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BiRKAÇ SORGt· 

Mançester Gardiyen gazetesi .. 
'"" ''Birkaç Sorgu,, bQ§lığı altın· 
da 8 şubat sayısında yazdığı bir 
~Yazıdan Q§ağıdaki parçaları 
clilimi:ze çeviriyoruz: 

''Londra anlatması üzerinden 
'2 Z&ınan geçtiği için devlet, da· 
lıııe. hava anlaşması üzerinde diye• 
ceğini bütün olarak dememiştir; 

• ~ aralıkta biz de anağımıza ge

len birkaç sorguyu ileri sürmek 
diliyoruz. 

Londra anlaşmcuınm kökü, ile· 
ride genel bir anlatmanın yapıla· 
Laeceğini ve Almanyanın da denk 
l.ıaklarla bu anla§manm çevresi 
iıçiue alınacağını onamasıdır. 
Uluşal bildiriye bakılacak olur

._ burada hava anlaşması, genel 
aıulaşmaya bağlı olarak gösteril " 
•emekte, ancak bunun Lokarno 
iııılldlaşmasma bir ek olarak Al • 
'-nya, Fransa, Belçika, İtalya ve 
lngiltere arasında yapılması ileri 
•iirülnıektedir. 

l 925 yılında yapılan Lokarno 
andlaıması Almanyayı Fransa'nın 
Fransayı da - günün birinde di
ı-ilip kendine gelecek olursa -
Alnıanya'nın zorlamalarının önü
:tle geçmek güdü ile yapılmıştı. 

Almanya'mn güdü bjr hava 
illosu elde bulundurmakta ve 
Fransa ile Almanya' dan her ikisi 
de biribirinin hava saldırımından 
korktuklarını söylemekte olduk • 
ı.u,. bugünlerde yapılmak iste
ı.ilen şey, böyle bir hava saldırı· 
-.Om önüne geçmektir. 

Bu kuşku ortadan kaldırılacak 
olursa genel bir anlaşmaya yol a
çılacaktır. Bu iyi; ancak, böyle 
bir a.ndlaşma bizim sırtımıza ne 
lıibi bir ödev yükliyecek ve bu 
genel anlaşmaya Rusya'mn da 
tirmesi gerekmiyecek midir 1 

Bu anlaşma duyuğu Moskova· 
da soğuk karşılanmıştır. Eğer Al
:.ıtanya batıdaki komşularile anla· 
Ja.cak olursa Rusya doğudaki du
l'Uınunu onarmak yoluna sapacak· 
br. 

Eğer Almanya bu andlaşmayı 
a.bayacak olursa biz, onsuz bu işi 
Yapacak mıyız? 

Almanya iki yönlü bir sıyasa 
Riidecek olursa ne olacak? O za
-.an biz, bir yönden Belçika ile 
F ransaya, bir yönden de Alman
Yaya karşı ayrı ayrı yükümler 
Yüklemiş olmıyacak mıyız? 

Bütün bu anlaşmalardan son· 
>e. uluslarderneği makinesinin du· 
l"l'"ıu ne olacak? 

.3u hava anlaşmasındaki amaç, 
ansızın yapılacak bir baskının Ö· 

laline geçmek olduğuna göre ulus· 
la.r derneğine baş vurmak, onun 
•e diyeceği üzerinde danışmak 
8'Öz önünde bulundurulmuş de • 
iildir; burası apaçıktır. 

Sonra Lokarno andlaşmasile 
Jetti yapılmak istenilen anlaşma· 
ll'I ayır deden şey ne olacaktır?,, 

Gazete bundan sonra ansızm 
ita.ya baskınına uğrayan ülkeye 
laetnen yapılacak yardım üzerin • 
tie İngiliz dışarıişler bakanı ile 
~ansız başbakanının radyoda 
80Yledikleri sözler arasında aykı· 
ı-ılıklar bulunduğunu imlemekte 
•e bundan dolayı devletin bir gün 
e!el ulusu aydmlatmaaı gerektiği
- anlatarak yazıııru biticuıekte • 
~r. 
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Atatürk 
Batı vilayetleri 
yoluyla Ankara· 

ya dönüyor 
lıtanbul, 16 ( A.A) -
Reiaicümhur Atatürk garb 

vilayetlerinden dolQ§arak An· 
kara'ya dönmek üzere bu ak· 
ıam lstanbul'dan hareket et· 
miıtir. 

Dost iki kurum 
arasında 

Tayyare Cemiyetinin kuruluıunun 

onuncu yıldönümü münasebetiyle Sol'• 
yetler (Oaso avyahim) reisliğinden türle 
Tayyer Cemiyetine gelen tebrik telgra· 

fı ile Tayyare Cemiyeti Reisi Bay Fua• 

d'ın verdiği karşılık aşağıdadır: 

Türk Tayyare Cemiyetine 
Ankara 

Tay yare cemiyetinin onuncu 
yıldönümü münasebetile samimi 
selamlarımı ve cemiyetin semere· 
dar faaliyeti ve dost Türkiye Cüm· 
huriyeti tayyareciliğinin m~ı>a~f a_· 
kiyeti için halisane temenrıılerımı 
IUtlen kabul buyurunuz. 

Sovyetler Ossoavyahim 
reisi Aydeman 

Hay Aydeman, Ossoavyahim 
başkanı 

Moskova. 
Türk Tayyare Cemiyetinin ~

nuncu yılını bitirmesi münasebetı· 
le göndermek liitlunda b~lundu· 
ğunuz tebrik telgrafına yurekten 
teşekkür eder, dost ulusun yüksel
mesi ve cihana ün salan Sovyet 
havacılığının kuvvetlenmesi yo • 

' tundaki candan dileklerimle de
rin ıaygılarımı sunarım. 

Türk Tayyare Cemiyeti 
BCJ§kanı 

Fuad Bulca 

Not: evelki günkü sayımızda, bir fo. 
tografını koymuş olduğumuz Tayyare 
Cemiyeti Başkanı Bay f uad'ın •OY adı 
Tuncay "eğil "Bulca'' dır. 

Atina ve Sof yadan 
gelen iltl duyuk 

. Yunanistanın sınır tah
kimi tedbir !erinin 

mahiyeti 
Atina, 16 (A.A) - B~yük ~r: 

k... harbiyeden verilen hır teblı~-
anı ,. k 

. de General T enyotis ın geçen ı 
sö~lerinin mübalağalı surette nak-
1 dildiği ve hudutta öyle bir şey 
o~madığı halde sanki bir savaş 
tehlikesi varmış gibi, alelacele ko· 

(Sonu. 2. inci sayıfada) 

~-----·-·------~ 
İtalyan Iutaları 

Afrilcaya gidiyor 
Roma, 16 (A.A) -:-. Doğu Af· 

rikasına gidecek üç mılıs taburun· 
dan ikisi bugün öğleden sonra 
Roma' da B. Musolini tarafından 
ve üçüncüsü de Napo.li'de _pr~ns 
Piemont tarf mdan teftış edıhnış • 
tir. 

" " ,, 
Roma, 16 (A.A) - Doğu A~

rikasma gönderileceği resmen bıl
dfrilen üç .milis taburu pek yakm· 
da hareket edecektir. 

17 ~· ı· "'J' l "" .... - ) ..... ,. ~ ' "$....., ~ ,'). ... " ....... ') - ..... 

'Roma, 16 ( A . .t) - 11:ı1ıeşis!rm. iıu!yan hı
talarınuı sef erberliğ:ndnı dolayı, ltcılya'yı 
telgraf la 11rotcsto ctmi:? t·e luıbcş kıtal.arının 
J'alval civarmdu tu!ı~id eh 'lnıediğini bildir-. 
11ıişlir. 

Adımız, andımızdır. llt•r \'t·rılf' 5 kuruş 

ingiJiz ·Fransız teklifine alman cevabı 

Cevab karşısında acun ne düşün·· yor? 
' 
Ustaca yazılmış olan cevab kimseyi tatmin etmiş görünmüyor 

Londra, 16 (A.A.) - 3 ıubat tarihli 
fransız • İngiliz tebliğine Almanya'nın 

rekli olan bantı temin yolunda çalış • 
mayı candan istemekte İngiliz ve fran· 
ıız hükumetlek'İ ile bir dütüncededir. 

Alman hükümeti, alakadar hukumet-. 

ler araamdaki do•t~a güven zihniyetini 
iyi bir şurelte karıılar. İngiliz ve fran• 
ııa hükumetlerinin bildirimi bu zihniye
te tercüman olmaktadır. Alman hüku • 
met~ Londra bildiriminin birinci kıa • 
mında bahıoJunan ıorumu derin bir tet• 

kikten geçirecek ve bu tetkJci yapar • 
ken barış zihniyeti içinde ve Alman • 
yanın, Avruparun göbeğinde durumu iti
bariyle güvenliğini garanti altına almak 
kayguıunu gözönünde tutacaktır. 

Almanya hükumeti, bilhassa pek çok 
ıilahlanmıı olan devletlerin Versay mu· 
ahedeıinde yazdı silahları bırakmaya 

dair olan hukumlerinı tatbık etmemele
ri yuzunden pek çok ilerlemıt olan ıi -

· lah yarışı tehlikesinin ihmde önüne geç
mek çarelerini ozel bır itina ile tetkik 
edecektir. 

AlmclD hukumeti, :;ilahlanma alanuı· 

da uluılaa·araıı ıurekli anlatmaların 

ancak hükümranlık. haklanııa ıa.bib dev• 
letler arasında haııl olacak ıe.rbe.tlii• 

muvalakatile mümkün olacağı ina • 
oındadır. 

Alman hıikümeti, ani ıuret • 
te yapılacak hava ıaldırımlan • 
na kar~ı güveni imkan olduğu vakit 
Yilpılacak olan ve imzalarını koy .. 

cak devletlerin hava kuvvetlerinin tah • 
rik eseri olmıyan sallırıma uğramıı 

(Sonu Z inci sayıfada) 

KURULTAY BAŞKANI ANTALYA'DA 

Alman cevabını f ransrz ve ingiJiz elçi· 
]erine veren dışarıişler bakanı 

Bay Noyrat 

K. Ozalpın söyledikleri 
vermiş olduğu cevabın resmi tercüme· 

si ıudur: 
'' Alman hükumeti, korunması gerek 

Almanyanın güvenliği (emniyeti) ve 
gerek öteki uluslann güvenliği için ge-

Isparta, 16 (A.A.) - Dün Isparta· 
ya gelen Kurultay Başkanı General Ka
zım Özalp bu sabah Antalya'ya hareke
tinden evel Anadolu Ajansı muhabirine 
demiştir ki: 

" - laparta'yı şimdiye kadar gör• 

memiştim. Ancak milli mücadelenin ilk 

, ehir meclisinin dünk.ü toplaııtısı 

Say1avlığa seçilen iki üyenin istifası dolayısile 
Bay Tandoğan ın söyledikleri 

::; ·hir Meclisinden ayrılan Bay Mümtaz Ökmen ve Bay ŞükrQ Koçakla onlar 
için güzel duygula"rını söyliyen vali ve belediye başkanı Bay Tandoğan 

Ankara Şehir Meclisi dün sa - metli arkadatlıklarmdan istifade 
at 17 de vali ve belediye batkanı ettiği Bay Mümtaz ve Şükrü'ye 

günü kurtulu1 yolunda büyiik canld.d' 
ve yararhk gösteren lsparta'yı içinde 
imi~im gibi yakından takib ediyordu.ın. 
Bugünkü gezintiden eonra gördüm ld 
ıehriniz ta&avvW' ettiğimden çok güzel 
ve çok ıevimlidir. Büyük bir .ıelzeley• 

uğrayan ve uzun yıllar hemen c:epheni11 
gerisinden nıilli kurtuluşa bütün vanoı 
\•eren hpcteta halkı bu kadar geniı alan• 

da mamur bır 9dıir kurabilmek için her 
halde çok uyanık ve çok çalıtkan olma. 

Jıdır. lsparta'da bizi çok ıtunimi bir ıev
gi ile kartılıyan halka, iıçi, eıoaf ve tu' 
carla ayn ayrı gorüıtüm. Bu konuıma· 
lardan an~adım ki itlerine vicdani bir 

levkle aanlmıılarda. Devletin ökono • 
mik ilerleyit tedbirlerine verimli bir t•• 
kilde intibak etmitlerdir. C. H. Fırka11J. .. 
le Halkevinin çalıımalan takdire degw. 
Bu lf'fekküllerdeki arkadatlar itlerin.if. 
muva.f•ak olmuşlardır denilebilir. Be&.· 
diye ıehrin güzel, muntazam ve temiz olo 
maııoa çok Ö:ummektedir. yeni ra'pı!aa 
park ıehre ayn bir güzellik vermekte • 
dir. Belediyenizi tcı.kdir ederim. hpar
ta' da talebe çokluğu gözüme çarpb. Ol"t 
ta okulun 362 okuru olduiuıua öit'ea • 
.um. V;liyctte ''k tahıi! ô .. ileri ~erece
dt>diı. Bunlar Isparta halkıam kültür-. 
müsbet ilme verdiği yüluek değeri gö ... 
terir. lıpartada memlekete iyi hizmet • 
ler yapnuı büyük tafııiyetler yetitmit • 

(Sonu 3. Uncü eayıfada) Bay Nevzad Tandoğan'ın ba,kan· (Sonu 3. Uncu aayıfada) 
lığında toplandı. Geçen celsedeki !!'IJ!!!!!~~~~'l'!!!!~~!!!!!!!!!l!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!'~!!!!!!!l!!!!'!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~==~!!!!!!!.-m!!!!llW'!!ll• 

zabıt okunarak aynen kabuı edn. Fransada i~sizlik ve hükômete güven 
di. Bundan sonra hukuk işleri mü· "§ 

dürünün maaşına zam yapılarak 
seksen lira olması ve barem dere
cesının yükseltilmesini dileyen 
büdçe encümeni mazbatası, yeni 
yapılacak halin projesinin !aptı
rılması için gereken tetkıklere 
harcanmak üzere gayrı mel • 
buz masraflar faslından beş 
yüz liranın verilmesini istiyen 

Paris, 16 (A.A.) - Iısizlik hakkın· ı 
daki görüımelere son veren uzun anla
hşında Bay Flaoden, meclisin hükümo-

kumetin genel aıyasasmm buhranı ve 
her ıeyden önce i~ıizlik aorumunu hat. 
letmeye çalııtığıru aöylemiıtir. Bu IOo 

mazbata ve Ankara şehri sokak 
· levhaları için büdçeye konulmuş 
olan on bin lira yetmediğinden 
6000 liranın varidat ve masraf fa· 
sıllarına ilavesini uygun gören 
büdçe encümeni mazbatası ile büd. 
çe encümeni:ıin ayrı ayn altı maz• 
bata ile istediği muhtelif fasıl ve 
maddeler arasında münakaleler ya 
pılması hakkındaki dileği onandı. 

Bundan sonra, Şehir Meclisi 
üyelerinden olup Ankara saylav• 
lığına seÇilen Bay Mümtaz Ok • 
men'le Erzruunı saylavlığma se • 
çilen Bay Şükrü K~~m istifa.. -
nameleri okundu. Bu munasebetle 
Bay Tandoğan yedi yıldanberi 
değerli çalıtmalarından ve kıy - ' 

te a-üvenini göıtermeıini iıtemiı ve hü- {Sonu 2 inci sayıl adaJ 

FlanCl~n ldineiine güvenin/ bildlr~n lransn saylavlar meclisi 
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İngiliz -Fransız 
telirf·ne alman 

(•cval)ı 
(Başı 1. inci sayılada) 

tlevlet lehine doğrudan doğruya müda • 
lıaleler:ini iltizam edecek bulunan bir 
•ukaveiename ile artırmak teklifini de 
memnuniyetle karııJar. 

Alman hilkumeti, prensib itibariyle 
kendi hava kuvvetlerini barıtı bozacak 
elanlnra karşı lı-..ıllanmaya hazır ve bü· 
tin imza'arını koymuş devletlerin gü • 
ftnliklerini garanti altrna alacak olan 
ltöyle bir mukavelenamenin ne gibi yol -
larla ve ne gibi çarelerle bir hakikat ha
line i'etirmcyi alikac:!ar hükumetlerle 
adaıarak araıtırmaya mütemayildir. 

Alman hükumeti, ıu düıüacededir ki: 
7etecek kadar ihzar edilrnemit olan ıö • 
rüşmcler, bu göriiımeleri yapan devlet
ler araımda bir ta.lam çarpıımalara mey 

ıian vermekte olduğundan, ıonoçlan 

~mından tamamen yeni bir mahiyet
te olan böyle bir mukavelenamenin ya
,.lmaaına da bu gibi çarpıımalann önü
ae geçilmesi gerektir. 

Alman hükUıneti, bu ıibi ıörütme

lere ıiriıilme CD önce, alakadar hülru
metler ara11nda bir t~kmı mütekaddem. 
prensib meselelerini ayn ayn görütml'· 
les-le aydınlatmak ııerekeceii dü~iince -
sindedir. Bundan dolayı, İngiliz • fran • 
uz konuşmalanndan sonra İngiltere bu 
llorıuımalara ittirak etmi§ olmak itiba
riyle Vf' aynı uınanda Jokarnonun n • 
mini bulunmak hayıiyetiyle alman hü • 
lnimf'ti ile de doğrudan doğruya görüı
ınelere haılıyacak olursa bu pek İyi bir 
f4!J' olur. 

Alman hükumeti, bir hava mukavele
namcsi yapılmasının Avrupa ulusları • 
mn eJbirliğine doğru mühim bir merha· 
le olacağı ve hatta öteki Avrupa mese. 
lelerini de bütün devletler için memnu
niyete ıayan !:>ir ıureti halle ıevkedece
ii mütaleasında Fransa ve İngiltere 
•ükiimetleriyJe hemfikirdir. 

Alman istihbarat bürosu. 
izah ediyor 

Bertin, 16 (A.A.) - Alman istihba
ıat bürosundan: Alman cevabmın dışa. 
rri1ler bakanı Fon Noyrat tarafından 
.Fransız ve ingiliz büyük elçilerine ve
rilme6i hakkında. mütaleaemı bildiren 
"'Fölkişer Beobahter,, gazetesi, cevabın 
Aknanyanın genel barışı sağlamlaştır. 

