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8ALKAN ANDLAŞMASININ 
İLK YILDÖNtJMtl 

Lö Muaje Daten gautainin 
lıaıYazı .. ndan türlıçeye çeurilmit· 
tir: 
• Balkan andlqmunm Atina' da 
~nnıuındanberi bir yıl ıeç· 
ti. Cok dolu bir yıl. Balkan anlat
lllaaı aağlamlqtı, ıeliıti, kendini 
laJdırdı. Anlqmanm, bqlaneı • 
CUl~a rastladığı ayn ayn bir çok 
~ngenlikleri anılmadan 1en • 
:'!! olınaaı onda serçek bir ıerek· 
• ._. ka11ılayan kurumların tailam 
lirbüzlüiü oldupu ıısaterir· 

Balkan anlap:ıuım dofuran 
~arda barıt ıereldili oldu. 
itkiden bu iki ıöz bir ara1a ıele
~ l&Ddırdı. Balkan yanmaduı 
11119' kaYplar alam ye anlapma • 
._•lık ~den uıu.lararau en
ltlblann rol oJDRdıiı yer aydı•du. itte BalJcan aadl•ımau, 
._. Janmada Ye Anupa için teh
llreii olan bir takım elemanlan 
._klattumak amacile yapddı. 

Andlapaayı bmalamıt olan 
cl&t de•let adammclan biri çok 
~ olarak demltti kiı "Bu and· 
...._ 1 •• .. •• d --.m•0 m an •m• so• onun e, Ye 
Jazıbp çok açıktır.,,. Bu aacllq • 
-. Balkanlarda ul....-•m, ya• 
'-adadaki deYletler NDD'lannm . 
a6Yenliiini konımı....nm temeli 
"9 ilk nrajıclır. Onu P..nlamlf 
olan dört dnlet banfı pekleflir • 
lllek için Balbnlann buıünkü 
°tDpnk atatükoewau aydırma11 ü
aerleriae almqlardır. Bu cle•let
ı., bütün Balbn murlarım kar• 
lllaldı olarak ıaranti etmekte 
.... Baadall batka, andlatmaJI 
~lamakla onu imnla•amq o
.... -.. ... a.ır a llnlıt'*' tep. 
raldannm ıG•enlifinl •JID&JI da. 
\Derlerine almıt oluyorlar. 

Alb Balkan devletinden ikisi 
ona katılmadılar. Onlar için kom• 
tuları yönünden bir korku olma· 
dıiı sibi İ•tedikleri nkit andlat
lllaJ& da ıirehili"Lıır. 

'1.te acık n do;ru, eııttikalar· 
·cı.. ..., \'.-mıenlilderden kork• 
._,an " bunu bqlanpçtanberl 
... sanmak için barcanmıt bütün 
ea.eldere kartı koJ'IDUf ve hepıini 
Yeamelde ıöatermit olan bir il• 

J'Ua. Dört deYlet, pYenli bir a • 
ct..la ilerliyerek anlapnalarım 
lronarorlar, ıelecekte derecelderi 
1-iıleri anıldıyorlar. Andlqma
._ İmzaamdan yedi ay aonra, An
lrara• da toplanan dört clqanitler 
1-kam Balkan anlatmaamm ata
l&olannı ortaya koydular. Dal
.. komey kuruldu •• .Atina'da 
ilranomik konıeyİn çallfm&lan a. 
"-omik alanda ııla bir ifbirlitl 
~ yollannı aradı. 

Balkan anJatmuı devletlerinin 
llfaaalan daha ıenif, daha ıe • 
"81 her türlü itbirliği dütüncele
"- açıktır. Onlar, bqkalanm 
llorkutacak kule içine kapaıımıf 
~llerdir. Gerçek, Ballmnlara 
ilipk itlerini kendi aralarmda 
a&.ek iltiyorlar. Ancak ~u, U· 

'-lan barıtçı ifbirlitine çeken 
Iİcllte daha iyi kablmak için lıti
l'Gdar. 

llususiradyoınuzla 
al~ duyuklar 

- Almaa laüWmeti ....... clald 
"z IQ - ~ aörifmlllri iw'lDe 
... '•teklife clia ~ ................. 

'8-liadeki,........ ~-· ...... 
~ Lkenı Bay No,nl tanfm • 
"- leydi eclilea hu cew iki Mi,ak .... 
..,. cloldurmakta •• teklif izeriae 
elailfl!IDelere batlwlabileceiiai bildir • ........ 

ee... pnaki Pariı ıuet ...... 
... br. 

- Lki lnık 1Cam F.,..r• brele: 
ti ...... la•• &.-. .M • W. 

sd ·-·-....... 

l\aımız. andımızdır. 

Tayyare Cemiyeti on 
yaşına girdi 

Ta,,_. Caıai,.ti. praa __.. aa -
,... kurumlara ............... ol-
.... bir çal•..- içinde .......... ~ 
doldurarak oauacu ,..... lluıyor. 
Yurdun hava lllUl'lanm konuna ftllta• 

....... tedarik •tmefİ üıtüae ..... -
uluaal kurumu.a üllriiıüne nnaak JO • 
lunclaki •znMnin biç bir zorluk ......... .................. ~ ... 
... olan bu çalqma ... plderimbl 
ıüsliyen çelik brtal &w.n kuuulmlr. 
Acanda 7Uft1....mr. iaunhk, fazilet 
duyplanm lrödetecek bür delitiklik· 
ler ympan büyük ökonomik ııkmtıJ• ral 
men; alulUIDUZllll cotkua Wr ka,..P 
bemrİJ• ,..IMY.-lik -~ .... 
1enip p. pçti1rp ..... Ta,,.... C.. 
....... ,.. ...... &O _.,._ lira 
tap!.•q. ........ ile bh..- ...... 
maza llise si•ea nrecek lııad.r tok ... 
,.c1a taypre annaian etmİftİr. 

Çetidli saJıpmlan ile Tanen c.mı. 
,.ti uluıun pnlük ha,atma laırı.-ı •• 
JafA)'lfllDIZ& sirmittir· Oaa ..... ,.. 
mbqnnacla sönnek WsİID ap.. Wr si • 
•ea •• mmipt .. ,.... olmaflar. Bu 
itil.rla -- plıp-Wau telaar .... 
n1r, ,_. Wr..,. öiıatmlı ...,_k .. be
,...., ........__ ~ •:rfiunadaa 
.. p1ıpm,. ,.. ............ hiktmetimi-

T•"a. Cemiyeti Bqbnı 
S.y Fuad Tuncay 

••• kunamu ..... elWrliii~ ........ ................................. ,.,... 
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tondra, l 4 ( A • .4) - ..41manyanuı in.WS • 
franaıs tekli/ferine olan cetHJIH lnıilü • 
'franııs se/irlerlne..ıemll edilmlfdr. Sefir .... 
flu cembı hüküm.ederine bildıreeeklerdlr. 

Her yerde S kul'llf 

• 
Italya - Habeşistan 

iki devlet arasında bir savatın önüne 
geçilmiye çalışılıyor 

Kahire, 14 (A.A) - Habetit
tan mümessili Rö,.ıer muhabirine 
habet imparatorluğunun, mümkün 
olan her vurta ile İtalyan - ha· 
bet anlapmazlığına hal çareıi 
bulmak için çalıtbiau ti7lemit. 
tir. Mümesail, İtalyanlar ile olan 
aon çarplflD&d& dört hahefin öl. 
dürüldüğünü, fakat imparatorun 
bunu bbilelere, onları ital7anla
ra hücum etmeje tefYİk etmit ol· 
maktan çekindiii için, bilclirmedi
iini ila•e etmiftir. ..... 

Roma, 14 (A.A) - Ra,ter 
muhaWrinden: 

Reami ltalya mahfilleri, "1&· 
Y&f,, kelimeaini kullanmamaia ça· 
lıpaaktacbrlar. ltalya - Habet 
......ıeainin barq yollarile laalle • 
dilmeai ihtimalleri bakkmda nik • 
bin bir ban Y&rdır. 

ltalyan kuvvetleri heniis 
vapura blncUrllmedl 

Roma, 14 (A.A) - ffayu ...,, 

hablrindenı Adlıaı.lia'da ..,...ı 
ılriifmelere dnam MilnWırtetlir 

Bitaraf bir mmtalra ,.. ....... 
ıı için yan bir anlqma ol..._ 
dair söylenen ahi• teentld et• 
memekte ve dotnı unılmamalrta. 
dır. HenUz hiç bir İtalyan lmned 
Yapura bindirilmif clelild}!; ... 

Pariı, 14 (A.A) - Guetel•ı 
ppılmakta olan ,arGtmel.a 
kalya - Ha1Mıt an•apma••stma 
buq yoliyle bir anlapna bahm • 
•eama müıaade edeceiini kid 

Romaclaki babet ma.W-tgü
aarı "Patı Parllliyen,, muhabirine 
demiıtir ki ı 

" - ltalJ&DID .... hamrlm: 
lan bize ha,nt y ........ ir. F .. 
kat ''daima doll o...,..._ ltal
J&nm hiç bir nldt HahetMteN 

(Soau ı. lool ...,,,aa) 

UNDBERGtN ÇOCU«1UNU ÇIRAN 
Y11nanistan sınırlan• 

m tahkime karar 
verdi 

Haupbnan ölüm cezasına çarpıldı Atina, 14 (A.A) - naftl • 
janaının buauıt mabaWrl bildiri• 
~ 

Jüri on bir saat arah k8ız göriittükten sonra bu kararı verdi &.Wıuhabıf,. ...... c....ı 
Katenyotia harbi7e ı.la•il• ume 
bir ıiriipneden aoma ~ 
re Yerdiii bir bildiride Yunani• 
tanın MIUl'lanm tahkime kan« 
Yerdiibıi alylemlt n demlttlr kit 

Flemin,ton, 14 (A.A) - Haupt 
man hakkında bir karar Yermek 
üzere ıiiriifen Jüri 1edl aut ıO • 
.... n bir p.tıpadan .(münakap • 

na da İD&Dl)'or muaunuz 7 ,, 
MercliYeD haklnnda lıilrim ... 

mittir ldı 
" - MerdiYeaia ppılmaaı iç;" 

llaupPmın'ı ısıam -uruını çırpın 'ftlrl 1Jy81ırl 

dan) aonra bir ..onuca yaramamq-

tır. 
. Oç aaat konUflll&dan ,onra 

Jfiri:rl tefldl eden 8 erkek ve 4 b· 
cim yemek setirtmitlerclir. 

Mahkemenin ..ıhalanDı hala· 
sa eden hlkim Traapr, JUrl1• 
· c1emiftir kis 

_ Koaclon• tehadetinin Wi-
yük bir kıımpun kendilerinden 
.. he edilmiyecek phitler tara• 

l"P "d edild0 ~ ndktaama fınclan te)'I •a• 
dikkatinizi çekerim.,, 

Hauptman'm eYinde bulunan 
kurtulut akçesine dair hikim ele • 
mittir ki: 

" - Bu paranın Fit tarafm • 
dan blralulchpu ... ,. - ... 
__ , Bu ......... :-=;;. 
~kl' IS 
n•iriolrAtlldarcllilG ... 

kullanılan tahtanm hiç olmazsa 
bir loammm Hauphnanm evinde-
ki taftll aruımn döteme tahta • 
ımdan ppıldılma dair tahitler 
tarafmdan verilen ifadeler ıİQ 
bir kanaat yeriyor mu 7 ,, 

ff&ldm ahlerini fiyle IODUÇ • 

laaclumlfbr: 
" - Cinayetin mazmm tarafm 

dan lunmlıia tetebbüa eanumda 
_ppddıima hükmediyonamz, ci· 
.aayet iatemiyerek bile J&Pıbmt 
ola, bu birinci derecede bir ci • 
nayettir. Eier cinayetin hırsızlı • 
ta tqebbüı eanumda yapddıiı 
hakkmda fiiphe ettirecek makul 
dÜfÜDCelerinia Yan& auçluJQ bera· 
at ettirmek ı..-mr. Ve et- aaç-
1111iua WrJDr.i •r• ced. llir cina • 
retten .......... ~. 

yorl&DIZ, münuib ıörüneniz ken
diaiae miiebbed hapis ceuımm 
nrUmesini taYıiye edebilirıini&.,, 

Bir çok ıazeteler bu hula•yı, 
Hauptman'm auçlu tan11uu11 ı. 
W.. olarak tefıir etmektedirler. 

J'lomlqton, 14 (A.A) - JUrl heye· 

d brarmı ıı ... t ıBrOftGkten eoan 

(Seaa ı. l11el •yd-41) 

" - YuD&Dittan ~ dlı 
lekler beslemektedir. A.ak koat 
~zdan budanma apa 
dUJIUJU healemediklsl ....... 
yor. Bamm için Yuaa"•• t.n • 
ım menfaati ne•ma emaifll tecl
birleri almalıdır. 

Yarınki sayımızda 
başlı yan 

an Michele'nin kitab 
adındaki 

YENi TEFRIKAMIZI 
Okuyuaus 

" .•• Onümde Cioyya, ayalılarr sıplalı, batında çi~elııen bir 
'"'' ıenç bir ıarab ıanrı•ı ıibi ralıadiyor; ihtiyar Rozina da, 
batı önünde, kulakları sarlıılı, diiıüne düfiine, lıü~iilı ayala hr· 
nakları üzerinde kaya sar..la, arkam .. ,a ıeliyordu. Düfiinme· 
fe uaktim yolıtu, lıalam IKız uerici yenililılerle dolu, yiirefim 
yaıamanm nqaile taılıındıı dünya puldi ile ben on Mlıiz 
1GfU'lılla idim. •. ,, 

" " n " ... - N.,_ •7 lfliuu ...,,,.,or8GlllU1 
- B~ Bellrl on4an lcotl&tafiııMan.,, 
- Nainılen hrlıa,oraaıtaa1 
-Bilmem. E.tnıl o War ıqıiınlılı iri liri,,.,,_ ,.UU11._. 

ziyen ıö~erinial ıllri)'oramı 6ö)fle olmalıla 6erahr, 81'• • 
rıutlılı ""' iri 7o1...., ,.,...acafuntl an lorlıa10rwm. B• 6- W
ya illıainin )'G6cmcuı,.,...,. 

- Elinizi bana uerirHniz me yolu 16.ıeririm. Ben Uıe 
ellerinizi çolı lıuuHtli .anardım; aiçin bö1'e tilri10r1 o.lifi
niz dofru, bu ..lece bir riiya; aalan ltonuımcayan, rii19 bİt•· 
Danın. 4inle7inl lıiti10r llllUllllU? Bülbül ... 

- Hayu, upinoa. 
- Bülbül oldafana eminim. Dinleyin, dinleyin! 
Jül.,a ,..,...,-. ,.,,,aMardaki ,.,,._. 7flli ~ ..,.,. ... 

ile. ... .,. 
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D 1 Ş A·R DAN GELEN SON DUYUKLAR 
t ........................................................................................................................... ..... 

~IANYA'DA ----··-
Bay Hitler'in bir söylevi 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman iııtihba
Nt bürosundan bildirilmiıtir: 

Alman otomobil aaanyü acrgisinin 
açılması münaıebetiyle B. Hitler bir nu· 
tuk söylemiş ve ezcümle ıöyl~ demiştir: 

'' - 11 Şubat 1933 de ilk defa olarak 
aöz söylediğim zaman alınan otomobil 
ıanayiinin bu yeri tam bir inhitnt ha • 
linde idi ve harab olmak tcıhlikesini arze· 
diyordu. 

