.ine öyle de
nilebilir ki garbta bir gedik kapan· 
.-kt.a, fakat ,..-kta bir gedik geni§le. 
ınektedir. Bugünkü günde Fransa ile 
AJmanya biribidcrine yaklaşıyorlar; 

fakat Almanya ile Ruıya biribirinden 
unlrl~ktadrrlaır. 

Esasen Almanyada Hitler rejimi 
taNfından komünistlerin idamı üzerine 
llockova ile Berlin araaındaki rnüna· 
~tler gerginleprıi~ti. Ölen B. Bartu 
C!a bu durumdan ictifade ederek Rusya. 
7a doğru yanapak jstemiyti. 

B. Lava! de eelcfinin tuttuğu yolda 
fiirümüş ve fransız dışarıi~ler bakanı 

tle B. Litvinof arasında ilk kanun ayın
~a yapılan anlaşmada her iki devletin 
biribirlerine danışmadan bir üçüncü 
devletle müzakereye girişmemeleri lta· 

Rrlaşmıştır. 

Bu istişare andlaşmasına sonra Çe. 
koslovakya devleti de girdi. Daha son
ra küçük anla§ma devletleri, B. Laval. 
(len, kendisinin bir şark andlaşması ya· 
pılıncıya kadar Almanyanın silahlan· 
anasına müsaade etmiyeceği vadini al. 
1nı9lar, bu işte Fransa ve Rusya kadar 
kendilerinin de alakadar olduklarını 

bildirmişlerdi. 

Bu sebeble B. Lava], Londraya gel

~ii zaman elleri bağlı olmasa bile, ta. 

11>.amile serbeıt de olmıyarak gelmi§tİ. 

Ruayaya ve küçak anlaymaya kar!Jı gi· 

ripi~ olduğu taaılıhUdlerden dolayıdır 

~i fransız dışarrifler bakanı Londra an

Jaflll,ası tebliği.ne ıark andlaşmasına gir. 

mek kaydının konulması huausunda ıs
ııa.ı- etıneğe mecbu.r olınuttur. 

Bununla berM>er bu tebliğe konu. 

lan "aerbest müzakerelere girişmek im

linı,, kaydı B. Laval'i Rusyaya karşı 

ıirittiği taahbUdkrden az çok kurtar· 

Dl&§, Almanyaya hava payı vermişse de 

bütün bunların B. Litvinofu temin 
edip etmediği ay.rı mes.eledir. 

Şark doğusu andlaşması alman ulu. 

auna hiç bir §CY demez. Bu andlaşma 

konuşmaları ilk günündenberi almanla

rm hoşuna gitmemiştir. Esasen o sıra. 

!arda Almanya, bu andlapıya kendisi 

fkmese bile Rusya ile Fransanın ken

di aralarında bu anlaşmayı yapacakla
rını öğrenmiş bulıwıuyordu. 

O zmandanberi bu it.e Vilhelmştra. 

ee'u il9tii örtülil bir Fransız - Rus bir· 

liği gözile bakmı§tır. Alman kafasına 

&irmiş olan bu kuşkuyu söküp atabil. 
ınel. iç.in pek uataca bir aıyasa kullan
D>ak gerektiği muhakkaktır. 

Bu tebliğde yapılan yanlışlardan 

birisi de Ortaavrupa için Romada söz
le yapıJan anlaşmaya dair içinde ima. 
lar bulunmasıdır. 

Almanya. tabii, Avusturyanın top· 
rak bütünlüğünü taahhüd edecek olan 
l:lir andlaşmıya müsavi şartlarla çağrıl. 

~tadır. Esasen almanların Avustur
yanı.n içeri -işlerine karışmamak husu-
9ltnda bir taahhüde girişmeğe istekli 
oldukları da anlaşılıyor. 

Fakat geçen ayın sonlarında Al. 
11>.anya, Roma'ya bir nota vererek bir 

takım malumat istemi ş, bir takım sor

cutar sormuştur. Bu sorgulardan bir 

itak ımınm zaman kazanmak dileğile so. 
ır.ulmuş olduğu görünüyordu. Meseli, 
B üyük Britanya ile İsviçrenin neden 
böyle bir andlaş.mayı irnzalamağa davet 
eclilmedikleri soruluyordu. Halbuki İs· 
-.içre başka memleketlerin bütünlüğünü 
taahhüd altına almak itiyadında bulun
lnıyan bir ülkedir. fngiltece ise Avus. 
hıryanrn bütünlüğünü el birliği ile ko
rumak dileg\nue olanlarla beraber ol. 
hlğunu daha ön<:eden açıia vurmuıtu. 

Almanya b\indan b;ışka genel bir an
·~-n& yaı>ılınca. Frapsa - İtalya anlat-

ULUS 

1 [! abancı gazetel;rde okud~kl~rımız / 
Britanya _ Fransa iş birliği 

6 Şubat 19JS tarihli Noye Zürher 
Çaytung gazetesi yukardaki başlrkla 

yazdığı bir baş yazrda diyor ki: 
Avrupa sıyasasının son günlerdeki 

meseleleri etrafında Büyük Britanya 
j.Je Fransanm menfaatleri biribirlerine 
eş olduğu ve bu menfa•tlerin korunma
sı için birlikte bir aıyaıoa gütmek luım 
geldiğinin isbatı icab ediyorsa, Lundra 
görüşmeleri hakkında neşredilmit o
lan tebliğ bunu isbata yetecek kudret
dir. Bu tebliğ Avrupanın bugünkü sı. 
yasal nizamını korumak için yapılmış 
olan bir program da sayılabilir. Her 

iki hük\ımet rcviziyon düşüncesile ha. 
nket ederek, uzun müddet devam ede
ceği de pek belli olmıyan bazı faydalar 
elde etmelerine rağmen, hayal arkaı>m· 
da koşanların başına geçmek suretile 
daha birkaç ay öncelere kadar revizi. 
yon aıyasasını güden İtalya ile de an
laşmışlardır. 

Önderleri istedikleri kadar barış. 
tan bahs ededursunlar, amacr, Avrupa
nın bugünkü sıyasal nizamını altüst et
mek olan Almanya, andlaşmalx barış 

masının hükümden düşüp düşmiyeceği

ni de öğrenmek istiyordu. Bundan baş

ka "müdahale etmemek,, kaydının adam 

akıllı, tavzih edilmesi dileğini de gös • 

teriyordu. 

••• Bugünkü günün en mühim sıya

ıal hadisesi, silahların tahdidi konuşma

larının bir sonuca vardırılması, garbav

rupasında bir bava andlaşmasr yaprlma

ır, Almanya'nın tekrar uluslar derneği • 

ne bağlanması meseleleridir. 

Diplomasiye yükletilen bütün bu va

zifeler, güç ve engin olmakla beraber, 

İngilterenin tavsiye ettiği gibi bu i§e gi· 

ri§mek mümkündür. 

Mesela hava andlaşması için yakın • 

dan alakadar beş devletin Lokarno'da ol

duğu gibi bir yuvarlak masa konferansı 

halinde oturup bu işi konuşmaları müm 

kündUr. Başka şekiller de bulunabilir. 

Fakat itin güç tarafı şudur: şimdi bu 

andlaıma müzakereleri Almanya'run kuv 

vetli bir hava filosu bulunduğuna göre 

Y.apllacak. Halbuki Versay muahedesi • 

nin beşinci faslı kaldırılmadıkça Alman

ya'nın resmen bir tayyare filosu yoktur. 

Her halde Avrupa diplomadan Lon· 

dra'da esasları kurulan anlaşmayı ger • 

Dostlar arasında: 

güvenleri ile mevcud nizama istikrar ve 1 
ren Britanya - Fransa iş b i rliği anla-

1 

mına aykırılık etmektedir. Böyle bir a. 
mac İl!C ne bir sübjektif savaş isteği ve 

ne de müsavi askerlik ve silahlanma 
hakkı olan bir Almanya demek olmadı· 
ğı gibi Avrupanın şimdiki sıyasal ni

zamını da altüst etn esi de İcab etmez. 

Bundan dolayıdır ki, Alman}<ının is. 

tekleri, Lonclra tebliğinde Ven: ay and

laşmasmın beşinci faslının kaldırılması 

nı göz önünde tutan Britanya - Fran-

sa iş birli3inin gayelerine pek ala uy

gun gelmektedir. Ü zerinde uzun müd
det ısrar edilmek istenilen fakdt &l"ncl 
bir silahsızlanma yapılmadan devam et
tirilmesine imkan kalmıyan Almanya'. 
nın silah~ı z landrrrlması hakkındaki 

maddeler, yalnız büyük savaştan sonra 
ortaya çıkarılmış olan Avrupa devlet 
sistemlerinin sağla:nla~tırılmasınd ve 
ilk zamanlarda biiyuk sa.rsıntı tehlike
lerini azaltmak ma lcsadına hi zmet ede
bilirdi. Almanyanın bağlanmasını ifade 
eden bu garantiyi, Franı.a ve Büyük 

çckleştirinciye kad r b·rçok dutiiımleri 

çözmek mecbuiyetindc kalacakl rdır. 
Lchistan'ın da Almanya gılıi Şark 

Andlaşmasina girmekten ''azgeçip ayrı

ca saldırışmarnak andlaşması ımza et -

mek fikrinde olduğu mallımdur. 

Bu iş yeni başlamıştır; önı.ine birçok 

engeller çıkacaktır. Bütün b~nlarr mü • 

savi şartlar içinde konuşmak vt· Londra 

esaslarından ayrılınarnak şartiyle bun • 

lan devirmek imkan altına girebilecl!ği 

unutulmamalı<lrı. 

Ortada bütün bir Avrupa anlaşması 

ve istikrarı bahsın mevzuu olduğuna gö· 

re ufaktefek kayıbı veya kazancı hesaba 

katılmamalıdır. 

Devletler nazariye ve tatbikat saha

smda biribiriyle müsavi hale getirilme • 

dikçe harbın önüne gcçilemiyecektir. 

Londra esaslarının tatbikat sahasına 

geçirile bilmesi her halde hem cesaret, 
hem de sabır ister. 

Lokarno andlaşmasının konuşulması 

bile altı aydan fazla sürmüştü. Bu defa

ki iş ise ona nisbetle çok daha güç ve 

karışıktır. Yalnız ne var ki bugün biran 

evel refaha ermek ve ortalığı yatıştıra

bilmek için her tarafta kuvvetli bir istek 
hüküm sürmektedir. 