IDlık Uzere elbirliği etmek istediğini 

tekrar isbat ettiğini yazmaktadır. 
,.Fa.kat, demektedir, cevab, barış 

meselesini fena izah edilmiş meseleler 
'Ye anulaşma teklifleriyle karıştırmak 

lstiyenlerin hafifliklerine karşı koy· 
maktadır. Fransız gazetelerinin bunun 
açık anlamına karşı mütalealar yürüt. 
mesine sebeb olan Londra anlaşması

nın tehlikeli ve birçok karanlık nokta. 
lan üzerinde ısrar etmek Almanv;,:un 
vazifesiydi . ., 

"Berlin borsa gazetesi,, ile Cerma· 
nia gazetesi, alınan kalelerinin yıkıldı. 
lını ve böylece ülkenin birçok istilala

N maruz bırakılmış olduğunu kaydet. 
mektedirler. Almanya Avrupa komşu· 

larmın ve hele Sovyet Birliğinin çok 
büyük silahlarunalarınüan eyice hıa:ber. 
ardır. Bu silahlanmalar hakkında elde 
edilen duyuklar güven meselesi konu
tulurken değerti bir belge olacak ve bu. 
lunmuş olduğu hususi vaziyet içinde 
kendi güven kertesini tesbit için Al· 
maınyaya bir ölçü olacaktır. 

Berliner Tageblatt ve Lolr.alançay. 
ıer gazeteleri sonsuz görüşmelerden ka
sınılması taraftarıdırlar. Bir dünya po. 
lltika konferansı düşünceıri kadar teh
likeli bir gey olamaz. İngiltere tara. 
fmdan evelce ileri ıiirülen ve gizli ild 
taraflı müzakereler yolu ile bir in.ki· 
tafa müsaade edecek ve nihayet böyle 
konferanslara yol açacak bir vaziyet 
yaratacak olan çareler daha ,ayanı ter. 
Ubtir. 

Londra'ya göre 
Londra, 16 (A.A) - Almanyanın 

ecvabr, tamamen gayrı mUaaJd bir tesir 
uyandırmıştır. Cevabın, franıu ve in· 
giliz kabinesine gBre, 3 ıubatta bru 

emrettiği ıöylenmektedir. Çünkü. in -
giliz kabinesine göre, 3§ubatta karar 
altına alınan görüş birliğinin korun -
ması gerektir. Ve Berlinin son cevabı, 
Fransa ve İngiltere ile müştereken mu
ta.'bık kalınarak tesbit ecHlmelidir. 

Londr, 16 (A.A.) - Hariciye neza
reti, Almanyanın cevabından yana her. 
hangi mütaleada bulunmaktan çekini· 
yor&a da, sıyasal mahfillerde söylendi. 
ğine göre, Londra beyanname~inin bü

tün sayılan muhtelif noktalarını biri. 

birinden ayırdetmeği ist iyecek bir ce
vabın eyi karşılanması müstebattır. 

Roytere göre durum 
Londra, 16 (A.A) - Röyter ajan

sının ııyasal muhabiri diyor ki: 

"Fransız - İngiliz teklifl~rine he

yeti wnumiyeai itibarile ne dereceye 
kadar memnuniyet verici bir cevab ol. 
duğu hakkında karar verilmek için, al
man cevabını derinden derine tetkik 
etmek muhakkak gerektir. Müsbet bir 
cevab ise, prejenin heyeti umumiyesi 
üzerinde konu,ulmalar yapılacağı tah. 
min ediliyor. Fakat cevab mt.-nfi sayı· 
lırsa yeni bir durum ortaya ç.ıkacak ve 
bu da, muhakkak Fransa ile İngiltere 
ara.smda yeni münakaşalara sebeb ola. 
caktır. 

Londraıdan henüz re~mi bir müta
lea elde edilememi§tir. Bakanlar al. 
man cevabını henüz dikkatle tetkike 
vakit bulamamışlardır. Pek tabii, son 
vaziyetlerini bildirmeden önce Paris'e 
rorıacaklar ve bu, yeni konuşmaları ge

reklendirece klerdir. 

İngiliz gazetelerinin 
yazdıkları 

Londra, 16 (A.A) - Sabah gazete
lerine göre, alman cevabı müphemdir. 
İçinde müsbet teklifler yoktur. Bu· 
nunla beraber, Almanyanm barış lehi
ne cevabı müphem sayılmakla beraber 
çok manidar olduğundan iyi karşılan· 

maktadır. 

Taymis gazetesi şunları yazıyor: 
.. Tebliğin yeni sıyasa müzakerele

rine hareket noktası olarak kabul edil
diği sarihtir ve bu başlıca sorumdur.,, 

Gazete, alman cevabını bir başlan • 
gıç ve Almanyanın müzakerelere hazır 
olduğunu bildiren bir cevab olarak say 
maktadır. 

Deyli Telgraf'a göre, Almanya he
nüz garb kuvvetlerine kafi derecede 
yaklaşmış değildir, fakat nihayet ken
di çadırı altına çekilmiş olmaktan vaz· 

geçmlıtir. 

Durum Londrada tetkik 
ediliyor 

Londra, 16 (A.A.) - Bir ingniz ba· 
kanının Berlin"e gitmesi şimdilik muta
savver değildir. Dışarı işler bakanhğı al
man notasını etrafiyle tetkik etmekte • 
dir. 

Diplomasi mehafil, dün akşam Lon
dra'da Almanya'nın bozgunculuğunun 

basıl etmiş olduğu intıbaı teyid etmekte• 
dir. 

Berlin ile yapılacak konuşmalarda 

kabul edilecek usulü tesbit için fransız· 
larla İngilizler arasında noktai nazar te 
atisinde bulunulacaktır. 

Almanyaıun istediği özel 
görüşme 

Londra, 16 (A.A.) - Londra'da ol· 
duğu gibi. Pariste de ingilizlerle fran· 
ıızlar arasında yapılacak istişarelerden 

.IOnra Berlin'e yeniden tebligat yapılma
sının zaruri olduğu düıilnüşü ileri ıü • 
rülmektcdir. 

Bu tetebbila yapıldıktan ve hattı Al
manya tara!mdan Londra'ya cevab ve • 
rildikten sonra ıayed Almanya bugünkü 
ingiliz gazetelerinin kendisine isnad et
mekte olduğu temayüllerde ısrar edecek 
olursa o zaman kendisinin teklifi gibi 
özel bir görUşme yapılması yolu düşü • 
nUlecektir. Almanyarun vermiJ olduğu 

ccvab üzerine Parla ile Londra'da ya • 
pılmaaı gerekli olan konuşmalara pazar• 
tesl gUnU başbakanlar arasında başla • 
nılmau muhtemeldir. Salı günü Paris'te 
ve çarpmba günll Londra'da toplana • 
cak olan bakanlar meclislerinden sonra 
her W hUkQmetin karşılıklı durumları· 
nı teeblt etmeleri kolaylaıacaktır. 

Cenevre' de ne 
düşünülüyor? 

Cenevre, 16 (A.A) - Uluslararası 

mehafilin alman notası hakkındaki gö· 
rüşü şudur: 

İstenilerek kapalı, esası eksik ve şe· 
kil itibarile işi uzatacak ve sürünceme
de bırakacak biçimde olan alman no -
tası, önümüzde çok zor ve uzun konuş
malar yapılmasına yol açacaktrr. 

Bu mehafil, Almanyanm vermiş ol -
duğu cevabın faydalı bir konuşmayr 
mi.imkün kılacak surette havadaki ger
ginliği wnulduğu gibi kaldıracağından 
kuşku etmektedir. • 

Önce Almanyanın muhtemel işi u -

.ıatma tabiyesi dolayısile güvensizlık 

izhar etmig olan ııyasal mehafil ise 

notanın neşrinden sonra itminan kes· 

betmiş değildir. 

Bununla ~raber, italyan - fransız 

- ingili:ı dostluğunun korunması mu

vafık olan eaaslı bir şeniyet teşkil et -

mekte olduğu düşüncesinde bulunmak

tadır. 

Almanya'mn cevaln ve Polonya 

Vargova, 16 (A.A.) - Hükumetin 

fikirlerini çıkaran "Ekspres Porannin 

gazetesi, dün akşamki sayısında diyor 
ki: 

" Alınan cevabı, sallanmakta olan 
Londra anlaJmalan binasında bir köşe
yi yıkmaktadır.,, 

Bu mütalaa, dün akşamki Polonya 
gazetelerinde çıkan tek düşüncedir. An
cak; Polonya resmi mahfillerinin duy· 
gularını bildirmeğe yeter. 

Cevabnı Fransadaki te~irleri 

rads, 16 (A.A.) - Salahiyetli mah· 
filler, alman notasına pek de hayret et -
mcmişlerdir. 

Bu vesika, bir uzlaşmadan bahsetme
ğc müsaid değilse de, ileride bir ı<ınlaş
ma ihtimaline de büsbütün sed çekme • 
mekte ve henüz başlıyan ve hiç şüphe
siz uzun ve nazik olacağı anlaşılan bir 
muzakerenin birinci safhasını teşkil et • 
mektedir. 

Londra bildiriğnin ortaya attığı so
rumlardan Almanya'nın :yalnız kendisi
ne bir askeri hava kuvveti bağışlıyan 

hava anlaşm.ı projesini ele almış olması 
dikkate değer. 

Gerek '.1.'una ve gerek doğu andlaş • 
malarırun sükutla g1:çiştirilmiş olması, 

ihtimal ki, birincisi hakkında önceden 
izahat istemii olmasından. ikincisi hak· 
kında da henüz Fransa'nın notasına ce • 
vab vermemiş bulunmasından ileri gel· 
mektedir. 

Ulusıar derneğinin de mevzuu bahs
edilmiş olması, dikkati çekmiştir. Tah • 
min edildiğine göre, Almanya, iki yıl • 

dan beri bu kuruma karşı takındığı du· 
rumun bir daha lZahına lüzum görme • 
mit ve kendisinin bu husustaki ıon ka
rarırun, öbür meselelerin balline bağlı 
olup olmıyacağı ıorulmaya layık görül· 
müştür. 

Alman notası, Londra bildiriminin 
eı;asmı teşkil eden sorumların bölüne • 
mez oluşu ve müzakerelerin hep birlik • 
te icrası hakkında mütalea beyan et -
mektedir. 

Bu ihmal nasıl izah edilebilir ? 

Fransa hükiunetiniıı &örü~ü. fransız 
- ingiliz bildirimindeki tabir ve pren• 
ıüplere tamamiyle bağlıdır. 

Almanya'nın cevabr, aynı suretle, 
genel bir silahsızlanma hakkında fikir 
beyanından kaçınmaktadır ki, bu ailfilı

ıızlanma, Londra görüşmelerinin kana· 
atlerince Versay muahedesinin beşinci 

maddesinin yerini tutmak üzere, Tuna 
ve Şark andlaşnıaları ile beraber akdo • 
lunm.ak ~erektir. 

Fransız gazeteleri müteessir 

Paris, 16 (A.A.) - Faris matbuatı, 
ilk haberlerin tahmin ettirdiğinden de 
gayri müsaid bulunan alman cevabın • 
dan müteessir olmuıtur. 

Gazeteler, bu cevabın ihmal ve sü • 
kllt cihetinden açık bir vesika olduğuna 
ve Pariı - Londra cephesini bozmağa 
açıktan a9.ğa çalıştığını kaydetmekte 
müttebittirler. 

BiRLEŞiK DEVtETLER'DE 

Ha, ptmaıı ,}a,·asnun temyiz 
ma rafı i~in iane toplanıyor 

Flemington, 16 (A.A.) - Haupt· 
mamn avukatları tarafından temyiz 
mahkemesi masrafları için açıJan umu. 
mi iancnin ilk gününde 70 doJar top• 
}anmıştır. Hauptman Almanyadaki an. 
nesinden bir telgraf almıştır. Annesi: 

''- Her şey düzelecek sanıyorum. 
Sana giıvcnim var.,. demektedir. Kadın 
aynı .zam.anda vali Hofman'a bir telgraf 
çekmiştir 

Hauptman'ın annesi telgrafında ce
zanın hafifletilmesini ve hocası ile iki 
çocuğunu savaşta kaybetmiş 70 yaşın. 

da bir kadının oğlunun hayatının kur
tarılmasını yalvarmaktadır. 

Ha ,·ptman suçlu olarak başka 
birini göstcri,·or 

Flemington, 16 (A.A.) - llaupt. 
man fakir olmak itibarile h!iklm Trcn· 
cahrda bir istida vererek mahkemenin 

davaya aid resmi evrakın bir suretinin 
Nevjersey hükCımeti hesabma müdafaa 

vekillerine verilmesini istemi§tir. 
Hauptman, bunlar verilmediği tak. 

dirde davanın istinafma devam edemi
yeccğini ilave etmi§tir. 

Hauptman'ın iki .icadın gazeteciye 
Lindberg'in çocuğunu kaldıranın Fiş 

olduğunu söylediği rivayet ediliyor. 
Hauptman, Lindberg'in çocuğunun ka. 

çmlması suçunu ilk defa olarak Fiş'e 
atfetmistir. Hauptman, aynı zamanda 

Fiş'in çocuğu bir suç ortağı olnıaksı
zın ka~ırmaııı imkanı olmadığını da 
ialve etmiştir. 

Nevyork, 16 (A.A.) - Bayan Ha. 
uptman ile çocuğu Nevyorka gelmi:;;lcr 
ve ahbablarına misafir olmuşlardır. 

Müdafaa vekilleri lıiikmü temyiz 
etmek niyetinde olduklarını bildirmek
tedirler. Vekilerden birkaçı genel bir 

iane açmak yolu ile temyi.z masrafları. 

nı tf'mine çalışıyorlar. Birkaçı da fakir
lere yardım için yapılmış bir yasaya 
dayanarak Yenijersey hükCımetini mas • 
rafları ödemeğe · icbar etmek çarelerini 
araştırmaktadırlar. 

FJemington, 16 (A.A.) - Hauptman, 
avukatlarından biri vasıtasiyle, halka 
müracaat ederek, mUdafaasına devam e
debilmek için iane istemiştir. 

Hauptman'm beyannamesi şu söz. 
lerle başlamakt.adır: 

4'-Lindberg'in çocuğunun kaçırılma· 
ıından ve öldürülmesinden asla suçlu 
olmadığıma yemin ederim.,, 

Flemington, 15 (A.A.) - Bir tayya
re direktöril, Hauptman davasını gören 
jüri heyeti liyelerine, muhtelif memle • 
ketlerde Uç aylık bir turneye çıkmak su
retiyle 300 dolar haftalık teklif etmiş • 
tir. 

Jüri heyeti, bu teklifi müzakere et • 
mek üzere toplanmıştır. 

Daha cevab vermemişlerdir. 

ITALYA'DA 

Biiyük fa~ist meclisinde 

Roma, 16 (A.A.) - Büyük faşist 

meclisinin ikincj toplantısınde B. Mu. 

aolini iç durumu anlatmıştır. 
Maliye bakanı, İtalyanın para ve 

ökonomi durumu ve frrka katibi de fır
kanın ve teşkilatlarının çalışmalc:rı 

hakkında izahat vermiştir • 

Otomobille saatte 300 
kilometre 

Bertin, 16 (A.A.) - Gazetelerin Mi
lano'dan öğrendiklerine göre, bir yarışa 
hazıTlanman üzere tecrübeler yapan oto 
mobilci Hana Vansekt 3 kilometreyi sa· 
atte 300 kilometre bir hızla geçmiştir. 

Alman dı~arıişler hakanı 
el~iJerJe görüştü 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman istihba· 
rat bürosundan: DıJarı işler bakanı Fon 
Noyrat, İtalya ve Belçika elçilerini ka • 
bul etmiş, kendilerine Almanya'nın Lon 
dra tekliflerine verdiği cevab hakkında 

tebligatta bulunmuştur. 

Fransada işsiz1j), 'V 

lıükiımete güven 
:Başı 1 inci saylfada) 

nuca varmak için hunümct hiç bir en • 
gele tnadüf etmeluizin icra.atta bulun• 
malı ve ödevini ( vuif esiru yapabiırııeıi 
için kendi&ine yetecek kadar mülılet ve
rilmelidir. Asri ıorum 4me&eJe), fransıı• 
ya gerek dı, ve gettk ·;ç güvenlik duy• 
gusunu vennektir. 

Hükumet aylardanbcrı boııu tenııfl 

için çalışmaktadır 

Meclis 124 reye karşI 444 
reyle hükfımete güvenini. 

bildirdi 
Paris. 16 (A.A.) - İşsizliğe kcır§t 

yapılacak miıcadeleye mutcallık konı.ı~

maıaı dtın ı;uıu-a mt:buıMın meclisi, .FJarı• 
den kabıncsine 124 ıcye karşı 444 rc:ylo 
güvc:ııini bildimıi§tır. 

••• 
l'ana, lb (A.A.) -- İJIİ<tÜk müzake• 

ıeı:;ı eı;nasmda H .. Flandcn ın ı>oylcdıkte
ri, genel ı.ıytlsa hakkında beyanat mahı• 
yrtını almıştıı. 

13 •. Flandcn, dı~ ~uvcnlik (emnıyct) 
ı~ın hükuaıc:un Sar, Homa ve Loııdra 

anla§malan ıle yapmıı olc.hıgu ~ayrdfe• 
n batuJ.at.nuşuı .• Hu ttnJaımaJar, ulus• 
li:ır denu:gım: buttiu uluıılarm na"arm• 
da cskl dt:gcunı vcıdııııtı!jtır. iç ısıya::;a .. 
da li . .l<'landen, hukumctcc adhyc, ökO

nouu, ve taı.anufun kurunmaııı ıçın ya" 
pılan idari tanzimatı, butçe denk . ıgı ıçirı 

harcaoan gayretleri lıcitatlatou~tır. 

Haşl.ıakan, hukurucuu ~ırudı laı" nıs· 
betuu a~altması ve a;ı:amayderın faal bıt 

hale getirilruc:sı Borumlarııu (meııeJde -
rini) ele aldıgıru soyleuuştir. 