Şimdi büyük muvaffakiyetler elôe et· 
snif iaek bunun sebebi bu inhitatın sebeb 
lerini anlamamız ve bu sebeblere karıı 

mücadele etmemizdir. Almanyada oto
mobil sanayiinde 'ayri mü.said bir inki
ıaf görülmesi anlaşılır §ey delildir. Zi
ra otomobil Almanya'da icat edilmiştir 
" alman ulusu her türlü yüksek tek· 
.Uk kabiliyetlere maliktir. İnhitatın 

başlıca sebeblcri aava§tan ve Versay 
111uahedesinden mütevellit idi. Otomo· 
bilin ökonomik bakımdan ehemmiyeti
ai gö;terecek psikolojik bit hareketle 
alman ulusunun itimadım tekrar can • 
Jan<lırmak İcab ediyordu. Aynı .zaman· 
da otomobil yolları inşası sutetile mü
nakalat ve turizmin inkişafı yolJarmı 
da hazırlamak zaruri idi. Otomobil 
aanayiini yeniden canlandırmak ve o
tomobil yollan yapmak auretile bir mil
~n insana iş bulduk • ., 

B. Hitler, bu sanayiin yeniden ih -
yasından doğmuı ve doğacak olan ö
konomik menfaatlerden bahsetmiş ve 
bu işe yatırılmıJ olan paraların daha 
timdiden mühim kazançlar ten\in et • 
meğe başlamı~ olduğunu söylemiştir. 

Otomobil yollarının ikmalinden son 
ta Almanya, otomobiller için en asri 
bir yol şchekesine malik olacak ve bu 
9eıbeke, muslihane terakkinin ne demek 
olduğunu gösteren birinci derecede bir 
•esika teşkil edecektir. Elde edilmiş 
olan bu muvaff akiyetlere bir de halk 
otomobili ihdası kıeyfiyetini de ilave 
etmek icab eder. Bu otomobillerin ilk 
ııümunelerinin tecrübeleri bu sene için
de yapılacaktır. 

B. Hitler netice olarak demiştir ki: 
•• - Gurur ve iftiharla öyliyebili • 

ıh ki, alman otomobilleri yalnız acu
nun en hızlı otomobilleri değil, aynı 

samanda en iyi otomobilleridir.,, 

Almanyanm durumu hakkında 
bir { ransız gazetesinin 

yazdık1arı 

Paris, 14 (A.A.) - Alınanyanın ce. 
•abı hakkında gelen ilk duyuklar üze
rinde mütalea yürüten gazeteler doğu 
andlaşmasının, Fransanın na.zarında 

cmiyet ve hukuk müsavatile aynı za
manda araştınlması gereken bir sorum 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Lö Jurnal, alman ceva.bmm bir gü
•en hamlesinin yapı.iması fırcatınr ge
tirmiş olmasına tesadüf etmektedir ki: · 

Vaktinden önce Ren tahliye edil. 
4!1. Tazminat ve tamirat kısmen kaldı. 

nldı. Hukuk müsavatı tanındı, zecri 
tedbirler alınmadan silahlanmasına mü· 
eaade edildi, bütün bunlara karşr Al
manya, bir parya muamelesine tabi tu
tularak etrafında ihtiraslar çevrilmiş 

olmasından şiklyet ediyor. Böyle bir 
zihniyet, kendisile iş birliği teşebbüsü· 
ne hak verdirecek bir anlaşmıya hiç de 
uygun değildir. 

Ekselsiyor gazetesi, Mareşal Pe. 
ten'e sorduğu bir soruya fU cevabı al. 
mıştır : 

"Evet, ulusun erdemlerine ve yur • 
dun istikbaiine güvenmek lazımdır. Fa
b.t her yurddaşın genel mefaatten il· 
ham alması şarttır. Orduya güvenmeli• 
ctir, fakat Almanyanın kütle halinde 
yeniden silahlanmasının doğurduğu du. 
ruma karşı vakit kaybetmeden kendi 
mcvkiimizi tahkim etmek ~thr. Barı. 
ta güvenelim, Fransa dostlarını kendi· 
ılnc bağlamak, düşmanlarının cesareti• 
al kıımak için kuvvetli olmalıdır.,, 

İngiliz askerleri Sardau 
aynlıyor 

Londra, 14 (A.A.) -Sar'da bulunan 
bıgiliz askerleri, oradan bu ayın 19 u ile 
28 i arasında ayrılacaklardır. 

Ahnanya cevabi muhtıra- BiRLEŞİK DEVLETLER'DE 

smı İngiltere elçisine l\lakon balonu 
verdi. 

Londra, 14 (A.A.) - Royter aja™iı 
Bertin.den istihbar ediyor: 

İngiliz sefiri, bagün öğleden sonra 
elman hariciye nazırı tarafından kabul 
edilmiştir. 

Nazır kendisine Almanyanın Fran
ııız - İngiliz teklifleri hakkındaki nok
tai nazarını bildirmiş ve bir de muhtr. 
ra tevdi etmiştir. 

Sefir, bu muhtırayı İngiltere hü. 
kumeti~ gönderecektir. M.ıhtıra met• 

ninin burada neşri mutasavver değildir. 

Almanya So"·yetler Birliğine kar 
şı bir Haçlı1ar seferine önayak 

mı o)mak istiyormuş? 

Berlin, 14 (A.A.) - Havas ajansı 

mu.dabirinden : 
Alman ceva.bının. bugün yarın, fran. 

eız ve ingi1iz elçilerine verilmesi bekle
niyor. 

Metin hazırlanmış, fakat B. Hit
Jer'.in tasvib etmesi bekJeniyormuş. 

Bu cevab Berlin'de, Fransa ve İn
giltere ile uzlaşıldıktan sonra neg.redi
lecektir. 

İhtimal, cevab anlaşmıya yanaşırca
aına, fakat müphemdir. Zira alman 
diplomasisi iki şeyden kaçınıyor gibi 
görünüyor. Başka memleketlerin, ba

tıfI temin için, müşterek gayretleri 
karşıeında, Almanya bunun aksine ça
hfıyormuş duygusunu vermek istemi. 
yor. Öteyandan Almanya, umumiyetle 
eıyasal vaziyetin dursuzluğuna §mil o· 
lan unsurları dikkate alarak, bu işe 
egaslı suret«: girişmekten çekinmekte 
ve vakit kazanmağa ç.alışmaktadır. Ş:.ı· 

rası muhakkaktır ki, Berlin hükUmeti 
İngiltere, Franı.za ve Sovyet Rusya, iç 
sıyasaınnm akislerini dikkatle takib et
mektedir. 

Bundan başka, alman devleti, Lon
dra bildiriğine Almanyanın silahlan
ması keyfiyetinin meşruiyetini tasdik 
manası vermek istiyor. 

Bazı çok nüfuzlu nazi mahfillerinin 
tavır ve durumu dikkate şayandır. Bu 
meyanda, B. Hitleri!t üzerinde mües. 
sir olduğu şüphe götürmiyen, dış aıya
ea ofisi başkanı B. Rosenberg, vaktile 
B. Fon Papen'in çok değer verdiği 

Sovyet Rusyaya karşı genel bir haçlı. 
lar sav~ına girişmek fikrini benimsc
mi~ ve bu hususta bazı ingiliz mahfil
lerinin yardımını ummakta bulunmuş
tur. 

Böylece, oynıyacakları rolü kestir
mek güç olmakla beraber, alman ceva
bının bildirilmesi arifeainde hatırdan 

çıkarılmaması gereken her türlü unsur. 
ların mevcud olduğu aşikardır. .--·.ğ 

Sardaki yabancı kıtalar 
kumandanı 

Berlin, 14 (A.A.) - Sar yabancı kı
taları başkwnandanı, Sar'a geçen ingi· 
liz, italyan, Holanda ve İsveç kıtala.rı
na alman ve fransız memurları taraf m. 
dan gösterilen kolaylıklardan dolayı 

minnettarlığını hükU.met komi!yonuna 
bildirmiş ve bu duyguların fransız ve 
alman hükUınetlerine bildirilmesini ri
ca etmiştir. 

Uluslar derneği genel katibi Bay 
Avenol dışarıiı;ler bakanı Noyrat'a bir 
mektub göndererek bu duyguları bil. 
dinniştir. 

Holandada telılikcli yabancılar 
için kamp 

Lahey, 14 (A.A.) - Hükfunet, Ho. 
landada genel asayiş.i için tehlikeli ola
bilecek yabancılar için bir toplama 
kampı yapmak niyetindedir. 

Berlin. 14 (A.A.) - Holaııda hü
k\trnetinin Amsterdamda ciddi karışık
lıklar ~karmıya teşebbüs eden komü· 
nist muhacirler ve bilb:aasa alman ko· 
münistleri için kamplar kunnıya karar. 
verdiğini memnwıiyetle haber veren al· 
anan gazctelerl bu kampların istenilmi. 
yen yabancılar için Belçikada yapılmııı 
olan i§ kamplarının aynı olacafını yaz
maktadırlar. 

ııedeıı <lii~ınü~? 
Sanfranıisko, 14 (A.A) - Ku

mandan Viley, madeni iskeletteki 
bir kmğm, balonun parçalanma
sına sebeb olduğunu söylemiıtir. 
O zaman rüzgar, Makon'un kılıfı
nı yırtmıştır ve Makon dakikada 
100 metre bir hızla denize başa§a
ğı düşmü~tür. 

Vatington, 14 ( A.A) - Ma • 
kon'un parçalanması, bu yaz, At
las qın bir tecrübe hattı yapmak 
istiyen Dr. Ekener'i teşebbüsün -
den Tazgeçirecek değildir. 

B. Ruzvelt, Dr. Ekener ile, La
kehurst' da bir üa kurulmak üzere 
yapılan anlaşmadan vazgeçilme
sine bir aebeb olmadığını söyle • 
mişti. Reisicümhur, havadan ha
fif gemilerin iıJemesinin bu ka
za yüzünden ortadan kalkmıya
cağmıt zeplinlerin ticari hatlar Ü· 
zerinde alacakları aonuçları takib 
etmenin dikkate değer olduğunu 
ilave etmiıtir. 

Memur maaşları tevkifatsız 
verilecek 

Vaşington, 14 (A.A.) - Bay Ru.ı
velt devlet memurları maaşlarından ya
pılan bütün tevkifatm kaldmlmasmı 

tasdik etmiştir. 

tSVlÇRE'DE 

Ulu:;lararası silalı)ar komisyonu 
Cenevre. 14 (A.A.) - İçlerinde Ja· 

ponya, Çin, İran, Sovyet Rusya da olan 
21 ulusun iştirak ettiği özel (hususi) 
ve ulusal silah ve lıarb levazımı yapıl
masını ve ticaretini düzenliyen komis
yon, yarın toplanauaktır. 

Bu komite toplantısından birkaç gün 
ıonra "Bürken,, komitesi toplanacak
tır. 

Bu komitenin ödevi, yapılacak olan 
silahları bı.rakma muahedes.inin ana 
çizgilerini ve kontrol, tatbik meselesi
ni tetkik etmektir. 

lki komitenin sıkı bir surette bera
ber çalı,acakları muhakkaktır. 

Konuları sınırlı muahede projeleri 
hazırlanacağı umuluyor. Bununla bera
ber. bunlar, 12 şubatta silahları azaltma 
konferansı açılacağı .zaman bşlanılan 

eser için bir terakki olacağı şüphesiz. 

dir. 

Fransız gµmrük sınırı 18 şubatta 
Sar berisine ~ekilecek 

Paris, 14 (A.A.) - Resmi gazete 

şunları yazmaktadır: 

18 gubat tarihinden itibaren Sar top. 
rakları fransız gümrük sınırları içinde 
bulunmaktan çıkacak ve alman gümrük 
sınırları ~çine girecekti. Bu itibarla 
fransız gümrük sınırı, 18 gubatta Fran· 
sa - Sar sınırına çekilecektir. 

Korent körf czintlc yaka)anan 
nıarti 

Bertin, 14 (A.A.) - Atina'dan bildi
rildiğine göre, şarki Prusya'da Rossittcn 
kuş istasyonuna mensub olduğu ayağın
daki halkadan belli olan martı kuşu, ko
rent körfezinde yakalanmıştır. 

Yunanistan'da bu istasyona mensub 
birçok kuşlar daha yakalanmıştır. 

Danzig'de alman mücadelesi 
Varşova. 14 (A.A.) - Danzig'te ye• 

ni intihabat yapılmasını temin İ!iin 

müuade1e yapmakta olan nasyonal sos
y.alistler şimdi bu mücadele!erin şidde· 
tini artırmışlardır. Bunlar bu intihaba
ta bir plebisit mahiyeti vermek isteme. 

mektedirler. 

Danzig'te nazi saldırganbğı 
Danzig, 14 (P..A.) - 50 naziden 

mürekkeb bir grup kapalı bir salonda 
yapılan ıosyal demokrat toplantısında 
bulunanları dağıtmıştır. Birçok kimse· 
Jer zedelenmiştir. Polis mild~halc ede
ttk mütecavizlerden )>irini t~vkif et

miştir. 

ITALYA'DA 

Roma'da müdafaa komis
yonu tekrar toplandr 
Roma, 14 (A.A.) - Yi.iksek millt 

müdafaa komüıyonu bugün toplanacak· 
trr. 

Avrupatla niifus azahyor~ 
Asyada çoğalıyor 

Roma, 14 (A.A.) - ''Rascnya ltal. 
yana,, mecmuası Avrupada nüfusun a
ulmasına dair bir makale neşretmek
tedir. Bunda deniliyor ki: 

Eğer bu azalma bugünkü gibi de
vam ederse on yrl içerisinde Asya ka
vimlerinin nüfusu 1.300.000.000 u ge. 
çecek, fakat ga.rb kavimlerinin nüfusu 

·300 milyondan fazlaya çıkmıyacaktır. 

Japon imparatorluğunun 
2600 üncü yıldöniimü 

Roma, 14 (A.A.) - Sp~ mehafiline 
göre, İtalya 1940 olimpiya.d oyunları 

için Tokyo'nun gösterilmesine ancak 
1940 senesi japon imparatorluğunun 

iki bin altı yüzüncü ylldönümü oldu
ğundan dolayı muvafakat edecektir. 
Bundan baJka İtalya bu sureti halle 
ancak Oslo olimpiyad kongresi 1940 
senesi için Roma'yı kabul ettiği takdir
de iştirak edecektir. 

Hauptrnan ölüm 

cezasına çarpıldı 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

saat 23,30 da v.crmiştir. jüri heyeti Ha
uptmanc birinci derece cinayetten suç· 
lu tanımakta ve onu ölüm cezasına 

mahkum etmektedir. Hauptman 18 mart 
ile başlıyan hafta içinde elektrik san. 
dalyasına oturtulacaktır. 

Hüküm temyiz edilecek 
Flemington, 14 (A.A.) - Hauptman 

idam hiikmilnün icra edileceği Trenton 
hapishanesine, 48 saatten önce gönde
rilmiyecektir. İlk defa olarak, hakinı 
Tranşar, mahkum hakkında idam mah· 
kWnlarına tatbik edilen mutlak sükQt 
kaidesini refetmiştir. Hauptman gardi
yanlarile konuşabilecektir. 

Mahkfunun avukatları, hükmü isti
naf etmeğe hazırlanmaktadırlar. Bun
lar, reis Tranşar'ı, Hauptman aleyhine 
bir tarafgirlikle itham etmektedirler. 
Kendisinin, jüri heyetine yaptığı tel· 
kinlere dair, 32 itira.ı noktası bulmuş

lardır. 

