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.AVRUPANIN HlR TEK UMUDU 

Deyli Herald nazetesinde Sir 
Viilred Grenfel ,; yazıyı yazıyor: 

Avrupa kurtulabilecek midir? 
Orada sürekli bir barış kurulabile· 
Cek ani? 

Ne türlü sorulursa sorulsun, bu 
IOrıularm hepsi bir anlamdadır. 
lJıu, duygusu )'erinde olan adam· 
la.r her ülkede barı!lı özlyüorlar. 

Kimisi ıavaf isteğini önderle· 
~· haşbuğlara yamamak istiyor. 
l er~elı:te iş öyle midir? Buna ko· 
a.y Y.olay in:ınılı\maz. 

Birer örnek olarak Hitler'i, 
rakdonal'ı ve Musolini'yi el~ ~la· 
on. Bunların hepsi ulusun ıçın • 

den çıkmışlardır. 
L İçlerinde Hitler ve Musolin~ de 
uulunduğu halde Avrupada kım • 
lenin sa.vat istemediği bayık ola· 
~k ıöyleniyor. Öyle ise neden her 
tonde ıavq kaygusu ve kutkuau 
dolaşıyor? 
l ~v~~a~m her .yam~~~ ~dam· 
t'r, ıkı turlu kafa ıle dutunuyor • 
a.r. 

Kendi halinde bulunan bir a • 
~· barıtı düıünüyor ve özlüyor• 
I -.km bir yurd sevgisi ile yüerk· 
et'İ Çarpanlar da barıt ülküsünün 
~:tçekleıebileceğine inanmıyorlar· 
~rle bir kaygunun sonunda fU 
duıünce doğuyor: 

. - Komıuna güvenme! O ıe • 
ili öldürmeden sen onu öldür! 
Makanı böylece kurtarabilirsin. 

Acunun her yanında tekrarla· 
lıan bu sözleri lnıilterede de dur· 
lbul'or değiliz. Bana inanmazsa : 
bıl! "havadan korunma birliği,, nnr 
Uluıa yazdığı bildiriği okuyunuz. 
karımızdakinin size saldırmasın • 
dan önce sizin ona saldırmanız 
bir zeyreklik sayılıyor ve bundan 
da fu sonuca varılıyor: Öldür ve 
kan dök! A nupanın modern ka· 
faar bu düıünce ile yuğruluyor. 

Ben bu yazıları Münih'te ya· 
~•Yorum ve bir hekim olarak ken· 
dltni haıta A vrupanın yanıbafm· 
da İnıiıim gibi duJUyorum. 

Haıta ııtmalar içindedir· A· 
lan dam;rım (Sar) çarpan yüre
iini (Viyana) iyi bulmuyorum. 

En çok okunan gazeteleri o • 
kurken hastanın ne kerteye ka • 
dar kendini kaybettiğini, ıaçmala
drğnu anlıyorum. 

Fakat ne olursa olsun, genel 
durum bugün eskisinden iyidir; 
hu giditle gövdenin kurtulacağı· 
lla umud beılemeğe baıhyorum. 

Bugün bir otobüs içinde yap • 
lıiıınız ucuz bir yolculukta altı ta· 
n~ yabancı yanyana düımüttü~ 
Bir yoldan gidip bir yol~an gelı· 
~~duk. Onun için kısa hır zaman 
•çınde hepimiz de dost olduk. v 

..... Vilıon'un kurmuf oldugu 
ttluılar derneği bugünebugün du
ruyor. Bu kurum, bugünlerde ol· 
duğu kadar hiç bir zaman ıaldı · 
tınılara uğramadı· ve hiç bir za • 
lllan bu kadar ' güdü olduğu 
da olmamıştır. Bu kurumda ' 
AVl'upanın biricik umudu yaşıyor. 
Bir aralık bu derneğe kartı pus~t 
Yapıcıları ağız dolusu söylendı • 
ler; bir yere bağlı olmayan gaze
teler bu kurumun göçmesinden 
•e çökmesinden kıvanç duyacak· 
larını gizlemediler. Fakat bütün 
hunlar İfe yaramadı. 

Uluslar derneği it gördü; it 
&Örüyor ve yarınki Avrupaya da 
bir güvenç ve umud kaynağı ola· 
:aktır. 

Her yönde kendini gösteren 
barı~ isteği günün birinde neden 
toptan gerçekleşmesin? .. 

Geçen yedi gün içinde her tur· 
lü, her boydan adamlarla konuı • 
tunı. Bunlarrn hepıi bana uınud 
\'e yüreğime güc verdi. k. 