Çok alkışlanan .li. l•'landeu, itimad 
reymde elde edilecek ekseriyetin hukii~ 
mete iltihak sayılacagııu soylcım~ oJJu~ 
ğu celı;cdc 124 reye: kaı~ı elde edıJc:ıt 

444 ıcylık t:kscrıyet, lniküıııetin duıhıgu 
lehine büyük lıır mana ıfade etım·!<tcdır, 

Fransız ordusunda 
Grip salgını 

Paris, 16 (A.A.) - Orduda görükll 
grip vakalan üzerine IJazı saylav la r, SU 
bakanım sorguya çekmişler, o da, ı>alı;ı· 
mn daha başlangıcında, kendilerine ta .. 

mamiyle tavsiyede l.ıulunmadaıı öncc-ı 

kıta şeflerinin gereken tedbirleri alını~ 

olduklarını söylemiştir. 

Atiııa·ve Sof yadan 
gcJeıı il\:İ duyuk 

(Başı ı. incf sayıfada) 

runma tertipleri alınmakta oldu • 
ğu zibabmı verdiği söylenmekte
dir. 

Büyük erkamharbiye, barışın 

sağlam olduğu inarundadır. Bu• 
nunla beraber, vazifesi icabı ola
rak tatbiki hükumete aid bulunan 
her türlü güven tertiplerini nazarı 
mütaleaya almaktadır. 

B Çaldaris aynı tarzda beya • 
nalla bulunmu~tur. 

Bulgaristan sınırda yol , .e •le
miryoJu yapmıyor 

Sofya, 16 (A.A) - Bulgar a
jansı bildiriyor: 

Bulgaristanm silahlanmaktıı 

ve Yunanistan sınır mmtakasınd• 
sevkulceyşi yollar ve demiryolla
rı yapmakta olduğuna dair dün 
yunan kaynaklarından ortaya a· 
tılmış olan iddialar, ııyasal mah· 
fillerce katiyetle tekzib edilmek • 
tedir. 

Bulgar hükumetinin bu gibi 
tedbirler almamıı olduğu bildiril· 
mektedir. Bulgar hükumetinin ba• 
rışseverlik duygularını ve bütün 
komşularile dostluk ve iyi komşu· 
luk bağlanm muhafaza etmek ar• 
zusu, hiç bir ıüpheye mahal hıra• 
kamaz. 
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Aııadoluda Oğuz 

hoy adları 
Huseyın Namık ORKUN 

~cçen yazımda bazı Oğuz boyların· 

.ıaa söz getirmistim. Bu yazımda da lıu 
boy adlarının artakalanlarından yaza· 
cag11n. 1 

1'işgarlı Mahmud'un Karabölük di· 
Ye yazdığı kabiylc adını başka kaynak· 
lar K'.aracvli diye yazmaktadır. Ebülga· 
zi .._ söz hakkında aynen şunları yaz· 
Dlaktadır: 

"Karaevli'nin manası her kayda ol· 

turaa halgah birlen olturguçı timek bo· 
lur . ., 

Yazıcıoğlu Ali de bildiğimiz ve açık 
olaa manasını yazmıştır. Anadolu'da 
Tekirdağ, Kastamonu, Tokad, Yozgad'· 
da Karaevli adını taşıyan yer adlarına 
raatgclindiği gibi Zonguldak (Bartın) 
karacvli çavuş, Karaevli Geriş adlı yer· 
lcr •c vardır. Antalya'da da (Serik) Ka· 
racvliler adında bir yer bulunuyor. 

Çarukluğ boy adını batka kaynaklar 
kıl'lk diye yazmakta ıse de biz berhal· 
de kitgarh Mahmud'un kelimelerin en 
tyi tekillerini gerek bilgisi ve gerek 
CSlıiıliği bakımından esas ittihaz etme· 
ği eaba doğru bulmaktayız. Kaşgarlı 
Maiaaıud eserinde bu adın manasinı da 
Ya.ı.aktadır: 

Çarıklı. 

Anadolu'da Çarık adını taşıyan Kü· 
tabyada (Uşak), Bursa'da (Karacabey), 
Bawcesir'dc (Bandırma) ve Urfada yer· 
lcr •lduğu gibi Manisa'da Kula kaza· 
sında Çarık aşireti adlı bir yer ismi ol· 
ınaar ayrıca ehemmiyeti haizdir. Bun· 
lardan maada Samsun ve Niğde'de Ça· 
rıklı adını taşıyan yerler vardır. 

Peçenek adını batı kaynakları Paci· 
naci, Patzinacıtae şeklinde yazmakta· 
dırlar. Türkçede bunun deyişi Pecenek 
veya Peçenek'tir. Bu adı Vambcry mo· 
ğolcadan alınan. Biçin (maymun) ıö· 
2 Üllden çıkarmaktadır. Gombocz Zoltan 
ise tiirkçede nak, nek'in bir ek olduğu· 
nu kelimenin Beç -rnek'ten mürekkeb 
bulunduğunu ve Beçe nin de has isim o· 
larak geçtiğini yazmaktadır. Gerek Bi· 
2aıas kaynakları ve gerek doğu kaynak· 
ları Peçeneklerin tarihi hakkında bir 
hapii malümat verdiklerinden bunları 
hurda tekrara lüzum görmemekteyiz. 
Bu adı taşıyan Ankara civarında iki 
köy nrdır. 

Kınık sözünü doğu kaynakları ıayın 
diye tercüme ederler. Selçuk oğulları• 
nıa <l>u boydan olduğunu biliriz. Bunun 
İçiıı Anadolu'da pek çok yer adına te• 
Sadlf ederiz. Konya (Bozkır), Kasta• 
ınoau, Antalya (Kaı), Manisa (Kırk· 
ağaç ve Gördes) Giresun (Ş. Karahisar) 

ÇGl'llrn, Malatya (Adıyaman ve Arap· 
kir), Muğla (Fethiye), Sinob, Bilecik, 
Baıwtesir, Bilecik (Bozöyük), Bahke· 
&ri (Sındırgı), İzmir (Bergama), Eski· 

§ebir (~ : • ihisar), Afyon (Dinar), Af· '°"· Afyon (Hendekli), Kütahya (Si· 
lnay+, Kütahya (Tavıanlı), Ankara (Ka· 
lcollc), Tokad, Bursa (Orhanlı), Buna 
Uae~öl), Ankara, Bolu (Düzce), An· 
kara (Kızılcahamam; (İki yerde), bu 

adı •ııyan köylere tesadüf ettiğimiz 
giW.tlolu'da Göynük kazasında bir Kı· 
nıt kla, Çorum'da Kınık delileri, Çan• 
kıri'41a Kınık Hasan. Tekirdağında K· 
nıW.1', Denizli'de Kınıklar, Urfa'da Bi• 
recik'te Kınık mclhem ( ?), Denizlide 
Aoapayam'da Kınık yeri, Boluda Göy• 

•iik'dc Kınık zir adlı yerler vardır. 
Çepni kabiyle adını profesör Ne· 

lllcdı izah etmittir: Profesör bu •öilı 
kara.kırgızca çep ve çeper (çit) söz!e. 
rıyJc alakalı bularak sonundaki ni eki· 
nia tle ne, na, nek eklerinin aynı oldu· 
ğunu göıtermektedir. Bundan dolayı 

· Pra.teıör bu sözü ıınır koruyucuıu, bek· 
çiai 1nanasına getirmektedir. 

Çepni'lcr bugün Anadolu'nun birçok 
Yerlerinde bulunmaktadır. Tarihte de 

. bunların hudud muhafızlığı yaptıkları• 
nı ~örmckteyiz. Selçuk oğutları Sinob 
~e llavaHsini ~le geçirdikten sonra bu 
~u buraların muhafazasına ınemur 
c:t.-,tı. Çepnilerin bugün nerelerde o
turdu~larını yer adlan açıkça gösterdi· 
ği Cilıi Trabzonda ve batı Anadoluda 
da taunlara cemaat halinde rastge1indi• 
ği •alunidur. Bunlar kızılbaş ol~ukla· 1 
rınd~n bugün bazı yerlerde bu isim ye• J 
tine Çepni denildiği de vakidir. Ana· 

aza LE il 

" IE ara 

• 
1 ç D u y u K A R ~I L 
Buğday yolsuzluğu hak- / KURULTAY BAŞKANI. J Sehir Meclisinin dünkü 
kındaki tetkikat bitti ANTALYA'DA toplantısı 
lstanbul, 16 (Telefon) - Buğday 

yolıuzluğu itini tetkik eden komiıyon 
perıembe ıünü çahımaaını bitirecek, 
ziraat müıteıariyle ziraat bankalı ida • 
re mecliıi üyeıi Bay Kemal cuma ıü
nü Ankara'ya döneceklerdir. T&li he • 
yellerin hazırladıkları tetkikat raporla· 
n yarın komiıyona verilecektir. Haber 
verildiiine söre tahkikat fezlekesi An
kara' da hazırlanacaktır. 

Mezbaha resmi 
.. tanbul, 16 (Telefon) - 9 kuruıa 

çıkanlan mezbaha reımi hakkındaki t~· 
kiyetler müzmin bir ıekilcle devam edi
yor. Verilen haberlere cöre vaziyeti bir 
kere de ofis tetkik edecekti1'. 

Zehirli gaz hakkındaki 
konferanslar 

• 

tıtanbul, 16 (Telefon) - Zehirli 
ıa.lar hakkındaki konferanslara yarın 
akfUD üniversite konferanı aalonunda 
batlanacaktır. Konferanılara herkeı ri· 

rehilecektir. 

Hukuk fakültesı kütüp
hanesi için 

lıtanbul, 16 (Telefon) - yeni ku • 

rulan hukuk fakültesi kütüphaneıi için 

yirmi bet bin liralık kitab ıımarlanmıt· 

tır. 

Alman otoınobıl kulübü 
lıtanbul, 16 (Telefon) - Alman oto 

mobil kulübü Türkiye'ye kadar bir ıe-
abat hazırlamaktadır. Seyahate elli oto
~ohil ve elli motoıiklet ittirak edecek· 
tir. Gelit yolu Köıtence'dir, Ve ıen~· 
lar 28 nisanda K,östencedea vapura bı
necelder otuz ve bir ma11ıta lıtanbul
da kald.kt.a 90_. Edirne yolu ile mem· 

leketlerine dönecelderdir. 

dolu'da Sinob (Gerze ve Ayancık), Bo
lu (Mudurnu), Yozgad (Boğazlıyan ve 

Akdağmadeni), Kırıehir (Mecidiye), 
Bursa (Mudanya), Sıvas (Şarkıtla), Af• 
yon (Sandı'klı), Kaıtamonu (Toıya), 
Manisa (Turıudlu'da iki yer), Bahke• 
ıir (Gönen), Giresun (Tirebolu), Ma· 
niaa Ankara (Şerefli Koçhisar), Bolu 
suı:.un (Bafra) da .bu isimli yerler bu· 

lunmaktadır. 
Bayındır boy adına da şuralarda te-

sadüf ederiz. Konya (Bcnehri), Anka• 

ra (iki yerde), Antalya (Elmalı), Sam
ıun Bolu (Göynük), Burdur, Çankırı 
(Çe,rkeft Uç yerde), Çorum (Mecidiye!, • 
Aydın (Nazilli), Xutamonu, Eluı• 
(Keban), Brsurum (Hıım), Buna (Or• 
haneli), J>el)bll (Acıpayam), Erzurum 

(lıplr), Antalya (Kq), Seyhan (Sah • 

çe). . 
Burada 24 Oiu• boyunun hepıınl 

ıöaterecek deiiliz. Mabadmm Oju 
Boy adlarının hill Anadolu'da PP· 
dıimr bunları haritalar tlzerkıde telbit 
edenek Anadolu'1• Selçuk akmınm 
mahiyeti w bu suretle de Otuz tarihi
nin mühim bir noktalı an11tılac:aktır. 

(Başı 1 inci saytfada) 

tir. Bugün kendileriyle genişçe temaa 

ettiğim uyanık ve çahıkan gençler ara· 

ıında da yüce ıahıiyetler çıkacaktır, 

Cümburiyetin büyük eaerı olan !aparta 

yün iplik fabrika11nı sezdim. Mükem • 

mel ve modern bir müeuesedir. Her yer

de büyük töJıreti olan Isparta halıları· 

nın güzel ve dayanıklı olmasında ve ge

n~ı ölçüde yapılııında fabrikanın büyük 

yardımı vardır. Isparta s&ilyağı fabrika

amı da sezdim. Montaj ilerliyor. Bu 

fabrıka ile Türkiye'ye teknık gülyagcı· 

lık ciriyor. Gul yetiıtiriciler bana Dev • 

Jetin bu fabrika ile aldığı koruyucu ted· 

birJcn minnet ve ıükranla bahsettiler, 

Fabrikanın kuruluıuyla birlikte sül ıa

haıı Jimdiden ıeniılemeğe batlamııtır. 

Şehrin kıyılarına kadar bütün evlerde 

toprak çalqmaıunın keııf olduğunu sor
düm. Halk huzur ve emniyet içinde faa

la iıtihsaJ cayretindedir. Dün Keçibor· 
lu'dan ıcçerken artık itlemeğe batıaı1uı 

olan k&ik.art fabrikasının çıkardığı kü • 
kürtleri gördüm. Bu fabrıkanın kurul • 

ma11 buraların halkına genit bir geçim 
alanı açmakla kalmıyacakbr. Biliyorıu-

nuz ki Eıe mıntakuında bağlanauza 

kükürtlemek için her yıl dıtarıya bir 

kaç yüzbin lira verıyoruz. Keçiborlu 
f abrika11 arbk bu parayı yurd içinde 

bırakacaktr. hpartaıun milli mucadele
deki yararhldarı büyüktür. lıpartada 

halk içinde biraz yapmakla bunun sır

n anlatıbyor. Bunda ııkı bir aanıimiyet 
ve birlik gördüm. Herkeı biribirine kar• 

tı aevgi ve ıaygı ile bağlı. En güç za -
manlarda büyük itler bataran bu teaa
nüd duyguıu cümhuriyetten beri kültür 

ve ökonomi alanında büyük inkiJafJar 
clojurmuftUr Bunun her y1:I artacajı ve 
bugünkü refah ve umram artırac:ajı 

ıüpheıizdir. Isparta' da birlik ve aami • 
miyet havaıı ömek olmaja deeğr bir 
kıymettedir. Bütün toplantılarda ve hu· 
suıi hubıballerch halk yüce tefimiae 
bii7'ik minnet ve tükran duysulan iz • 
bar etmittir• Kartuhat ve ilerle)'İflerinin 
yüce yarabcuı Atatürk için hparta 
halkının beılediii aamimi ıevsi onların 
bütün yurdda birlikte büyük ülküye 
dotru abldıldarını röıtermektedir. Gü
sel laparta'claıı aynlırken inbbalarımı 

törle buliaa edebilirim: 
., laparta duyarak, bilerek çalıfıyor 

v• ilerliyor. " 

Antebte korkunç 
bir çöküntü 

Anteb, 16 (A.A.) - Dün rece Ala· 
bey maWlesi•d• yaimurlann teıirile 

iki btb bir ev yılalmıı, iiıt katta yat -

makta olan iMiyar ltir kadınla bir çocu
jun, alt kattaki ahırda bulunan iki deve 
ye Wr eteiin ölümüne aebeb olmuıtur. 
Bir bdm poliı tarafmdan kurtanlmaı • 

• _._. __ ..,:,.. _;:.ı,_ arkada-
br. Ba ..,... 7-- ~ 
ki nde tle Wyüii bet pfQMla ~ im 
enkaz altında .....- ölmüt, ana '°' 
....... " kurbıi 

1 

•tbr· 

(Başı 1. inci saytlada) 

saylavhkta da şehir mecliıinde ol
duğu gibi muvaff akiyetler diledi 
ve yardımlarını unutamayacağı iki 
arkadaıının Kurultay sıralarında 
da Ankara tehrin: alakadar e • 
den meıeleler üzerinde aynı haa
aaıiyet ve alakayı aöatereceklerİ· 
ne inanı bulunduğunu ve hemen 
her İntihab deverıinde bir iki ü • 

yeyi ıaylavlığa seçilecek kadar 
değerli ve ıeçkin bir heyet ile be
raber çalııtıiından kıvanç duydu
ğunu anlattı. 

İstifalar okunarak toplantıya 
son verildi. 

Yeni yıl büdce 
hazırlıkları 

Maliye Bakanlıjı Evkaf ıenel 
müdürlüjünün 935 büdce proje • 
ıinden baıka bütün müllıak büd· 
celer üzerindeki tetkiklerini bitir· 
mittir. Bakanlık 1935 büdceai u. 
zerindeki tetkiklerini de bitirmek 
üzeredir. Bakanlar Heyetinin bu
gün toplanarak büdceyi tetkike 
batlamaıı kuvvetle muhtemeldir. 
Bu toplantılar bir kaç ıün devam 
edecektir. 

Tercümanlar kursu bitti 
lstanbul, 16 (Telefon) - lıtanbul 

belediyesinin açtığı tercümanlar kursu 
bitti. Pazarteıi günü imtihanlanna bat
lanacaktır. 

Kültür Bakanlığında 
tayinler 

Kültür Bakanlığı teftit heyeti 
reiıi Bay Avni bat müfettiıliie ta· 
yin edilerek yerine bq müf ettiı 
Bay Cevad, Urfa maarif müdür • 
lüjüne de Niğde maarif müdürü 
Bay Şevket tayin edilmitlerdir. 

Kimya profesörlüğüne 
talibi er 

lıtanbul, 16 (Telefon) - lıYiçre'de 
lNr kaza neticesinde öl• iiniYenite kim-
1• profesörü Jerine üç ecnebi profesör 
talib ohnuttur. 