Fransız saylavlar11ıdan Leon Blum, başbakan Flanden'e: 

Britınyan•n ortadan kaldırmış olmala. 
rı, geriye kalan başka 11yaaal gayele
rinden de vazgeçmiş olduklarının bir 
ifadesi demek deği !dir. Bilakis, müşte. 
rek menfaatlerinin korunması maksa
dile iş birliğini daha sıkı bir duruma 
rnkuyorlar demektir. Bu suretle düşü
nülmii5 o:an garanti proJe!iine, yahut 
L" rrojenin de katılacağı türlü andlaf. 
malara daha miiessir bir biçim verile· 
lıilmesi için, 1925 te Lokarno misakı 

yapıldığı zaman olduğu gıbi, bugün de, 
İngiltere ile Fransa Almanyayı birlik. 
te çalışmaya çağırıyorlar. 

Lokarno misakına eski ulusal alman 
partisinden daha büyük bir muhalefete 
geçmiş olan nasyonal sosyalist rejimi
nin herhangi bir Lokarno sıyasa biçi
mini kati surette reddedeceğinde tered. 
düt edilmemelidir. Bundan doalyı da 
geniş anlam ve durumda bir Britanya -
Franşa garanti proje hemen hemen bir 
hayalden başka bir şey olmıyacaktır. 
Bütün şiimulile bugün ıneri olan Lo
karno misakına bile yeni Almanya ta
hammül rtmem~ktedir. 

Alını ııya ve Avruıla
nııı doğu cenubu 
28 Sonkanun tarihli Fölkişer Beo. 

bahter yukardaki başltkla yazdığı bir 
yauda eliyor ki: 

İstanbulun dünya sıyasasındaki fev

kalade ehemmiyetini daha bundan yüz 

yıl önceden takdir eden adam Moltke. 

dir. Tarih ona hak verdi. Almanya· 

nın sıyasal birlik için yaptığı savaşlar

dan başka, Viyana kongresindenberi ya
prlan bütün savaşlar, Avrupa ile As. 
yayı ayıran iki boğaz ile Balkan yarım 
adasını ele geçirmek içindi. 

Sultan sarayında nüfuzlu bir durum 

tutabilmek için 19 uncu yüzyıl içinde 
Rusya ile batının iki büyük devleti bir
birlerinin varlıklarına kıyarcasına bo· 
ğazlaştıJar. Batı devletleri, Kırım'da 

döktükleri kanlar, yaptıkları büyük fe
dakarlıklar sayesinde rusların boğaz· 

lara yerleşmelerinin önüne geçebildiler. 
Batının bu iki büyük devleti Türkiye
yi, boğazların bitaraflığını muhafaza 
etmeğc memur ettiler. Karadeniz bir 
rus - türk gölü olmuştu. Rusya ise 
Akdenize çıkmak arzularından vazgeç
mek mecburiyetinde kalmı~tı. 

Buna karşı da batı devletleri kendi· 

- ~unu b;ıllJj söyler misin Piyer • Etiyen- Ya Almanya nayır, diyecek olursa ne yapacaksın'! · 
(Grc"'guvar'dan) 
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Jerine Akdenizın doğu taraflarında 1141 
fuz mıntak:ıJ arı tcm ın etmişlerdi. 

Bu durum<l:ı Fransa batının hıristiC 
yanları üzeriııdc kendi kiiltür ,..wfuztl' 
nı.: kullanmak amacında ıdi. lngilter~ 
ise, !lindı stan yolunu gilven aJtına al• 
mak İ!ltiyordu Bu ar~usunu Süvrn k~ 
nalının aksıyonl ırını eline ge~irrrıek', 
Fransayı yava~ yavaş anlatarak M rsırt 
da btiabtitün i~gal etmek suretilc ge~ 
çeklettirdi. Rusya prestijini sok kay• 
betmi~ti. 1850 nin sonlarına doğrıt 

her tarafta, batı JiucralJerinin doğuya 
karşı kazandıklan parlak zaferden bahot 
sediliyordu. 1809 Londra dünya pana~ 
yırı Liberahzmin hcınen hemrn bit 
scmbo1ü olmu§tu. 

Bütün lıu olan bitenler karfısında 
iki alman büyük de.Jetinin ve orU 
Avrupanm durumu nt halde idi? Yal· 
nız Proaya delH ·ki o zamanlar doğu 
ile hiç bir alilı:ası yoktu.Avuı;turya da 
bitaraf bir tavır takınıyorlardı. Belki 
uc bu iki devletin bir çok yıllar Bal• 
kanlarla alakadar olmaları tuhaf görü· 
lebi1ir; ancak, unutulmamalrdır ki, o 

sıralarda Tunanın alt tarafları Osmanh 
İmparatorluğunun ülkelerinden sayılı• 
yordu. Yunanistana bakmryalım; ondan 
lıaşka da Balkanlarda hıristiyan bir 
devlet yoktu. 

1860 dan dünya savaşına kadar ge• 
çcn yıllar içinde, Türkiye devlet ida· 
resinden ayrılan ve yavaş yavaş Balkan 
yarımadasının şimal kısmına kadar ya• 
yılan A vrupanın doğu cenubundaki 
ülkelerden, batı diplomatlarının profes• 
yonel iktidarl arı denemek için birer 
deneme tahtası durumuna dı.işen düzü• 
nelerle yarı ve üç çeyrek miıstakiJ dev• 
letler meydana geldi. 

En büyük toprak ve sıyasa işleri 

diplomasi oyunlariQ'le değil, savaş ça • 
tışmalariyle düzeltiliyordu. 

Rusya bir çok def atar Akdenize çık• 
mak denemelerinde bulunduktan sonra1 

1877 de Türkiye ile savaşa girişti. Sa• 
vaşı kazandu orduları Balkanları aşa• 
rak İstanbula dayandı; ancak Avrupa 
diplomasisi ona bu savaşın verimini ye. 
dirmediJer. 

Batının iki buyuk devleti Türkiye• 
nin profesyonel koruyucusu rolünü O'/" 
namakta çok hevesli davranıyorlardı, 

ama Kırım savaşından sonra durum<ia 
epeyce değişrklikler oldu. Yepyeni bir 
güc ve söz geçiren varlık olarak Al• 
manya İmparatorJuğu ortaya çıkmıştı. 
Hakiki bir bitaraf olarak (Ancak batı 
devletlerinin bitaraflığı gibi değil~ 

Bismark ustaca idaresile her iki doğu 
devletinin aralarını buldu. Balkan ya• 
rımadasının sııyaısal olarak yeni bir tak .. 
sime uydurulması sonucunda da bir kat 
onyıl barışa yardım edilmiş oldu. l'ür .. 
kiyeye Balkan yarımadasının yalnız oh 
ta parçası kalmı§tı. Buna rağmen ba• 
tı tarafında Adriyaük kıyılarını ve K11 
radağdan Epire kadar olan yerleri de. 
muhafaza ediyordu ki, gene bir Avru• 
pa devleti olarak kalmıştı. 

1878 Berlin kongresi dolayısile ka .. 
zanılmı§ olan uluslararası saygıya rağ• 
men, ondan :ıonra gelen yıllar içinde, 
AJmanya, A'vrupanın doğu cenubunda 
yahut da batı Aayas.ında kayda değer 

bir nüfuz kuramadı. Bismarkm gilttüğd 
sıyasa çok titiz bir güc denkleşmesi sı· 
yaaaısı idi. İşleok bir doğu cenubu sıya• 
sası çevirmedi ve zaten çcvırmek de is• 
tcmedi. 

Ruıyadan yü:zim çevrılmcsi ve Avuı. 
turyaya dönme&ı ıse Bısmarkın i ba· 
şrndan çekilmesınden sonra olmuştur. 
Alman sıyasası Avusturyayı aşarak ts
t:mbula ve oradtln da Asyaya geçmek 
gayesini güdüyordu. Almany.ı Türki• 
yede adeta bir p~raı.it lesırı yaptı j TU• 
tunabilmesi için hem boğaz lardakı hem 
de Balkan iılkelerindeki diplomasi ilt 
uğraşmak mecburiyetinde kaldı. 

Buna bir de doğu <:enubunda dur. 

mak, dinlenmek bilmiyen çalışan ve 

binbir entrika çeviren uluslararası ser• 
maye gruplarının .mümessilleri ile uf• 

raşmayı katmak laımdır. Eğer ki al• 
man diplomasisinin bir muvaffakiyetf 
diye kayd değeri varsa, sözümona al• 
man sermayesi denilen varlık da topu 
topu bir Bağdat demiryolu kurabildl1 

Bu meselede de en ufak bir muvaffa• 
kıyetsilik ile karşılaşınca lideta alman 
yurduna yüz karası olacak ölçüde ve 
Almanya zararına olmak üzere derhal 
devletlerin finans gruplarile münase• 
betlere girişti. 

Üzerinden yirmi yıl geçtikten aonra 
diplomatların kalem ile yaptıktan mU
cadeleler bir silah savaıına döndü. 



----
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Ôkono"mik arCl§tırmalar 

• 
ihtikar <o. 

Said AYDOSLU, 

Radikal ve ihtikara kar§I doğrudan 
doğı·uya açılacak bir ihtikar savaşında 
vurulan darbeden, ökonomi f)'iilŞ8YJŞ ve 
yapışının jki en köklü. temeli sarsıntı 
duyacaktır: Kazanc hı~ı ve mukavele 
ıerbestliği. 

Bunların çok ehemmiyetli olduğu 

nıeydandadır. Eğer bunların çok kötü 
§eyler olduğunda hepimiz birleşseydik 
bile, gene onlardan vazgeçemiyece-ktik. 
Tıpkı insanın hırs ve kincilik dediği
miz huyları gibi. Haris adam hem eyi 
hem de kötü olabilir. Kinci adam da 
bem eyi hem de kötü olabilir. Bu huy
lar normal bir adamın tabiatının birer 
tecellisidir. Bize birçok zararlar getire
bildiği gibi, öyle faydalan da vardır, ki 
tyi ve normal bir adamı bunlarsı% düşü
nemeyiı bile. Çünkü kini olmıyan bir 
adam, her kötülügü unuttuğu kadar, 
her eyiliği de kolayca unutan vefasız 
bir mahlüktur. Kinsiz bir ulus, er geç 
sefilliği ve yıkılmayı beklemelidir. Biz
deki bu tabii ve gerçeık insani kabili
yetleri, susturmak ve söndürmek, onla
rın dengini, usa uygun kertesini bul
ınak, onlara şuur ve ölçü vermek, daha 
insanidir, tabiat gidiş ve isteyişine da

ha çok uygundur. 
Kazanç hırsım kaldırınız, - mülki· 

yet hakkı tanıyan bir cemiyet düzenin
de - herkesin daralmasr, sefilleşmesi sa
Jumlamaz bir sonuc olurdu. Ama ka
&anc hırsına, ökonomi yapısının objek
tif taazzuvlarma uygun bir ölçü ve şu
ur veriniz, o zaman bu, ne yeri dolduru

lamaz bir değerdir 1 

Mukavele serbestliğini de yıkınız, 
ne ul uslararuı, ne de ulus içi ökonomi
lerinde bir emniyet kalır. Herke11 imza
ladığı mukaveleyi, bir yol bulup boz~ 
mak istiyebilir. Çünkü törünün kanun
ları arkasından gelmekıtedir. Ama, bu 
mukavele serbestliğinin suiistimal edil
memesini veya - ütoP6'aya düşmiyclim • 
bu suiistimali en dar kertesinde tutul
masını kolaylaştıracak bir düzen koya· 
Jım, söz ve imza, emniyet kurumunun 
en güclü dayanakları olurlar l 

İhtikarla savaşın bu usa uygun ker
tesini bulabilmek için savaşın dayana
cağı temel ve anlamı aç:ı.ls: olarak ortaya 

koymak doğru olur. AW:.an k.anunl~.rı, 
bütün acunda, herhalde oncelık ve us
tünlük iddia edebilecek temeller bul-

muşlardır: 

l) Başarılan iş ile elde edilen men-

faatin ölçüsüzlüğü, 
ı) Bir adamda çok ıkere ikinci bir 

ta.biat haline gelmiş tecrübesizlik, bil

gisizlik ve beceriksizlikler. 
Alman kanunlarına göre, bir muka

velede ihtikar vardır, diyebilmek için 
bu iki §art bulunmalıdır ama, herkesce 
uyanık ve aklı yerinde muhakemesi mü· 
kcmmel tanınan bir kimsenin imzaladığı 
mukavele ile andlaşrnanın geti~bileceği 
ıonuclara alınan mahkemeleri bakma -

maktadırlar. 