Şunu öğrendim ve anladım . 1 

bugün bütün insanlar, yorgun bır 

Adımız, andımızdır • 
-~-
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Atatürk Antalya'da 1 

I~ Bütün Aııtalva halkı llayram etmektedir 1 
Antalya, 18 ( A.A) - l•tcın· vıuıtalarla Antalya'yı tqril et- • 

; buldan Ege vapuriyle ayın on miılerdir. Antalyalılar Atatürllü ı 
~ altasında ayrılan Rei.icümhur e~ıiz tezahüratla karıılamıılar
i Atatürk dun Çeıme önlerinde dır. Şehir ba§tanbaıa donanmıı ,
li •aat ıs de Zafer torpidoıuna halk büyük bir sevinç içindedir. 

geçerek Alanya'ya doğru yolla· Bir fener alayı yapılmış, ikamet
rına devam etmiılerdir. Zafer gahları önünde uluıal marılar ı 

'd Adatepe torpidosu •öyleyerek geçilmiıtir. Saat 19 
torpı osunu b d C" h 'l'"' 'hA Ü l 1 da takib ediyordu. Alanya'ya u a um urreı• ıg.ını am o an 

b h t yedide varılmıf, A- Ege vapuru da lımanımıza gel- = 
ıa a •aa d. S . l 'kl J • 

t ·· k Alanya'ya çıkarak üç •a- ı. evınç ve şen ı er evam 13 

1 
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k d k ldıktan sonra aynı etme te ır. !! 
at Q ar Q nıı:ıııU1111MlllRDlllllllllllllHlllllUll_Ml_HllmUUlllll UIWI llllllllUllDlllHlllllmınıııtl IDllllAftllıllHIMIAlllllUıııııJi 

llUWI llltllllllllllll•lllllllUIHlllllllıtllllllUlllllU 

19, ŞL t:.\T l ç:;:; Snl.I 

N<ıpoli, u: (.f.A) - :!OIW <1s~·f1r 1·c ::ım 

ton scıvaş rııcıbem••si ilt> milisler ,omuli'yc 

ıgitnıek iizere ııaJJura bilımi~ler ve lıcılk la· 

rafmtlaıı ull;ı~larlc.ı uğurlcmnıı§lardır. 

Devlet şurasında tramvay davası 

Bayındırlık Bakanlığına k~aı·şı İstanbul 
tramvay şirketinin açtığı dava başlıyor 
Evelce de okurlarımıza bildirmit ol

duğumuz gibi, lıtanbul Tramvay Şir • 
ketinin 21 temmuz 1926 tarihli muka -
vele ile yapmayı üzerine almıt olduğu 

allm mecburi ve altm ihtiyari on iki 
yoldan yalnız 1900 metrelik Fatih -Edir
nekapı hattını yapıp ötekileri yapmadığı 
ha1de bunlara karıı bir ivaz olarak tari
felerin tezyidi ve ıair auretlerle kendiıi
ne verilmiı olan bütün imtiyaz ve hak
lardan faydalanmakta olmaaından ve ta
rifelerin tezyidi Üzerine halktan fazla 

olar .. k aıdığı ıki mayon liradan ziyade 
parayı da geri vermekten ç~kinmeıin • 
den doJayı gerek bu ve gerek laviçre 
frangı ıermayeye aid 24 temmuz 1926 
tarihli mukavele Bakanlar Heyeti kara
riyle fesbedilerck onlardan önceki 1923 
tarihli mukaveleye rücu edileceği ,irke

te bildirilmişti. Şirket de, bu kararın 

iptali için Devlet Şuraaına bat vurmut
tu. 1ıte bugün .aat 10 da Devlet Şuraıı 
davalar dairesi umumi heyeti bu ite ba· 
kacaktır. 

? 

Sar anla~nıası 
imzalandı 

YURDU ÇELtK AGLARLA öRUY ORUZ 

Napoli, 18 (A.A.) - Sar için yapl. 

lan muhtelif anlaşmalar, dün imzalan • 

mıttn'. 

Sar anlasmasuıın belgesi 
Roma, 18 (A.A.) _ Resmi bir bil • 

bah Sar hakkında Na-
diri e göre, bu ıa nl d 

" 1 1 ar ır· poli, de imza edılen be ge er ıu . • 
franaa'nın Sar'da madenler, denıır • 

yollan ve dijer eayri menkal • mallar 
•. . d-•-: haklarının Alnıanya ya dev
uzerın ca& 

redilmeıi hakkındaki ~nlatma. 
Soysal ıigortalar ha"'kında muvakkat 

anla ima, 
Oz~l fransız sigortalan hakkında an-

la;ıma, 'd . . devri hakkında hükii· 
Sar 1 areı mn d 

met komisyonuyle Almanya ara11n a 

anlapoa. 