ANKARA RADYOSU 
Bu aktamki program budur: 
19,30 - Ziraat Bakanlığı saati 
19,40 - Musiki: 
Liszt Sonate si Mineur 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
20,00 - Necib Fazılın aaad 
20,10 - Danı musikisi 
20,30 - Muıiki: 

Liut Sonate'ın devamı 

Piyano: Ferhunde Ulvi 
20,50 - Haberler • 

= 

B I ., z guldil'tt seylav sı~1ml '1olayısilı lırb. tıralıridan itlncl seçmenler ı~ını verilen yemekten &irb 
u res mıer on 1 b · L • • • • '

" ü ü El Lafa birlig"'iyl• yurd iılerini başaran a11a 1111.aç saat ıçıa bıle olsa bır masa etrafında toplanmaları. 
görua Jt r. ve • . . • 
yurddaki bölünawz gilc bütüalüğQnüa canlı birer belgesıdır. 

Cuma günü İstanbul'da 
. yapılan fut bol maçları 

Evelki gun lıtanbulun üç sta· 
dınd.t da mühim fut bol maçları 
yapılmıştır. Taksimde fenerbab· 
çe ile Vefa arasındaki müaabaka 
çok ehemmiyetli sayılıyordu. Ve
fa takımı geçen devrede 5 - 1 
fenerhahçeyi yenmi,ti. Bu sefer
ki oyunun ehemmiyeti de bundan 
ileri ıeliyordu. 

iki takım oyunun ilk yarısını 
birbire beraberlikle bitirmi,lerdir. 
ikinci yarı oyunda f enerbabçe 
çok ağır baıarak üç iol daha yap. 
mı' ve bu suretle maçı 4 - 1 ka
zanmıthr. 

Şeref stadında; yapılan Gala
tasaray - Süleymaniye maçını 
4 - O Galatasaray kazanmııtır. 

f enerbahçe stadında yapılan 
Betiktaf - Beykoz maçını da 
9 - 1 Betiktat kazanmıştır. 

/ 

Kadın saylavlarımız 

Alyoa say/avlığına .çilen Bqu 
Mebrure Göneac'ia bir lotoiralıaı al. 
dık. Kıvancla lcoyuyoru._ 

•• • 

Hava durumu 
Ziraat Bakanlıiı meteoroloji enıtirii· 

ıünden ahnan malümata ıöte IOD 24 

aaat içinde f:.ae mıntakaaiyle Doiuana

doluıu ve Karadeniz ıuyılanncla Rize 

çevreaı yaiıtlı ıoçmittir. 

Y •iıt t:aıc: mantakaamda J•illMlr ft 

cliier rerhırde kar teldiadedir. Karaa 
toprak UHrınde yaptıjı kalıahk Kanta 

199, S.rıkanutta 82 aantimetttdar. Ha • 

va auhunehnd~ biı •ua e•ele M&ar .. 

T rakra ve Ese mıalakalar_. ti derece 

etrahnda kaydedilmiftll'. Bw mullalMI 

Ortaanadolu n dojua ... cloluaıaacla ı ... 
va •On bu ıüa içinde bet clel'ece dalla 
aojumuıtur. Ea dutük auhtlMt ..., ...... 

qajı ollllllk üeere Karı, t:.rauna-. Ço • 
nam'd. il, Kaıı.monu da 10, Sivas ve 

Y oqad'ta 9 dereçedir. 
En yukıek ••caklık Ada ... ·ct. safına 

uatund, llS dereı:e kaaydcdılmııtir. 
Ankarada düıük auhuoct sıfırıa al • 

tında 7 ve. dün aaat 14 de ıuhunet sıftr 
dereceye kadar çıkmııtu. 

Sabah Hat 1edid~ ba.hyen k•r ar,ı. 
lıldı olerak 9,30 a k•dar devam etmitt.r• --.. ··-Yeni kontenjan lu1r11rmımcsi 

Yeni konten1an kararnamesi· 
nin huırhiı bitmek uzel'edir. Bu 
kaarrname altı aylık olarak çar• 
tunba ıünü reımi gazete ile ilan 
edilecektir. 

ı~ıanhu) liman şirked 
mürakit.liği 

lıtanbul liman tirbti ıenel 
Tııüdürlüğü mürakiblijine kasanc 
cemyiz komiıyonu azaımdan Ce • 
mal tayin edilmittir. 

Balllewl ....... il ıallattadı 
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J{. ayholan Hindistan yer yoktur. Bundan başka, Amerika biot 

'lt ~ zim gibi pek de ihracatına ve ticaret 

Yabancı gazetelerde Okudukl 1 donanmasının gelirine bağlı olan bit 
8 şubat 1935 tarihli Deyli Meyi ga· 

.,etesi "Kaybolan Hindistan,, başlığı 

altında şu başyazıyı yazıyor ı 

Bugünlerde hUkfunet. Hindistana bir 
dominyon vaziyeti vermek ve bu husus· 
ta Lord İrvin'in beş yıl kadar önce aöy· 
lediği kötü bir nutku bir alet gibi kullan· 
mak sıyasasını güdmektedir. 

Herhalde bakanlar daha eyi dikkat 
edecek olurlarsa bu dominyon va.ziye• 
nnin Hindistan barışı ve imparatorlu· 
'tun güveni için bir tehlike ve bir kh· 
did olduğunu göreceklerdir. 

Bu karar, Lord Birkenhed'in birkaç 
defalar tekrarladığı gibi, Hindiıtana Ö• 

teki dominyonlaıa olduğu gibi bir ka• 
aunu esasi venneık ve ona ordu, polis, 
edliye ve mülkiye hizmetleri Uzerinde 
lteki kendi kendini idare eden domin· 
1onlar kadar murakabe hakkı bağışla· 
mak demektir. 

Hatta bu yeni durum, orada impara~ 
•rluktan ayn bir cilmhurlyet kurulma· 
• ve imparatorluk herhangi bir savaşa 
İatıldığr nman cümhurlyetin bitaraf· 
~mı ilan etmesi hakkı bile mwzuu
!iahs olmuştur. 

Şurası muhakkak ki Hindistan kon
e:esi üyeleri eğer bizim ne yaptığını 
bilmiyen hiHlne tabi diplomatlarımız 
tarafından bu hak verilecek olursa bu· 
au bile kullanmak dileğindedirler. 

Artık ingilis ulusu, llerd~ çıkacak 

ilk savaşın Hindistamn iltiklalini ve 
liitaraflrğını ilan ettiği takdirde vazi· 
7'1'tin ne olacağmr dügUnaUnler. 

Topraklarmda daim! olarak 60 bin 
Spgiliz askerinin durduğu Hindiatarun 
4turunıu öteki nonnal 4om.inyonlardan 
iıamamiıyle farklıdır. 

Eğer beya.ı kAğrd kanunu eaast&ine 
'W'llcud verilecek olursa o saınan Hin· 
.. tandaki gUçJWder bUsbtıtUn artacak· ... 

Bu hususta meıhur Mk~ri mütehas· 
.. , General Baird Smitıh'in tetkik ne .. 
jİceıindc bildirdiği mtltaleaya göre 
Slndistan ldarai ve Hindistan ordusu 
lıilndlileştirilcca olursa o zaman ora• 
lakl lngilia kunetlerine kendi ıelamet. 
Itri için çekilmek dü§OUktir. 

Fakat eğer Blndistan bir dominyon 
olmak hakıkıru kullanmağa başlıyacak 
.ıunıa o .ıaman bu kuvvetlerin tekil· 
Dıeeine mUıaadı etmiyecektir. Çilnkil 
bayle bir hareket kendi bitaraflığını 
hndi eliyle bozmak demek olacaktır. 

Onun U.ıerine oradaki lngiliz kuv • 
wtlerinin vulyetlerJ bundan bir buçuk 
Mır evel York•taki kuvvetlerin vaziyet· 
lirinden daha feci ve elim olacaktır. 

Bakanlanmıs yeni gütmekte olduk· 
Jarı Hindistan ııyasasmın askeri alan
lı ne manaya ~ldiğini dilşUnmU,ler 
mtdir? 

Bu dominyon olmak hediyesi tama· 
anJyle yepyeni blr Jeydir. 

Yoksa Hindistan ihtilalcllerinin tch· 
Clldi karşısında nvallıca onlara mesu• 
11.yet vermek ve bu suretle silahlarını 
•llerinden almak gibi bir 11yasa dü~Un· 
lbek gafletinde midirler? 

Kaybolan bir sovyet tayyaresi 
Nevyork, 16 (A.A.) - "Pravda,. ga

•tesinin verdiği bir habere göre. Tun
Clra'da kaybolan Sovyet tayyaresinde bir · 
pilot, bir makinist iki de yolcu bulunu
yordu. 

Tayyarenin, henüz izi bulunamamış
tır. Yolcularm beraberinde pek az yiye• 
ter< vardı. 

Sis yüzünden bir tayyare düştii 
Mesina, 16 (A.A.) - Bir deniz tay. 

yaresi bir yerde sis içinde düşmüş ve 
yanmıştır. Üç tane kömür halin,e gelmiş 
eesed bulunmuştur. Ölümden kurtul· 
anuş olanlar olup olmadığı belli değil. 
arr. Londra bava işleri bakanlığının 
bir bildiriğine göre tayyare, Napoli'• 
den Malta'daki K.alafrana üssüne gidi. 
yordu. 

Tayyarede dokuz kişi vardı. Bunla • 
&m ikisi zabit biri de yolcu idi. 

Mcsina, 16 (A.A.) - Royter ajan. 
Pllın öğrendiğine göre kazaya uğramış 
.ıan tayyare.nin içinde sekiz kişi bulu· 
Puyordu. Bunların hepsinin de ölmüş 
oldukları resmen bildirilmektedir. Ka.. 
111, ıaat 11.35 te olmuştur. Kazanın hiç 

Mr phidi yoktur. Şiddetli yağmurlar 

'" karanlık dolayısile yardım işi bu 

tabaha bı~~··· 

.. ar 1 mı~~ ~~:.:::.ıı:~:· .~:!o:::'~~.n~~'.o:U'~'. 
İngiltere ile Amerikada ulusal kalkınma 

Yazan: Loyd Çorç 
Eski Britanya Ba§bakanı. 

Londra, &onkanun - Cümhur Reisi 
Ruzvelt'in Birleşik Amerika hükQmet· 
!erinde gerçekleştirdiği aıyasaya andı· 
rır ıyerleri olduğu için, bugün ingili.ı: 

ulusuna kabul e~tirmek istediğim büyük 
Britanyanın ulusal kalkınma programı 
birçok çevrelerde Meta bir nevi "Nev 

Deal,, sıyasası diye telakki edildi. Her 
iki programın da düşünce ve amaclan 
ıbakımından hakikaten birlik gösteren 
yerleri vardır, Her iki programda iş

ai.dere iş bulmak amacı güdülmektedir. 
Bu ise yalnız zaruretin doğurduğu ge· 
çici işler bulmak değil, devamlı bir re· 
fah halinde yeni bir çalışma biçimidir. 
Bitim ileri sürdüğümüz çare ve yolla • 

nn çoğu biribirlerine benziyorlar. Bu 
böyle olmakla beraber, Okyanus'un ge
rek bu g~ekse öteki yanında tatbik e
dilebilecek olan bir program projesi, 
her iki ülkeyi alakadar eden meselelerin 
esasında ve soysal kanunlarının mevzu· 
atındaki ayrılıklar dolayrsiyle kullanı
lamaz olacaktır. Büyük Britanya'da sa

na.yiin sıkıntısı ve elde bulunan işçi 
kuvvetlerinin geniş bir alana yaydan 
işsizlik meselesi Birleşik Amerika hü
kfımetlerinde giden çok daha eski ta
rihlidir. Buhran bizde on dört yıldan
beri sürüp gittiği halde Amerika'da ta
mamı tamamına üç yıl önce başlamış
tır. 

Buhran, her girdiği ülkeye başka 

ıba~ka biçimlerde uğradı. Cüınhur Re· 
isi RuzveJt, ülke içindeki sıkıntı en son 
hadde vardığı, kaçakçıların, çetecilerin, 
başrbozukların nizamı ve güveni tehli· 
keye soktukları, yüzlerce ve binlerce 
banka iflas ederek yıkıldıkları, çift~
Jer pek büyük bir zaruret içinde bu· 
lundtıklan, &anayi ve daha başka kurum
ların esham ve tahvilleri hiçe indiği ve 
açlık kabusu şehirlerin sokaklarında 

dolaştığı sıralarda iş başma geçti. Bun
dan dolayı Ruzvelt'in banka işlerinin, 
reorganizasyon'u, içki yasağının kaldı· 
rılmasr, yoksulluk içinde kalan çiftçi· 
tere yardrm edilmesi gibi durumun za
ruri icablan olarak aldığı tedbirler, A· 
merika buhranının kendine bas tezahür· 
lerine uydurulmuş tedbirlerdi. Halbu· 

ki, ıoysal kanunlar koymak suretiyle 
Ruzvelt'in yaptığı ıslahatın buyük bir 
kısmı .zaten, çoktanberi İngiltere'de 

vardı. Ruzveltten önce, Amerika işsiz
liğin azaltılmasını, İngiltereden çok 
daha büyük bir ölçüde hususi yardım 
kurumlarının faaliyetJerine bağlamak 

mec.buriyetinde kalmıştı. Amerikalılar 

para yardımlarını toplama metodları 

lngilizlerinkilerden daha ziyade verim. 

li oldu; yoksullar için bu biçimde top
lanmış olan paralar, daima bizdeki ye
kunlardan daha yüksek bir miktarı bul· 
du. İngiliz ve amerikan yardım kurum
ları arasındaki tezadı bilhassa 1923 yı

lında Amerika'yı dolaştığım zaman an

ladım. Oradaki yardım toplama biçimi· 
nin ahlaki bir mecburiyet izi üzerinden 
yürüdüğünü gördüm. Yardım için top
lanmış olan paraların normal ve dıştan 
da görünen ihtiyaclarm tatmin edilme
si için olduğu anlaşıltyordu. Bu "husu
si., sistemin sıyasal birçok faydaları ol-

duğu gibi zenginliğin verdiği hakimi
yetinin daha ziyade güclü olmasına yar
dım ediyordu. Ancak işsizlik on mil
yondan fazla kişiye yayılarak üç kış 

ortadan kalkmayınca, böyle bir siste
min de zorla yıkılıp devrilmesi ve dev
letin yardıma çağrılması icabetti. 

Fakat İngilteredeki soysal kanun 
mevzuatı ne haldedir? İngiltere, bu hu· 

susi yardımlarla tamamlanan eski "yok
sul kanunu,, nun (Poor Laro) hiç bir 
zaman tatmin edici ve haksız olan yok· 
su1luk meselesine yetebilecek bir bi

çimde olmadığrm, yaşlılık, hastalrk, ve 
kabahati olmadan işsiz kalmak ilh. gibi 
şe·ylere koşamadığını daha bu yüzyılın 
başlangıcında anlamıştı. Bundan dolayı 
Britanya parlamentosu 1908 den 1911 e 

kadar bu gibi haller için anayasaya uy
gun tedbirler aldı. Parlamentonun, te
kaüd ve sigorta sistemlerini sokan ve 
onlara para veren tedbirleri o sıralarda 
Lordlar Kamarasiyle parlamento ara
smda anayasa etrafında büyük müca
delelere çığır açt~ 

Bu projelerin bütçeleri kabul edilin
ciye kadar, iki tane genel seçim yapıl-

ması lazımgeldi. Soysal ıslahatın tatbik 
edilmesinden şahsen mesul olduğum 

için bu sıralarda olan biten şeylerin ha
tırası tabiatiyle bende hala çok canlı 
olarak yaşamaktadır. O günlerdeki mü
cadeleler hayatımın en tatlı hatıraları· 

nı taşımaktadır. Benim koyduğum sis
temi bütün partiler memnuniyetle kar
şıladılar; hatta bu sisteme her parti e
linden geldiği kadar müzaharet ederek 
onu tamamladı. Soysal sigortanın kul-

lanışlı oluşunu herkes idrak etmiştir. 

Bu sigorta sistemi ile insanlığın birçok 
sefaletleri önüne geçilmiş ve bilhassa 
devamlı bir durum haline girmiş olan 
işsizlik devresinde İngiltereyi kargaşa· 
Jıklar ve ihtilal çıkmasından korumuş
tur. 

On dört yıl süren işsizlik devresni· 
de bilhassa bazı belli başlı mıntakalar
da en ufak bir biçimde bile asayiş bo· 
zulmamıştır. İnsanı şaşkınlığa sürükli
yen açlık olmamıştı. 

Reisicümhur Ruzvel t, Birleşik A
merika hükfunetlcrinde birlik bir dev

let sigortası sistemi yapmak istediğini 

ilan ediyor. Onun bu tedbiri almağa ka· 

rar vermesindeki isabetin İngilterede· 

ki tecrübelerimiz de hak vermektedir. 

Biz ingilizler amerikalıların yapmış ol· 

du ki arı birçok ıslahatı daha önceleri 

kendimizde tatbik ettik. Büyük Britan

ya altın esasını bırakmak, kambiyoyu 

düşürmek gibi hareketleri fevkalade za· 

ruretler kar§ısında daha 1931 yılında 

yaptı. Bizi idare eden devlet adamları 

altın standardı bırakılmasına teşebbüs 

eildiği zaman bu harekete karşı tehli

keli bir mücadeleye girişmişlerdi. 

Fakat hakikatlerin önüne durulmaz 

mecburiyetleri tarafından yc..Jdikled 

zaman bütün bu müddet içinde öz saa· 

detlerine karşı koymak istediklerini an

ladılar. Ruzvelt de güddüğü şuurlu sı· 

yasasında 1933 yılında altın piyedestal. 

inden aşağıya indi. 