Bizce bu edc&iktir. Çünkü uyanık ve 
dUgUnmesi tilin bir kimae dahi; dar ve 
••kı§ık bir durwnda "denize dü~ünce 
yılana sarılan,, m gittiği yoJa gıtınt'k 
•orluğunda kalabilir. Buna ka-rgı zayıf· 
ları koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerden 
baıka • herhalde bunları açıkça tesbit 
rüç olsa da • güdülen amaca uygun ce· 
zai hükümler kanunlara sokulabilir. 
Bununla ber~ber ökonominin objektif 
taazzuv hareketlerine yanlış bir yol ver· 
Dıeıkten de sakınmak gerektir. 

Sovyet Rusya, 22-S..922 tarihinde a
ralarında mukavele serbestliği de bulu
n.an bazı hususi haklar tanımıştı. 31• 
10-.922 tarihli sovyet medeni kanununda 

·ı . t' ' "E· llluhtekir, şöylece belli edı mış ır • 

ier likid taraflardan birisi, son dettce
ye varan sıkıntısı yüzünden, kendisi 
için e.paçık olarak müsaadesiz bir mu• 
kavele imzalamışsa, kendisinin i:sterne: 
•i Uzerine mahkeme... ya mukaveleyı 
hUkümsüz ilan edebilir, ve yahut bu mu
kavelenin istikbalde•ki tesirlerini kaldı
rabilir.,. 

1-6·!>22 tarihli ceza kanununda da 
lnuhtekir ancak müstesna hal!erde cc· 

' i ödüne: zalandırılıyorı "Muhtekir, yan • 
'Verdiği para için kanunun milsadesın· 
den aşırı artını (faiz) atmayx, veya ye~ 
tirim (istihsal) aletleriyle, ıığır, tarla, 

(1) Bu yazının baş parçaları gazete
ıuiz.in 6 ve 11 ~bat sayılarında çıkım§· 
tır. 

ULUS SAYIFA 5 

K. Ozalp 
ı Ankeılerimi= 

Ankara şof örlerile bir konuşma (Başı ı. inCl sayıiada) 

ıaylavlariyle Fırka ve Belediye Ba,kan
ları hududda kar§Jladılar. lzmirden Ay· 
cbn'a kadar istasyonlarda ha k okullular 
fırka teşekküUeri ıporcular başkanı ıe· 

lamladıJar. Özalp halkla mekteb ve :ıı:i -
raat Ül'Ünlerinin satışı üzerinde konut • 
malar yapmııtır. Aydm'da karşılama 
coşkun tezahürlere vesile olmuıtur. Ba§· 
kan vilayeti belediyeyi fırkayı alay ka -
rargahıru ziyaret etmiıtir. 

T opyatağına çıkılarak Aydın ova • 
sındaki ekin ve sıhhat İJleri Aydın tepe
sinden tetkik ohınmuıtur. Bu yıl pa -
muk ekilmeaiııe büyük heve• vardır. 
Devletçe pamuk değerinin yükıeltilmit 
ilması bütün ovada pamukçıhğı uki yıl
lardan çok arbnnıftıı'. Sıtma mücadele
siyle yakından meşgul oldular, yarın 

akgam Denizli'ye varılacaktır. 

Hava durumu 
Son 24 saat içinde yurdda hava ta • 

mamiyle yağışlı geçmiştir. Yağı§, Trak· 
ya ile lstanbul, Çanakkale, Eskişehir 
çevrelerinde ve doğuanadolusunda kar, 

öteki yerlerde yağmur şeklindedir. 
Edine çevresinde evelki gece başlı -

yan kar fll'tınaaı dün bütün gün devam 
etmittir. Edirne'cle karın toprak üzerin
de kalınlığı 22 santimetreyi bulmuştur. 

Bütün Trakya karla örtülüdür. 
Dün yurdUD muhtelif yerlerinde fır• 

tma olmut iae de zarar yapmamıttır. 
yalnız Rize' de bu sece kuvvetli cenub 
fırtınası hafif tahribat yapmıııt.r 

En dütük gec:e auhuneti sıfmn altın· 
da olmak üzeer Kan'ta 16, Edirne'de 8, 
Çanakkalecle 5, lıtubul, Eıkiıehir ve 
Afyon'da 2 Er:auruın n Doluda bir de

recedir. 
Yurdun öteki yerlerinde gece ıuhu-

netleri ııhnn üıtünde kaydedilmiştir. 

En yüksek ıuhunet Rize ve Trabzonda 

22, Adana'da 20 ve ortaanadolunun bir 
çok yerlerinde 17 derecedir. 

Dün Ankarada lodos rüzgarınrnın 
azami sürati toprak sathından 20 metre 
yükseklikte saniyede 20 meleyİ bul • 
muştur. 

Ecnebi paralarının değerı 

Ecnebi paraları üzerinden tan
zim edilecek damga resmine tabi 
evrak ve ıenedlere türk parası ü .. 

zerinden alınması gereken damga 
resmine beş ay müddetle esas ol~ 
mak üzere ecnebi paralarının türk 
parası üzerinden tesbit edilmiş fi. 
atlarını Maliye Bakanlığı alaka • 
darlara tamim etmiştir. 

Kr. Santim 

Fransız frangı 8 10 

Dolar 125 10 
Liret 10 35 
Belga 29 15 
Dırahmi 1 10 
lsviçre frangı 41 00 
Leva 1 20 
Florin 80 05 
Kuron 5 10 

Şilin 23 ıs 

Peçeta 17 10 
Mark 49 35 
Ley 1 20 

Dinar 2 35 
Yen 37 00 
Jngiliz lirası 626 00 

Mısır lirası 651 00 

Çemoveç 1089 20 ~çe, tohumluk gibi .oeyled al•ş>lan 1 
nom:ıallann üstündeki tazminat karşı· 
lığında baş~alarımn istifadesine koyma
yı sıfat edinmiş olan kimse, borc alanın 
ııkıntılı durumundan istifade etmek 
prtıyla: bir yıl kadar zorla çalışmaya 
veya aynı mUddet medeni haklardan 
ınaJırumluk cezasına çarptırılır ve aynı 
ınUddet içinde serveti musadere altında 
tutulur, ve yahut bu son kayıd olmada~ 
yalnız yukardaki cezalar ile iktifa edı-

lir •. ,, 
Sermayecilik ile savaşmayı pro.g:a· 

mına koymu§ olan bir ülkenin dahı ıh-
·ura karşı: savaşmayı ne kadar dar 
~ " .. B 
h d dlarda tuttuğunu goruyoruz. u u u • 
da özenimüi çekmesi gereken hır ger-
çekliktir. Bu, çok nazik bir sorum 

dur! 

(Ba§ı 1 inci sayıfada) 
Et/il:, Keriören, Dikmen gibi yazlık 

yerlere olan fazla istek A nkara'da oto
büs işini günlük hayatımıza karışan bfr 
mevzu haline getirmiştir. 

Ankara ~ela ne kaclar şof Ör ,·ar? 
• Ankara'da yıllardanberi hususi bir 

yapı içinde çalışan ve esnaf kurumları 
içinde kuruluş tarihi en eski olan ~oför
ler cemiyetidir. Cemiyetin her yıl yeni
lediği seçim şoförler ve otomobil işçi
leri için yılın en mühim bidisesi olur. 
Cemiyetin maaş ile tuttuğu hususi bir 
katibi vardır. Bu bakımdan otobüs ve 
otomobiIJerin sayısr gibi kayıdlara gö
re bilinmesi daha kolay olan ~eyleri ce· 

miyetten aldık. 

Otomobiller piyasada tutunamıyacak 
serisine 

Cemiyetin şoför olarak 675 üyesi 
vardır. Bu sayı yapılan teşebbüslerle 

gittikçe artmaktadır. Geçen aydanberi 
üye sayısında 15 fazlalık vardır. Uıye 
ıayısmın yakrn bir gelecekte 1000 i a
§acağı sanlmaktadır ·ki, bu takdirde şo
förler cemiyeti Ankara'mn en çok üye
li bir esnaf kurumu olacaktır. 

Ankara'da otomobilleri üçe ayırmak 
gerektir. Taksiler, kaptıkaçtılar, kam
yonlar .• Bunların içinde gerek sayıları
nın çokluğu, gerekse gördülı:Jcri iş en 
çok olan kaptıkaçtılar, orijinal yapılış· 
?arı ve biçimleri bakımından en entere
san olanıdır. 

Ankara'mn kaptıkaçtıları 

Ankara'da 150 ye yakın kaptıkaçtı 

vardır. Bu isim hiç bir yerde fazla dur
madıklarından ve süratlerinden veril• 
miş olsa gerektir. Yalnız bazı Ankara
lıların iddialarma göre kaptıkaçtılar, 

sürat ve çabukluk ifade eden isimleri
nin tamamen aksine olarak duraklarda 
saatlerce bekledikten sonra, yollarda 
da binbir arızaya uğramaktadırlar. Her 
ankaralı, biraz uzak bir yere giderken 
kaptııkaçtııya binmek mecburiyetinde ol· 
duğundan herkesin kaptıkaçtılar bak· 
kında aşağı yukan bir kanaati vardır. 