Hauptman, kararı kıpırdamadan 

dinlemiştir. Yalnız h!kim hUkmü teb
liğ edince, bafif~e sendelemiştir. O 
sırada bir şeyler söylemek istemiş ve 
sonra bezgin bir tavırla ağır ağır hapis

haneye doğru yürümüştür. 

Bayan Ha.uptman'ın heyecanı ise 
az sürmüştür. "Korkuyorum,, demiştir. 
Daha umudumu kesmedim.,, 

Ölüm hükümünün bildirilmesini ta. 

kib eden müessir sükütu ihlal eden yal
nız Reilly olmuştur. Kendisi jüri üye
lerinden her birinin ayrı ayrı reylerini 
tc krar etmesini istemiş ve bunlara da: 
Hauptman, birinci derecede katilden 
suçludur, cümlesini tekrar eylemiştir. 

Jüri, ancak beşinci defa reyler top
landığı zaman ittifakı temin edebilmiş· 

tir. Jüriye dahil iki kadının ölüm ce
zasına muarız bulundukları söyleniyor. 
Hükümden sonra halkın jüri Uyelerile 
her türlü teması yasak edilmiştir. Avu. 
kat Reilly htilanü istinaf için her tür· 
Jil zahmete katlınacağını ve hatta la
zım gelirse temyize kadar müracaat o

lunacağını ıöylemiştir. 

Hauptman son saat1erini 
yaşıyor 

Flemington, 14 (A.A) - Hıçkıra• 

rak ağlamakta olan karısına teselli e • 
dici bir kaç söz söyledikten sonra 
Hauptman, hapishanedeki odasına gi • 
rince bütün soğukkanlılığını kaybet• 

miştir. 

Hauptm;m, yanında bulunan iki po

lisin omuzlarına dayanarak acı ac.ı ağ

lamıştır. 

INGlLTERE'DE 

Grip lngiJaereye de bulaştı 
LondraJ 14 (A.A.) - Grip basta!Jı 

lı lngiltereyc de bulaşmış gibi görU• 
nüyor. Bu h.astahfı getirenler, Avrupa 
kıtasından gelen yolculardır. Dün, 

Duvr garni~onunda go ve bir okulada 
60 vaka kaydedilmiştir. Hastalık bÜ• 
yük bir hızla yayılmışsa da v.akaların 
çoğu hafiftir. 

İngiliz clış ticareti 
Londra, 14 (A.A.) - Sonkanun 

içindeki ithalat 1934 e nisbetlc 2 mil· 
yon 640.000 az olarak 61.931.000 ingilit 
Jirası, ihracat 3.872.000 çok olarak 3S 

milyon 481.000 ve tekrar ihracat da 

961.000 çok olarak S.034.000 ingiliz li· 
rası tutmuştur 

Avam kamara. roda hükümt!l 
alcyhinılc şiddetli sözler 

Londra, 14 (A.A) - Avam kamara· 
11nda Bay Lansbury işsizlere yardım 

projesi dolayısile hüki'unct aleyhinde 
bir tevbih takriri kabul c:dilmesini ta· 
leb etmiş ve şöyle demiştir: 

" - HükCımet kamarayı hataya sevk 
etmiştir. Biz hükCımeti kelimenin hakiki 
manasiyle namussuzca bir hattı hareket 
takibetmiştir Jiyc ittilıam etmıy-0ruz. 

Vahim bir aalahiyetsizlık ve vukursuz • 
lukla itham ediyoruı. 

DEClŞlK DUYUKLAK 

Yakalanan konıiiuistler 
Sofya, 14 (A.A.) - Şwnnu'da 56 

komünist tevkif edilmiştir. 

Sof)a'tht kış şiddetli 
Sof ya, 14 (A.A) - Bütün memıc • 

kette şiddetli bir luş hüküm sürmekte• 
dir Cenubta kurtlu bir ı;ok kasabalara 
hUcum etmişlerdir. 

Küçük itilaf ökoooınik 

kon~eyi 
Prag, 14 (A.A.) - Küçük itilaf 

ökonomik konseyinin toplantısı bu 

ayın on sekizinde teıhit edilmiştir. 

Küba'da paalıyuu bomba 
Santiyago, 14 (A.A.) - BUyük ban• 

katardan biri ile Sovyetler konsolosıu .. 
ğu binası önünde çok kuvvetli bir 
bomba patlamıştır. Hasar ehemmiyetli. 

dir. 

Hiikfımetin iHlikbali için 
mühim bir giin 

Madrid, 14 ( A. A.) Bu• 
gUn bük\imetin istikbali için çoli 
mühim• bir gündllr. Filhakika, hU. 

k\imet başkanları, silah kaçakçı· 

lığı sorumu hakkında d~rumlarıru tes .. 
bit için bugün toplanacaklardır. HükO. 

meti tc~kil eden iki grup, bu sorum 
hakkında, biribiriıı.c zıd iki durum al• 

maktadır. 

İtalya - Habeşistan • 
(Başı ı. inci sayı/ada) 

hücumu düşünmediğine ve 1928 
dostluk muahedesinde hiç bir de· 
ğişiklik olmıyacağma,, dair kıral 
ile B. Musolininin verdikleri söze 
inanmakta ısrar ediyoruz.,, 

ltalya ulusal korum komite i 
gene toplaotlı 

Roma, 14 (A.A} - Yüksek ul~· 
sal korum (milli müdafaa} koını· 
lesi, dün, tekrar, B. Musolininin 
baıkanlığı altında toplanmı~tır. 

Fransa -ve Habeşistan 

Paris, 14 (A.A) - Fransız bükO • 
meti, italyan - habeş hadiselerinin 
fransız Somalisinde meşum akisler ba
sıl etmemesi için icab edenlere ibti • 
yat tedbirleri almalarını emretmi§tir• 

Esasen Somali havalisi valisi B..,y 
Bernard'in ölümü askeri kuvvetlerin 
takviyesi hususunun ne kadar acil bir 
zaruret olduğunu göstermil idi. Maa" 
mafih habeş hükumeti, fransız hükürJ>e• 
tinin tazminat talebini müsaid bir su• 
rette karşılamış ve bir fransız - habe~ 
komisyonunun asayiş ve stikunun tenai• 
ni çarelerini araştırmalarını arzu eyle• 
diğini izah etmiştir. 
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ANIUP~ Rl-ıDYOSU 
Dün akşam Ankara radyosunda, mü· 

zik yönünden iki JCY göze çarptı: Biri 
Ulvi Cemalle, Necded Remzinin ellc
~inden çıkan zeybek havası, ötekisi 
Va: ner'den dinlcnilenl~r-

,:eybe ğin eyi armonize edilmi9 bir 
çeşnisi vardı; bizim gibi baJka dinleyi
c ·1 •• tarafınd;an da beğenildiğini sanı. 

yorum. 

Vün matbwlt raporu günü idi: 
Mat~t raporunda günün mC6C.leJuj 
türlü akislerile ıü.zeJ bir ~kilde top
larımıt ve yarım ..,.t içinde acunda olup 
biteni anlatacak )'Olda buslMlllUftl. 

Dün, el atılımq olen fU meaeler bcr 
halde çok mühimdiler ı 

1) Londra konupna.lar.muı acunda 
yaptığı tesirıt.- V« aki•ler. 

2) Yeniden al.vlenen 'Nlıbet - Jtaı. 
)'• meselesi. 

3) Sovyet konıreainde .:iman de
mokratça yeni kararı.r. 

4) Fransız bbine•i etl'9f1nda çUıan 

rivayetkr. 
5) Yugo.lavy411lı.n tqril durumu. 
Bu dava baflaıı gösteriyor ki, mat

buat .raporları aydınlatıcı n f.ayda n. 
rici bir özdedir. Bu inanımı okurlarım. 
Ja paylaşmak için kısa bir parç.aımı aJ. 
mak ietiyorum: 

" ... tngiltcMfe ıörc ulu Lokanıo
ııun laı..vvetleAdiriJmeai n bilhuM ba
ıva ittifakımn ,apılmaaı en özlü, en 
&.de gelen bir dMloktıir. İngiltcr.e'aıiıı, 

Loodra konU§IDAIKında ileri sürdüğü 

~&ı&llar, ötedeuberi aava iflori etrafın
~ yapılan Defri7at n verilen konfe. 
...tarla tam blır muvadltır IÖ6tmyor, 
~ Londra han tehlilı:ıesi altında 

uihnektedir ..... ,. 

Bu ayarda bık ııra değerli mütalea
Fdan eoııra, 1epor aouo gueteJeriııde 
iN konupanm blraktıp akialeri anlat· 
plaja giritiy~ .. S,te bir Polonya ıas .. 
tuinden &lıDmlf bir bul .. : 

''Londra Jr.cmupnalarman lngiltcre
aia Avrupadaki menfutle:rb uygun 
bir yolda in.kipi 'H tekimW ettiği ve 
iN meselede Franunııı mcak Udncl 
derecede bir rol oynamakta bulundulu 
meydanda durup duruyor._,. 

Ve hunun fibl birçok feyalı maıe. 

"*· 

Görülüyor ld, perşembe aUnU oku. 
aan matbuat raporları, bakllrataı acun 

politik.ası balnmmdan çok 'aydmlahcı 
t>ir ISzd~dir ••• 

Ben, okurlılnmıza, bir haftarun ha
~selerini bir lıtalemde öğrenmi§ olmalı: 
9'in, matbuat raporlarını hıls kaçırma
~larını salık veririm. 

Bu akşamın radyo pr<>&ramı şudur: 
19.30 - Dana musikisi 
19.40 - Çoc.uk aaati 
20 - M uliild ı 

Ulvi Cemal Bet damJa 

Ulvi Cemal İki halk farkıaı 
Piyan.o Ulvi Cemal 

20.20 - Ev bdmına öğütler 
20.30 - Musiki: 

Mazaa Tiro 
Piyano: Ulvi Cemal 
Keman: Necded Remzi 
Viola: Turcud 
Violonael: Edip Sezen 

20.50 - Haberler. 

Tiirkofhıin bir hildiriği 
Türkofia'ten: Fransa ile aramızda 

menud modüı ahkamına tnfikan kon
aolide edilmiı olan cümrük poziayoaJa. 
nndan 106 a, 106 b, 107 a, 107 b, 378 c, 
178 d, 380 b, 381 Ye 390 a, Ye 390 b, 

poaiıyonlan 12. 2. 1935 tarihinden İtİ· 
Mren 15 gün içinde dekomolide emle -
cektir. 

Bu ay için Almanyaya 100 ken· 
&al yumurta ihraç edebileceğiz 

Türkofia Berlin ıubeainden alınan 
bir tel yazısında Almanya'nın memle -
ketimize şubat ayı için 1000 kentallik 
;yumurta kontenjan payı ayırdığı bildi • 
t'ilmektcdir. 

Trkirdağmda köy büclcclcri 
tc!kik cıliJiyor 

Tekirdağ, 14 ( A.A. \ - Vali ve Kay 
1nakı>mlar köy büdceleriyle uiraııyor • 
lar. Önümüzdeki yıl Bayındırbk, Oko • 
D~.ni, KiiLir &ianında yeni h:ımleler 

cüaterilecek :ir. 
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AvruıJa uluslarında ulusal korum meselesi 
Yazan: Miralay A. GRASSET 

Silahsızlanma konferansının "bila
müddet,, kapanışından ve Almanya'nın 
bü.yük ölçüde silahlanışmdan sonra, 
Londra konuşmaları milli müdafaa me
selesini yepyeni bir safhaya sokmuştur. 

·Barış yolunda yaptığımız fedakar -
hldardan dolayr Fransa'nın timdiki a:;
ltert vesaiti, içinde bulunduğumuz za

manın ihtiyaclarına uygun değildir; bu 
ifin ülkeden, Avrupa'nın bütün büyük 
uluılarının yaptıkları fedakarlıklara 

MllU'I' yeni bir fedakblık istediği şüp
hesizdir. 

Öffki uluılara göre biz ne vaziyct
teyis? Değişik devletlerin askeri vesa
itini gözden geçirirken yalnız ana yurd
da toplanmış vesaiti göz önünde tuta
rak, uzak veya yakın müstemlekelerde 
bulunan asker ve malzemeden bahset
aıi17'eceği.z. Zaten Fransa'dan yana, yurd 
dıtında bulunan bu •kuvvetlerin ihtiyac 
halinde Fransa'ya dönmeleri çok ıüp
beli bir ~eydir, çünkü bugün donanma
mu, topraklarımızı çeviren denizlere 
bilrim olmaktan çok uzaktır. 

}'ransa 
Fransa'da bir yıllık askerlik hizmeti 

kabul edilmiştir. Her yıl askere alına
cak sınıf altışar ay fasıla ile silah altı
ııa alınır. Savaşta ne yapacağını bir as
kere öğretmek için en aşağı altı ay ge
rektiğinden, •kı§lalarımızda bir yılın sı
nıfının yarısı kadar savaşa yarıyacak 

asker var demektir. 

Normal olarak her yıl askere alınan 
230.000 kişidir. Savaş yıllarının yirmin
ci yılına düşen senelerde, bir sınıf 

120.000 kişiye kadar inecektir. Silah al
tına çağırma yaşını az çok erkenleşti
rerek, bu çok düşük sayıya 40.000 kişi 
daha ilave edilebilecektir. Şu halde, sa
Vaf yıllarından yirmişer yıl sonraki bu 
dört sene içinde her yıl askere alınan
ların sayısı 160.000 kişi olacaktır. Buna 
72.000 meslek askerini, 28.000 jandarma
yı ve 15.000 süvari muhafzı da ilave et· 
meliyiz. Hatta iğreti olarak ana yurdda 
bulunan • fakat ihtiyac anında bulun
maması pekala muhtemel olan • 60.000 
müstemleke askerini de ilave edersek 
(altı aydan eksik bir müddet hizmet et
tiği için seferber edilecek halde bulu· 
nan bir yıllık ıınıfın yarısı olan 80.000 
kiti tenzil edildikten sonra) her zaman 
için ıavaşa hazır 255.000 askerimiz ol
duğunu görürüz. 

Genelerin silah altına alınmadan 

yapbkları talimlere çok itina edilmek • 
te ve bunlarla çok meşgul olunmakta
dır. Bu hususta alınan tedbirler çok 
eyi olmakla beraber tatbikleri maalesef 
ihtiyari olduğundan, bu talimleri yap-

tıracak olan kurumlardan sırf sporla 
meşgul olanlarla yalnız gencleri asker
li~e hazırlıyanlar tarafından son yıllar 
içinde vasati olarak ancak 2.500 tane 
' ' askerliğe elverişlilik,, diploması ve 
14.000 tane_ de "askerliğe ilk hazırlık,, 
diploması verilmiştir. Yani askere alı

nan 160.000 genctcn .. ncak 16.000 i as
kerli~in ne o!duğu ha~;:kında bir fikir 
edinmiş oluyor ... llu i ~ e cid:.!en çok az
dır. Bundan da aniaşılaca~ ı ü.:ere, bir 
askeri eyice yeti~tirmek için bir yıllık 
askerlik müddeti 1rsa dır ve unutmıya
lım ki bugün bir ar!<er daima lıir mü
tehassıs demektir. 

Almanya 
Burada Almanya'nm Versay andlaş

masının askeri şartlarına gösterdiği ri
ayetsizliklerin uzun listesini gözden 
geçirecek değiliz. Yalnız şunu kayde
delim ki Almanya bugün 260.000 eski 
askerden mürekkeb çok sağlam bir as
keri nüveye maliktir. 