Cümhur Reisi. Amerika işsizlerini 

büyük ölçüde yol ve yapı işlerinde, or
mancılıkta, güc istihsali için su tesisa
tı yapılmasında kullanmayı kendine iş 
edindi. Onun nafıa işleri programını 

1929 danberi ileri sürdüğü ve bugün
kü yeniden kurma sıyasasınm bir bölü· 
münü teşkil eden programıma benzet· 
mekte haz duyuyorum. Ruzvelt'in tek· 
lifleri ile benim tekliflerimin başbaşa 
gittikleri diğer bir cihet de ziraatin da· 
ha verimli bir biçime sokulmasında ıs
rar etmektir. Çiftçi pazarlarının daha 
sağlam temeller üzerinde kurumlandı· 
rılmasmı ve ailelere kendi geçimlerini 
kendilerinin temin edebilmeleri imkan
larını verecek küçük çiftçilerin çoğalt· 
tırılması her ikimizin de isteğidir. A· 
merika Birleşik hükfunetlerindeki çift· 
çi halkın yüzde nisbeti çok yüksek ol
duğundan, bizde olduğu gibi büyük öl· 
çüde tutulacak olan bir iskan şeması ne 
işsizliğin öyle kolayca azaltılmasına 

imkan yoktur. Her sınıftan çiftç.i işçi· 
}erinin Amerikadak.i sayısı İngiltere· 

den dört kat çoktur. Amerika hemen 
hemen kendi ülkesinde istihlak ettiği 
bütün zirai maddeleri öz ülkesinde is· 
tihsal edebilmekte. buna karşı İngiltc· 
re, ihtiyaçlarının yarısını denizaşırı 

yerlerden getirmektedir. Eğer İngiltc· 
redeki çiftçi işçilerinin yüzde nisbeti 
Almanya'daki ve yahut da Birleşik A· 
merika hükumetlerinde olduğu kadar 
bil.yük olmuş olsaydı, adamızda hiç iş· 
siz kalmazdı. İşte bu bakımdan da A· 
merika Birleşik hükumetlerinde bizde 
olduğu ölçlide bu istikamette yapılacak 
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Miitecav:ztn tarili (La Repu1'1ik'ten) 

çünün kırkta biri kadar yeri olan J..ıit 
adadan daha ziyad~ inkişaf imkanları 
vardır. Buna göre de amerikan içpazar• 

]arının bizimle mukayese kabul etmire· 
cek ölçüde geni§leyip yayılma kabiliye• 
ti vardır. Koskocaman imparatorluğu• 

m~ bu terazinin bir gözüne bir par«iCJ 
denk geliyorsa da, dominyonlarnnıı 

kendi sanayi kurumlarının tasasını ta~ 

şıdtkları gibi mügtem1ekelerin satına!" 
ma gücleri de. lı<ndi kabiliyetlerinin 
ölçiisilne henüz daha yaklaşmamışlar" 

dır. 

Ru.zvelt'in ileriyi gören metodların• 
dan biri de, b~armak istediği işlerin 

başına ihtısas sahihlerini ve ferasetleri 
keskin kimseleri getirmekt ir. 

Acun savaşında mühimmat istihsa• 
linin kurumlandınlmasını üzerime al .. 

dığım zaman. bu_yük biı muvaffakıyet" 
le aynı yolu seçmiştim. Benim şimdiki 
teklifim, muhtelif ulusal faaliyet alan• 

)arını temsil ve ameli tavsiyelerde bu• 
lunabilecek kabiliyette zeki ve feraset• 
li kimseleri içine alacak uir '"ulusal 

kalkınma idaresi,, kurmaktır. Amacı ol• 
mıyan şuursuz plan ve projelerle uğ" 

raşmadan ibaret olan eski sistemın, Al· 
tın standardını bırakıp gene ona dön• 

menin, sıkışık durumlar içine yuvarla• 

nıp tekrar altından kalkmanın lıu ka .. 
dar karışık bir biçimde modern olan a .. 

cunurnuzda pek çok insanın saadet vt 
refahına malolduğunu medeni devletle• 
rin anlamaları zamanı artık gelmiştir. 

Buharla elektriği kendimize hizmet et .. 
tirmekte olduğumuz gibi insan zekave• 

tini de kullanmalıyız; insanlık zeka ve• 
tinin kendine her şeyi yıkarak devirerel 
yol açmasına meydan vermemeliyiz.Ma 

li işlerin yeniden kurumlamp kontrol 
edilmesi bizde de, Amerikada da çotC 
zor bir keyfiyet olduğu gibi çok mU• 

him bir iştir. Topraklarımızdaki ulusal 
servetin devlet tarafından idare edilme• 
si gibi Ruzvelt'in çok şuurlu düşünce" 

sine ben de iştirak ediyorum. Progra" 
mım.ın en mühim unsurlarından biri dd 
biriktirilmiş para artıklarını makul 
ve müstahsil amaclarda kullanmaktırı 
Nira'nm sanayide iş saatlerini azalt• 

mak, buna karşı gündelikleri çoğaltma~ 
işlerini lngiltere'de büyük bir alaka ilcf 
taki.b ediyoruz. Eğer bu hususta ulus" 
lararası bir anlaşma yapılacak olursa, 

işsizliğin bliyük bir kısmı bütün bir ne~ 
sil için olmasa bile hiç olmazsa on yı} 
sUrmek Uzere halledilmiş olacaktır. 

Noye Fraye Prese,den 

Londrada teşl{ilatlı 
hırsızlar 

8 Şubat 1935 tarihli Deyli Meyl ga• 
ıetesi yazıyor: 

Son gtinlerde Londra'da l.ıulaşık bhı 

hastalık halinde mücevherat kaçakçılığı 

devam etmekte ve gizli pohs teşkilatı• 

nı bir hayli uğraştırmaktadır. 

Bu hırsızlıkları yapJnlar, teşkilatlı, 

otomobilli mütehassıs bir çetedir. 

Son Uç gün içerisinde bunların be§ 

defa hırsızlık yaptıkları haber verili .. 

yor. 

Bazan kocaman bir k.ısayı ela bera• 

berleriae alarak kaçabilen, gözden kay• 

bolabilen bu çeteler gayet hızlı giden 

otomobiller kul1anmaktadırlar. 

Otomobil, gene canilerin, kanunu 

çiğniyenlerin maksadına hizmet ediyor, 

Son yıllar içinde polis muhabere ve 
muvasala teşkilatı telgraf, telefon, tel .. , 

siz telgraf, otomobil, tayyare gibi va-4' 

sıtalarla bir hayli süratlendirilmiştf. 

Anlaşılıyor ki caniler de bu sahalardır 

tekemmül etmişler ve hızda polisi geri 

bırakmışlardır. 

Acaba seyriscfcr işine bakmak içiQ 

birçok polis kullanılıyor da böyle ~1 

tecileri kovalamak içın daha az mı ka~' 
lıyoi? 

Herhalde bu hızlı hareket etmek teş• 

kilatına malik haydudlau kovatamu 

ve yakalamak için daha mükemmel p04 

lis teşkilatına ihtiyacımız olduğu aşi .. 
kardır. 
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TEKNİK BAHİSLERİ 

Yurd Postası Bilginin yeni bulumlarJ. 
Cihanbeyli'de seçim ve müsamerf Gef,•ct'l.· zammım radyo maki11e si - R(l(h·o/mıide11 sonra· Tele vi•,·on ,.. l '-- ·1c • 

• • "'J - .. e eme""nı ten venı 
istifadeler - Radyo lambaları ııe ııb - Oıom"ıik işaı·etler ve nakil va81ıala _ E d~ 

Ci!~aııbcyıi d· i':-2-SlJS de Saylav ve 
9-2-S35 de vilayet kurultayı üyeleri se
çimi ycıpılmış her iki seçimde rtyler top
lu olarak fırka namzedlerine verilmiştir. 

~--~ akşamı bütün ikinci seç
n-.cnıeı ~ıu .. ya gelmiılerdi. Fırka Sl!Ç

lbenleri güzel evinde toplamış, her ta
rafı buyuk devrin ana çizgilerim be

lirten dövızlerle, bayraklarla ıüslenen 
fırka okuma salonunda geç nkitlere 
kadar oyunlar ve eğlenceler devam et· 
llbİftir. İkinci ıeçrnenler fırkada konuk
lanınış ve aiırlanmışlardır. 

Cuma sabahı, kamunun gô.zündc i>Ü• 
Yük yumuşa ortak olmaktan doian bir 
l§ık yanıyordu. Önünde davullar çalı• 
nan fırka evi, gelen çokluk çemberile 
çevrilmişti. Saat sekizde seçim batla• 
rrıış, yoklamadan sonra büyük Önderin 
beyannamesi okunmuştur. Anık aeçmen• 
ltrin saygı durumları içinde okunan 
beyanname sürekli alkıtlar içinde bit• 
nuş ve tam çokluk içinde fırkaaı nam• 
Zed!erinin kazanmasından doğan aevinc 
Uzun zcıman sürmüştür. Gece, gene fır• 
ka salonunda Cihanbeyli gencleri tara• 
fından bir müsamere verilmiştir. Gene• 
lerin cazib müsameresinde bilhaısa "Ha· 
ınarn parası,, adındaki komedi çok hoşa 
titıniştir. Çifte sağırlar piyesi, danalar, 
tğlenceler uzun zaman ıürmü§tilr. Cu· 
lnartesi sabahı yapılan vilayet kurultay 
Üyeleri seçiminde de gene fırkanın dört 
naınzcdi - Bayan Perver İhsan, Bay 
T~fik Ünal, Bulduk Erdal, Hüseyin 
Baran kazanmı,lardır. Cumartcai pnü 
halk oiı:uma salonunu dolduran ikinci 
llliıntehib kalabalığı, fırka Genel Kiti
bi Receb Peker'in saylav seçimi müna
&ebetiyJe fırkaya göıterilen alikadan 
dolayı te .. ekkürünü bildiren Cihanbey
li fırka ba!kanına yolladığı kutlama 
tel yazısını dinlemiştir. Bay Receb Pc-

lcer'in tel yazısı hararetle alkışJanmıt· 
tır. 

~ ihanbcyli'de aldığı tedbirle ikinci 
seçrnenleri büyük ekseriyetle toplıyan 
ve seçimi iyi başaran çah§kan kayma
'·.ım vekili Baki Başaran ve ıesmenlr 

Cihanbeyl/ F11& Başkanr 
B•y Ali Fuad On•l 

rin uluaal duygusunun heyecanlı hare
ketiyle 10nuclanan müsamereyi ve ge
nel durumunu iyi idare eden, kazasının 
ileri in.kipflannı kendine ülkü edinen 
dirik fırka batkanı Ali Fuat Unat bü
yük gayretlerinden, alakalarından do
layı hararetli tebrikler kazanmışlardır. 
Cihanbeyli'ye gelenler, müaamerelerin 
ve gene toplanırJarın tekrarını istemek

tedirler. 
N. A. 

Aydm'da türlü çalışmalar 
Aydın maliyesinin 934 mali yılı aon· 

kanun ayı sonuna kadar muhtelif ver
Cilerden tahsilatı geçen yılın aynı ayla
'1ndan 46627 lira fazladır. 

933 mali yılında kazanc vergisinden 
SS4Sl lira, 934 yılında 60372 lira, 933 

lnali yılında bina vergisinden 20979 li
ra, 934 yılında 32572 lira; arazi vergi
tinden 933 yılında 64562 lira 934 yılın
da 77740 lira, hayvanlar vergisinden 
933 nıali yılında 158521 lira 934 yılında 
lıse 174456 lira tahsilat yapılmıştır. 

Aydın mıntakası spor kongresi dün 
't'alinıiz Bay Fevzi Toker'in başkanlı· 
lında toplandı. İstifa eden eski heyetin 
r.porunu eski reiı Nafiz Tunçer oku
.S11. Rapor canlı idi. Eski heyetin haki
.. teıı çalı,tığı görülüyordu. Rapor ay· 
llıeıı onandıktan ve hesabların bakılma
lı için bir komite ayrıldıktan sonra ıe
Shıae geçildi. Yeni mıntaka heyeti ıöy· 

' le kuruldu. Birinci başkanlığa Sırrı 
llun, ikinci bqkanhğa bikim Cevdet, 
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üyeliklere Nadir Birvar, Derviş ve Or
han Cemal, ayaktopu heyetine Nafiz 
Tuncer, Cel11, Nihad, Lebib ve Ekrem; 
atletizm heyetine Mazhar Nafiz, Şükrü, 
Etem Kadri, Nesimi ve Zeki seçildiler. 

Bazılarımızda bir telakki vardır, 

bulunduğu bir kurumun başından ayrı
lanlar orada gene iş almak için baş ol
mak isterler. Dün böyle olmadı. Spor 
centilmenliğinin ne olduğunu tamamen 
gördük, eski başkan ve üyeler teknik 
heyetlerde bizde iş alacağız ve çalışa
caiız dediler, iJ aldılar ve yeni arka
daılariyle elbirliğiyle çalı§11tağa başla
dılar. 

932 yılı ilkkanun ayının 28 inci ge
celi Çine'nin Demircidere köyünde otu· 
ran eeJri umumi mec1iı üyelerinden Ka
racasulu bakkal Muıtafayı parau için 
bofup öldüren Aynı köyden Salih of· 
Ju Ahmed ve kardep Olll'Mln ile suç ar
kaclafları Bahri hakkında Aydııı ağır 
ceza mahkemesinde 01m1n ve Ahmed'e 

Gelecek zamanın raılyo ma -
kine•İ: 

Şu, bizim bildiğimiz, ses alıp veren 
radyo makinalarının bundan on sene 
evelki haJJeriyle bugünkü milkemmeJi
yetini göz önüne getirin. Arada ne bil· 
yük bir fark görürsünüz. Ben kendi 
hesabıma ilk radyo sesini 1922 de din
lemiıtim. lıittiklerim bir ıürü parazit, 
ıslık, cırıltı ve araya sıkıtmış tc-ktük 
kelimelerden ibaret idi. Bütün bu mah· 
ıular kısa zamanda, bü!lblitün değilse 
blJe yüzde doksan kayboldu. İşte 
ıu dakikada benim sesimi de tama • 
mlyle net olarak dinliyebiliyorsunu:z. 

Ses meselesini şimdilik bir tarafa 
bırakalım. 

Radyofoni'den sonra, şu, hcrkeııin 

merakla beklediği televizyon geliyor. 
Televizyon, biliyorsunuz ki uzaktan 
radyo ile görmeği temin ediyor. Yakın 
.zamana kadar bir laboratuvar işinden 

ibaret olan televizyon artık piyasa~ 

bile ~ıkmış bulunttyor. Hatta birkaç 
giln evel bir gazete, Londra'da büyük 
bir televizyon istasiyonunun inşasına 

batlandığını haber veriyordu. Televiz
yon da artık, henüz çocuk çafında ol· 
makla beraber doğmuş ve gürbüzleşmif· 
tir. 

Gelelim telemekanik'e: 
Telemekanik de bilirsiniz ki uzak

tan, radyo ile hareketleri idare etmek 
demektir. Bu işin de esasları bulunmuş, 
ve hazırJanmııtır. Henüz bu da bir la· 
boratuvar iti iıe de pek kıaa bir zaman 
aonra telemekanrk de muhakkak piya· 
aaya çıkacaktır. 

Sonra; madam ki radyo ile ses alıp 
vermek meselesi balledilmi§tir, şu hal
de pratik bir çare bularak kısa dalgalı 
huıuıi radyo telefon iletJeri yapmak 
da mümkündür. Yani bugün bildiğimiz 
telefonları, telsiz telefon haline geçir. 
mek de mtimkündtlr. 

Bütün bu izahattan anlatılıyor ki 
bir müddet sonra mesela 1950 senesin
de kapalı bir sandık halinde bir Alet 
alaca-kamu. Tahminen bir metre yük
sekliğinde dolap gibi bir ıandık. Bu 
sandığa elektrik verip düğmeıioi çevir· 
dikten sonra üst, orta ve alt kapakla· 
rını açınca ıunları g8rece k&iniz. 

idam, Bahdye de S yıl ağır hapiı ceza
ıı verilmitti· Temyiz mabkemeıl Bahri· 
nin cezasını tasdik etmit ve diğerleri· 
ninkini yaılarının teabit edilmemeıi ve 
bu suçun bir veya iki kişi tarafından 
yapılacağının doktor raporu ile belli e· 
dilmemesi noktasından boznıuıtu. Bu 
noktalardan tekrar başlanan mahkeme
de suçluların yaşı belli edildi. Doktor 
raporu ile bu ıuçun iki kiti tarafından 
yapılabileceği anlafıldı. Dün Aydın •· 
ğır ceza mahkemesi suçlu Ahmed ve 
Osmanın tekrar ölüm cezasına çarptı
rılmalarına karar verdi. 

n n •onro a •• 
Oıt rafta bir televizyon makinesi 

bulunacak. Bunu ayar edince istediğiniz 
operayı yahut konuşmak iıtediğiniz a
damın hayalini görecekıinis. 

lambaları takılmıt- Şimdi, ara sokalte 
tan ımud cadde)'e yaklaşan otomobilill 
infrarouge ıuaı, ipret kulesinin Uzu~ 
deki Sellene ıeJince buna batlı olall 
n kendisine ıekn infrarouge plari~ 
le harekete pçen mekanizma kule &z• 
rindekl ipred otomatik olarak itletdt" 

Orta rafta duran mikrofon sizin se
sinizi alıp götürecek, onun yanındaki 
oparlör de ıize istediğiniz sesi eetire
cektir. . y ' nyor. ani an sokaktan eelen otomo-, 

Alt kattaki rafta bir tele daktilocraf 
bulunacaktır. Bu makineyi bir teleme
kanik ajansa bajladıiınu takdirde bU.. 
tün gece kendi kendine ifliyecek ve ıiı 
sabahleyin yatağınızdan kalktığınız va
kit bu ajana haberlerini, bir çok IÖZ• 

leri, hatti bir sllrü gazete makalelerini 
kiğıtlar üzerine pzelce yuılmıı ola. 
rak bulacaksınız. Yani lletlerin altka
tı küçük bir matbaa gibi durmadan ça· 
hsacaktır. ,, 

" ,, 
Dinleyicilerim; bu ~dıiım vasıf. 

ları t&§ıyan bir makinenin yakında e -
vinize yerleftirilmeıi için biç bir femıt 
müıkül kalmamıttır. Bunu en geç 1950 
senesinde görecefiı .. 

RaJyo lcimbaları tıbbi muaye
nelerde Je İf •örüyor: 

Cambridge lnlveraitelinln tab fa • 
killtelİnde yapılan ve mUlbet neticeler 
veren bir tecrübe nr. 