Kaptıkaçtılar en fazla Yenişehir• 

Taşhan arası işlerler. Bu yolda çalışan 
98 kaptıkaçtı vardır. Ayrıca İstasyon -
Taşhan arasında 17, Cd>ecl • Taşhan 
arasında 15 ve bağlara da (Keçiören, 
Etlik) 8, Dikmen'e de 2 kaptıkart. O'i

der, gelir. 

Taksilere gelince •.• 

Taksilerin sayısı kaptıkaçt.la:dan az 
değildir. Ankarada piyasada işliycn 146 

otomobil vardır. İlk bakışta Ankaıada
ki otomobillerin sayı~mın bu kadar çok 
olduğu insana hayret verir .. Yalnız oto
mobil duraklarının çokluğu ve semtle
rin dağnıklığı göz önüne getirilirse o
tomobillerin dağılışı nisbetindeki sayı
sının hiç de çok olmadğı anlaşılır. Bir 
de taksilere benziyen, ve onlardan ay
rlığı eskiliği ile kenarındaki beyaz §e
ridi olan otomobiller vardır ki bunlar 
da (5) k~ruşluk diye ün alan Saman
pazarı • Taşhan otobüslcridir. Bunların 
sayısı da otuzu bulmaktadır. 

Kamyonların uyuu 28 dir. Ve hemen 
hemen iıtasiıyon civarında toplanmıttır 
denilebilir. Bu otobüs, otomobil ve kam
yonlara husual olanlar dahil değildir. 

Birçok ınüetıctelerin ve kurumların bu· 

kadar eskidiler mi hemen [$ iuruşluk) 
girerler. 

susi kamyonları olduğundan 28 kamyon 
Ankaranın ihtiyacına kafi gelmektedir. 

Bir olomobil ne kazanır 1 
Bir §oför diyor ki: 
"Şoförlerin taliindenmi nedir, aylar· 

ca işsiz dursak, ıiyan etsok halkta ge· 
ne bizim normalin çok üstünde para ka· 
zandığımıza dair bir kanaat vardır. 

Sanki bizim aldığımız para tamamen 
karmış ve hiç bir masrafımız olmazmış 
gibi, aldığımız bütün paranın kazanc 
olarak hesab edilmesi yerinde bir he
sab gibi telakki edilir. Halbuki her ;ey· 
den önce otomabile bağladığımrz bir 
para vardır ki bunun faizini hesab et
mek gerektir. Sonra otomobil kadar hiç 
bir nakiJ vasıtası yoktur ki kırılmak, 
eskimek, bozulmak tehlikeıi çok olmu§ 
olsun.. En ufak bir yedek parçası di
ğer makinelere göre pek pahalı olan 
otomobile amortiııman olarak ayrıJmaıı 
gereken miktar o kadar çoktur ·ki bunun 
fazlalığı karşısında biz ~oförler, kazan· 
cunızın en a§3ğı yüzde otuzunu amot• 
tisman olarak ayırmak mecburiyetinde 
kalnz. 

Otomobillerin '1asati ömrii 

Bir §Oförün günde ne kazandığını 
hesab etmeden önce otomobillerin va
sati ömrünü bilmeliyiz ki kazanctan ne 

amortisman arırmanın gerek olduğunu, 
masrafları ve son olarak kin bilmi§ o· 
lalım. Ba§ka ülkelerl bilmem, fakat bi· 
zimki gibi yollan 9ehirler içinde pek 
düzgün, şehirler dı§ında da hiç düzgün 
olmıyan ülkelerde otomobillerin ömri1 
yarıyarıya azalmış oluyor. Kataloğla-

l rın üstünde (beş sene garanti, altı ıe· 
ne garanti). diye yazılan otomobiller 

Sıra sıra bek.liyen taksiler bı"zim para 1razanıp bzanmadtğunızı 
pek güzel anlatır. 

iki yılı doldurmadan yalnız eskimekl. 
kalmıyor, kullamlmaz bir hale geliyor. 

En eyi kulJanılmış bir otomo"il blıı 
le nihayet iki yıl sonra alış para&ınuı 
yarıama yaklaşan bir masrafla eyi bir 
ta.miri gerektirecek kadar eskimektedi~ 
Böyle bir tamircko aonra da otomobil 
nihayet bir yıl dayanabiliyor. Yı.ırd\l• 

muzda otomobilfo va&ati ömrünil böy_:, 
lelikle üç yıl olarak hesab edebilirize 
Ondan 90nraki :zamanı (mütemadi ta. 
mirler devre&i) dir ki aeliri, verilen ta
mir parunu llar§damu. 

Gilıel, ve beğeDilecek bir markaya 
2500-2700 lira arasında almak mümkün• 
dil:r. Uç yılbtır ömriine göre vasatı ol• 
rak 2,5 Ura amortisman parası ayırma• 
lıdır ki ilçün~ü yılın sonunda ikinci bil 
otomobil alacak kadar paran1.1 birikmif 
olsun. Arada vudiğiniz lastik yenile
me parası, umirler, hiç bir şey bun~ 
dahil değil&. Bunlara karşclık olara1' 
da Uç sene kullandıktan sonra piyasada 
rağbet görmeyip satmaya mecbur kalı 
dığınrz makinanın değeri olan ve niha. 
yet beş yüz lirayı geçmiyecek olan pa, 
rayı kar§ılık tutabilirsiniz. Çünkü ü~ 
yl kullanılan ve piyasada işlemi! olan 
otomobili tamir ettirmeye kalkmak biı: 
sürü para ıarfettikten sonra piyasada 
nihayet üç ay bile dayanmıyacak olal\ 
bir biçime girebilmesi için yüzlerce U. 
ra vermek demektir. Böyle bir otomobi• 
1i tamir ettirirseniz bile piyasada yenE 
ve aon moda arabalar karşısında tutu• 
namazıunı.z. 

Otowobiller kadın elbiseleri 
gibidir 

Buna şa~yıma.. Otomobillerin liecı 

yıl yeni, ıy:eni değişildik.terle çıkan mo. 
detleri vardır. Ve bir otomobil bir b~ 

yan elbisesi tadar çabuk demode olaıt: 

bir nesnedir. Fabrikalar arasındaki rıe 

lkabet o ıckle girmiştir ki, daha yrtuı 

aonu gelmeden mühendisler, tekniat. 

yenleri bir düşüncedir alıyor ve yenl 
yıl Jçin başka fabrikalarda olmıyan bire 
çok yeniHkJer içinde yeni modeller ha.' 
Z'ırlanıyor. ı 

Son model piyasaya çıkınca ılzin aıo 

rabanız ne kadu güıel kullanılmış, te. 

miz bakılmış oluna olsun derhal değere 

den düşer. Yiksek oteller, müesseseleı 

müştcrileTini, misafirlerini sizin esld 

model 'otomobilinisle değil, yeni alın• 

mıı, boyaıı bo%u1manuş, durumiyle lllııı 

yenilik ifade eden arabalarla gezdirme• 

ıyi ve göndermeyi bir (saygı ve sevgil 

eseri sayarlar. 

Siz böyle bir otomobili ancak taşra,. 

da ve u~ak bir yerde otomobil almalC 

istiyenlerc aatabilinioiz. O da sır• 

bekleyip bir hevesli buluncaya kadar.~ 

Günlük kazanca gelince .•• 

Bugün .Anbıa pjyasasında günd• 

bUtUn manaflar içinde sekiz lira kaza• 

nan otomobile rastlamak pek güçtür, 

Bu paradan her §eyden önce 2,5 lirası• 

nı amortimıaa olarak ayırdıktan sonra 

daha hesab edilecek ve hiç kimsenin 

yenU: bakmyacağı masraflarımız var .. 

drr: ki bunların ba9mda benzin parası 

gelir. Yağ masrafı ile beraber bir kilo .. 

metreye giden btnzin (5) kuru~u bu· 

lur. ÇUnkü benzinin tenekesi 430 kuoe 

ruştur. Ve '\'a8ati olarak 100 kilometrı 

yapar. İlk b~ta batıra gelmiyen bu 

masraflar. UstUne yenileri eklenmede" 
kalsa gene razı olacağu, fakat bi.ıiDl 

bir de her ymddaş gibi devlete verdigi• 
miz vergiler vardır. 

Bir şoför ne kadar vergi verir?, 

Makinamıun gücüne göre yılda S4 

lira lle 75 Ura arasında vergi veririr.ı 

Bundan başka bir de her ay belediyt
mlze plaka resmi olarak (5) lira vermelGı 

teyiz. Burılar da masraflarımıza eklen, 

dikçe tabii kazancımız azalmaktadır. 

Devlete verdiğimiz vergi hiç de ço1S 
değildir. Ve geçnıiş yıllardaki işleri11 

çok eyi olduğu zamanlarda bunlar bbl 
hiç sarsmıyordu. Fakat buhrandan vı 

para darlıiından en fula aiyan görene 
lerden biri de piörler olmuştur. Blı 
lilb aayıla •e birçok zamanlarda bh 



--
!SAYIFA 6 ULUS 14 ŞUBAT 1935 PER!jEMBE 

L ::s 

Kısa tefrika VE YAŞA YIŞLı\l{I 

Bltlerci gene kızlarla beraber gia 
111. - "KAMP KIZLAR! ARASIN

DA BİR PARlSLİ KIZ 
Rotcnklempenov, içinde ancak otuz 

c-enc ku bulunan küçük bir kamp. Hal
buki ft, 80 gene kız barındıran başka 

bliylik kamplar var. Tuğladan yapılmış 
bf naaa önünde bir Hitler bayrağı dal
galuvror. Arkada ufak bir bahçe var. 
!Bura,• bellemişler ve allahın izniyle 
fas11l1&t lahna gibi şeyler dikecekler! 
kamp ,efinin üç tavuğu ile iki tane u
f ak taY~anı var. Herhalde bir domuza, 
tonca da bir ineğe sahih olmağı düşü-
1\Üyoc. Böylelikle kamptakiler hüküme· 
tin verdiği kupkuru yiyeceklere bir sey
ı~r dııha ilave etmek çarelerini araştırı
yorlar. 

Mt1tlakta, kocaman tencerelerin ö
nünde, yemek pişirmeğe memur iki gene 

kız çal•tıyorlar. Sırtlarında iş elbisesi 
•ar: Mavi bir buluz giymişler, saçlarını 

(ta kınn.ıı:ı bir mendille sarmışlar. Bn 
Ud renk hiç de biribirine uymıyor. Se

bebini sorsanız cevab ~üphesiz şöyle 

olacak: Bu renkler kuvvet, cesaret. ne

te alametidir. Bu üç _şey de, nazi gene 

lu.dann başlıca meziyetidir! Kızların 

bu kırafeti, Moskova'da gördüğüm ba
ı:ı işçi kıı:larınkine benziyor. 