Bunun etrafında, 

1 - 1934 ni san:nda on sekiz ay için 
silah altına alınan tahminen 80.000 "gö
nüllü,, ; 

2 - 1934 ilk teşrininı.le on iki ay 
için silah altına alınan tahminen 60.000 
•· gönü~lü ,, va rd ır. 

Her yıl silah altına girmesi gereken 
genclerden "gönüllü,, olarak askerliğe 
girmiyenler çalışma kamplarına gönc.ie
rilerek orada kendilerine geniş ölçüde 
heden terbi; esi ve ağır işler yaptırıl

maktadır. S:Szde ihtiyari olan bu ' 'ça· 
lışma kampı,. hizmeti hakikatte mecbu
ridir, çünkü geçinmek için bir iş bul
mak is:iyen her gene alman, çalış:ııa 

kampında bulunduğunu gösteren bir 
vesika ibraz etmcğe mecburdur. 

Almanya böylece mecburi askerlik 
hii:metine doğru yol almaktadır. 1'.134 

de yapılan sınamanın neticelerine gö
re ve askerlikten önce yapılan hazırla
ma talimlerinin verdiği tesirler anla
şıldıktan sonra, her sınıf on sekiz ay 
veya bir yıl müddetle silah altında bu
lundurulacaktır. 

Çocukların ve genelerin büyük öl
çüde ve mecburi olarak askerliğe ha..: ır

ianış' armın üç safhası vardır: 
Altı yaşından on dört yaşına k~daı· 

bütün çocuklar "genelik sporu,, deni
len kurslar görmektedirler. Bu suretle 
bu geneler vücudca inkişaf ettirilmek
tedir; 

On beş yaşından on yedi yaşına ka
dar olanlara yaptırılan ··arazi sporu,,, 
genclere araziyi askeri amaclar için 
kullanmağr, savaş manialarını aşmağı, 

yürümeği ve silah atmağı öğretmekte· 
dir; 

On sekiz yaşından askere alınma 

Avrupada yeni ökonomi: 

mii<ldetinc kadar da "Hitierci hücumlu· 
taları sporu,, adı altında geneler ayrı 
ayrı askeri talim görmektedirler. 

Bu şartlar a l tında silah altında ge
çirilen bir yılın, Lıi r askeri eyice yetiş
t!rmek için kafi olduğu ve Almanya
nın bir yıllık hizmeti kabul edeceği 

~G,>he si zdir. 
1 00.000 kiş i lik ordudan başka, Al

manya orduda &Österilen t.ı limi görmü~ 
ve askerileştirilmiş 100.000 polise ve 
Hitler ordusundan scçilmi !Ş 100.000 ki
şiye malikt ir. 

Şu halde Almanya'nın eski asker
lerden veya eyi talim görmüş gencler
den 600.000 kişilik bir ordusu va rd ır 11c 
bu ordu ilk iaşrette sınırı aşmağa b~
zır .lır. 

Şunu da ilave edelim ki , Hitle rci ku
rumla rın hararetli çalışmaları netices; 
olarak Almanyan'ın silah taşıyabilecek 
halde olan bütün erkekleri bugün as· 
keri talim görmekte ve manen sa .-aşa 

hazırlanmaktadır. 

ltalya 
İtalya, yılda bir kere mart ayında 

celb yaparak on sekiz ay muvazzaf hiz
met yaptırmak şeklini kabul etmiştir. 

Her yıl askere girebilecek sınıf 

400.000 kişi ise de, hükumet gayet sıkı 
bir seçim ile bunlardan ancak 150.000 
kişiyi askere almaktadır. 

Buna göre de İtalyan ordusunda her 
yıl marttan eyltile kadar 300.000, eyllıl
den marta kadar da 150.000 seferber e
dilebilecek halde asker vardır. Bu sayı
ya 35.000 zabit ve 30.000 jandarma ol
mak üzere 65.000 kişi daha ilave olu
nursa italyan ordusunun marttan eyhl
le kadar 365.000, eyHilden marta ka
dar da 215.000 kişiye malik olduğu an
laşılır. 

İtalyan genci de çocukluğundan iti
baren beden ve fikir bakımından geni§ 
ve mecburi bir hazırlanmaya tibi tutul
duğundan, askere alındığı sırada az za
man içinde savaşa girecek bir vaziyette 
bulunmaktadır. 

Bu hazırlanmanın ilk devresi beş ya
şından on sekiz yaşına kadar olan ço
cuklar içindir. Bunlara Balilla denmc-k
tedir. 

On sekiz yaşından yirmi bir yaşına 
kadar olanlara mahsus ikinci devrede 
geneler askerliğe hazırlanmak için ıı· 

kı talimler görmektedirler. Böylelikle, 
bir İtalyan genci askerlik bakımından 
birçok şeyler öğrenmiş olduğu halde 
orduya girmektedir. 

Muvazzaf hizmeti bitirdikten sonra 
ihtiyat askeri otuz iki yıl müddetle ya
ni elli beş yaşına kadar hüJdimetin em
rine amade olarak kalır. İhtiyat askeri 
için talim devresi olmadığı gibi bunun 

Bu ıördüpnÜ% md.ina ıerakkinia aon kertesine varmıştır. Bir saat icinde tam 1200 kental buğday yokeder. 
"'Le Canard enchaine,, Paris 
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yeniden çağrılması da nadirdir, fakat 
çağrılmasına hiç bir nı:ıni de yokt•f, 

Her yıl askere Jidecek genclCt"İn Si" 

yısının çoklul!u yı.i. iin,len italyaa or" 
dusu sayıca eyi bir mevkide ol19p ııcç• 

me ve çok n·i askerlere maliktir. As• 
kerlikten ônct" yapılan hazırlama taJirn~ 

!eri ııayesi nde, crdunun talim seviyesi 
yüksektir. 

So"yeı Ru,;ya 
Acunun hi~ bir tarafmda miUava\ 

prensipi Rusya'dakı kadar az riayet 
görmez. 

Ruıya'da yırmi iki yaşla yirmi yedf 
yaş arasında bulunan herke~ aılrerlilİ 
yapmağa mecburdur. Fakat bu mccbu .. 
riyet herk es için bir değildir. KurayJ 
göre bir gene, kullanacağı silaha ıCSrc 
muvazzaf orduda fki, üç veya dört yıfı 
hizmet eder; ihtiyat orduda lıeş y ı lh k 
bir .zaman içinde gene silahına göre te· 

kiz aydan on bir 11>1• lı:adar askerlik ya• 
p.ır. •'Bakaya,. sınıfında da gt"ne aynı 
b~!J yıllık milddet içinde, hııımsi kamp
larda yalnız altı ay hizmet eder. 

Rusya, orduyı her yıl, silah t aşıya· 

bilir bir milyon gene verebi1ir. Faka' 
bunların hepsi birden alınmamaktadır) 
Savat ordusunun 900.000, ihtiy:ıt ordu) 
sunun yılın en büyük kısmında 300.000, 
bakara sınıfının ise 200.000 asker; var
dır. Dediğimiz gibi bu iki sonuncu kı• 
tegorinln askerlik hizmeti beş yıl üze• 
rine taksim edilmiştir. Şu halde Rusya• 
nın talim görmüı en aşağı bir buçuıli 
milyon askeri vardır. 

Yirmi yaşından yirmi iki yaşına k~ 
dar olan bü tün genele r iç in askerliğe 
hazırlanma talimleri mecburidir Bu ta-
limler her sene bir ay müddetle yapıhf 
ve askere alınma yılından önce ki ik i yıi 
da talimler kamplarda yaptırı lır. 

Orta mekteblerle meslek mektebi .. 
rine giden kız ve erkek bütün talebe
ler, zabit yeti§tiren yüksek kurslarl 
devama mecburdurlar. 

İhtiyat efradının talimi de, bunlar 
kırk yaşlarını buluncaya kadar, talinı 
devreleri, yoklamalar, nişan atma dev• 
releri ve Osoavyakhim adlı kurumun 
bütün silahlarla değişik teknik işle~ 

hakkında ' !i ği kurslarla temin ediUr, 

Lehistan 
Lehistanda askerlik müddeti rki yıl• 

dır. Vücudca sağlam olan her lehli kırJİ 
sene müddetle askerlik için ülkenin 
emrindedir. Bu müddetten iki yılı mu• 
vazzaf orduda, yirmi sekiz yılı ihtiyat-

ta ve on yılı da redif ordusunda geçer, 
Her yıl askerlik yapabileceklerin aa• 

yısı 350.000 dir. Bunlardan 110.000 kifl 
seçilmekte ve o yılın sınıfı olarak si• 
lah altına alınmaktadır. 

Böylece de, meslok askerleriyle po' 
lisleri ve sınır koruma kıtalarını da he• 
sablamak şartiyle leh muvazzaf ordusu• 
nun tahminen 250.000 askeri vardır. 

Lehistan'da da askere alınanların 

çoğu askerliğe hazırlama talimleri gö• 
türler. Orta ve yüksek okullara giden 
talebe için bu talimler mecburi ve hiç 
bir okula gitmiyenJer için de ilıtiyart .. 
dir. 

İhtiyat ordusunda geçirdiği yirmi sc• 
kiz yıl zarfında ihtiyat neferi on dötC 
hafta, ihtiyat zabiti otuz altı hafta t;r 
lim görür. Redif askerler talimden ya .. 
na hiç bir mecburiyete tabi tutulmama1'• 
tadrr. 

Kiiçiik anla~ma 
Küçük anlaşma uluslarının her b iri• 

nin, hizmet müddeti değişen orduları 

vardır. 

Çekoslovakya'da askerlik müddeti 
şimdiye kadar on dört ay iken, 1 son• 
kanundan itibaren iki yıla çıkarılmıı· 
tır. 

Yugoslavya'da askerlik mUddeti on 
sekiz aydır. 

Romanya'da ise muvazzaf hizme" 
silaha göre iki veya üç yıldır. 

Meslek askerleriyle jandarmalar d• 
dahil oldufu halde Romanyanın 200.00J 
Yugoslavyanın 40.000 i altı aydan önct 
seferber edilemiyecek acemi nefer ol• 
mak üzere 150.0ôo; Çekuslovakya'mn 
on dört aylı1c hizmet varken 140.000 -.e 
bundan sonra tatbik edilecek ik i yılhk 

hizmet mu cil in ce ( 40.000 i altı ay dan 
önce seferoeı edilemiyecek acemi ol· 
mak üzere) 170.000 k i şilik orduları var• 
". r. 

Yugoslavya ve Çekoslovakya'da h e· 
nüz askerliğe hazırlık talimlerı yaptırıl• 
mamaktaclır. Romanya'da prensip itiba• 
riyle hazırlık talimleri on sekiz yaşm• 
dan yirmi yaşına kadar olan gender 
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Czardasf ürstin 1 i ç D 
"Yeni Sinema" bugünlerde Czardas 

ftirstin'i gösteriyor. l§te bir oper6l ki, 
~car olduğundan çok osmanhdır. Onu, 
ortaavrupa'da da dinlemiyen gönniyen 
kahnanuştır. Epice de sevmiştir. Şu var 
ki, ötekiler g:bi, bir operet olarak. Ne 
l:.aUun ne de meslekten olanlarm reper. 
tuar'ında hususi bir yeri yoktur. Blı'çJk 
operet dostlan için balta "çingeneler ba
ronu., "Yarasa., '' Auguıtin,. gibi Ol"e•et
lerin yanında Czardasfürstin'in adı bile 
okunmaz. 

Fakat bizde, Czardaıfüntin sade gü
:ıe) bir operet değil, ııyasal bir hatıra • 
dır da. Oımanh imparatorluğunun bat
lllası ınartr, bu hafif operet ve bunun 
a.d11ıa adı çok sıkı bir surette bail'ıı olan 
0rtaavrupalı bir peri.padişahının kızı Mi
lov::;'in şarkıları olmuştur. 

Czardasfüstin'in demek oluyor ki, 
b' ' ı:der için, bir de renkli masal tarah 
Yardır: ucuca dikilmiş yüzlük banknot
lardan biçilmiş yatak çartafları; yüzlük 
banknotlarla yakılan cıgaralar; FUD • 

Panya ile doldurulan banyo tenekeleri 
~e böyle daha birçok ucu vagon ticare • 
tirıe dokunan hovardalık perendeleri, im
Paratorluğun batışını çevreliyen masal 
bulutları. Miloviç • gelin, böyle bir çe • 
Yİzle gerdeklere girmif, gerdeklere eir
hleı;den önce de bu türlü gelin hamam· 
laı-ından geçmiıtir. 

Czardasfürstin, bunun içindir ki, oı
rnaniıcaya ilk çevrilen operet ınertebesi
.ni bulmuştur. Ve uzun yıllar onun oy· 
bak şarkılan, tazelerimizin dudaklannı 
neıelendirmiştir. Bu bakımdan, bu ıi • 
lıirli operet, halkımızın genişce yıimJa
l'J arasında batı mızıkasrmn ilk müjde • 
cisi ve propagandacısı olmuştur. lnsa • 
'nın hatta, Czardasfüratin'in faydası ol
muştur diyeceği geliyor. Halbuki, böyle 
değildir. Ve bir düşününce, bizim, bab
hın ağır ve özlü mızıkasına değil de ha
fif ve hafifmeşrep havalarına, hele ope
'ı'etlerine akrtı olan zafımızm en büyük 
knynağı bu Czardasfüntin'dir. Kolay 
bellenir ve uyuşturucu tarkılariy)e bu 
operet, ikinci bir Lale Devri'nin bir baş
ka çefnide "iytu1Mlf'' alemini bir aihirli 
anahtaı• gibi kapamıştır. Bütün bir im • 

paratorluk, batarken. 
BURHAN BELGE 

.Maliye mütehassısr Bay 
Alf ant'ın raporu 

. Maliye Bakanlığının Fransa· 
dan getirttiği mütehassıslardan 
Bay Alfant tetkikatı hakkında ha
zırladığı raporun ikinci kısmını 
Maliye Bakanlığına vermiştir. Mü
tehassısın vermiş olduğu raporla
rı tetkik etmek üzere Maliye Ba
kanlığı bugünlerde bir komisyon 
\eşkil edecektir. Komisyonun tet
kikatı bittikten sonra Maliye Ba· 
ltanlığı merkez ve taşra teşkilatı 
hakkındaki kanun projesi hazır· 
le.nacak ve proje meclisin önü • 
bıüzdeki devresinde görüşülecek • 
tir. 

Turistlerin dövizlerı içiı 
kararname 

Maliye Bakanlığı memleketi • 
n_ıizde on beş gün kalan turistle • 
rın kambiyo ve dövizlerinin mem
leket dışına çıkarılmasını kolay
laştıran bir kararname projesi ha· 
zırlamaktadır. 

--~ 

için mecburx ise de tahsisatsızlık yü· 
~ndcn tatbik edilememektedir. 

Bay Pişarl geliyor 
lstanbul, 14 (Telefon) -

Fransa maliye bakanlığı mali ka
nunlar şubesi müdürü 8. J~I Pi · 
şarl Paristen lstanbula geldı v.e ~u 
akşamki trenle Ankaraya gıttı. 
Jül Pişarl'ın Ankarada fransız ma 
liye mütehasaıslarile beraber çalı
şacağı söyleniyor. 

Ereğli'de yapılacak 

elektrik santralı 
lstanhul, 14 (Telefon) - E • 

reğli limanı ve kömür havzasında 
yapılacak büyük elektrik santral! 
için tetkikler yapma~ üzer~ Er~g
liye giden Vikers Mıtrepolıtan rn 
salahiyettar memurları lstanbula 
döndüler. 