ProfnCSr E. D. Addan Ye ui8tanı 
Matt:bewı tarafından bir ilet yapıbmf. 
İçinde 12 adet radyo Amplificateur 
limban bulunan ba Alet, dlmafm elek· 
trik lmpula'lerini yani Dllbularım o 
cadır kuvvetli olarak belJI ediyor ki 
bunu ikinci bir ilet ile teablt ederek 
meıela bir film berine geçirmek mllm
kün oluyor. Film üzerine geçen bu 
kaviıler dimağ lnnlarınm belirtllnıe
ıinde büyük itlere yarıyor. 

Dimafın coıkunluk, teeullr yahut 
ıükGnet hallerinde birbirinden çok fark 
lı olan lhtüu adetlerine ~ dlmalm 
aafJıfı, dOzıUnlOll veya bosuklup 
hakkında kati kararlar verileblUyor. Bu 
yeni ketfin bu Hhada yeni bf r çıfır 
açacağı Umid ediliyor. 

" . .. 
lnlrtırocqe fllClltıranan aeyriae· 

ler iflmnJe lıallanıllfl: 
Bilirsiniz iri blVük ıehlrlerin pek 

çoğunun meydan n ıokık bqlarında, 
eliyle, koliyle ltaret yeren tık belediye 
memuru yerine uzaktan idare edilen o 
tomatik ipretler bllanılmaktadır. Bu 
otomatik itaretltr bile ihtiyacı tama • 
mile örtmediği için daha f~alı çare
ler aranmaktadır. 

B:.ı maksadla geçenlerde Plza'da ye
ni bir esas dahilinde baııka bir çarenin 
ıu ıuretJe tecrübeıi yapıbmftır: 

Meydandaki ipret kuleahıin her yU 
zUne Sellen aeUUlerl yerlettirilmif. A· 
ra sokaklardan ana caddeye çıkacak o
lan bir kaç otomobile de Infrarouge 

bil, ıelmeı.te oldufana, cadde ü.zerincte. 
y6rfiyen ~Je bu auretJe otomad 
olarak haber wrmiı oluyor. 

Teınü -.,..,. lüııma: 
Dar ve lrapalı bir odada bir kaç ki§I 

bir kaç saat oturunca insan dıtarıf• 
çıkmak, temiz hava almak ihtiyacına 
duyar. Faala kalabalık yerlerde mea .. 
li lokanta ve ıuioolarda duvarlarıq 
içerisine aspiratörler yerleştirilir. B11 
aspiratörler içerdeki piı havayı dıpra. 
ya eönderir. Çıkan havanın yerine Jra. 
pılardan, pençerelerden temiz bava &f• 
rer bu suretle o yerin havası yeniletti• 
rilmiş olur. 

Acaba bir in.ana ne kadar hava la· 
zamdır, yahut kapah bir oda ne kadu 
büyük olmalıdır ki bir insan bunun 
içinde sabaha kadar rahatça uyuyabil· 
ıin. Bunwı heubı fÖyledir: 

Bk insan çocuk yahut genç ikeıı 
daha çok havaya ihtiyacı nrdır. Bit 
inaaıwı en aa Jaavaya muhtaç olduiu 
saman 30 uncu yqıdır. Otuz yaşında 
ve istirahat Jaallııde bulunan bir adanı 
daltllrada 16 defa nefeı alır. Her sefe• 
rinde yarım lltre hava teneffüs eder, 
Şu balde dafdbda 8 litre, aaatta 480 
litre eder. Bu en az mikdar oldugu 
için inaanm 30 J'Rfmdan fazla veya ek• 
ıik oldufunu, hareket ettiğini de heaa .. 
ba kataraak en •§ağı bunun iki misij' 
lazım demektir. Buna da yuvarlak he. 

ıab aaatta bir metre miklbı hava diye• 
Jim. Havanm ytizde 21 i oksijen, )'ib• 
de O,o4 ti brb8a Mldidir. Ust tarafı 
en sc>k azot Ye J'Ck ctizi olarak da ar • 
ıon. neon PM gazlar vardır. Bu ter• 
kib temiı. ba•uaı terkibidir. Pakat hı· 
IUlin ciğerleriılıdcn çıkan havada yüz .. 
de 16 okaije• w yüzde 4.34 karbon a• 
ıidi Yardır. lu hesaba göre her sefe .. 
rinde havanın oksijeninin yüzde 5 ka~ 

darı kimyevi defifikliğe uğrayor de • 
mektir. Ya§81118k için bi%e lhım olan 
oksijen oldufum göre bunun azalması 
ııhhatimizi boıu. Bu aebcbten, deniz• 
altı gemileri gibi havasıa yerlerde çe• 
lilr titeler lginde ııkı§tmlmıı oksijen 
bulundurulur. 

Biraz evel ıöylediğim ıakamlara gö .. 
re, oturacağı~ yatacağınız odaların 
ne bBytlkHlJrte olman Juım geldifinl 
kendinia helllblayabilirlinb. 

Bir yerin llaYUmJ delittinnek için. 
kapıları, pencereJerl açmak, aaplratlSr. 
çnlrmek gibi prelerin aofuk hanlar· 
da bazı ııhhl &Marlan •ar. Bu it Jçln 
bugün bulwı• ea IJbhl ve modem tek----l/ılls-!ln romanı 1'e1riu: 2 Nihayet, yedi y~ retmiş. ye_di basama- da bildiklerini ona anlattı. Mastro beni balı-

ğın sonuncusuna erııtık, eskı bır kale kapı· çesinde bir bardak ıarab içmeğe çağırdı. 
ki ağactan topladıimı seyretmi§ oldu9 
portakaDarla gelip -mıza karışan kız 

smm son izi olan, kayalığa tutturulmuş ko- Bir kulübeye, bir de kiliseciğe baktmı. YW. 
caman demir menteşeli bir kemerin altm~an ğim öyle hızlı çarpmağa batladı iri urla ko-
geçtik: Anakapri'de idik. ~~ onnanlany~.e nuşabiliyordum. 
örtülü f şhiya, Procia, Posılıpo arasında, bu- Maria'ya: "Oraya hemen çıkmabymı,, , 

Yazan: Akse/ MUNT tün Napoli körfezi ayaklamnız~ a~~ se- dedim. Ancak, ihtiyar Mariya, ilk önceyi-
Tiırkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR rilmişti. Pırıl pml yanan beyaz bır çızgı ~a- yecek bulmağa gidersem daha eyi edeceği-

'.kaı; linde Napoli; tepesi pembe bulutlu Vezuv; mi, yoksa aç kalacağmıı söyledi; ve ben, aç· 
bcQ" Ya da, bundan dolayı, zarfları okumayı Sant Ancelo dağının gölgesine sığı~ış Sor· hk ve susuzluk yüzünden, istemiye istemiye 
41a den dilemişti. İhtiyar Mariya kaç yqm- rente ovası; daha uzaklarda, Apennın sıra- nasihatine boyun eğdim. Elimle Mastro Vi= 
lltı olduğunu bilmiyordu, yalnız on beş ya• dağlarının henüz karlı sırtları görünüyordu. ncenzo'yu selamlıyarak biraz sonra yanma 
1akd8!1beri, yani anası müvezziliği ~ bı· Başlarımızın tam üze.rinde,.bir kartal y~- gideceğimi kendisine söyledim. Tenha bir· 
t.a tıgı vakittenberi böyle mektub dagıtıyor· 1 ıkık b kaç dar sokaktan geçtikten sonra b"ır mey-"u Ok vaSJ gibi, kayalığa perçın enmış y ır 

· uma bilmedigv i de belli idi. d K bbe · k ım t dancıkta durduk •. uEcco la Be11a Marghen·-k · kilisecik yükseliyor u. u sı yı ı ış ı, 
lı arşıdan buraya o sabahki posta gemisı fakat biribiri yanına sıralanmış kocaman ta!,, (1) 
, e geld.iğimi ve o vakittenberi de hiç ~ir ıey duvarlar, dökülmek üzere olan cidarlarına Güzel Margherita, bahçesindeki masanm 
~cınış olduğumu söyleyince bana bır por- desteklik ediyordu. üzerine bir şişe pembe şarabla bir demet çi-
tin 1 daha verdi ve ben de kabuklarına~~. İhtiyar Mariya, anlattı: "Tiber'in bir ç~k koyduktan sonra makarnanm da beş da-
'- -~a~a kadar yedim. Öteki kadmm da, so~ kıkada hazır olacağını söyledi. 
~rn · · ttıgı eseri,, küçük kilisenin adını sordum. M . . 
11.a .ı ışıdince, sepetinden çıkarıp uza argerıta, Tıtiyen'in Flora'sı gı"bi san-
"cnı "San Michele,, d ·· ·· ·· · z meyvalan,, beni çok susattı. . . "S şın ı, yuzunun bıçimi gayet düzgün ve profili 

An d ? Yüreğimde bir yankı tekrarladı: an . 
Jla akapri'de acaba lokanta var mı ı ı en temız elen profili idi. 

11 ba Michele ! San Michele !,, B" Yır, Yoktu. Ancak, Sinyora Annare a • ıraz sonra, önüme, koca bir tabak ma· 
gayet lezzetli bir peynirle amucası papas Kiliseciğin üst tarafındaki bağda, ihtiy~r, kama koyup geldi, meraklı bir gülümseyit-

on Diyonizyo'nun üzümlerinden yapılmış bir adam, yeni dikeceği çubuklar için, denn ~e yüzüme bakarak, yanıma oturdu. Barda· 
'~efis şarabtan bir bardak verecekti. ~- hendekler açıyordu. uBuon giomo, Mastro gımı şarabla her dolduruşunda mağrur ha• 

~_&UZel Margerita (la bella Marghent.a) Vincenzo,, •Bağ da, kenarındaki kulübe de her veriyordü! •vino del par~co!,, (2}t pa-
;:~~ 1:abiidir ki onu da, bir ingiliz Jordu ile onundu; bu kulübeyi Mastl'O Vincenzo, "Ti· pasın sağlığına, onun ıağbğına ve bahçede-

t 
.. v~1 olan teyzesini de biliyorcJum. Ha- ber'in eseri,, nin, dört bir yanma serpilmiş 

biıniiyordum, mna la bella lıfargfıerita bulunan t8§ ve tuğlalariyle ve kendi elleriy· (1) l,t• gii%ffl Margftrita 

-.Upn8 w1 okistiy=ordmn.;;..=.;.~~~~~~~~ı._ınum~~U§~tu.~ltf~an-·_y_a_P_o_rt~a_ı_et_t_er_e_, _h_akkm __ ~-~~-'-2J_~_•_pu~ı-n_pr~•-bı_. ~~~~~~-

Ban Michele'nin kitabı 
dqi, kara cözlD, gibel Ciulya'nm sağbım. 
içtim. Analariyle büalan 61miişlerdi, erk~ 
kardqleri Andrea de gemici idi. "Tann bil 
lir şimdi nerede idi ol,, Fakat, teyzeleri Ka~ 
ri'deki hususi köşkünde idi. Onun bir ingili~ 
lordu ile evlenmiş o14uğunu tabii biliyor-
dum ! Tabü, onun adiDı da biliyordum a 
şimdi unutmuştum. Onun sağlığına da i 
mek gerektiğini hatırladıktan sonra, ba!mıı:lll 
üzerindeki gökyüzilnin perGze (3) gibi 
vi, papasın şarabmm yakut gibi kırının v 
güzel Margerita'nm da altın saçları ve gül 
dudaklanyla yanımda oturmakta olduğund 
başka her ıeyi unuttmn. 

Birdenbire kulaklarımda "San Mi:lch 
adı inildedi. 

"San Michele f,, Bir yankı gibi yüre • 
derinliklerinde tekrarlandı. 

"Addio bella Margheritafn 
"Addi o, e presto ritorno f,, 

mek? Heyhat 1 Kabil mi? 
Bcmboş sokaklardan, eliınden geldi 

kadar yolumu bulmağa çalq.arak, hedefilllAI 
doğnı geri döndüm. &imdi öile uykusu 
maru idi; küçük köy uyuyordu. Olinlf 
yanan meydanda killlleler yoktu, ldliaen • 
kapım kapah idi. (Sonu ftl') 

(IJl'iılN. 
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Kısa tefrika VE YASAYISLARI Yazan: Claudine CHO 

' ' 

Bitlere· gene kızlarla beraber gia 
- Fakat Maria, çarlık zamanında 

da öyle değil mi idi? 
- Evet ama, o buna benzemez. O 

zaman ruslar şimdiki kadar bedbaht de
ğilerdi; hiç olmazsa yiyecek bulabili
yorlardı 1 

Bir pazar günü kampa nazi fırkas . 

liyelerinden ve çalışma idaresinin bcllJ 
başlı şeflerinden Maria Burgstaller gel. 
eli. Ateşli ve zayıf olan bu kadının bü 
yük burnu, çelik gibi sert ifadeli çeh· 
resinin çirkinliğini arttırmakla bera
ber zekasını da gösteriyordu. Bu kadın, 
alınanlarda sık görülen "düşünce esa
reti,, nin tahakküm sevdasiyle birleşe
rek ortaya çıkardığı, münevver bir ka
dındı; yani nazi rejimine göre "yeni 
kadın,, ... 

Yüzünün dinliyenleri hükmü altına 
almak için takallüs eden sert çizgileri
ni görünce, sözlerini dinleyince, iş ha
yatının, erkek vazifelerinin kadına ta
bii mülayemetini nasıl kaybettirdiğini 
görmek kahil oluyor. Onu, yağlı burun
lu, dört köşe uclu kunduralar giymi~ 
bu kızların önünde, kadın güzelli ğin

den bahsederken dinlemeliydiniz. Kız
lar itaatli ve uslu bir tavurla dinliyor
lardı. 

Kızlardan birçoğu bundan beş yıl 

önce kiiltüre ve hürriyete susamış iken, 
Hitler'i hır defa gördükten sonra nasıl 
fikir değiştirdiklerini, nazi oldukları 
nı bana anlatmışlardı. Alman gencliği 
Hitler'i seviyor. Buna S. A. lar arasın
da bile ?rnekler gösterilebilir. Kurşu
na di..:ilirken ' 'yaşasın Hitler,, diye ba
ğıran Ernst' i unutmak kabil midir? 

Maria Burgstaller, nazi fırkasının 
isteklerinden bıkarak orkestra şefliğin
den istifa eden Furtvengler'den bah
setti. "Acıklı, çok acıklı bir §ey, diyor
du. Onun için bundan bahsetmemek 15-
:z:ım rhr. Bilh:ıs~ bu i ş hakkında hiç 
kim e bir fi kir edinmeğe :<.alk ışmamalı. 

Furtvengler fena bir nazi olduğunu 

göo;terdi demek yeter. Nasyonal - sos
yalizm sanattan da. her şeyden de kıy
metlidir.,, 

Kızlar bu sözleri de ses çıkarmadan 
dinliyorlardı. İçlerinden hiç biri söz 

almak istemedi. Furtvengler'in çekil
meye mecbur tutulması beni isyana ka
dar sürüklemişken, Bah'ın bir koralını 

veya Bethofen'in bir senfonisini ağla· 
madan dinliyemiyecek kadar musikiye 

hassas olan bu kızlardan hiç biri ses 
çıkarmadı. 

Yalnız söz bir propaganda filmine, 

onları gösteren bir filme intikal edin
ce uyandılar ve hararetli bir münakaşa
ya giriştiler. 

IX. - ÇaJı.;ma kamplarm<la a~k 

Bütün Almanya'yı gösteren bu fil
min adı "ben senin için, sen benim için,, 
41i. Çalışma idaresinin marşının ismi de 
böyledir. Filimde kamplardaki bu müş
terek fedakarlık havasını bu, çalışma 
ile geçen konforsuz hayatı çok eyi gös
teriyor. Fakat içinde büyük yanlışlar 
ela var. 

nik çare bu ialonlara doğrudan doğru
t"a sıcak hava vermektir. Bunun da 
eiası şudur: Duvarların içine yerleşti
rilen aspiratörler dışardan içeriye ha
va çekecek tarzda ters işletilir, fakat 
bu çekilen hava dosdoğru salonlara gön 
aerilmez, evvela elektrikle kızgın hale 
~etirilmiş satıhlar arasından geçirilir. 
Bu suretle ısınan havanın sıhhate za
rarı dokunmaz. 

" ,. " 
En uzun yol giden en hızlı tren: 

Bir Avrupa gazetesinde okudum. 
Zephir isimli, yağmur damlası biçimli 
ve Diesel motöriyle çalışan bir tren 
Amerikanın Denver ile Chicago şehir· 
leri arasındaki 1630 kilometrelik mesa
feyi 13 saat ve 5 dakikada katetmi§. 
Bu trenin vasati sürati bu hesaba göre 
aaatta 120 kilometre, azami sürati ise 
190 kilometre ediyor. Bütün bu mesa
fe için Diesel motörünün yaktığı ma -
zut ise 2250 litredir. Bu mikdar bizim 
para ile aşağı yukarı 90liradan ibarettir. 

Bundan daha mühim olan nokta, de
miryolu tarihinde bu kadar uzun me -
safenin bu kadar büyük süratle, bilhas
sa hiç durmadan katedilmiş olmasıdır. 

\ 

1 

Evvela, seyircileri memnun etmek 
için kamp kızlarının çok 'basit ya~ayış
ları ve sade halleri deği§tirilmi§. Kamp 
kızlarının rollerini yapan aktrisler de 
karavana yiyorlar ama, tırnakları cila
!ı ! Onlar da yerde yatıyorlar, fakat sa-

tenden pijamalar giyerelC ... Sonra film
de olduğu gibi, saçları altı aylık ondü. 
leli, oksijenli ve içi türlü şişelerle do· 
lu bir tuvalet çantasına malik bir kamp 
kızı görülmüş değildir. Düz saçların

dan ve alçak ökçelerinden, kremlerle 
öteki tuvalet levazımma karşı duyduk
ları istihfaftan mağrur olan sağlam ka
rakterli gene kızlar, filim için: "Yalan 
biz böyle değiliz 1,, diyorlar. Daha fe
nası var: Filim bir aşk hikayesinden 
başka bir şey değil; kampın en güzel 
kmna (filimdeki kızların hepsi güzel
di) nezdinde çah§tığı çiftçi sıkı bir kur 

Ki A DUYUKLAR 

Balllk devletlerinin işbirliği 
gerekliği 

Riga, 16 (A.A.) - Litvanyanın u
lusal bayramt munasebetile, Letonya 
içeriişler bakanı, Letonya - Litvanya 
yakınlaşma kurumunun kabul resmine 
gelerek, Baltık devletlerinin işbirliği 
gerekliğine dair gazetecilere beyanat. 
ta bulunmuştur. 