BMa refakat eden kızlar, aynı "Hail 
Hitler,. nidasiyle ve alelade bir sesle 
köyde ltelki on kişiyi selamladılar. Mut
faktaki gene kızlar, içeri girenleri, baş
larını bile ~evirmeden aynı şekilde ~e
lamlıyorlar. Bu kelimeler artık ağız

larda bizim "bonjur .. kelimesi gibi J:ı

übati bic şekil almış. Bir fransrz kızı
nın. facaı;a arkadi\şiyle şöylece bir k~
rıuşmaanı tasavvur ediniz: "Yaşasın 

Flandea! Bugün ne yemek var? Tav
şanlar otların hepsini yemi~ler mi, gi-

nilmiye mecburiyet olmıyan otomobil
ler mÜiterilerinin hemen hemen yüz
de sebcnini kaybettiler. Onun içindir 
ki, bu ufak masraflar bile bizi sarsıyor .. 

Hazirandan sonra 

Biliyorsunuz ki belediye haziranda 
Ruı;.ya'dan getirtmekte olduğu otobüs
leri itletmeye başlıyor. Bciıylelikle An
kara piyasasında sayı bakımından en 
çok olan kaptıkaçtılar sahadan çekili
yorlar demektir. Sayısı yüz elliyi aşan 
bu acaba sahibleri daha ~imdiden gide
cekleri yerleri hazırlamakla meşguldür
ler. Birçokları memleketlerinde az iş 
olması dolayısiyle Ankara'ya gelmiş ve 
çoğu yabancı olan kaptıkaçtı sahibleri 
gene ya eski yerlerine dönecekler ve 
yahut da demiryolu üzerinde olmıyan 
şehirlere gideceklerdir. Bu gidişin an
karahlac için eyi veya kötü olduğunu 
ır:aman gösterecektir. 

nutulmaması ~<·rekcn 

birkaç nokta 

Ankara içinde işliyen otobüsleri 1s
tanbu1 ile mukayese etmek bizim kö
tülüğUmüzü tebarüz ettirebilmek için 
daima bir miyar oluyor. Gerek fiat ba
kımından, gerek muntazam seferler ya
pıp yapmak bakımından bize örnek 
olarak gösterilen İstanbul otobüsleri
dir. Yalnız bu mukayeseyi yapanların 
unuttukları bir şey vardır: 

!stanbul'da hiç bir otobüste kalkma 

dakikaıoı geldiği zaman boş bir yer gö

remeuiniı. İnsan sayısı Ankaramızdan 

daha 'ok fazla, ve nihayet bir ticaret 

ve hareket merkezi olan İstanbul oto

biısçüleri taşıdıkları yolcudan aldıkla

cı pua ite götürdükleri mesafeye göre 

·Ankara'dan şüphesiz daha çok ucuz ve 

muntuamdır. Bunu inkar etmiyoruz. 

R3~ ~itnu·k, dolu gelmek 
nwsele~i .• 

Yafnız siz bizim Yenişehire işliyen 

kaptıkaı;tılara dilCkat ediniz: Saba~le

yin Yenişehir'den bir yolcu akınr var

·aır. Akşam da aksine olarak eski }ehir

den Yenişehire doğru yolcu katabalığı 

laşını.r. Sal)ahleyin Yenişehire yolcu al
]naya giı1en kaptık'açtılar boş gider, do
lu gelir; alqamları ise dolu gider boş 

gelir .. 
Tabii böyle olunca öir gidiş veya ge

lişe, gidiş - geliş masrafı birden biner. 
"Ve hakikaten 12,5-15 gibi mesafeye gö-

dip bakayım; :.en yeni gelen kıza hir 
çift l•:.tik ver. 38 numara giyiyor. Ya
şaşın Flanden !,, 

Zaten etraftaki kızlar Hitlerin adı
nı duyunca değil, içlerine yeni bir kız 
- hem de fransız kızı - geldiğini işitin

ce başlarını kaldırıyorlar l 

lşçi kızlar tarlalardan dönmeğe baş
ladılar. Bazıları kısa ctekl.ik, bazıları 

da bluzun altına uzun bir laciverd pa~
talon giymişler. Bu pantalon jimnastik
ten sonra ısınmak için, yahut da dışar
da daha rahat çalışmak için giyiliyor. 

Kızlar bir taraftan terli yüzlerini yık•
yorlar ve çamurlu lastik çizmelerini çı
karırlarken öte taraftan da merakla ha
na bakıyorlar. Bakışlarında, acayip bir 
hayvana bakarken duyulan merakla be
raber, hakkımda eyi duygular beslenil
diğini gösteren bir hal var. Zaten kızlar 
aralarında çok eyi geçiniyorlar. Hepsi 
etrafımı almışlar, kim olduğumu öğren
mek, beni de hemen kendi yaşayışlarr
na iştirak ettirmek için çırpınıyorlar. 

İçlerinden Maria adlı bir tanesi bana 
yaklaştı. Bu kız evelce birkaç ay Fran
sa'daki Dijon üniversitesinde okumuş 

ve oldukça eyi fransızca konuşuyor. O
nu kendime arkadaş olarak seçtim. İçini 
çekerek: 

- Dernek parislisin, öyle mi? derli. 
Ben Paris'i bilirim. Sen Jak sokağın
da oturmuştum. 

Öte kiler de konuşuyorlar: 

- Parislisin, ha? Ne talil isin! Paris 

çok güzelmiş 1 Orayı görmeyi o kadar 

istiyoruz ki ... 

Kızlar güzel değil. Parlak burunla
rında bir parçacık bile pudra yok. ~ai· 
ları itina ile bakılsa güzel olacak. En 
fazla tuhafıma giden, tombul yanaklar 

re ç '• olan bir para da ancak idare e
der ve vaziyeti kurtarır. 

Sayı f az]ahğr .. 

Devlet mahallesinde yapılardan bir 
kısmı bitipte bakanlıklar yenişehirdeki 
binalarına yerleşince bu hat üzerinde 
işliyen otobüslerin fazlalığı büsbütün 
kendini göstermiştir. Arabalar pek na
dir olarak tam yolcu sayısı olan beş ki
şi ile hareket edebiliyorlar .• İki yolcu 
bulmak bile bir şanı eseri oluyor. Bu 
hat üzerindeki araba sahibleri mesela 
40 a indirilse o zaman 10 kuruş, hatta 
7 ,5 kuruş bile kafi gelir. 

Zaten artık bu hesablara lüzum kal
mamıştır. Belediyenin haziranda işi e
line alması dileriz ki otobüsler için o
lan şikayetle~ bir son versi.. Halkın 

menfaati, istirahatı için çalı~an bir ku· 
rum olan belediyenin bu isteği yerine 
getirmek için var güciyle çalışacağına 
hiç şüphemiz yoktur. 

Bizim olnııyan biricik ~ey 

Otomobil ve otomobile lazım olan 
her şey, yağına, benzinine ve en ufak 
vidasına varıncıya kadar bizim degil
dir. Bütün paramızı dışarıya çıkaran 

otomobilciliğin yurdda geniş alanlar 
bulr ı ökonomik bakımdan istenilecek 
bir şey değildir. 1stanbulda kurulan 
yerli lastik fabrikası, dayanıklık bakı
mındrn ünlü firmalar kadar piyasada a
ranılan last!k1er çıkaramıyorsa da yerli 
malı olması dolayısiyle gene tercih et
me}c ve yabancı malından üstün tutmak 
gerekliğini biliyoruz. Yalnız reklam ve 
sermaye noksanını bu yerli lastik fab
rikamızı yetecek kadar piyasaya tanıt
tırmamaktadır. 

Tren - otomobil rt!kalwti 

Derhal söyliyebiliriz ki tren son ten
zilatından önce bize biç bir zarar ver
miyor, hatta rekabet edemiyordu. Son 
fiat düşürüşünden sonra bizim üstün 
durumumuz ona geçti. Yol üzerinde o
lan yerlerde yalnız tenzilatlı tarifeye 
dahil olmıyan esyayı nakletmekle ikti
fa ediyoruz. Yalnız bazı yerler var ki 
tren, dola_şıp gidiyor. Otobüsler kestir
me yoldan gittikleri için zamandan ka
zanıyoruz:. 

Öyle sanıyorum ki, bol sermayeli ve 
muntazam bir şirket demiryolu olmıyan 
yerlere muntazam seferler yapsa mu
hakkak kazanır. Yoksa demiryol - oto.
büs rekabeti bence daima trenin üstün
lüğiyle aonuclanan bir uğraşmadır1 

ile şişman göğüsleri. Bu umumi şişman
lıktan haric kalanlar ancak ı 7 yaşında
ki küçük kızlar. Hepsi de bana kompli· 
man yapıyorlar ' 'ne kadar incesin! Sen 
hiç kamp kızına benzemiyorsun. Zaten 
burada kalırsan vücudunUJl biçimi ça
buk kaybolur. Ben iki ayda on kilo al
dım .,. Hepsi gülüyor ve mevzun endam
larını kaybettikleri için hiç biri müte· 
essir değil. Zaten buna çare bulmanın 
da imkanı yok ki! Çalışma kampların
daki hayatı anlatırsam bunu siz de la'<
dir edeceksiniz. 

iV. - BAYRAOA SELAM 
Kampta çalışan her kıza hükumet 

günde 56 fenik (28 kuruş) veriyor. 
Erkekler 68 fenik (34 kuruş) alıyorlar. 
Bu para ile de çılgınca masraflar yapı
lamıyacağını kolayca anlarsnız t Bundan 
başka bilhassa alman i~çi kızlarının 

kuvvetli bir iştihalarr olduğunu ve h " 

sokak başında bir "ev kadını yetiştirme 
mektebi., olduğu halde Almanya'da ye
mek pişirmenin ne demek olduğunun 

bilinmediğini de buna ilave edin. Velha
sıl, kamplardaki yiyecek berbad, hatta 
sıhhate muzır bir şey. 

Sabahları saat yedide kahvaltı yapı
lıyor. Verilen kahve, boyalı sudan baş
ka bir :jCY değil. Kahvenin yanında da 
siyah ekmek var. Buna margarin veya 
yemekte kullanılan bildiğimiz sadeyağ 
sürülüyor. (Tereyağının ne olduğunu 
bile kimse bilmiyor.) Saat onda bir çor
b';ı veriliyor, öğleyin de sebze haşlama
sı: Bu, patates veya lahnadan yapılmış 
bir şeydir. Bazan bunun içinde ufacık 
yağ parçaları veya jambon dilimleri 
bulunduğu da vakidir. Saat dörtte, ye
niden kahve ve yağlt ekmek, hazan da 
çok az miktarda marmelat. Saat yedide, 
patates ve beyaz peynir, yahut patates 
ve frenk lahnasr. Hepsi bu kadar. Ne 
et, ne yumurta, ne balık, ne meyva, ne 
de taze sebze var. Bira, süd ve şarab da 
yok. Velhasıl, yorucu bir günden sonra 
kalori, vitamin almak, kanr, sinirleri 
kuvvetlendirmek iç.in hiç bir şey yok. 
Yalnız açlığı unutuncaya kadar siyah 
ekmekle patates yiyen gene kızlar, ada· 
lelerden gelmiyen zararlı bir şişmanh· 
ğauğruyorlar. 