Manisa memleket hastahanesi 
Manisa, 14 (A.A.) - Maniaa'da 100 

bin liraya yapbnlacak olan memleket 
hastahanesinin temel atma resmi bugün 
kalabalık bir halkın ittirak.iyle vali 
tarahndan yapdmı,tır. 

Bugünkü bisiklet 
yarı~ı 

Ankara bisikkt heyetinin Türki-

ede ilk defa olarak tertib etmiş oldu
~'u bisiklet Jııroskontrisinin ikincisi bu. 

gün saat ıo da yapılacaktır. Bu yanş

ların ilk defa y.apılmasma rağmen bi

sikletçiler arasında uyandırmış olduğu 

alaka geçen yarışa girmiş olan koşucu
ların sayısile çok eyi anlaşılır. 

Hava~ın kapalı ve soğuk olmasına 

rağmen yirmi b isikletçinin girmiş ol
duğu bu koşu, kısmen bisiklet omuzda 
gittiği halde vasati 29 küsur kilomct. 

.relik bir rekor kaydedilmiştir. Bugün.e 
kadar bisiklet yarışlarına iştirak etmi. 

yen fakat her sene memleketin muay • 
yen şehirler4ıi bisikletle devreden 

Muhafızgücü bisikletçileri bu yarışta 
muntazam çalış.malan neticesi olarak 

yarışın birind ve ikinciliğini ~a~a~d.ık
ları gibi takım halinde de bırıncılık, 

tkincilik bu kulübümüz tarafından ka
zanxlmıştır. Ank:arada yapılan yarışla
ra daima giren diğer geneler de bunla. 

rm arkasından gelmişlerdir. 
Bu cuma yaprlacak yarışın birinci. 

!iğini Muhafızdan Eyub ve Abdul ile 

Güvencspordan Nurettin, Ankaragü

cünden Galib, Çankayadan Oseb kaza
na.bilirler. Fakat Eyub bunların arasın

da kış yarışlarının hepsinin b~~i~~i~.i 
olmağa namzettir. Muhafızgucu nu, 
memlekete böyJe geneler kazandırdı
ğından dolayı ne kadar kutlasak az~ır. 
Bugün yarışacak genelerin hepsıne 

. d"l · Sporcu muvaffakıyet ı erız. 

Bugün futbol maçı yok 
. Ankara futbol heyetinden: Ha

vanın bozulduğu ve sahanın oy • 
nanmıyacak bir tekilde olması ~o-
l ·ı Muhafız Gücü - Demır ayısı e . . 
Spor maçı tehir edilmıştı~. 

Güvenç Spor kulübü l~k ~~ç • 
)arından çekildiğini bildırdıgın • 
den Altınordu - Güvenç Spor 
maçı da yapılmıyacaktlr • 
ag::::2P' 

ULUS 

u y u K L A RI 
Bakanlar Heyeti 

toplandı 
Bakanlar Heyeti dün Baıvekil ismet 

lnönü'nün başkanlığı altında toplanarak 
muhtelif itler üzerinde görüşmelerde 

bulunmuf ve bu işlere aid kararlar ver

miıtir. 

Adana Halkevi seçimleI'İ 
Adana, 14 (A.A) - Halkev

leri komite idare üyelikleri seçi
mine ayın dokuzuncu günü başla
nacak ve üç günde bitirilecektir. 

Tekirdağ uınuıni meclis se~imi 
Tekirdağı 14 (A.A.) - Umumi mec

liı azalığına fırka namzetleri ittifakla 
seçilmiştir. Üyelerin ikisi kadındır. Mec
lisin bu ay sonunda toplanması muhte
meldir. 

Aydın'da seçim ve 
türlü çalışmalar 

Aydın: 9. 2. 935 - Vlayetimizde say
lav seçimi dün yapıldı. A1tı kazancn 
hepsinde seçim öğleden evel bitiril-Oi 
ve reyJer tamamen fırkamız namzedle
rine verildi, 

Aydın' da; perşembe gününden hükG· 

met resmi daireler, beJediye, fırıka ve 

halkevi binaları donatıldı, perşembe ve 

dün akşam bu binalar elektriklerle ışık

landırıldı. Bütün yurddaşlar evlerini 
dükkan ve mağazalarını bayraklarla 
süslemişler seçim şenliği yapmışlard•r. 

Se~imden evel sandık alaıyı yapıl.Jı. 

Saat 9 da kız erkek iki çocuğun tuttuk
ları türk bayrağına sarılı rey sandığı 
türk fırka bayrakları ve yeşilliklerle 
süslenen otomobile konuldu. Alay bele
diyeden şu sıra ile yürüyüşe geçti. Ön
de askeri mızıka, belediye, fırka ve 
balkevinin çelenkleri, sandığı taşıyan 
otomobil orta okula talebeleri, teftiş, 

fırka, halkevi idare heyetleri, ellerinde 
fırka bayraklariyle fırka kurumu ve 
halk. 

Alay hükumet önüne geldiğinde, 

başta valimiz olduğu halde bütün daire 
çevirgenlcri ve memurlar tarafından kar
şılandr. Hükfimet koridorundaki Ka
ma! Atatürk'ün büstü önünde orta oku
la çevirgeni Refik Yıldırım Telli tara

fından çok heyecanh bir söylev söylen
di. Bundan sonra seçim için hazırlanan 
umumi meclis salonuna girildi. Merkez 
kazasının 192 seçmeninden 183 il hazır 
bulunuyordu. 9 ikinci seçmenden altı
sı hasta üçü 1stanhul'da olduklarından 
gelememişlerdi. Teftiş heyeti ve fırka 
başkanlarının sqylevlerinden sonra se
çim başladı ve netice sürekli alkfoilar 
arasında bildirildi 

Vilayetimiz çevresinde umumi mec

lis seçimi bugün yapıldı ve öğleden 
evel bitirildi. Umumi meclis seçiminde 
de reyler tamamen fırka yoıklamaların
ıL tesbit edilen namzedlere verilmiş

tir. 
Aydııı umumi meclis üyeleri: Bayan 

Ayşe, Dr. N. Yazgan, Bay Etem Kadri, 
Bay Neşet avukat, Bay Raif Muhiddin 
ve Dr. Bay Sabri. 

Bozdoğan kazası üyeleri: Bayan Be· 
hice Alkan, Bay Ahmed Vefa ve Bey 
Hakkı Siber. 

Çine üyeleri: Ahmed Emin Atkayn, 
Atıf ve Kahraman köylü Mehmed. 

Hava duı~umu 
Ziraat Bakanlığı Meteoroloji enstitü

sünden aldığımız mal\ımata göre, son 
24 ıaat zarfında yurdun Trakyaı Bursa, 
Manisa, l:ımir çenelerinden maada yer
leri tamamiyle yağı§lı geçmiıtir. Y ağıı
Jar Akdeniz kıyıluında yaiınur, öteki 
yerlerde karla kantık yağınur Yeya kar 
ıeklindedir. 

Y aiıılar Ege mm takasında 2 ila 3 
milimetre, öteki mıntakafarda 10 Ha 18 
milimetre araaındacbr. 

Trakya ve Doğu.anadoluıu. ve Orta
anadolunun Uıak, bparta çevrelerinden 
maada yerleri tamamiyle karla örtülii -
dür. 

Kars'ta karın toprak üzerindeki ka -
hnlığı bir metredir. Oteki 7erlerde ka • 
rın kalınlığı 2 ila 25 santimetre aaraın
dadır. 

Hava ıuhuneti Trakya, Ortaanadolu 

ile Karadeniz kıyılarında düne bakarak 

5 ila 10 derece daha dütmÜftür. Buna 
kar§tlık Doğuanadoluıunda bava ıuhu
neti 10 derece daha yüJııelmittir. 

Bu 1rece en diitük ıuhunetler 11fırm 

altında Edirne'de 12, Afyon ve Yozgad

ta 6, Karsta ve Ortaanadohm.~ın bir çok 
yerlerinde 15 derecedir. 

En yiiksek ıuhunet Rize'de 23, 
Trabzonda 22, Gireıun'da 21 derece 
kaydedilmiıtir. 

Limanlar W11lll11 

müdürlükleri 
İstanbul ve İzmir liman umum 

müdürlükleri kadrolarının tetkiki
ne Maliye Bakanlığınca devam o
lunmaktadır. lzmir liman umum 
müdürü Bay Hulusi kadroların 
tetkikinde hazır bulunmak üzere 
şehrimize gelmiıtir. İstanbul li . 
man umum müdürü Bay Ali Rı
zanın da bugünlerde te-hrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

Ada nada clnoğraf ya müzesi 
yapılıyor 

'.Adana, 14 (A.A) - Şehrimiz 
eski eserler müzesinde umumi mec 
lisin kabul ettiği tahsisatla önü • 
müzdeki yıl içinde bir etnoğrafya 
kısmı açılacaktır. Bu yeni köşe üç 
kısımdan ibaret olacaktır. Bunlar· 
dan birincisi avcılık ve aletleri , 
ikincisi musiki ve musiki aletleri, 
üçüncüsü göçebe türkmenlerin ça
dır hayatını göıterir ayrı bir sa~ 
londa yapılacak semboldür. Vakit 
ve tahsisat olursa bir de devrim 
köşesi yapılacaktır. 

Göçmenlere daguııan 
buğdaylar 

Tekidağ, 14 ( A. A.) - Tekirdağ ve 

MaJkaradaki göçmenlere dağıtılmak iize 

re yeniden 400 Saray'a, 200 Çorlu'ya, 
600 Hayrabolttya yemeklik buğday gel

mittir. Havalar açılmca buğdaylar da • 

ğıblac:akhr. Evelce dağıtılan buğdaylar 

ekilmiştir. Göçmenler devletin, halkın 

yardunlarından çok memnundurlar. T e
kirdağının her tarafında üç gündenberi 

bol ve feyizli yağmurlar yağmaktadır. 
Esasen çiftçi sürekli yağmurlardan ıon
ra kar beklemekte idi. 

SAYIFA 5 

Türk tarihinde 
türkkadmı 

Eskiden tür1' lıadını da türk erkeği 
gibi aynı haklara aah.ibti. Türk taribi bi1 
ze açıkça göatennektedir; ki türk bdı • 
nı da heı· şeyde türk erkeği ife birlikte 
yanyana bulunurdu. lstamhk türk kadı· 
mnı çar~fa soktu, Ona eski haldarmı 

venniyerek her türlü haktan mahrwn 
etti. Bugün türk bdınının eski baklan.. 
ru tekrar aJmaıı baaebiyle biz de türk taıe 
rihinde türk kadınından bahsetrQeğe ça· 
lııacağız. 

1 aa' dan önce 23 • 24 yüzyıl eni ÇU.. 
in timalinde JAlt~an Hun türlderind• 
Hakan'ın unvanı olduğu gibi Kındiçe .. 
nin unvaıu da •ardı. Çin kaynaklan her 
iki unnnı da kaydetmektedir. O umaa 
luraliçeye Y en-ıi ftnirdi. Bu eözün türJi. 
çesini bilmiyoruz. Çinliler ecnebi ı.mı.. 
leri pek fazla deii§tirerek kaydettikle • 
rinden bu eözün aahm bulmak güçtür. 

Bütün türlıt muılannda luraliçenin 
de Hakan kadar mevkii olduğu .r&e 
çarpmaktadı... Gök türklerden itibaren 
kıraliçeye kal•• denildiğini görmekte
yiz. Ba eöz buPnfıü kadın eözünün •Y• 
mdır. Türk kitabelerinde de gök tiirk 
devletini tekrar dirilten Hakan•dan baha 
edilirken yal.na hakan değil aynı &a .. 

manda lurali~den de bahsedilmektedir. 
Kitabelerin bu huıustaki ibareıi §Udur: 

Türk budun yok bolmaaun tiyin. bu.
dun bolçm tiyin akannn Jltenı kagamğ1 
öğüm İlbilge katunığ teori töpeainde 
tutup yögerü kötürmi, 

Yani: 
Türk ulusu yok olmasın diye, ulus 

olsun diye babam llteres Hakan, ann~ 
llbilge (yani ülbnin akıllısı, hekimi) 
Hatunu Tann tepesinden yukal'I gö • 
türmüıtür. 

Bu aatır.lar gösteriyor; ki türideı 

istiklal harbma batladakları vakit yalnuı 
türk bakanı değiJ türk kıraliçesi de bi .... 
likte hareket •tmİ!ı o da üstüne düfcq 
vazifeyi yapnıııbr. Burada öğ anne do-
mektir. Bugün dilimiz.de öksüz sözü İ§ .. 
te buradan gelir. Binaenaleyh öksüzün 
manaaı annesiz demektir. 

Gök türklerde prensealere de Yerilen 
unvanları biliyoruz: Konçuy. Bu söz de 
yalnuı hanedana mensup olan kadınlara 
verilirdi. Türk kitabelerinden çocukları 
himaye eden bir de Allah admı öğcen .. 
mekteyiz: Umay. Eskiden Umay küçük 
çocukları himaye ederdi. Hatta kitabcleN 
de İlbilge Hatun bir yerde de Umay'a 
benzetilmektedir. Bu ıöz yüzyıllardan 

ıonra bugün dahi manasını değiştiı-erek 
uamu:da yaşamaktadır. Bugün çocuk• 
)arı korkutmak için söylediğimiz umacı 

ıözü itte bu kökten gelir. 
Önce de söylediğimiz gibi türk ka "' 

dım türk erkeğine liyık bir ıekilde ye • 
ti tirdi. O da erkek gibi ata biner, ok ata ... 
at yan§tırır, icabında harblara iştiralC 
ederdi. Eıki türk efsanelerini l ıa"' olan 
Dedekorkut kitabmda Banı Çiçek adlı 

bir türk kızının diğer bir türk beyi ile 
buluttuğu vakit ok \le at yarı~ı yaptığınlJ 
hatta onunla güreıhğİni okumaktayız. 

Beıinci ymyslda AttiJa'nın sarayına 
giden Bizans tefMel heyeti arasında bu .. 
lunan Priıkos yol.la Attila'nın kııırdeşl 
olan Buda'nın zncesini de ziyaret etmiş 
olup bu husu.ta ~ok mühim mahimat 
vermektedir. Buda ötdükten sonra v:ev• 
ceıine bir köy nrihnitti. 

Sefirler IMa köyden geçerler .. 
ken onlara ikram eden Buda'nın 
dul zevcesine kartı lıürmetlerini sun .. 
mağa gitmişlerdi. Kadın bir sedire uEan .. 

mış, etrafındaki cen~ kı:z.lar da nakışlar 
itlcmekle me§gul idiler. Sefirler Buda' .. 
nın zevcesiyle konu§muşlar, kendisinin 
gölterdiği iyi kal.11le le§ekkür ~erek 

gümüı fincanı hinci biberi, k.ıı·mıu ku • 
mat gibi bedi1elet takdim etmiıterdi, 
Attila da bir :ı.aferclen hükumet merkezi .. 

Etrafını çeviren denizlerle ve acu- ne döndüğü •atôl tüllere bürüamüı 
•un en müthiş donanmasiyle muhafaza genç kızlar onu zafer tarkılariyle karşı .. 
,edilen İngiltere'den ancak hatıra kabi· lamışlardı. 
lindcn bahsedeceğiz. İngiltere şimdi sa· On birinci yiiayılda yazılmış olaq 
-.aştan önceki askerlik sistemine avdet Kişgarlı Mahmud'un türk sözlüğünd~ 
etzni§tir. türk kadrnlığına aid §u mühim kelimele.. 