Sar maden ocaklarını dt·vlt•t 
i~lctecek 

Sarbruk, 16 (A.A.) - Neşredilen 

bir bildirimde, Sar'daki bütün maden 

ocaklarının, özel (hususi) şirketlere 

kiralanamayıp, ulus hesabına işletile

ce ki eri bildiriliyor. 

Biber spckiilasyonu nasıl 
yapılmış? 

Lonclra, 16 (A.A.) - "Di Ekono. 
mist., biber buhranı hakkında açık taf. 
silat vermektedir. Bu gazete, birinci 

derecede ihtiyac maddelerinde yapılan 
spekülasyona karşı şiddetli bir hücum 
yapmakta, hükl'ımetin piyasayı kontrol 
etmesini istemekteir. 

Gazete, Hatları yükseltmek istiyen 
bir sendikanın mevcud biberin hepsini 
aldığını, sonra acun mevcudunun gü. 
lünç derecede yüksek bir fiatla sunul
ması (arzedilmesi) yüzünden taahhüd. 
ltrini yapamıyacak hale geldiğini ha
tırlatmak~adır. Sendikanın taahhüdü, 
iki milyon ingiliz lirast idi, ve banka. 
lar, sendikaya yardım etmemi lerdi. 

Bir boks maçı 
Paris, 16 (A.A.) - Vagrarn salo· 

nunda, Fransa horoz siklctlerinin eski.· 
şampiyonu Liyonlu Doçiko, kübalı Fin· 
nigaıı'ı ilk ravundta nakavt etmiştir. 

yapıyor. Fakat kızın Berlin'de bırak
tığı nişanlısı, onu görmek için günün 
birinde çıkageliyor. Kıskandık kavga
ları, yumruk yumruğa döğüşler oluyor, 
kızcağız ne yapacağını saşrrıyor ve ni
hayet her şey yoluna giriyor. 

Fakat bu filim Rotenklempenov'da 
itiraz fırtınaları uyandırdı. Kızlardan 

biri - hem de en çirkini değil·, ayağa 
kalkarak şu hükmü verdi: 

- Buraya a§k girmez! 
Aacaba sahimi? 
Bana öyle geliyor ki bu en ztyacte 

her kampın haline, içindekilerin zihni
yetine ve haı icle olan temaslarına bağ
lı bir ~ev .. Arkadaşlarımın filme yap
tı'' ' .r.t .. lar, ileri sürdükleri tenkid
ler iı !!:J ~~ıphesiz samimi idi, fakat fik
r .n ·~-.. bütün Almanya için vaziyet ay
nı olamaz. Sonra Almanya'da bile ka
dınların çalıştıkları kampların namus, 
iffet bakımından kötü bir şöhretleri 

var. Kamplara düşman olan berlinli şık 
bir kadın bana: "Kampa giden kızların 
üçte biri (iki canlı) olarak geri dönü
yor., diyordu. At~~ olmıyan yerde du
man çıkmaz, derler. Şurası muhakkak 
ki eskiden yanyana olan erkek ve ka· 
dın kamplarını biribirlerinden ayırmak 
ı;uretiyle faydalı bir iş görülmüş oldu. 

Bundan sonra da bazı rezaletler ol
duğu şüphesizdir. Faraza yatakhaneler
de yüzü gözü açılmış bir iki kızın ko
nuşmaları, yahut kamp şefinin bazı pa· 
zar günleri kızların köyde dans etme
lerine müsaade etmesi ve nihayet ger ~ 

kızların her gün tarlalarda erkeklerle 
birlikte çalışmaları bu gibi skandalların 
çıkmasına kafidir. Zaten Rotenklempe
nov'da iken, bizimle beraber çalışan 

köy delikanlılarının bize mahcub fakat 
sinsi ve haris nazarlarla baktıklarının 
farkına varmıştım. 

Nutuk söyledikten sonra 
ölen saylav 

Londra, 16 (A.A.) - Müstakil say
lavlardan B. Con Slater, bu gece lst. 
burn'da bir ziyafette nutuk söylemiş, 

ziyafetten çıkarken ölmüştür. 
B. Slater, İstburn saylavı idi ve 46 

yaşında idi •. 

.Makoıı sakat olma..,ma 
ra~nwn uçnıu~ 

;:,anfransisko, 16 (A.A.) - Makon 
balonunun bünyesindeki zayıflık m.a
JUmdu. Tamir edilmesi için emir veril. 
mişti. Fakat tamirler bitmeden evci son 
uçuş yapılmıştı. 

Bu sözler, faciayı tahkika memuc 

komisyonda, tamiri yapmağa m.emur e

dilen mülazim Boloter tarafından söy. 
lenmiş ve komisyonda hayret uyandır
mıştır. 

İki balon kazasmdarı kurtulan 
miilazim terfi elti 

Vaşington, 16 (A.A.) - Batan Ma. 

kon gezerbalonunun kumandanı müla· 

zim Herbert Viley, yüzbaşc rütbesine 
muadil olan - Komander - liğe terfi 

ettirilmi:;itir. Kumandan Viley, Akron 
balonu faciasından kurtulan tek adam. 

dır. 

1\lctı·e sisteminin biitün acunca 
kabul edilmesi 

Paris, 16 (A.A.) - Norveç hükume. 
tinin talebi üzerine, uluslararası ticaret 
odası, bütün acunda metre sisteminin 
tatbiki meselesini tetkik etmektedir. 
Bilhası:a bu sistemin İngiltere ve Bir
leşik Amerikada tatbik sorumu görü. 

şülmektedir. 

Fakat kampta ciddiyet ve namus ha
kim. Maria'nın Paris'ten geçen bir ar
kad~ş1ndan aldığı ve katıla katıla gü
lerek arkadaşlarına tercüme ettiği mek
tubu, bir hafiflik diye telakki edemem. 
Arkadaşı Maria'ya yazdığı mektubt ıı 

şöyle diyordu: "Buranın insanları 
tuhaf. Geçenlerde r .,kakta giderken ı.,~ 

na "şekerim!" dedi. Başka biri de g i
derken bana dönerek '' küçücük be ren 
ne tuhaf!,. dedi,,. 

Kızların kendi aralarında açık :.açık 
konuştuklarına hiç rastlamadım. Fakat 
kampın da f)irt yaptığı ve yüz vermek 
istemediği için çok hırpaladığı aşıkları 

var: Bizden yüz metre ötedeki S. A. 
şefleri mektebi... 

Oradakiler her sabah şafakla bera
ber tüfekleri omuzunda talime gider· 
ken, bizim binanın önünden geçiyoı

lardı. Toprakla bir seviyede olan yatak
hanenin pencerelerinden kızlar onlara 
sabah karanlığında firari nazarlarla ba· 
kıyorlardı . S. A . lar geçerken şa rkı da 
söylüyorlardı. Söyledikleri daima aşk, 
sevda şarkıları idi . Kamptaki kızlar, 

S. A. ları gözetlediklerini göstermemek 
için karanlığa çekilerek onları seyredi· 
yorlar, hem de meydan okuyucu küçük 
kahkahalar koparıyorlardı. 

Getrude bana: 
- Kampın önünden nasıl geçiyor

lar, gördün mü? dedi. 

Muğlada kooperatif İ!Zleri 
Muğla, 16 (A.A) - Vilayeti

miz zirai kredi kooperatifleri or • 
taklarının kredi ihtiyaçlarını gi • 
dermeğe başlamıştır. Geçen yılm 
itleri tetkik edilmiş ve bilançolar 
yapılmağa başlanmıştır. Koope -
ratiflerin tütün işlerinde gözle gö
rünür tekilde bir ilerleme vardır. 
Mart ayında umumi heyet yıllık 
toplantıya çağırılacak ve 934 se • 
nesi hesabları tasdik ve yeni sene 
için de direktif alınacaktır. 

Ben ne demek istediğini kavrayanı 
d ı m. O zaman bana anlattı: S. A. tar 
şefi (daha otuz yaşına bile gelme 
bir delikanlı) ve üç arkadaşı bir gü 
yatakhanenin önünden geçerken i~er 
ye bakmışlar. Orada bulunan bir kız 
bunları fena halde azarlamış. Şef bu 
dan o kadar utanmış ki o gündenbe 
adamlariyle beraber giderken tam ka 
pın önünden geçildiği zaman faraz 
kamp sağda ise "sola bak!,,, solda is 
"sağa bak!,, kumandası veriyormuş. B 
nun üzerine S. A. lar da sahte bir ıı 

tangaçhkla başlarını, bu sağlam seciye 
li bakireler kampının aksi tarafına çe 
vi ri yorlarmış. 

S. A. ların ~efi kızları çok sevdiğ 

için, kızlar da aksine ondan hoşlanmı 

yorlar. Kızlara göre şef bunda mazur 

muş, çünkü "evli değilmiş!,, bununla 

beraber dehşetli çapkın bir adam. Ktı• 

lara öyle bir bakışı var ki.. Geçenlerde 

onları, S. A. ların yatakhanelerini gez

mcğe davet etmiş, bundan maksadı da 

kn lar ot minderlerde yatarken kendi· 

lcrınin pamuk şiltelerde yattıklarını 

gösterip onları utandırmak içinmiş! Fa· 

kat bizimkiler de hemen taşı gediğine 

koymuşl.u: Kamp kızlarından biri, S. 

A. ların ışefinin öniınde hiç meyva ye· 

mediklerinden bahsetmiş, o da kampa 

bir sepet dolusu elma göndermiş. Bu 

gibi hediyelerden hoşlanmıyan kamp 

şefi, elmaların parasını vermek istemiş. 

Ağır bir t:hkir, değil mi? Bunun üze .. 

cine de S. A. lar gene bir intikam ha• 

zırlam ışlar. Bizim kızları, bir sinema 

filmi seyrettirmek üzere kendi kamp• 

larına davet etmi~lcc. Fakat filim bit• 

tikten sonra "programa ilaveten,, bir 

karagöz oyunu ıöstemıişler. Bunda, bi· 

zim kampın kı.lvmdan biti onların 
güzel şiltelerini kıskanıyor, aksi bir 
suratla elmaların parasını veriyor ve 
sinsi sinsi yatakhanenin penceresinden 
d ı şar1'}'a bakıyormuş ... 

Kızlar da. erkekler de biribirlerini 
düşündükleri için, bu karşılıklı oyun• 
lar biteceğe benzemiyor. Hitler bayra• 
ğının gölgesinde kavgalar, cilveler de .. 
vam edip gidiyor ..• 

(Sonu var) 

Hallu:vinio açtığı kurslar 
Aydın, 16 (A.A) - Halkevi · 

nin dikiş ve nakıt kursu merasim· 
le açılmıştır. 

lzmir liman şirkdi tasfiyesi 
Tasfiye halinde bulunan İzmir 

liman şirketinin tasf İye işi bitmiş
tir. Şirketin heyati umumiyeıi 21 
şubatta lzmirde son toplantısını 
yapacaktır. 

St·lıir meclisi loplantısmı 
• 

bitireli 
Ş. Karahisar, 16 (A.A) - Ge· 

Aydın umumi meclisi açddı çen perşembe günü toplantısını bi 
Aydın, 16 (A.A) - Vilayet tiren şehir mecliıi bu sene kaza· 

umumi meclisi bugün merasimle mızda fenni bir mezbaha yapıl· 
açılarak çalıımalara başlanmıştır. masına karar •ermiştir. 

U\!lllll1llt tllllll lftlllllmıııııııııımmııımnııtıınıım11U111111 ı ı 

KtMSESiZ 
Hector Mallot'un meşhur eserinden 
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Nafıa Bak~nlığından: 
Vekalet ihtiyacc için muhammen bedeli 2135 lira olan 

ıOO ton yerli kok kömürü Haydarpaşada vagonda teslim 
sartile pazarhkla eksiltmeye konulmuştur. 
~ Pazarlık 4 mart 935 tarihine rasthyan pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret Odasr vesikası ve 160,13 liralık mu
vakkat teminatlarının malsandrğına yatırddığma dair o
lan makbuz veya nümunesine uygun banka teminat mek· 
tubu ile birlikte aynr gün ve saatta komisyonda bulunma-
ları lazrmdır. . 

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

(347) 1- 578 

Ankara Tayyare Şubesinden: 
Ankara merkezi ve merkeze bağlı köylerde teberrü e· 

dilecek kurban derileri 6 mart 935 çarşamba günü öğleden 
evel satılmak üzere artrrmaya konmuştur. İstekliler şart• 
lan anlamak üzere subeye müracaatları ilan ohmur. 
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Kumhara bütün bir i~tikhaldir. 
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Balıkesir Belediye 
Başkanlığından: 

· ı · d kullanılacak nu-Balıkesir şehri numaralama ış erın e . nul-
ınara levhaları 15 gün müddetle açık eksıltmeye ko 
tnuştur. ı 

.. .. t 15 de Ba ı-1 - Eksiltme 27 şubat çarşamba gunu saa 
kesir belediye encümeninde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girecekler belediyede mevcufd e~aye 
levhalarının ennı ev-numaralara göre ve emaye numar~ .. .. hhüdlere 

saf ve eşkal tamamen temin suretıle huyu~ . taa .. 
girip muvaffak olduklarına dair bilgilerını encumene 
göstenne 1 eri. . 

3 - Eksiltmenin muhammen bedeli .. 1200 lıra .olup.pey 
akçesi 90 liradır. İhalede bu teminat yuzde 15 nısbetınde 
artınlac:ıktır. . . .. en 

4- İsteklilerin buna aid şartnameyı beledıye encum 
1 kaleminden almaları ve pey akçelerini belli saattan e~e 

belediye veznesine makbuz mukabilinde yatnnıalan ılan 
1-546 olunur. (326) 

Ankara DefterdarJığından: 
Mükellefin ismi İşi Ticarethanesi adresi 
İsmail Hakkı Sakatçı Yeni Hal Evi 38 
~. ~ 
.ınehmed Sakib Kasab. " " " g.ıo 
Rasrm Cavuş Sebzecı ,, ,, u 

~ ~ ah'l' a 930 sene-Kızıl B Maliye şubesi mıntakası d ı ın e 
sinde ticar~t yapan yukarıda adı yazılı kimselerin şub;ye 
Verdikleri kazanç beyannamelerinin müstenidi olan de ter 
Ve vesaikinin tetkiki için ilan tarihinden itibar~n ~n be.ş 
gün zarfında Kızıl B. şubesine bizzat veya vekillerı marı· 
f eti le ibraz etmeleri aksi halde vergi matrahlarının ka~anç 
vergisi kanununun 43 üncü maddesine tevfikan takdıren 
tesbit olunacağı ilan olunur. (327) 1-547 

Devlet Demiryolları ve limanları 
~şletme Umumi idaresinden: 

Muhammen bedelleri ile mikdar ve vasıflan aşağı~~ 
Yazılı keresteler 4 mart 935 pazartesi günü ayrı ayrı ve ikı 
grup halinde kapalı zarf usuliyle birinci grup saat 15,30 da 
\te ikincisi de 16 da Ankarada idare binasında malzeme 
dairesinde satın alınacaktır. . k 

. b' · · ptakı çam eres-Bu işe girmek istiyenlenn ırıncı gru . _ 
te için 5680 liralık ve ikinci grubu teşkil eden dıger keres-
teler için de 1021 liralık muvakkat teminat ve k~nunu:ı 

. d'' d'' ·· ddesı mucı· tayın ettiği vesikalar ve kanunun or _uncu ~a 
hince işe ginneğe manileri bulw;ınadrg~a daır beyam:::;:_e 
\te tekliflerini aynr günde birincı grup ıç~n .1_~,30 a ve 1 

1 
ri 

ci grup için saat 15 e kadar komisyon reıslıgıne verme e 
lazı.mdrr. 

k. h' Haydarpaşa, Bu işe aid şartnameler Ankara, Es ışe ır, G e 
Samsun ve Adana veznelerile İzmit, Adapazarı, eyv_e

44
v

0 D v • k este şartnaınesı ogançay ıstasyonlanndan çam er _ dır 
kuruı:: mukabili di<Yeri parasız olarak dagıtılmakta · 

•• ~ , b (352) 

Cinsi 

I- Çıralı çam 
( Gürgen dilme 
( 

" kalas 
lJ.- ( Meşe dilme 

( JVfeşe kalas 
( ı-::n~aağaç 
( B"Cyaz ıhlamur 

Mikdarı M3 

3408 
22 
52 

187 
116 
29 
10 

M3 muhammen 
Bedeli kuruş 

2600 
1825 
1975 
2850 
3125 
3275 
3300 

1 -579 

ULUS 

1 
Türkiye iş bankası 

idare meclisinden: 

Alelide Umumi 
Heyetin çağırılması 

Esas nizamnamenıizin 45 inci maddesine ıedikan 
hissedarlar umumi heyeti, 24 mart l 935 pazar günü 
saat iiçde Ankarada Bankanın ltlerkezinde alelade ola· 
rak toplanacağından muhterem hissedarlanmızm mu· 
ayyen giin ve saatte hu toplantrda hazır bulunmaları 

rica olumır. 
Esas nizanınamemizin 49 uncu maddesi mucibince 

gerek asaJeren, gerek vekaleten 50 hisseye sahlb olan 
JıissedarJar umumi heyete j~tirak edebilirler. Ancak 
vekillerin de şahsen hissedar ve rey sahihi o]maları la· 
zımdır. Hissedarlar hamil oldukları hisse senetlerinin 
mikdar ,.e numaralarım gösteren bir cetveli mezkür 
nizamnamenin 50 inci maddesi lıükmiine göı·e ,.c his
sedarfardan birini tevkiJ suretile umumi heyete i~tirak 
edecek olan1ar dahi mevzuuhahs ceh·elden başka Mer· 
kezi ı,ıare ve şubelerimizden alabi1ecek1eri vekaletna· 
meyi içtima giiııiinden bir haf ta evel şuh el erimize ve
receklerdir. 