Yemeğin tatsızlığını unutmak için, 
bir günün içinde her fırsatta yapıldığı 
gibi yemekte de merasim yapılıyor. Gong 
vazifesini gören bir tavanın tersine vu
rularak herkes yemeğe çağrılıyor. Bü
tün kızlar yemekhaneye girerek otura
cakları yerin önünde duruyorlar. Kam
pın ~efi bir işaret verince, bütün kızlar 
elele tutuşup hep bir ağızdan bağırıyor
lar: "Memleketimiz mesud olsun!,, 

Yemek bitince gene herkes elele 
tutuşup: "Teşekkür ederiz!,, diye bağı
rıyor. Kime? Allaha mı, aşçrya mı, yok
sa Hitler'e mi? 

Yemekten sonra akşam coplantısı 

yok!;a, saat dokuz lıuçLıkcan itibaren 
kapın ~efi ''yat!., emrini veriyor. O za
man herkes, günün en büyük merasimi
ne hazırlanıycı: Bayrağa ,.dam 1 lıütun 

kızlar sessiz sessiz, kollarında gamalı 

baç işareti bulunan caketlerini giyiyor-
. lar. Şef kapryı açıyor ve bava yağmur

lu, rüzgirlı, yahut karlı olsun, herkes 
dı11arıya çıkarak karanlıkta kampın! ö

bür ucundaki bayrağa doğru gidiyor. 
Bayrak direğinin etrafında kızlar bir 

halka yapıyorlar ve "hazırol., vaziyetin

de duruyorlar. Onun üzerine Şef, o gün
kü marşı söylüyor. Bu marş, büyük me-

rasim günlerine mahsus olan alman 

milli marşı veya nazilerin Horst Wes

sel lied marşı değildir. Söylenen şarkı

lar, Hitlerin iş başma gelmesindenberi 

yapılan yüzlerce ~arkı arasından seçi

liyor. İçlerinden bazısı Hitleri methe

diyor, bazısı da ''uyanan Almanya,, dan 
bahsediyor. Çalışma idaresinin kendi 
marşı da var. 

Mar~ uıttıkcen sonra herkeıt kolları· 
nı kaldııarctk ur.un uir hit!cr :5elamı ve· 
riyor. Derın bır sükut ıçinde yalnız dı· 
rekten ındirılen ve devşirilen lıayrağın 

t1e:.i duyuluyor. Bayrak sarıldıktan son· 

ra gene herkes yemekte olduğu gibi el· 

ele tutu~uyor, ve biri birine sokularak 

. bugünkü birleşmit Almanyayı temsil 

ediyor. Sonra yirmi beş ses birden ba• 

ğmyor: "Allah rahatlık versin!,, halka 

bozuluyor, yarma kadar disiplin yok. 

Bütün kızlar bağırarak, gülerek yatak• 

hanelere doğru koşuyorlar. 

Yatakhanelerde, yerlere serilmiı ot 

minderler var. Kamp yeni ve fakir ol· 

duğu için henüz kışlalardaki gibi "ran· 

za,, tedarik edilememiş, yastık yerine 

de küçük bir ot minder. Çarıaf yok. 

İki üç tane sert ve koyu renkte asker 

battaniyesi. Fakat yorgun insanlar ça· 

buk uyurlar. Onun için bıraı; sonra her· 

kes derin bir uykuya dalacak ve bu, ya

rın sabah şefak vaktine kadar sürecek. 

Kamplarda yaşryan alman kızlarından iki grup 

Ankara Belediyes~nden: 

Sokak adı C 1 N Sİ 
Ulu kapı caddesi 
Dumlupınar dökmeci Sc. 
Hacı Halil Ma. Halilağa So. 
Ulucanlar Ma. Göztepe Şo. 
Hacı Mehmet efendi sokağı 

!\.di kaldırım tamir 

" " 
inşası 

" 
,, tamiri 

" " " 
" " 

,, 

Keşif Bedeli. 
L. K. · 

1320.00 
239.40 
118.52 
102.37 
247.80 

2028.09 

ı - Yukarda keşif bedelleri ve adları yazılı sokaklarda adi kaldırım insa 
ettirilecektir. . 

ve tamir 

2 - Keşif ve şartnamelerini görmek için fen kalemine ge.lin.:c~ktır. 
3 - Eksiltme açıktır. 18-2-935 tarihine rastlıyan pazartesı gunu saat 

dürlüğü odasında yapılacaktır. 

11 <le Fen Mü-

4 - Muvakkat teminat ayn ayrı yüzde yedi buçuktur. (235) 1-418 
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K E D t A Y A Ö 1 Müddei UmumiJiiinden: Komisyonu il3nlan 
Harold Lloyd ı -Ankara cezaevinin (1!)98) lira 90.kuruş k~if be-

HAVACILIK ve SPOR 
UÇAK ŞEHIDLE R1 

SAYISINDA: 
Ölmezlerin günü H. V. S.. • 
Bav nmuda yatanlar için (Şiir) Server Zıya Glr~ın 
21 f kinciklnun (Şiir) Be~et Kemal Çaglat 
U k Ş hidl . JI. Nurettin Artam 

ça e erı Ab "tlin Dtwer 
~~id Kanadı.ar Sin:X,,ıa 
Yuzbaşı Bedn :A. Silre17a 
F A Z I L . .. Cemal Asmi 
Şehid tayyarecıler (Şıır) Ş K 
Waşington Konferansında · • 
22 yıllık bir hatıra: z· a Gürevın 
Ana (Hikaye Server ıy 

TURK KUŞU: :~:ı'Zı~~:mı .. Faik 
Ak§amcl 

TÜRK KUŞUNA O'YE YAZILMAK 
1ST1YENLER 

daki TO'RK KUŞ\J 
:.:IT::.;:::fsİff t OKUMALIDIRLAR 

·1-~=~~-..-liiiiii~' 
Kunıhara hiitün hir ij1tikhaJdir. 

Tiirkive t~ Hankas1 

Harita Umum Müdürlüğünde~: 
1 _Muhammen bedeli (1307) lira Hari~a. Ume':iı~r:~ 

d .. l" w.. . . (9) kalem matbaa malzemesmın 
ur ugu ıçın . al in açık ek-.. .. d . t klı' çıkmadıgw ından ışbu m zemen gunun e ıs e .. .. dadır 

siltmesi 19-2-935 salı gunu saa~ (~~) k ~ere her gün ve 
2 - İsteklilerin ş~eyı g?rme

25 
kurut teminat 

eksiltmeye gireceklenn d~ <98) lıra < .. jürltiğü eatmalma 
ınakbuziyle Cebecide Harıta umum mu · l-554 
komisyonuna uğramaları. <311) 

·• k ·ıtme ve Univeriste arttırma, e sı 
pazarlık komisyonundan : 

r olup hayvanat ve neba-
t - Bedeli keşfi .269,007,78 ıra 

5 
azar günü saat ıs de 

tat enstitüsü binası ın~aatı 2:!-2-93 k Ppalı zarf usuliyle ek
Univcrsitede ihale edılmek uzere a 
ailtmeye konulmuştur. 1 n almak için Universi-. b • . t dosya a . 

2 - Talıpler u ışe aı "k ile Universite veznesı-
te mimarlığından alacaktan vesı a 
ne 14 lira yatmnalan .llztm~· 7 5 nisbetinde teminatla-

3 - Talipler bedelı keşfın r0 , •• Ü saat 14 de wnu
riyle birlikte kapalı zarflann;~ed~660/295) 1-536 mi katipliğe vermiş olmalan 

Nafıa Bakanlığınd~n:prtil• ve Klaring 

Haydarpaşa'da sif supal~ ..::•;: oıaa 1300 adet kom-
kanaıı ile muhammen bede!i konulmuştur. 
Ple telgraf fincanı açık eksiltmeye an pazar günü saat 

Eksiltme 24.3.935 tarih~!~ Müdürlüğünde yapı· 
15 de Ankara'da Bakanlık 
lacaktır. 'kası ve 35,10 liralık mu-

lıteklilerin Ticaret odası v~ı a yatırıldığına dair o-
'7akkat teminat1armm Mal~dığmgun Banka kefalet mek
lan makbl1% veya nüm~esıne u~ komisyonda bulmıma
tubu ile birlikte aynı gun ve saa 

lan lazımdır. • rtnameleri parasız ?~arak 
lstekliJer bu husustakı şa Miidürlüğünden alabıhrler. 

Ankara'da Bakanlık Malzeme (2~2) ı-468 

delli elektrik tesisatının yeni baştan tamır ve tadıh açık 1LA 
artmna ve eksiltmeğe çıkanlml§tır. . .. .. ı - Tahmin edilen fiatı 12600 lira olan 1800 kilo keteaı 

2 -Artırma ve eksiltme 18. 2. 935 pazartesı gunu sa- ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
at 15 te Ankara müddei umumiliğinde yapılacaktır. 2 - fhalesi 24-2-935 pazar günü saat J0,30 da yapıla· 

3 _Muvakkat teminat mi~arı (UM) lira 92 kunıı~r: caktır. . 
4 - İsteklilerin A - Temmat makbuzu, B - İkmcı 3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 liralık muvakkat haDt 

sınıf montörlük ehliyetnamesini ha~ olması v!ya bu eıı: ka teminat mektuba Yeya maliyeye yatırılacak teminat 
liyetnameli bir montör çabştıracag~k ta~ud e~~ karfıhğmda aıınacn makbmlarla artıı uıa eksiltme kanu• 
c _ Cari seneye ait ticaret odası vesı ası gostennesı • nunun 3 ncü maddesinde yazılı vesikaları getirmeleri. 

dır 
4 - Şartnamesini paruız almak •e öme•ini görmeli zım · -1 - 1 1" 1 • . Ank ıı:t 

:; - Fenni ve hususi ıartnamÇKr. e P ~ ar ıçın a- istiyenler her gün lğleden ~ müracaat etmeleri. 
ra müddeiumumiliğine müracaat edilmesı (ı9ı) 1 - 398 5 - Ekailtmeye gireceklerin teklif mektuplarını flçüne 

Türkiye Ziraat Bankasından : 
Türkiye Ziraat Bankasınca Bursa'da eksiltme ile bir 

şube binası yaptırılacaktır. . 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapıla~~~~ır:. w ~kailtme 

rtnamesi Ankarada Banka Levazım müdürlugunden ve 
f:tanbulda Ziraat Bankası şubesinden alınabilir. . 