ıoo.ooo askere malik olan muntazam ri görmekteyiz: zifaf gecesi kadına bit 
Ordusunu, on iki yıllık gönüllü asker· taç giydirilir; ki onun adına didim de • 
'erle teş.kil etmiştir; 125.000 kişilik ih· nildigı~ • yaz.ılmaktadrr. Kadmların ayak • 
tirat a · · ·· "l lii or usuna ise dört yıl ıçın gonu • larma giydikleri aıak kabıya da büküm 
. ler kabul etmekte ve hunlara bu müd· etük denilirdi .. 
det zarfında değişik talimler yaptır· Sırma itlemenin de türk kadralnrı 
ltlaktadır. lngiltere'de askerliğe hazır• araımda on birinci yiizyıldanberi mey..' 
~k talimleri olmadığı gibi ihtiyat efra- cud olduğu anlaphnakladD'. ipek kwunı 

lrla talim gösterilmez. iizerine altın te) ile yapılan bu tezyinat• 
:Bu ise emniyetini korUillak iizere çikio denilnıekıedir. 

~r.dusuna güvenen bir Avrupa ulusu Kadınlar kiipe tabr ve alhk aürer }. 
Çili takibi tehlikeli olan bir örnektir. Ayd11ı'da sayla-r Jtçiml: 1 -Stçı·m sa naığı lıükumete betirillrken 2 - ikinci seçmenler reylerini verir un. lerdi. KüpeJ• o :uımanlar tülırak. albi'A 
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SAYIFA 6 ULUS 

Kısa tefrika ULUSLAR VE YASAYISLARI 
' ' 

Bitler--.... n bera e 
V. - Şairane hir uyanış 

Ye banyo 
İn&aa uykudan uyanırken, ot min

Öf'.rin ecrt temasiyle ensesinin tutula
uğını pek sanmıyor. Fakat, tatlı bir 
sliuıikl ile rüyadan hakiki hayata geç
~~k nı tatlı şey 1 O sabah, daha ortalık 
bpkaıanlık iken ben de böyle uyan· 
Uımı Beni uyandıran sesler, boru ıes· 
leri veya mar~lar değildi;· tatlı, yumu • 
r@k bir &eı, ince ve oynak bir pastoral· 
fl'· Elektrik yandı: liç tane gecelik göm• 
Jçkli mekk, ellerinde birer flüt oldu
ıu halde yatakhanede dolaşıyorlardı, 

(;)t minderlerin Ustünde kızlar gerini· 
111~rlar, gözlerini oğuşturuyorlardı. Bir .. 
~· . . 
denbice laepşi bir ağızdan bağırdılar l 
J'Li11tlotte'un yaş günü kutlu olsun!,, 
sonrad• işi öğrendim: o gün yirmi ya· 
~Jna ginlıi§ olan Liselotta ismindeki 
,·?of., arkadaşlarını böyle tatlı bir musi
ki ile uyandırmağı düıUnmliştü. Hal

buki ~· saflığım yüzünden her sabah 
aynı şe({ildc uyandmlacağımı &anmış

~tm, aldanmışım .. Başka günlerde "kalk,, 
~ruıu gene tavanın tersine vurularak 
&~lınlJ'OC, ·o kadar ki, tavanın dibi vuru· 
la vurula ·çukurlaşmış. Zaten, bizi uyan
Ciırmak için erkenci olan horozların, 

IG-zlamı ı;eı;leri, kır hayatının bin tür
lü gürültüsü var. Bütün alman kızları 
gibi bucadakiler de musikiye istidadJı .. 
Kimisi flüt, kimisi gitara, kimis.i akor • 
cl~on çatıyor. En ufak bir vesile ile bu 
ç~Jg-rcı melekler, yatakhaneyi doldu-' . . cup konsere başlıyorlar. 

• Fakat ne için, flüt dudaklarından 
t 
'tla ıuWg denilirdi. Kaşgarlı ·Mahmud 
bunua bW kınnu:ı boya olduğunu kadın
ların ranakianna sürdüklerini yazmak
tadn·. Daha ıonra o asırlarda kakül de 
)'Olpddıiı göze çarpmaktadır. Kadınların 
keç.i kıımuan yapukları bu kaküle önkik 
deniliyordu. Gelinin cibazına da ıeb adı 
verilir. Kadınların Üzerlerine giydikleri 

gv,..:üslut:e •• t.g denıliyordu. 
ı üık tarinıne oikkat edecek olur 

i1ek tü•k ka .. ı.1111.n ta ... a da çıkhğ.nı, 

or.ıulıw da idare ettiğini görebiliriz. Bu
ra.ta bir çok mjı.ader aı·aaında bir tane· 
si11i z.i.krc"'elim: Sı3 yılında Sabir türk
lorjnia k;,,uu olan lialak ölmüı, onun ye
rine kanıı üoar.k Sabir tahtıııa çıkmıttL 
Boari.k 10.1.ü temiz t .. r~çedir. Ar.k türk
çete temiz, ıaf uemekttr. Bo da baı, reis, 
kumaÖda..1 manu.na ge.ir. lioanaıt Sabir 

l~ıtına çı"tıktaıı sonra yüz ~in kiıilik 
bir ord11 ile liı..ı:a.1sa yarc.ım etm;§tİ. Bu . 
ı.rada &1'.ın }ı..,kJmdan Sabirlerin ötesin

de ot11ra11 iki Hun hükümdaı·ını yani 
S;yrax ve Glones adlı ıki hirk beğini 

yarduaa ça~ırmış, bunlar da Sabirlerin 
ü.keıinden geçeı·ek yardıma gitmek i~ -
tcmiiJes- İıc de kıral'çe Boar:gın ordu -
5iylc katf a.m.~la.-dı. iki ordu araıında
ki sanela tiırk kıraıiçesi galib gelmi§, 
;;..yr~ ı cıir a m.ş, eı;cr~ne kelepçe vu -
rara1' Bizansa a:vndcrmişti. Diğer Hun 
k.ı·alı Gtooeı de t.avn§la öld~rülmüştü, 

Dcdııllorkut kicab.nda oğlu esir düş
müş bir lurk kadının.n şu sözleri söy -
lcdiğini c.lı:.ımakt:ıyız: 

Hnn babamın katına (yanına) ben va -
rayım, 

Ağır bezine bol l?şker alayım, 
Azgun d;nlü kafir!ere ben varayım; 
Y :ıralanub kaz: k atımdan inmeyince 
Y cnimle alca kanım silmeyince 
Kol bucl olup yir üstüne dü~meyince 
Y alnuz: oğul yollarından dönmiyeyim. 

Türk tarihi türk kadınının k:>casına 
da ne lı:ıı.dar sad k olduğunu bir çok mi
sallerle aç.kca gôstermektedir. Bu cihe

ti gÖılcmıek iç:n fU vakayı hatırlamak 

k~lidir: Xlll üncü yüzyılda Kuman türk 
leri Macari•tan"a gelmişlerdi. Önce çok 
eyi kabul edilen bu türkler ıonra Mo -
gol iıtilitsı olunca macarlar tarafından 
ta:.rruza uğramıflaı·dı. Kuman k;ralı sa
ra:·ının penceres'nden son o:Hın1 var.n
caya L:adar kencfainj müdafaa et~işti. 
Pencerenin yanında kı . ala ok vererek . 

yardım c .!en karısı ve çocukları ıon 
ol<u da •erda:ten ıonı·a kırat ile b~rab~r 
du1man cline r:e'.i':llekten!:e intihar etınc
ği-tercila dmi~lerdi. 

Türk tarihinde türk kadınının şair, 
lı:umandan hatta hükümdar yetiftirdiği
ni görmııkteyiz. Binaenaleyh bugünkü 

türle kadını eski vasıflarını tekrar elde 
etı:: ği gibi bugün ııyasal haklanna da 
kavuşma1a onu ereceia amacına ulaştır-
mı§tır. Hüseyin Namık ORKUN 

ayrılınca hemen çirkinleşiy?rlar, me
lekliklerin.i kaybedip "dünyevi,, oluve· 
rtyorlar? 

*** 
Liselotte yatakhanenin pence terini 

kapattı. Kızlar kalkarak gecelik göm-
• leklerini veya pijamalarınc çıkarıp ma
yolarını giyerek kapıya doğru ko -
şuştular. Kapının eşiğinde herkes irki
liyor, Gecenin buzlu rüzgarı derinin üs-

11' 
tilnde bir bıcak gibi dolaşıyor, tüyleri 
ürpertiyor ve dişleri biribirine çarptırı
yor. Fakat kamp şefi dışarıya atıldı ve 
~ağırı yor: - Bir, iki! bir iki 1 Kolları 
yana aç! Herkes onun etrafında dizili-

t ~or ve beş dakika sonra jimnastik ha· 
raretli hararetli devam ediyor. Kızlar 
fada üşüdülermi birdirbir oynamağa 

Saşlıyorlar; yahut da birisi eğiliyor, el
lerini dizlerine dayayor, arkadaşı da 
Ônun sırtına masaj yapıyor veya ba
caklarını oğU(Yor, 

ağarmağa başladı. Gece yapıldığı gibi 
sabahleyin de çalışmaya, yeni Almanya. 
ya inan ve güven taşıyan bir mearsim
le başlanılıyor. Bütün kızlar, gene bay
rak direğinin etrafında toplandılar. Ay
nı merasim ve aynı şarkılarla Hitler 
bayrağı direğe çekildi. Sonra şef, yük
sek bir sesle günün parolasını söyledi. 
Bu, •·cesaretli ve kuvvetli ol,, yahut 
"saclık kal., veya "kendini tamamen 
yurda hasret,, gibi bir cümledir. Mera
sim bittikten sonra kJzlar " bonjur,. di
yerek değil, fakat bütün kuvvetleriyle 
''Sieg Heil,, yani "zafer, hurra,, diye 
bağırarak ayrıldılar. Giınün çetin çalı~
masına başlamadan önce gururu ve ce
sareti tazelemek faydasız olmasa gerek. 

. VI. - Ulkii i\'in, yuı·cl için ..• 
Bir sabah saat altı buçukta Elzabet, 

giyinmiş olduğu 1 • ': yatakhaneye 
girdi. 

Bayrağa selam, kampı ... Ki g'inc kızlardan biri 

Bir çeyrek saatlik böyle bir idman
dan sonra, scfıraan aşağı beş veya on 
derece soğuk su ile du!f yapmak çocuk 
oyuncağı kabilinden bir şey. Herkes 
muntazam bir şekilde ikişer olu}'or ve 

yıldızlar gökte yeni kayliolmağa baş
larken içeri . giriliyor. Bir lahza içinde 
kızların hepsi soyunarak, tavandan dö
külen suların altına giriyorlar. Her ta
raftan su akıy~r. Sırasını bekliyenle~e 
su atarak muziplik yapanlar var. Kim-

sede utanma, çekinme namına bir şey 
yok. Spor ve bir arada yaşayıf bu gi -
öi. duyguları öldürmüş; Bu kızlar vü
cudu güzel bir şey değil, eyi bir alet 
telakki ediliyorlar. Kimse bana bakmı

yor, fakat ben insiyaki bir tarzda hep
sine bakıyorum, mukayeseler yapıp hü· 
kümler veriyorum. 

**• 
· Rübens benim yerimcle olmağa can 

atardı, çünkü gözümün önünde gene 
vücudlar ve taze etler var. Yalnız Rü
bens bunları bir stada değil, bir hareme 
yerleştirirdi. Fakat, spor yapmalarına 
rağmen, bu kızlarda güzellik yok. l~te, 

gene nazi kızlarının farkına varmadık
ları, fakat bir yabancının göztine batan 
estetik hatası bu .. 

Yandaki geniş odada otuz tane le
ğenle otuz tane di~ yıkamak için bar
dak var. Soğuk su bol. Galiba bir sı

cak su duşu yapmak için hasta olmak 
lazım. Bizim meşhur ıtriyat tacirleri

miz hala Berlin'de şubeler açsinlar, al -
man kadını . cildine itina etmeği kolay 
kolay öğreneceğe benzemiyor. Bütün 
tübler diş macuniyle dolu. Aralarında 

krem tüpü yok. Podra ve boya yasak mı, 
değilmi, bilmiyorum : fakat burada pod

ra ve boya kullanmak, bir maden işçi
sinin ocağın dibinde aynaya bakması 

kadar münasebetsiz bir şey olur. Bir 
defa, nasıl bir tesir hasıl olacağını gör

mek için, hafif tertib boyanayım dedim. 
Podra pomponunu görünce yatakhane
nin bir ucundan öbür ucuna kadar bü
tün dudaklarda müstehzi bir tebessüm 

dolaştr. Ben bunı.t görmemezlikten ge
lerek rujumu da çıkardım. Onun üze
'l'ine hepsi afalladılar ve hayretle bana 
:.baktılur. İçlerinden birisi dayanamadı 
ve nazikane, aynı zamanda müstehzi ıbir 

tavurla "fransız kadınlarının yüzlerine 

bir şey sürmeden duramadıkları sahi 
olup olmadığını,, sordu. Zavallıcığın 

burnu öyle parlıyordu ki cevab. verme• 
ğe cesaret edemedim. 

"'** 
Nihayet :;aat yedi buçukta tan yeri 

Gülerek ona dedim ki ı 
- Galiba bizim çok geç kalktığımı· 

zt sanıyorsun, Yoksa, aç karnına gez• 
meğe gitmek hoşuna mı gidiyor? 

- Ne o, ne öteki, dedi. Bu hafta ça. 

maşır sırası benim. Onun için sabah 
saat beşte kalbyorum. 

Bunları lakayd bir sesle söylerken, 
kızarmış, ve nasırlı parmaklarını soba
da ısıtıyordu. Elizabet sarışın, uzun 
boylu ve hemen hemen ince endamlı bir 
1'ızdır. Rengi çok uçuk, yüzünün çizgi
leri pek sabit ve bakışları daima ciddi 
olmasa, ona güzel bile denebilir: Vazi
yeti çok eyi iken harbtan sonra fakir 
düşmüş bir ailenin kızı imiş. Üniversi
tede birkaç sömester okumuş. Boğaz 

tokluğuna, yarı hizmetçilik, yarı tale
belik ederek lngiltere'de, Fransa'da bu
lunmuş. 

· - Sen burada çok kalacak mısın? 

- Yoo .. Ben altı ayı bitirdim. Fakat 
kendi isteğimle biraz daha kalıyorum. 

- Burada yaşamak hoşuna mı gidi
yor? Halbuki sen ince bir kıza benzi
yorsun. 

- Hoşuma giden buradaki yaşayış 

değil, nasıl anlatayım, çalısına idaresi

nin fikri, zihniyeti, çalışmak be -
ni yoruyor, verdikleri yiyecek de ba
oa yaramıyor. Hatta bu yüzden üç haf
ta kadar evime gitmek mecburiyetinde 
kaldım. Her tarafımda çıban çıkmağa 
başladı. Zaten buraya dönünce çıban

lar gene çıkmağa başladı. Çünkü kampta 
ne salata, ne meyva var? 

- Bununla beraber gene kalmak mr 
istiyorsun? 

- Evet. Başka tarafta yapacak işim 
olmadığı için başkalarına en eyi bura
da hizmet edebilir, herkesin çalışmasın· 
dan benim hisseme düşeni burada bula
bilirim. İş biraz ağır ama, ağır olması 
icabcdiyor, hepimizin tam bir fedakar
lık devresi geçirmemiz lazım. 

Şurasını da söyliyeyim ki Elizabet 
o kadar hararetli bir hitlerci değildir. 