Müzal<ere ruznamesi aşağıda 
yazı cıdır : 

1 - tclarc Meclisi \ ' e mİİı'akiı>ler raı>ornnnn 
oknnınat'lı, 

2 - 934 senesi bilan~osunuo ıasJiki \ ' C idare }lec
lisiıı in ibraı;ı, 

3 - Tcmcttiiiin taksimi ~urctinin 'c ıe,·zii tarihi
nin tesbiti. 

4 - 935 senc ... inde ldare Meclisi azalarına ,·erile
cek iicreıin tayini. 

5 - 935 sene.1.;i mürakiplerinin ~eçilmesi, 
6 - 934 senesi mürakiplerine l'Crilecek iierenn 

tayini. 1-572 

Maliye Bakanlığıktdan: 
İstanbul'da yeniden yapılacak Adliye binası arsasının 

tevsi edilmiş olmasından naşi binanın planlarının işbu ye
ni arsaya göre ihzar edilebilmesi için Proje müsabakasx 
müddetinin 31 mart 935 akşamına kadar temdit edilmiş 
olduğu alakadarların malfunu olmak üzere ilan olunur. 

(331) 561 

Ankara Sehri İmar ., 
Müdürlii§inden 

Yegen bey mahallesinde Hamam sokağında yeşil saha
ya tesadüf eden kadastronun 176 numaralı adasının 1,2, 3 
ve 4 üncü parsellerinin alınan menafii umumiye kararı mu
cibince istimlak edileceği ve haritalarının birinin belediye 
birinin İmar dairelerine birinin de mahalline asıldığı ilan 
olunur. (301) 1-519 

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

re 1 Fen memuru ile bir daktilo alınacaktır. 
1) Fen memurunun m~nsuc~t, ~akine veya baş~a bir 

fen tahsili yapmış ve tecrube gormuş olması ve eyı Al
manca bilmesi şarttır. 

2) Daktilonun orta tahsili yapmış olması ve eyi alman
ca bilmesi lazımdır. İlaveten fransızca bilenler ve lise me~ 
zunları tercih olunur. 

İsteklilerin 21 şubat 1935 perşembe akşamına kadar 
Ankara'da Bankamız memurin müdürlüğüne ve İstanbul-
da şubemize müracaatları. (341) 1-569 

İstenografi dersleri 
En müsait şeraitle verilir Ulusta Tüzgiray rumuzwıa 

müracaat. l-570 

Karacabey Belediye 
Müdürlüğünden: 

Haranın dokuz baş safkan İngiliz Tayları hepsi birden 
veya ayn ayn surette .Pazarlıkla ~atılacaktır. Alıcıların 
her gün için Haraya Muracaatlan ılan olwıur. (736/340) 

1-568 

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

şube binası yaptırılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Eksiltme 

şartnamesi Ankarada Banka Le~azım müdU:l~ğünden ve 
İstanbulda Ziraat Bankası şubesınden almabilır. 

Teklif mektubları ve teminat, eksiltme şartnamesinde
ki izahat dairesinde 28 şubat 935 akşamına kadar Anka
rada Ziraat Bankası Umum Müdürlüğiine verilmiş olma-
lıdır. . .. · 

Tekliflerden herhangi hırını tercih etmekte banka ta-
mamen serbesttir. (333) 1-558 

S.\YIFA 7 

1 

Taşköprü Belediyesinden : 
1. - Taşköprü kasabasında yapılacak elektrik tesisa· 

una toptan talip çıkmaması üzerine eksiltme şartnamele· 
rinde izah edildiği şekilde inşaat ve tesisat aşağıda yazılı 
üç kısma bölünerek kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konul
muştur. 

Birinci kısım profil mucibince hark Muhammen bede: 
hafriyatı santral binası makine temel- "6050 altı 
leri su köşeleri, bilcümle teferrüat binalı 
İkinci kısım: Şehir elektrik şebekesi tesisatı 
ve bilcümle montajları "6200,, lıradır. 
Üçüncü kısım makine aksamı olup cebri 
borular: dürbin Altennatör tablolar ve 
bunların teferruau montajları ''5650., liradır 
2. - Eksiltme 28 şubat 935 perşembe günü saat on beş-

te Taş.köprüde Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
3. - Teklif mektupları saat on dörde kadar Belediye 

Encümenine verilmiş olacaktır. 
4. - Muvakkat teminat her kısım için muhammen be

delin o/o de 7,50 buçuğudur. 
5. - Şartname ve proje ömeklerini evelce aJmıyan ta

lipler İstanbul Taksimde İstiklal apartımanmda Mühen
dis Bay Hasan Halide müracaat ederek alacakJarclır. Yal
nız eksiltme şartnamesi istiyenler Taşköprü Belediyesin
den istiyeceklerdir. 

6. - İstekliler tcklifnameye mukayyet oldukları tica· 
ret odası sicil numara ve vesikalarını inşaatın mesuliye
tini deruhde edecek ehliyeti Nafıa Dairelerinden musad
dak Mühendis ve Fen memurunun teahhütnamesini şir
ketler namına da teklif verenler derecei salahiyetlerini 
gösterir resmi vekaletnamelerini bağlamaları lazımdır . 

(753) 1-582 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürliiğüııdcn: 
1 - Gemlik'de yapılacak (18714) lira (42) kurus bc<lcli 

keşifli yaprak Tütün anhan kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme şartnamesi ve projeleri (94) knnıs. mu· 
kabilinde Cibali'de Levazım ve Mübayaat Şubesi Nakit 
muhasipliğinden ve Bursa İnhisarlar Başmüdürlüğünden 
alınacaktır. 

3 - Eksiltme 5 mart 935 tarihine müsadif salı günü 
saat 15 de Cibalide ahın satım komisyonunda icra edile· 
cektir. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre Yu
karda tayin edilen gün ve saatten bir saat evelinc kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmeliclir. 

5 - Eksiltme şartnamesinin mahsus madclesincle yazr
lı şeraiti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların o/o 7 ,5 muvakkat güvenme parası 
olan (1404) lira ile birlikte müracaatlan. (744/ 351) 1-580 

inhisarlar Umum Müdürlüğün,Jen 
1 -Akhisarda yapılacak (21774) lıra (47) kuruş be

deli keşifli yaprak tütün ambarı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmustur. 

2 - Eksilt~e şartnamesi ve projeleri (109>° kurus mu
kabilinde Cibali'de levazım ve mühayaat şubesi nakid mu
hasibliğinden ve İnhisarlar M<!nisa müstakil müdürluğün· 
den alınacaktır. 

3 - Eksiltme 11 mart 935 paz;ırtesi günü saat 15 de 
Cibali'de alım satım komisyonunda icra edilecektir. 

4 - Teklif mektubları kanundaki hükümlere gôrc yu
karda tayin edilen gün ve saattan bir saat evcline l:::ıdar 
komisyon reisine makbuz nıukabilin<le vcı·ilmelidir. 

5 - Eksiltme, sartnamesinin mahsus maddesin 1 ya~ 
zıh şeraiti haiz olanlar arasında ycıpdacaktff. 

6 -Talip olanların yüzde 7,5 muv:lkkat Güvenme ı a
rası olan (1633) lira ile birlikte müracaatlarr. 

(745 - 350) 1-581 
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Ankara Yüyksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünd~n: 

Lira 
160 

1032 
1192 

Muhammen bedeli 
Takım Nevi 

10 Elbise 
86 
96 " 

Enstitümüzün hademeleri için pazarlık suretııe yu
Siarda müfredatı görülen 96 takım elbise yaptırılacaktır. 
Nümwıeyi görmek ve şartnamesini parasız almak isti
rezıler enstitü idare müdürlüğünden alabilirler. Ve 20 şu
ltat 935 gününe rastlıyan çarşamba günü saat 15 te de 
ihalesi yapılacağından yüzde 7,5 teminatlariyle enstitü 
idare ve ihale komisyonuna gelmeleri. (286) ı - 491 

Emniyet işleri Umum 
müdürlüğünden : 

1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 4500 - 6000 tcı
lflm resmi elbise ve 4500 - 6000 kasket ve 291/400 takım 
,nü elbise ve 1300 - 1500 adet kaputun münakasası gün
hri olan 18. 12. 934 ve 12. 1. 935 tarihlerinde talih· çıkmadı
it için pazarlıkla yaptırılmasına karar verilmiştir. 

. 2 - Şartnamede değişiklik yoktur. 
3 -Talib olanalrm 21.2.935 perşembe günü Ankara'da 

lmniyet işleri umum müdürlüğündeki eksiltme komisyonu-
ba gelmeleri ilan olunur. (279) 1 - 486 

Kuruluş 
1 8 g 1 UYANIŞ Serveti fünun 

yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 
resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

Çaresi varken bu yanm baş ağnsım 
ne diye çekip duruyorsunuz? 

GBIPIN 
Her türlü ba§ ve diı ağrılarına, nezleye, romatimıaya, 

llnklığa, sinir ağrılarına, soğuk algmbğma, Ü§Ütriıeden 
- "•evellid ağn, sızı ve sancılara karcı müessirdir. 

saı... - .. 
sa hi~ 

UL'US 

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 yapılacağı 2257 No. lu kanunun 
sekizinci maddesi mucibince ilan olunur. (244) 1-435 

Jandarma umum kumandanlığı 
Aııkara satınalma komisyonundan 

Mevcud evsaf ve örneğine uygun olmak şartiyle (20} 
ila (30) bin arasında Harb paketi kapalı zarf usuliyle 
18. 2. 935 pazartesi günü saat (15) te satın alınacaktır. 
İstekliler parasız olarak şartnamesini komisyonumuzdan 
alabilirler. Eksiltmeğe girmek istiyenler bir tanesi 25 k'tı-

. ruş tahmin edilen harb paketi için (562) lira (50) kuruş
luk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ve 2490 sa
yılı kanun ve şartnamesinde yazılı belgeli teklif mektub

. lanru eksiltme günü saat (14) e kadar komisyonumuza 
vermeleri. (214) 1 - 395 

ANKARA PALAS 
PAVİYONDA 

19 Şubat Salı Günü 
Mevsimin İkinci Büyük 

''DiNER DANSANT,, ında 
yerlerinizi evelden tu~unuz 

1-54~ 

KREIVı 
balsamin 
kanzuk 

Yegane ciddi gü
zellik kremidir. Te
ninizin daimi taze
liğini yalnız K RE M. 
B A L S A M İ N ile 

korursWluz. i. * .. • tWc vhhrii s Hft' t#hıı: 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORR1S1D 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamile 
kökten çıkarır. 

Merkez deposu Kanzuk eczabaneı: 
Her eczabanede bulunur. 

Ordu sıhhat ve ictmai 
muavenet müdüurlüğünden: 

Şehirden iki buçuk kilometre mesafede memleket has
tanesinin 1977 lira 50 kuruş keşifli ve şehir cereyanından 
uzatılmak suretiyle yapılacak elektrik tesisatına müteal· 
lik keşifname ve fenni şartname mucibi hareket olunmak 
üzere açık artırma ile münakasaya konularak 21-2-935 per
şembe günü saat 16 da ihale edileceğinden taliplerin şart
nameyi görmek ve münakasaya iştirak etmek üzere mez
kur günde vilayet daimi encümenine müracaattan ilan o-
lunur. (305) 1-515 

Ankara Binicilik mektebi 
müdürlüğünden : 

Ankara Binicilik Mektebinin 12 kişiden ibaret olan ta
lebelerinin bir senelik iaşeleri artırma suretiyle 26-2-935 
salı günü saat 15 de Atlı spor Kulübünde talibine ihale 
edileceğinden taliplerin daha fazla tafsilat almalan için 
Mektep Mesul MuhHinliğine müracaattan ilan olunur. 

(277) 1-479 

~skeri Fabrikalar Umum 
l\liidür)iiğü Satmalma 

Komisyonu llanlnrı 

20 TON MUTAHHAR 
AVRUPA KIRPINTI 

PAMUGU 
Tahmini bedeli 8000 lira 

olan yukarda miktarı yazılı 
Mutahhar kırpıntı Avrupa 
pamuğu 28 mart 935 tarihin
de perşembe günü saat 15 
de Ankara'da askeri fabrika
lar satmalma komisyonun
da kapalı zarfta satınalma
caktır. Zarflar saat on dört
ten itibaren komisyonca ka
bul edilir. Şartname bedel
siz olup komisyondan veri
lir. Muvakkat teminat (600) 
liradır. Taliplerin mezkur 
gün ve saatta 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerindeki vesaikle komisyo
na müracaatları. (302) 

1-518 

150 KALEM EŞYA VE 
MEFRUŞAT SATIŞI 

Yukarda yazılı ve keşif 
bedeli (5712) lira (85) kuruş 
olan 150 kalem eşya ve mef
ruşat 28 şubat 935 tarihinde 
saat 15 de kapalı zarfla as
keri fabrikalar saunalma 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 13t30 da 
komisyona vermelidirler. 

. (314) 1-538 

17 ŞUBAT HlJ:j PAZAR 

\lilli l\liiılafmı Vekfıfdİ 
Satmalma Komi~) onu 

tl:"ınları 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için memle· 
ket dahilinde mevcut ben· 
zinlerden 1200 kilo benzin 
pazarlıkla alınacaktır. Pa· 
zarlığı 2-3-935 cumartesi gü· 
nü saat 14 dedir. Muharn· 
men bedelinin beher kilosu 
37 kuruştur. Taliplerin ev· 
saf ve şartnamesini görmek 
ve almak istiyenler bedel· 
siz olarak M. M. V. Satmal· 
ma komisyonundan verile
cektir. Pazarlığa girecekle
rin belli gün ve saatmda 33 
lira 30 kuruşluk teminat 
mektuplariyle birlikte M. ?L 
V. Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (309) 1-544 

İLAt\ 

Erzincan garnizonu içia 
276 bin kilo un kapalı zarf• 
la eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 25. 2. 935 pazartesi 
günü saat 14 dedir. Tahmiı 
edilen fiatı 38440 liradır. 

Muvakkat teminat 2898 li .. 
radır. İsteklilerin ihale gil• 
nü ve saatında teklif mek .. 
tublarını Er.zincanda F. Sa. 
Al. Ko. na vermiş bulunma .. 
ları. (335) 1 -559 

iLAN ŞARTLARI 

• Beher Beher 
[j Sayıfa Santimi Sayda Santimi 

lf 2 
I~ 4 

' 
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~ 6 80 7 

200 
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EŞYA SATIŞI 1 s 25 kuruıtur. 

Küçük y ozgat Fabrika- § 1 - Hayır işlerine ve yeni 
~1nda bedeli muhammeni ~j çıkan kitablara aid ilanlardan ı 
(1169 :37) lira olan (219) ka- ı~ % ıs tenziHit yapılır. 
lem kooperatif emtiasile se- , ~ 2 _Zayi ilan bedelleri mak. ' 

kiz kalem boş mevzuatın a- ı;I tu yüz otuz kuruıtur. 

çık artı.~a suretile" 28 ş~bat tı 3 _ Tebrik, tcşekkUr, evlen· 
935 tarıhınde askerı fabrıka· 1 j~ me vefat ve katı alaka ilanla • 

f. 
lar satmalma komisyonunda 1 nndan maktuan bet lira alınır. 

satılacaktır. Şartname bedel- 1 
sizdir. Taliplerin (87,71) ku
ruş muvakkat teminat ve lü
zumlu vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müra-
caatları. (313) 1-539 

YENİDEN BİR EVRAK 
MAHZENİ İNŞAŞI 

Bc.; .. u keşfi 12628 lira 29 
kuruş olan yukarda yazılı 

inşaat 3 .•• "~. 935 tarihinde 
pazar günü saat 15 te aske
ri fabrikalar satmalma ko
misyonunca kapalı azrfla iha 
le edilecetkir. Şartname be
deli 64 kuruştur. Ve ko -
"Tli ,.;yonundan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan 
947 lira 13 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. mad
dcl;::rindeki vesaiki havi 
zarflarını mezkur günde sa
at 14 de kadar satınalma ko
misyonuna vermeleri. (334) 

1-562 

3000 TON ÇELİK DEMİRİ 

Tahmini bedeli ( 78000) 
lira olan yukarda mikdarı 
yazılı çelik demiri Askeri 
fabrikalar satmalma komis
yonunca 3 mart 935 tarihin
de pazar günü saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Sartname bedelı 390 kurus -

ABONE ŞARTLARI 

Müddet 

Seneliği 

6 Aylıp 
3 Aylıiı 

Dahilde Hariçte 

17 Un 30 Lira 
9 • 16 ,, 
6 ,, 9 .. 

Posta ücreti g6nderilmiycn 
mektublara cevab Yerilmes. 

Kiralık Hane 
Y enişchir Paşalar tepe .. 

sinde Gülistan sokak yeni 
yapı. 1-584 

• 
ış arıyor 

Ev, otel ve pansiyonlar .. 
da çalışmak üzere bir Bayan 
iş arıyor. Yemek, ütü ve sair 
işleri mükemmel yapar 2119 
N o: telefon numarasına mü .. 
racaat. 1-586 

tur. Ve komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi• 
nat olan 5150 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle 
mezkilr gün ve saatta komis 
yona müracaatlarL (345) 

- 574 

SİNEMALAR ( lmtiraı 5ahıbi ve Bil~mu· 

t 
harriri Falih Rıfkı ATAY, 1 1 

YENi Umumi neşriyatı idare c,den. 

Yazı fıleri müdürü Nasuhi: 
: BAYDAR. 

Çınirrr ~ıddul çı"vutndı 
·· Ulus 1&1t6aa~nda 1'asılmrıtıt. 

' i Bu gece 
Siyah inci Josephine Baker ve Jean 

Gabi , tarafından temsil edilen: 
zuzu 

Bu gece 
1 KULÜP) 

Harold Loyd'in en güzel eseri 

KEDl AYA C 1 
~ . ~ 

Franaızca Sözlü 
Y .ım. gündüzleri ild filiın birde11 
ZUZU - ÇARDAS FURSTtN 

Yalıuz gündü.teri iki filim birdea 

KEDİ AYACiI - TARZAN ve EŞl 