Teklif mektublan ve teminat, eksiltme prtnamesınde
k" izahat dairesinde 28 §Ubat 935 akşamına kadar Anka
~da Ziraat Bankan Umum Müct'ürlüğüne verihniş olma-
lıdır. . 

Tekliflerden herhangi birini tercih etmekte Ganka ta-
mamen serbesttir. (333) 1-SS8 

Ankara Valiliğinden: 
1 _ Ankara stadyom ve Hipodrom sahası dahilinde 

(57380) lira keşif bedeli 21~ M. tulünde 0.60.X0.90 bk ve 
1290 M. tuliinde SO Cm. lik çımento boru ferııyle muayene 
bacaları ve toplama kuyuları ve diğer tesisat inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Eksiltme 7. 3. 935 perşembe günü saat ıs de An
kara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklifleri: A - Ticaret Odası vesika
sı. B - 4119 liralık muvakkat teminat makbuzu veya nü
munesine uygun banka kefalet mektubu. C - Stadyom ko
misyonundan alacaklan fenni ehliye~ v~sik~~arile. ay?ı !~n 
ve saat 14 e kadar Ankara vilayet daımı encumenı reıslıgı
ne tevdi etmeleri lizımdır. 

4 - İstekliler bu husustaki ~~leri 287 k~uş mu
kabilinde Ankara nafıa ba§l'Ilühendıslıgmedn alabıhrler. 

(329) 1-556 

Jandarma Umum Kumandan· 
hğı Ankara Sİ1hn Alına 
Komisyonundan: 

23.000 metre yatak kılıflık bez 2. 3. 935 cumartesi gü • 
nü saat (11) de Ankarada komisyonumuzda pazarlıkla satın 
alınacaktır. İstekliler evsaf ve nümuneyi her gün İstanbul 
· darma muayene heyetile komisyonumuzda görebilirler. Jan . 
Şartname parasızdır. Bezin bedeli (9200) ilk ternınatı 
(690) liradır. Pazarlığa girecekler 2490 sayılı kanun ve 
prtnamesindeki vesika, sandık ~akbuz veya banka mek-
tubu ile gün ve saatmda gelmelen. (325) 1-552 

Ankara Valiliğinden: 
Eski yangm yerinde Hattatlar sokağında idarei ~usu-

. 'd 182 metre murabbaı arsanm satışı metresı beş 
sıyeye aı · d · ekl0 • . .. . den arık artırmaya konulmuş ıse e ıst ısı lıra uzerın ".( · .. .. 15 

kmad w dan ihalesi 18. 2. 935 pazartesı gunu saat .e 
çı ıg~gtır. Şeraiti anlamak için her gün vilayet 
ka~ uzakalemine ve artınnaya girmek istiyenlerin 69 li· 
;~~k t:inat makbuziyle ihale günü encümene gelmeleri. 

(310) 1-553 

Ankara Levazım Amirliği 
SabDalma Komisyonu 

ilan lan 

İLAN 
Keşif bedeli elli beş bin 

kırkbeş lira olan ahşap çatı 
malzemesi almacaktır. İlk 
pey parası 4129 liradır. Ek
siltme kapalı zarfla 16/ıub/ 
935 cumartesi günü saat on 
beş buçuktadır. Şartname
leri Uç lira 75 kurut mukab~
linde komisyondan almabı
lir. Eksiltmeye girecekle~ 
teklif mektDplarmm belit 
gün ve saatten bir saat ~vel 
Çorluda satmalma komısyo
nuna vermeleri. (211) 1-356 

S:ıtılık apartımaı 
Işıklar caddesinde köşe 

başmda altında bakkal dük· 
kim bulunan apartıman sa
tılıktır. Taliplerin Şen~ 
Hamamında Bay Hayrıye 
müracaat lan. ı-359 

iLAN ŞARTLARI 
Beher Beh• 

S.Jlfa Santimi SaPa Santimi 

2 300 3 200 
4 150 6 100 
8 80 7 40 
8 2S karuıtur. 

1 - Ha,ır lflerine •e yeni 
çıkan kitablara aid ilinlardmı 
% 15 tenaillt yapılır. 

2 - Zayi ilin bedelleri mak. 
tu yU. otua 1ruruıtur. 

3 - Tebrik, tqekktlr, evlen· 
me vefat ve katı al1ka ilinla • 
nndan maktuan beş lira alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliii 17 Lira 30 Lira 
8 A~biı 9 ,, 18 ,. 
3 Aylıiı 5 ,, 9 ,, 

Posta ücreti gioderilmiyen 
mektublara cevab verilmez. 

cil maddede yazdı veaikalarla birlibe ihale saatmdan en 
az bir saat evel M. il. V. satmalnıa komisyonuna verme-
leri. (253). 1-444 

İLAN 
1 - Tahmin edilen fıatl 17640 lira olan 232.000 taa• 

muhtelif renkte makara kapalı zarfla eksiltmeğe konul• 
mU§tur. 

2 - İhalesi 24-2-935 puar günü saat ıs de yapdacaku. 
3 - Ebiltmeğe gireceklerin 1323 lirahk muvakkat barı. 

ka mektubu veya maliyeye yatınlacü teminat karşıhfm• 
da alınacak makbuzlarla artn'ma eksiltme kanununwt 2 ve 
3 ncü maddelerinde yazılı veaibllın ptiımderi. 

4 - Şartrıameıini parasız aı..k •e &neğini gönnell 
istiyenler her gün öf leden aaaar mlracaat etmeleri. 

5 - Teklif mektuplarmr llçµncli mHclede yazılı vesi• 
kalarla birlikte ihale ıaatmdan en az bir saat evci M. M. 
V. satınalma komisyonuna venneJeri. (253) 1-443 

İLAN la eksiltmeye konulmuştur. 
1 - M. M. V. matbaası İhalesi 2S. 2. 935 pazartesi 

için tahmin edilen fiatı 3000 IÜlliİ saat 14 dedir. Tahmiaı 
liıa olan bir adet sekiz bq- edilal fiatı 38440 liradır. 
h madeni tel dikiş malrinesi ll119akkat teminat 2898 1i • 
a~1k eksiltme satın alma- radır. fateldilerin ihale gÜ· 
caktır. nü ve aaatında teklif mek • 

2 - İbaleai 26. 2. 935 salı tımıar. Kr.zincanda F. Sa. 
günü saat 11 dedir. AL Xe. Da vermiş hulunma-

3 - Muvakkat teminat 1-. (335) ı -559 
225 liradır. 

4 - İstekliler prtname
sini parasu almak Ye kata
loğunu gönnek için her gün 
öğleden sonra ve ebiltme
ğe girmek için de muvak
kat teminat mektub veya 
maliyeye yatmlmış teminat 
mubbQiede alacaktan mak
bm ve artırma eksiltme ka· 
nmıun 2 ve 3 ctt maddele
rinde yuıh vesikalarla bir
likte ihale günü ve saatinde 
M. M. V. SA. AL. KO. da 
bulunmaları. (291) 1 - 494 

İLAN 
Beher metresinin tah

min edilen fiatı 400 kuruş 
olan 850 metre taciverd el· 
biselik kumq açık eksiltme 
ile aatuı alınacaktır. İhalesi 
16. 2. 935 cumartesi günü 
saat 11 dedir. Şartname ve 
nümmıesini her gün M. M. 
V. satın alma komisyonun
dan parasız olarak almabi
lir. Eksiltmeye girecekler 
255 liralık teminat mektup 
veya makbuzlarile kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte ihale gü
nü saatinde M. M. V. SA. 
AL. KO. na baş vurmalan. 
(230) 1 - 402 

İLAN 
Bir tanesinin tahmm 

edilen fiatı 65 Jira olan 35 
taıie arabacı deri muşamba
sı açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 26. 2. 935 
salı günü saat 15 te yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminatı 
170 lira 63 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname
sini parasız almak ve örne
ğini görmek için her gün 
ögleden sonra ve eksiltme
ğe girmek için de muvak
kat teminat mektub veya 
maliyeye yatmlmış temi
nat karşılığında alacaktan 
makbuz ve artırma eksilt
me kanununun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde ya_ılı vesika
larla birlikte ihale günü ve 
saatinde M. M. V. SA. AL. 
KO. da bulunmalan. (290) 

1 -495 
İLAN 

Erzmcan garnizonu için 
276 1Hn kilo un kapalı zarf· 

A ai f'elwikalar 1 murn 
MiWiirfiiiii Satmahna 

Ke•isyonu ilanları 

)LAN 
Bir olcom fabrikası te

sis edileceğinden alakaucır 
iirmalann tafsilat içia 21 
ıubat 935 tarıhine kadar her 
gtjn öğleden sonra Ankara. 
da Askeri fabrikalar Umum 
Müdürlüğü fen şubesine mü-
racaattan. (288) 1-SOJ 

İLAN 
Bir oleorn fabrikası tesis 

etlileceğinden alikadar fir. 
malarm tafsilat için 21 şu
bat 935 tarihine kadar her 
gün öğleden sonra Ankara· 
da ıAskeri fabrikalar Umum 
Müdürlüğü fen şubesine mu-
racaatlan. (287) 1-502 

275 TON KiREÇ 
Tahmini bedeli 4900 bra 

olan 275 ton kireç 23/Şub.t: 
935 tarihinde pazar güniı sa 
at 14 te Askeri fabrikalar 
saun alma komisyonunda 
açık eksiltme ile satın alma
caktır. Teslim tarihlerinde 
değişiklik yapılmışur. Şart

name parasız olup konua
yondan verihr. Talipleria 
muvakkat teminat olan 367 
lira ve 2490 N o. kanunGD 2 
ve 3 cü maddelerindeki ve-
saikle mezkOr giın ve saat• 
ta komisyona muracaatlan. 

(282) 1--484 
•ı••·--•ı-

Gene Alman 
Bayanı 

İyi aile yanında m&:. 
rebbiyelik arıyor. AnU. 
ra posta kutusu (9) a 
müracaat. 

ZA Y 1 
Eski Selanık Fiauauıt bmf 

dürlüğü muhasebe bat kitilai 

babam e., Almed°ten .... 
ıis ~dilen yetim maaıımıa 

aenedi kayboldu. Yeniau.l 
;.ımf)an t>sldainin hükmi ,. 

Olü Bay Ahmed km 
Hatiı;e .Me e 

ı. 
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Saçlarını~ 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
nluouz. 
KANZUK ECZAHANEESİ 
rnllstahzaratından. 