Onun biricik merakı vazifedir. Nazi re· 
jiminin ifratlarını pekala biliyor, rasiz
mi beğenmiyor ve köylülere Almanya
nın nüfusunu çoğaltmayı tavsiye ede
cek yerde doğumları kontrol ve tahdid 
etmenin doğru olacağını anlatmak ge
rektiğini söyliyor. 

Bu gene kızların hepsi çalışma kamp· 
larına ibadete gider gibi gidiyorlar. Öy· 
leki, birçokları için mecburi olan bu 

çalışma, ona resmen verilen "hüsnü rı
za ile çalışma,, adına müstahak oluyor. 
Zaten naziliğin en esaslı vasıflarından 

biri de budur: Nazilik her şey'den on
ce, rejimin istediklerinin ahalınin ser
bestçe gö:;terdiği isteğine uyduğunu 

söyliyor. Buna göre Musolini bir dik
tatördür. Fakat Hitler'in istekleri u
mumun istekleri demek olduğundan. o 
bir diktatör değildir. Faraza Hitler pa· 
ra, maddi veya manevi kuvvet veya her
hangi bir fedakarl ı k mı istıyor? Demek 
ulus da bunu bekliyor, istiyormuş ... 

Maria bana diyor ki: 
- Sen bizim her şeyden önce ken

di istediğimizi yaptığımızı anlamazsan, 
Almanya'yı hiç Lir zaman anlıyamaya
caksın. 

Bununla beraber, lise tahsilini biti· 
rip de üniversiteye girmek yahut da bir 
hastahanede, bir bankada veya bir dev
let memurluğunda çalışmak istiyen her 
gene kız (sıhhati müsaid olmıyanlar 

müstesna) altı ay çalrşma kampında kal· 
mağa mecburdur. 

~en soruyorum: 

- Evet ama, bir gene kız kampa 

gitmezse, üniversiteye giremez değil 

mi? 

- Tabii giremez. 

Askeri Fabrikalar Umum 
1'1üdür1üğü Satmalma 

Komisyonu tlunları 

EŞYA SATIŞI 

Küçük Yozgat Fabrika
c:;ında bedeli muhammeni 
(1169 :37) lira olan (219) ka
lem kooperatif emtiasile se
kiz kalem boş mevzuatm a
çık artırma suretile 28 şubat 
935 tarihinde askeri fabrika
lar satmalma komisyonunda 
satılacaktır. Şartname bedel
sizdir. Taliplerin (87,7 1) ku
ruş muvakkat teminat ve lü
zumlu vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müra-
caatları. (313) 1-539 

150 KALEM EŞYA VE 
MEFRUŞAT SATIŞI 

Yukarda yazılı ve keşif 
bedeli (5712) lira (85) kuruş 
olan 150 kalem eşya ve m'ef
ruşat 28 şubat 935 tarihinde 
saat 15 de kapalı zarfla as
keri fabrikalar satınalma ko
misyonunda satılacaktır. Bu 
eşya listeleri satınalma ko
misyonundan bedelsiz ola
rak verilir. Görmek istiyen
ler Küçük Yozgat Barut 
Fabrikasına müracaat edebi
lirler. Taliplerin ( 428) lira 
(45) kuruş muvakkat temi
natla teklif mektuplarım 
mezkur günde saat 13,30 da 
komisyona vermelidirler. 

(314) 1--538 

20 TON MUT AH HAR 
AVRUPA KIRPINTI 

PAMUGU 
·rahmini bedeli 8000 lira 

olan yukarda miktarı yazılı 
Mutahhar kırpıntı Avrupa 
pamuğu 28 mart 935 tarihin
de perşembe günü saat 15 
Öe Ankara'da askeri fabrika· 
lar satınalma komisyonun
ca kapalı zarfla satmahna
caktır. Zarflar saat on dört-

15 .ŞUBAT 193.3 cu~ l ~ 

Yazan. Claudınc Chonez 

z ... 
- E, hani herkes kendi rrzasiylc ça· 

!ışıyordu? .. 
- Evet, ama, öyle yaparsa ona eyi 

bir alman kızı denemez. 
Maria'ya görf' bir alman kızının is· 

tekleri nazarı dikkate alınmaz. Boyle 

yapan bir kız, nazilik camiasının dışın· 
da kalır. 

Bu söyledi ğim kızlardan başka işsiı 
kalıp kamplarda bir müddet için sefa· 
Jetten kurtulmak istiyenler de var. Za· 
ten hükumet kamplarda talebelerden, 
eyi aile kızlarından tutun da, fabrika 
işçilerine kadar herkesin çalışmasını 

istiyor. Yalnız yüksek burjuvazi veya 
aristokrasi ye mensub kızlar bundan ha· 
ric kalabilıyorlar ama, o da imkan bu
lurlarsa. Çünkü na.ıiliğin sosyalizrn 
prensipleri herkesin hoşuna gitmiyor. 
eskiden imtiyazlı olan bir sınıfa, asil 
bir kızla kapıcının kızının bir kampta 
yanyana patates soyması hiç de hoş gö· 
rünmiyor. 

Prusyalı bir zabitten dul kalmış ve 
kızlarım kampa göndermek istemiyen 
bir kadın bana diyordu ki: 

- Oraya gidince kaba saba tavurlar 
peyda edeceklerinden ve bu tavurların 
yaşadıkları müddetçe onlarda kalaca• 
ğınan çok korkuyorum. 

Bu gibi düşüncelere rağmen, kamp• 
larda çalışan kız ve erkek blitUn gene• 
Jer kendilerini alman geneliğinin en gü• 
zide sınıfı addediyorlar. Bugün kamp• 
tarda 10.000 gene çalışıyor. Yarın bu 
~ayı 20.000 e çıkacak. Yaşlan 17 ile 25 
arasında olan bu geneler, aite ay müd· 
detle küreklerini aynı saatte bırakıp 

aynı saatte ellerine alan, aynı zamanda 
çalıtan, dinlenen, yemek yiyen 10.000 
kişi olduklarını düşünerek bllyllk bir 
teselli duyuyorlar. (Bu cümleleri al• 
rnan kadın birlikleri başkam Bayan 
Scholtz • Klink'in bir nutkundan ayneıı 
kopye ediyorum.) Bu 10.000 gene, dev• 
letin günde onlara verdiği 30-40 kuru .. 
şu, bir kıralın aldığı paradan daha bü· 
yük bir gururla alıyorlar. (Bitmedi) 

İstenografi dersleri 
En müsait şeraitte verilir 

Ulusta Tüzgiray rumuzuna 
müracaat. 1--570 

KOCAELİ ASLİYE MAff• 
KEMESİ BAŞKATlPLlôtN'• 

DEN: 

lzmitın karabaş mahallesinde 
mukim Münevver tarafından ko• 

cası ikametgahı meçhul Tahsin 
aleyhine açtığı boşanma davası 
neticesinde: kanunu medeninin 
134 üncü maddesine tevfikan bo
şanmalarına karar verildiği ve 
müddeialeyhin tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında turuku 
kanuniyeyc müracaat etmediği 

t"ltdirde hükmün kesbi katiyet 
edeceği tebliğ makamına kairn 
olmak üzere ilan olunur. 1-567 

ten itibaren komisyonca ka· 
bul edilir. Şartname bedel
siz olup komisyondan veri
lir. Muvakkat teminat (600) 
liradır. Taliplerin mezkur 
gün ve saatta 2490 numara• 
h kanunun 2 ve 3 cü madde· 
)erindeki vesaikle komisyo
na müracaatları. (302) 

1-518 

VENlDEN BİR EVRAK 
MAHZENİ İNŞAŞI 

Be<lcli keşfi 12628 lira 29 
kur:uş olan yukarda yazılı 

inşaat 3 mart 935 tarihinde 
pazar günü saat 15 te aske· 
ri fabrikalar satmalma ko
misyonunca kapah azrfla ihl 

- le edilecetkir. Şartname be· 
deli 64 kuruştur. Ve ko .. 
misyonundan ~erilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat olaıı 
947 lira 13 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. ınad· 
delerindeki vesaiki havi 
zarflarını mezkur günde sa-
at 14 de kadar satmalma ho
misyonuna vermeleri. (334) 

1-562 
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HAVACILIK ve SPOR 
UÇAK ŞEHIDLEW 

SAYISINDA: 
Ölmmerin günü B. V.S. 
Bağnmmla yatanlar için (liir) S11n• Ziya GlJHıliıı 
21 lkincikanmı (Şiir) Belıtft ll.•mal Çallal 
Uçak Şehidleri •· N-.r.ıtl• Aıtmı 
Şehid Kanadlar .# AlMlıı lhw« 
Yüzbap Bedri Sioanoll• 
PAZIL 'A.Sln~ 
Şehid tayyareciler (Şör) Cemal Am» 
Wqington Konferansında Ş. K. 
22 yıllık bir hatıra: 
Ana (Hikiye S.ner Ziya atr .. ın 

TVRK Kuşu• hıklnndı ıiriiller 
• ft cllfhlller': .,__ ,. 

• 

Alpmcı 

rURK KUŞUNA VYB YAZILMAK 
lSTlYENLER 

Mecmuanın bu sayısındaki TORK KUŞU 
TALİMATNAMESİNİ OKUMALIDIRLAR 

Ordu s•hhat ve ictmai 
muavenet müdüurlüğünden: 

Şehirden iki buçuk kilometre mesafede memleket has
tanesinin ı 977 lira SO kunıf kqifli ve tehir c:ereyanmdan 
UZatılmak suretiyle yapılacak elektrik teaiaatma miteal• 
lik kqifname ve fenni prtname mucıDi hareket olmmak 
&zere açık artırma ile münakasaya konularak 21-2-tSS per
lembe gtinü saat 16 da ihale edileceğinden talipı.ia prt• 
llameyi görmek ve miinakuaya iftirü etmek it.ere ~ 
k6r günde vilayet daimi enc&meniae mlracaatlan Dlla o-
ltmur. (305) t-515 

Maliye Bakanlığı.ıdan: 
İstanbul'da yeniden yapılacak Adliye binaı araMmm 

tevsi edilmif olmasından naşi binanm plinlarmm ifbu ye
ni aıuya gijre ihzar edilebilmesi için Proje mttsabakaır 
müddetinin 31 mart 935 akşamına kadar temdit edilmi§ 
oldafa a?ikadarlann malUnıu elmak üzere ilan olanw. 

(330 5'1 

Mektepler ahm satım 
komisyonu reisliğinden: 

inşaat usta mektebi için alınacak 20 to_n yerli ~ok ~ 
nürü açık eksiltmeye konulmU§tur. Talmım bedeli 660 li
radır. Açık eksiltmesi 28-2-35 tarihli perşembe g6nii saat 
15 de toplanacak komisyon huzuriyle yapılacaktır. Şartna• 
mesini görmek istiyenlerin mektebe müracaattan ve te
minat bedeli olan 50 lirayı saat 15 den evel muhasebe vez-
~ne yatırmaları. (316) 1-560 

Be ıediye Riyasetinden: 
Belediyemiz için bir makina mühendisi alınacaktır. 

'Yüksek makina tahsili görmüş ve tecrübe sahibi mühen• 
dislerin tercümei hal ve vesika suretleriyle birlikte müra-
caatları ilan olunur. 1--566 

Kumbara bütün bir i~tikbaldir. 

·-

'İstatistik Umum M- • rr ğÜ 
sabn alma komisyonundan: 

Ummn mtldürliik nepiyatmdan olup her ay Ankarada 
butmlacak olan ve bir 1e11elik muhammea IMıdeH 13,000 
On Uç bin lira tutan harid ticaret aylık iltae.itilderinin 
maılmaa kapah sarf usuliyle eksiltmeye komıJmQftm'. 
Ekaihme 23. 2. 935 tarihine rutlayan cumutai sUaü aut 
15 de İstatistik Umum Müdiirlüği Satmalma kamiqo
nunda yapılacaktır. İateldilerin tekliflerini9'15 doku yUz 
yetmif bet liralık muvakbt teminatlannm •a1aancbğma 
yatınldrğma dair olan rnaJrbnz veya binka mektullU De 
birlikte 23. 2. 935 cumartesi günü aat 14 e kadar me*6r 
komi.ayana tevdi etmeleri ••....W. 

latekliler bu hUIUltaki pl't:Mlllelcri paraaız olarak ko-
sniqcm lritiblifindeD Whilirler. {l15) 1-528 

Türkiye atlı spor 
kulübü reisliğinden: 

Türkiye Ath Spor Kuliibii ba,,,anlan içiR (80,000) 
kilo )'lllaf (to.000) kilo lamı ot (41.000) kilo yataklık up 
•nwm mftnakaaa.Ja konulmattur. lbale 21 ıubat U5 pcr
pmbe ıGnil mt on d6rtte Ath aper hl&ti ftinasmda ya. 
pılacaktır. Şartnameyi görmek istiycnlerin lmltip muba
sebeciliğine müracaatlan ilan olamr. (&) ı m 

Adliye . ekiletinde : 
40 lira maaşlı Ankara, 35 lid maq1ı Gaılanteb, 30 li

ra maq1ı Manita, 25 lira ma"fh Ya.pd, 25 lft lllUfh 
Ordu. 20 lira maıfb Upk, 20 lira maq1ı Ödemif hapiaha-

n...1!1-1.Zl'-' • •• b t..a:-ne m .......... en mım~. 
Hilrkn ve miiddei ım:unilikım kendiHkkriaden ayn. 

laalarla 2556 ayıh hllriınla lal.,..,u madWnce )'9111lclm 
dolayı hakimliğe tayin edilemi)'Clt halmk fllldllteai me
zunlan veya zabitlikten mütekaid balun•hlnfan kımmt 
vasıf ve prtlan haiz olanlar aramdan intibalt ve tayin 
edileceğinden talihlerin usulü daireıiDde müracaattan. 

(320) 141 

~~- -
~ ~ 

lCASE 

NEDKALMiNA 
Ankara binicilik mektebi 

Müdürlüğünden: 
Ankara binicilik mektebi bayvanlan için (39,000) ki

lo yulaf (29,000) kilo yataklık up amam (1000) kilo Jıa. 
ya tam milnakıuya koaalaıllfbU'. ihale 21 ıubat 935 per
pmbe günü saat on dörtte atlı spor kulübii binaamda ya. 
pıtacaktır. Şartnameyi .ıörmek istiyenlerin mekteb muha-
sipliğine müracaatlan ilan olumır. (208) 1-378 

Karacabey Belediye 
Müdürlüğünden: 

Haranın dokuz bq safkan İlıgilb Taylan hepsi birden 
veya ayn ayn surette pazarhkla satılacaktır. Ahcılarm 
her gUn için Haraya ltftiracaatlan ilan olunur. (7361340) 

1-568 

Türkiye Ziraat Be nkasından : 
Ankara'da Bankanm Fen Servisinde çalıştmlmak üze

re 1 Fen memura ile bir daktilo alınacaktır. 
1) Fen memarunun mensucat, makine veya bqka bir 

fen tahsili yapmıt ve tecrübe görmiif oJmaı ve eyi Al
manca bilmesi f*l'UD'· 

2) Daktilonun orta tahlili yapa11 ohmu n eJi aJmm. 
ca bilmesi Jlamdlr. llaveten franazca bfleDJer ve lile me
nnlan tercih otanar. 

11teklilerin 21 fUbat 1935 peqembe ıkıınnna kadar 
Ankara'da 8*nkPB1 • memurin miidiirliiiüne ve İatanbal-
da pabeıniıe miincaatlan. (341) 1--569 

P-. T. T. Bafmüdürlüğünden: 
İdaremiz posta Yesaiti nakliyesi için puarbkla Ud 

bin litre benzin ~Jm•caktlr. 
Vermiye talih olanların 3 mart 935 pazar ginil uat 

on beıe kadar bat müdürlük ebiltme k.,Uayomma veri
lecek beniım nOP.ılDlelerile bkUktc mürac:aatlaıı ve bu 
D)iiddet i~ı qfPuııc:Ji muvefrk görülen ticare~nüa 
Utediği fiatta ıı.ct4i itidllde drillüne miiddetin llOlluna 
~tizaı e~ UttJ~in 1~ ilan ohlnar. 
tm) ı~4f6 

111111 Madafaa elıildl 1 
SatmaJ..a KomiaJeaa 

llanl.n 
il.AN 

1 - Tahmin edilen fiatı 
18276 lin 72 kUl'UI olaa 
muhtelif eı.dta 512 000 ta
ne perçin ~iviai, amo tane 
cizlil ,.ı. ao.ooo tue yarım 
yuvarbık halka, 25 • taae 
çift dllli toka, 531.l• ._ 
madeni diiğme, 147 ... tane 
san kesme konca. U7.oao 
tane köpdiltiz ••-' 171 
1IİD tane llöpriilü .... ... ,.. ........... .. 
mltuüjtım. 

2 - ıt.leai 25/2/135 ... 
zarteai ıünii aaat 15 dedir. 

3 - Ekailtmeğe girecek· 
lerin 1370 lira 75 1mrafhık 
muvakkat banka teminat 
mektüu veya maU,.,e ya
tmlm:ak teminat brpiılm• 
da almacak makl>Ullarla ar
tmna eksiltme bmmmmn 
2ve3 üncil ..,.. ........ 
yazılı vesikaları getirmeleri. 

4 - lartmmeeini ,..... 
llZ almak .. lrneklerini 
girmek i'çİlr her gün önle
dea wınra mtlracaat etmeleri. -T--

5 - Teklif mektublannl 
ü~üncü maddede ,...ıı •• 
ıikalarla birlikte il..ıe ... 
tinden en az bir - evel 
M. il. V. Atlll O.
vermeleri. (154) ı - ~ 

lLA 
1-B~_.tnılilia 

min edU,. olan..... ... ... 
~ kW1111f -• .... 
sıltmeye ··F·lm . 

2 - İhaleli 27-MIS çar-
pmba giin8 saat 15 dedir. 

S - Muvakkat teminat 
675 lirMlr. 

4 - lateldiıer pnname. 
sini p.-.. almak ve inıc
ltid fçln1* .... 
lfleden ..... 
ufnyabilirler. 

5 - Ebiltmeye ıirebil
mek için kanunun tarifatr 
dairesiade muvakkat temf
natlarile artırma eksiltme 
kanununun 2 ve 3 tinci mad
desindeki vesikalarla birlik
te teklif mektuplarmı ihale 
aatmdan en u bir mat ~ 
vel M. il. V. Sa. AL Ko. na 
veraüf bulnnmalan. (300) 

l--511 

iLAN 
1 - Yerli mamulatmdan 

ve bir tanesinin tahmin edi· 
len fıatr 69 lira olan 45 tane 
mahruti çadır açık eksiltme 
ile satın almacaktrr. 

2 - İhalesi 28. 2. 935 per
tanbe gtinü aaat 15 tedir. 

S - Muvakkat teminat 
232 lira 90 kuruıtur • 
• ~ - lıteldiler prtname
smı parasız almak için her 
gün öğleden aonra ebilt
meye girecekler de mtlftk
kat teminat mektub veya 
maliyeye yatmlmıf temi
nat karp'hfmda alacaklan 
makbuz ve artırma eksilt
me kanununun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte ihale günü ve 
saatinde M. M. V. SA. AL. 
KO. DA. bulunmaları. (289) 

1-4tJ 
İLAN 

1 - Tahmin edilen Watı 
19758 lira 10 kurw oliıa 
65.000 tane -mat ..... ~. 
6.120.000 tane madeni dit
me. -.aoo tane küçük kop
ça. 130.Cl00 tlDe büyük kop
ça, bpalı urfla eksiltmege 
kanulmuttur. 

2 - İhalesi 25121935 pa 
zarteai günü saat 1 J dedır. 

3 - Eksiltmeğe gırecek
lerin 1481 lira 89 kuruşhılt 
muvakkat tanka eı;ninaı 
anektubu v,eya maliyeye .,.a 
tJrllnut teminat katflbi-m· 
da elmacak makbudada _.. 

.. 
abra Lr aznn mir. 
Satmabna Kemi yCHN 

itin lan 

lLAN 
Ankaradaki efradm mart 

nisan m ihtiyaçları İGİll 
54CD tüle ...... 16* idi'• 
Fasa. 18800 kilo ispmmk .. 
ç* MaiılDueye kGIUllllllıstDI" 

n.ı.a • ~ 935 Pl'fliDt 
ba Clin6 saat on beftedil'f 
Bellelleri 2'16 liradır. Teznt 
DMI -.wıkbtni 218 linJ 
70 , &lfblr. Şartnamesini 
..._. &ere cumadan r:u. 
ada 1ler liİll -t onda OJI 
ikite.....,. ve ibale - dl 
te .... tlamı muhaaebecili-
fe talim ederek mukabilİ'! 
ne alMMWI makbuzla açıi 
ekliltmQe İ§tİrak İÇİD ~ 
kara Le KLm Amirliği W. 
namda ı.plaaan u&matma 
~a gelmeleri. 

(211') 1-4f6 

a .. > inci maddeler~ 
, ... 9llilıalm cotinnct..:.. 

4 - ...... il,~ paıa-ı 
11& _..., w &uehterinl 
ıönaek ~ilt lıer gün önte
dea ,._,. .Wacaat etme-. 

5 ~ Telli• mektubtamu acz -. yaala ve. 
+.r.11 lıirlikte ihale 
*•• • Mrsaat 
.. .. • .... alma -V'.M9 
.._ ...... 1 •aları. (?SS) 

1 - 4S2 

ıLA.N 
...... metresi ~....... .aca faatı 30 k.-ut 

oı..., metre gılafhk bea 
ekailtmaiae iatekli çıkma
dıiu:ıdan ihalesi 21-2-935 
peqembe gününe bırakıl· 
llDfllf 

2 - .....-meami parama 
a..,..ı vo omeiinı &önnek 
iad.)'!e.aler her gün öflede4 
·~ komisyona uğramah
dır\N. 

3ı - .Muvakkat teminat 91 
lira 15 kuruştur. 
~ - Eksiltmeye girec-.; 

leri bnmıun tarifatı daire
sintk muvakkat teminat v 
aı tu•• c' ::~e kananwıa 
2 "' Ş ncü maddeleriadelri 
'ft•ilf aJarla birlikte iı.J giJ 
nü • uatmda M. V, 
Sa. 4l. Ko. da bul~ 

(338) ı--s&S 

tBına ekaU-. kan 'll"tti.•~ 



SAYIFA 8 

Saçlarınız 

dökülüyor mu? 
rıemen dökülmesine mani 
lunuz. 
tANZU K ECZAHANEESİ 
rnüstahzaratmdan. 
KOiv10 JEN: Saçların dö
kü!mesine ve kepeklenmesi
ue mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök
ler ;ni kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJE N: Latif rayihalı 
b·r s:ıç losyonudur, deposu ~ 
K c:.nzu1

;: cczahanesi her ec-
?.- ~.one ve ıtriyat mağazala· , 
rın~an arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi mamulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 

P. T. T. Binalar 
ve levazım Müdürlüğünden: 

lstanbul'da P. T. T. fabrikası için teferrüatile birlikte 
l>ir freze tezgahı açık eksiltme ile satın alınacaktır. Mu
liaınmen bedeli 3500 türk lirasıdır. Şartnamesi parasız o
Jatak Ankarada binalar ve levaznn müdürlüğünden İs· 
tartbul'da Beyoğlu P. T. T. merkezinde ayniyat m~avin
fi;~den ahmr. Eksiltme 3/ 3/ 35 tarihine rasthyan pazar 
gumı saat 15 te Ankarada P. T. T. satın alma komisyo
~unda yapılacağından isteklilerin (263) lira teminatları
nı vememize yatırdıklarına dair makbuz veya banka te
fnİAat mektubu ile saat 14 te komisyonda ve 2490 No.lu 
~amınun 2 ve 3 üncü maddelerinin emrettiği vesaiki lazi· 
reyi hamil bulunmaları. (79) 1 - 157 

Çaresi varken bu yarım baş ağrısını 
ne diye çekip duruyorsunuz? 

GRIPIN 
Her türlü baş ve diş ağrılarına, nezleye, roınatizmaya, 

Jiırıkhğ3* sinir ağrılarına, soğuk algınlığına, üşütmeden 
\ınüteyellid ağrı, srzı ve sancdara kar§I müessirdir. 

U.LU5 

Ankara şehri 
İçme Su lcomisyonu ndan\ 

Ankara'da Sarı Kışla civarında yapılacak filtre istasyo
nu için (24150) lira bedeli keşifli terfi tulumbası istasyonu 
tesisatı ile bilcümle müteferri hususatı tedarik ve montajı 
18-1~935 tarihinden itibaren Kırkbeş gün müddetle ve ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4 mart 935 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de Ankara'da İş hanrnm 4 üncü katında An· 
kara şehri lçme suyu komisyonu dairesinde yapılacaktır. 
Bu gibi tesisatı yapmış fenni ehliyeti haiz olanlar şartna
me, proje ve sair evrakı komisyon fen heyetinden parasız 
alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için (1812) lira muvak· 
kat teminat verilmesi lazımdır. İstekliler teklif mektup
larını muayyen olan saatten evel komisyona vermeleri la-
zımdır. (123) 1-237 

Kuruluş 
1 8 9 1 UYANIŞ Serveti fünun 

yerine çıkar 

~ 44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki-

Eskişehir 
Belediyesinden: 

Fenni evsafının değişmesinden dolayı ihalesi yapılmı
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) ı -529 

ANKARA PALAS 
PAVİYONDA 

19 Şubat Salı Günü 
Mevsimin İkinci Büyük 

''DiNER DANSA·NT,, ında 

2 
4 
6 
8 

300 
150 

80 
25 

yerlerinizi evelden tutunuz 
1-545 

3 200 
6 100 
7 40 

kuruttur. . 

15 ŞUBAT 1935 CUM\ 

Elektrik lVıakinele ri 
satın a ınmsı 

Akhisar Belediye Reisli~inden: 
Sartname mucibince ve 21500 lira bedeli muhammenli 

Akhisar Elektrik Fabrikası için 170-200 Beygir kuvvetin· 
de bir Motör, Gazojen kazanı ve Dinamo kapalı zarf usu• 
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 28 Şubat 935 ta• 
rih!ne rasthyan perşembe günü saat 15 de Akhisar Beledi· 
ye encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin tekliflerini Ti· 
caret odası vesikası ve 1612 liralık muvakkat teminatları· 
nm belediye sandığına yatırıldığına dair olan makbuz ve
ya nümunesine uygun Banka kefalet mektubu ile birlikte 
28 Şubat 935 tarihinde saat 14 de kadar Belediye riyase· 
tin~ vermeleri lazımdır. İstekliler bu husustaki şartna• 
meyi belediyemizden istiyebilirler. (554:260) 1-450 

Jandarma umum l{umandanlığı 
Anl{ara satınalma l{omisyonundan 

1 - Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Ankara 
Merkezi efradı iaşesi için 350 liralık pirinç 400 liralık zey· 
tinya.~ı 600 liralık Toz şeker, 150 liralık siyah kuru üzüm 
23·2-935 cumartesi günü saat onbirde açık eksiltme ile sa· 
tın almacaktrr. 

2 - Toptan veya ayrı ayn isteklisine ihale edilecek 
bu erzakın evsaf ve şartnamesi parasız olarak komisyon· 
dan verilir. 

3 - Bir kilo pirince (18) Zeytinyağına (40) Toz şeke
re ( 47) siyah kuru üzüme on sekiz kuruş fiat tahmin edil
mis tir. 

4 - Eksiltmeye karışmak isti yen pirinç için (2625) zeY.• 
tinya~ı için (3000) Toz şeker için ( 4500) siyah kuru Uzüm 
iç:n (1125) ve tamamı için de (11250) kuruş ilk teminat 
makbuzu ile birlikte eksiltme saatinde komisyona milra• 
caat etmiş olmalarr ve geç kalacakların kanunun 42 inci 
maddesine dayanılarak eksiltmeye giremiyeceği. (251) 

1-440 

Ankara Defterdarlığından: 
Mükellefin ismi İşi Ticarethanesi adresi 
İsmail Hakkı Sakatçı .Yeni Hal Evi 38 
Mehmed Sakib Kasab ,, ,, ., 47. 
Kasını Çavuş Sebzeci ,, ,, ,, 9-10 

Kızıl B. Maliye şubesi mıntakası dahilinde 930 sene
sinde ticaret yapan yukarıda adı yazıh kimselerin gubeye 
verdikleri kazanç beyannamelerinin müstenidi olan defter 
ve vesaikinin tetkiki için ilan tarihinden itibaren on be§ 
gün zarfında Kızıl B. şubesine bizzat veya vekilleri mari• 
fetile ibraz etmeleri aksi halde vergi matrahlarmm kazanç 
vergisi kanununun 43 üncü maddesine tevfikan takdiren 
tesbit olunacağı ilan olunur. (327) 1-547 

Raşid Rıza 
Tiyatrosu 

16. 2. 935 cumartesi günü akşam ıaat 20.30 da 

Aktör Kin 
Piyes 4 perde 1 tablo Telefon: 2653 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 

Işıklar caddesinde köşe 
başında altında bakkal dük
kanı bulunan apartıman sa
tılıktır. Taliplerin Şengül 
Hamamında Bay Hayriye 
müracaatları. 1-359 

( --------. 
, lmtırnt •ahıbi Ye Başmu· j 
l harriri fatih RıfkrATA Y, 
1 Umumi ne~riyat1 Mare ~den 

Yazı işleri müdürü Nasu!U 
.BAYDA~ 1 

Ç'.tnfmı 'ffif !~$1 -ervurni!ı \ 
U1uSı matbıutnd• basrlmrıtıt. 

Ankara Belediyesinden: 

Sokak adı C l N S t 
Ulu kapı caddesi 
Dumlupınar dökmeci So. 
Hacı Halil Ma. Halilağa So 
Ulucanlar Ma. Göztepe So. 
Hacı Mehmet efendi sokağı 

Adi kaldırım tamir 

" 
,, 

" " 
" " 

" 

inşası 
tamiri .. 

., 

Keşif Bedeli 
L. K. 

1320.00 
239.40 
118.52 
102.37 
247.80 

2028.09 
1 - Yukarda keşif bedelleri ve adlan yazıh sokaklarda adi kaldırım inşa ve tamir 

ettirilecektir. 
2 - Keşif ve şartnamelerini görmek için fen kalemine gelinecektir. 
3 - Eksiltme açıktır. 18-2-935 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 11 de Fen Mü .. 

dürlüğü odasında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat ayn ayn yüzde yedi buçuktur. (235)" 1-418 

SİNEMALAR 1 
Bugün Bu gece 

Mevcud operetlerin en güzeli senenin 
en nefis filmi 

ÇARDAŞ FÜRSTlN 
Martha Eggcrth - Paul Hörbiger 

Numaralı biletlerinizi gündüzden ahnıı:. 
Tel. 3541 

Bu gece 

Meşhur komik Harol Loyd'in (Lui). en 
güzel ve en son eseri 

KEDİ AYAôI 

(Fcansızca sözlli) 