/Eskişehir 
Belediyesinden: 

Nafıa Balianlığ1;ndan: 

Kayaderesi istasyonuna 16 saat mesafeae oulunan Göksu· 
nun Yalakhasan ormanından kesilmek ve Kayaderesi veya 
ona mücavir istasyonların birinde teslim edilmek şartiy1e
muhö.mmen bedeli 9800 lira bulunan 2000 adet çam telgraf 
direği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

KOMO JEN: Saçların dö-
1.<illmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur. 
KOMOJEN: .Saçların kök
lerini kuvvetlendirir ve bes· 
ler. 
KOMO JEN: Latif rayihalı 
bir &aç losyonudur, .deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec
zahane ve ıtriyat mağazala
rından arayınız. t 

İngiliz Kanzuk eczanesi mamulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her eczahanede bulunur. 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı İstanbul Sabn 

Alma l(omisyonundan: 
1 - Deniz vasıtaları için ihalesi 9. 2. 935 cumartesi gü

nü yapılacak 1200 ton maden kömürünün evelki ilanları 
2490 No. h kanunun 14 üncü maddesine göre yok edilerek 
yeniden ilan ve kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - 26. 2. 935 sah günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - Şirket namına gireceklerin şirketin noterlikten 

musaddak vekaletnamesile şirketin faaliyette olduğuna 
aalr ticaret odasından vesaik getirilmesi. 

5 - t'stekliler muvakkat teminat olarak 1386 liralık 
banka mektubu veya vezne makbuzlarım teklif mektubla
riyle birlikte saat 14 te komisyona teslim eylemeleri. 
(594/278) 1 - 497 

l!l lllJBBlllllllllHllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllJlllllllllllllllllllilllt• 

i Saygı değer abonelerimize ~ - -- -- -E Elektrik cereyanlarından doğacak kazaların önil- E 
= = 5 nü almak için Bayındırlık Bakanlığı ile mutabık ola- E 
5 rak şebekemize bağlanmış olan bütün tesisatın ni- -
5 zamnameye uygun olup olmadığını kontrol etmek E - -5 iUJere bir "kontrol şubesi,, ihdas edilmiştir. = 
5 Tesisatın Bayındırlık Bakanlığından ruhsatna- § 
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Türkiye Ziraat Bankası Merkez 
Müdürlüğünden: 

Tebriz mamulatından 20 metre murabbaı büyüklüğünde 
kıvmetli bir İran halısı 18 şubat 1935 pazartesi günü saat 
on beşte satılacaktır. Almak istiyenler tarihi mezkurda 
bankamıza müracaattan. (332) 1-551 

Fenni evsafının değişmesinden dolayı ihalesi yaprlmı
yan sokak ampullerinin 2. 2. 935 de 16. 2. 935 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on beşe kadar on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan talih olanların şar
tı anlamak ve pey sürmek üzere Belediye münadisine mü-
racaatları ilan olunur. (663 - 312} 1 -529 

Tesviyec.i ve tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden: 

Kırıkkale fabrikaları için tes
viyeci ve tornacı alınacaktır. 
İsteklilerin imtihan için istida 

ile Ankara'da fişek fabrikasına 
Istanbul'da Bakırköy barut fab· 
rikasına, lzmirdekiler Halkapı· 
nar sılah tamirhanesine müra -
caatları. [222] 1-400 

Anl\:ara Şehri İmar 
Müdürlüifünden 

• 
Y egen bey mahallesinde Hamanı sokağında yeşil saha

ya tesadüf eden kadastronun 176 numaralı adasının 1,2, 3 
ve 4 üncü parsellerinin alman menafii umumiye kararı mu· 
cibince 1stimlak edileceği ve haritalarının birinin belediye 
birinin İmar dairelerine birinin de mahalline asıldığı ilan 
olunur. (301) 1-519 

Ankara Yüyksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Lira 
160 

1032 
1192 

Muhammen bedeli 
Takım Nevi 

10 Elbise 
86 
96 

. , 
Enstitümüzün hademeleri için pazarlıli s.uretile yu

karda müfredatı görülen 96 takım elbise yaptırılacaktır. 
Nümun.eyi görmek ve şartnamesini parasız almak isti
yenler enstitü idare müdürlüğünden alabilirler. Ve 20 şu
bat 935 gününe rasthyan çarşamba günü saat 15 te de 
ihalesi yapılacağından yüzde 7,5 teminatlariyle enstitü 
idare ve ihale komisyonuna gelmeleri. (286) 1 - 491 

Eksiltme 21.2.935 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

f stf!klilerin, tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 735 
liralrk muvakkat teminatlannın malsandığma yatırıldığı• 
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefa
let mektubu ile birlikte 21.2.935 perşembe günü saat 14,30 a 
kad:u Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An· 
kara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(249) 1-438 

Nafıa Bakanlığından: 
Eloğlu istasyonuna 15 ve Maraşa 9 saat mesafede bu· 

lunan Kirazderesi ve SUSU ormanlarından kesilmek ve 
Eloğlt: veya ona mücavir istasyonlardan birinde teslim 
edilmek şartiyle muhammen bedeli 5462,5 lira bulunan 
1150 adet çam telgraf direği kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 21.2.935 tarihine raslıyan perşembe günü sa• 
at 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya• 
pılacaktır. . 

İsteklilerin, tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 409,69 
liralı!~ muvakkat teminatlarının malsandığma yatınldığı· 
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefa~ 
let mektubu ile birlikte 21.2.935 perşembe günü saat 14 e 
kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An .. 
kara' da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(248) 1-437 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ MS. 
MURLUGUNDAN: 

İpotek olup satılmasınct karar verilen tapunun esas 114, pafta 6$a 
ada 355, parsel 6 numarasında mukayyet ve Ankararun Osman ma.& 

hallesinde, Tacettin sokağında kain ahşap iki ev aşağıdaki şartı. 
dairesinde açık arttırmaya konmuştur • 

Evin, 41 No: le çift kanatlı ıkapısından girilince bir taşlık avlu. 
sağda bir hala, bir odunluk, birkilçük kümesi, bir büyük dut ağacı. 
solda bir ahır, sokak kapısının yanındaki tek kanatlı kapıdan glc 
rildikte merdivenle ırukan çıkılı11ken z;eminl kırmızı kiremit dö§" 
meli ve mutbak olarak kullanılan bir mahal, bir oda ve merdiveBo 
den ikinci kata çıkıldıkta bir sofa, iki oda, taşlrktald diğer tek O. 
natlı kapıdan girildiıkte bir koridor, bir oda, ikinci katta na tamaaı 
bir oda mahallinden ibarettir, Heyeti umumiyesine Z.ZOO lira k11)' 
met takdir olunmuştur. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - satış peşin para ile olmak üzere 21. 3. 935 tarihine mUsadif pel 
şembe günü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul eatıı memurlq, 
ğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardald kıymetin% 7,5 peJ, 
akçesi veya millt bir banka teminat mektubu getirecelderdlr • 

3 - Satış gilnü arttırma bedeli takdir edilen kıymetin o/o 15 ılnl 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkftr gUnUn 16 ıncı eaatındı 
en çok arttırana ihale edilecektir. 

4 - işbu tarihteki arttırmada teklif edilen bedell mukaddeı 
kıymetin % 75 şini bulmadığı takdirde 6-4-935 tarihine milaadit 
cumartesi günU saat 14 • 16 kadar yapılacak ikinci arttrı:madi. keza 
Uç defa nidadan sonra saat 16 da en çok arttıran talibine ihale oluc 
nacaktır. 

------------------------------------------------- 5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi mUtealri~ 
verilmediği takdirde Uzerlfne ihale edilenin talep eylemeıyle ibal4 
tarihinden itibaren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği tadDı 
dirde ihale bozulacak ve işbu talibden evel en yüksek teklifte bu
lunan talibin teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden. 
sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fartı 
kı ihalesi feshedilen birinci talibden tahsil edilmek Uzere iklncf 
talip uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veçhile almağa razı olmadrc 
ğı tak<lirde ise mal yeniden on beş gün müddetle arttırmaya çıkaır 
rılacaık ve en çok arttıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır, 

Maliye Vekaletinden: 
Darp edilmekte olan Gümüş paralardan Dört milyon 

liralık kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vaz 
edilmiş olacağından eski gümüş paraların 1 şubat 1936 
tarihinden itibaren herhangi bir kıymetle mübadele vası
tası olarak kullanılamıyacağı hilafına hareket edenler 
hakkında kanuni takibat yaprlacağı 2257 No. lu kanunun 
sekizinci maddesi mucibince ilan olunur. (244) 1-435 

Emniyet işleri Umum 
müdürlüğünden : 

6 - Her lki arttırmada da mal talibe ihale edildikte tapu ha-. 
cı ve % 2,5 dellal harcı talibe ait olacaktır. 

1 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul 
Uzerindeki haklarını ve hususiyle fai z ve masrafa dahil olan iddl• 
alarmı evrakı müspiteleriyle yirmi gün içinde lcra dairesine bildir .. 
meleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
satış bedelini payla§tırmak muamelesinden haric tutulacaklardır. 1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 4500 - 6000 ta

kım resmi elbise ve 4500 - 6000 kasket ve 291/ 400 takım 
sivil elbise ve 1300 - 1500 adet kaputun münakasası gün
leri olan 18. 12. 934 ve 12. ı. 935 tarihlerinde talih çıkmadı
ğı için pazarlıkla yaptırılmasına karar verilmiştir. 

2 - Şartnamede değişiklik yoktur. 

8 - Arttırmaya iştirak edenler daha evel şartnameyi görmUı. 

okumuş ve gayri menkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tama4 
men kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

9 - İşbu açık arttırma şehadetnamesi 1-3-935 tarihinden itiba• 
ren 934/ 187 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

l O - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayrimenkul 8&4 

tı§ memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu iylan olunur. 
3 - Talib olanalrm 21.2.935 perşembe günü Ankara'da 

emniyet işleri umum müdürlüğündeki eksiltme komisyonu· 
na gelmeleri ilan olunur. (279) 1 - 486 1-551 
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Yazı i~leri müdürii Nasuhi 
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Çankrrt 'Caddesi civarında 
· Ulus mat#Jaasındı basrlmıiur. 
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Bugün Bu gece 
Mevcud operetlerin en güzeli senenin 

en nefis filmi 

ÇARDAŞ FÜRSTİN 
Martba Eggerth - Paul Hörbiger 

,llumaralı biletlerinizi gündüzden alrnız. 
Tel. 3540 

.. f KULÜP J 
Bugun Bu gect: 

Dünya yüzme şampiyonu Johnny Weis· 

muller ve M. O. Sullyavn tarafından 

t emsil edilen 

TARZAN VE EŞl 

Aşk - aeyecan • macera ve dehset filmi 