~------~ ... -------
tl'i casus kadın 

Berlinde asıldılar 
B 

li 18 (A.A.) - Lehli catu• So-er n, d .. 1 .. 
k

., . muhakemeai sonucun a o um 
novı ı nan 

--Lkfun olan Anita Y onberg 
ceza11na maıo • d ki "k' 
. R l Von Natzmern iımın e ı ı 
ıle ena e 
kadın bugün aıılnu,lardır. 

(Sonu 2 incı sayı/ada) 
• 

Ziraat müdürleri 
kursu açılıyor 

Ankara Ziraat Enstitülerinde 
yirmi bet ziraat müdürü için ha • 
zırlanmıt olup 12 marta kadar 
ıürecek olan kurslar bu ıabah sa· 

t dokuzda Ziraat Bakanı Bay 
~uhlis Erkmen'in bir söylevile 

açılacaktır. 

adamın uykuyu özleyiti .. g~b~ sa· 
at bıkkınlığı ve yılgınlıgı ıçınde 

~arışı özlemektedirler. 
Bununla beraber her yönde 

cebhaneler yığılmıştır ve iki sö • 
··n birinde baysalhğın korunması zu h .. 

konuşuluyor. Bu kafa ile epımız 
pusat ve cebhane yığma yarıtma 
giri9irsek bunun sonu bulunmıya. 

caktır. 
Bir gün yokıul bir balıkçı be-

. bakım yurduma gelmiıti. Gö-
nım b' . 

.. ün üıtünde büyücek ır f lf 
zund "Bunu keseceğiz!,, dedim. var ı. 

Onamadı. Bir yıl sonara gene 

ld. "'ene kesmeğe kandırayım ge J, 1D • 

dedim; oralı olmadı. En son gelı· 
inde atrık çok geç kalmıştık; za· 

!allıyı kurtarmak elimizden gel· 

ınedi. . 
Pusatsızlanmayı her gezınde 

ayrı bir kulp bularak abayanw Av· 
d ··fU··ndükçe hep anagıma 

rupayı u 
bu yoksul balıkçı gelir.,, 

1934-1935 yılı içinde neler yapacağız? 
Önümüzdeki mali yıl bize yeniden 586 kilometrelik demiryolu kazandıracak 

makina ve vagonlarımızı kendimiz yapmak için atölye kw-acağız 
Yurdu çe.ik ftğı.arla örmeği bir yasa 

olarak ele ft!an cumnuriyetin demiryol 
ııyasnoı 934 - 935 yılları içinde; epİ 

zaıııa11 .. a.ıucri ıiıren uegerli çalıımasmı 
netıcc.endu ecei( bir duruma eirmiıtir. 

uiyarbekir ve Folyoı haUarı gioi bi
ri bakır kayuagına iiknciıi de karaelmas 
çevreııne uıaıacak oıan ıki büyuk de -
mi.ryoıunda aıtı, yeaı yıldanberi harca • 
nan emeklerin oeticeıi olarak 935 yılın· 
da ray doşeme işı yapılacakur. 

Demiryolwnuzun en munim ve 1ur
.,dıw .nltfı HVI.)'~ depıbz ... kadar 
ökonomı.ııt degeri olan Erzurum ve Aa
taiya hatlarımızın temelini atmak ıibi 

cumhuriyetin demiryoliar tarihinde, iki 
ıcre ıi hadııeyi idrak eden 934 - 935 
yapı yılındaki çahıma ve alınacak ıonuc
lar ise; övür.ccek kadar üstündür: 

!l.>4 ymnoa bU hatun 1:.ıuu hiza11n· 
dak• 343 üncü kilemetreıiyle 507 inci ki· 
tometresine teıadüf eden Diyarbekir 
ı.raıında 160 kilometrelik bir kıum üze. 
rinde çalııılmıı olup bu batbn bqlaniı· 
cından yani f evzipaıa iıtaıyonundan 
batlıyarak 407 inci kilometreye kadar 
olan kısmının yapılıtı tamamen bitmit· 

tir. 
Bugün 375 inci kilometreıine kadar 

vannıt olan ray döıeme devam etmekte 
ve hattın temmuz 935 ortaunda Ergani
yc ve birincikanun 935 ıonuna doğru da 

(Sonu S inci sayı/ada) 

~-----"··-------
Saııayi programı· 

mızın tatbikatı 
Bet yıllık aanayi programımızın tat· 

bikatından Sümer Bank hi11eıine düten 
itler hakkında, Banka Genel Müdürü 
Bay Nurullah Sümer'in, kendiıini ziya· 
ret eden bir arkadaşımıza verip bizim 
de dünkü ıayımızda neırettiğimiz ha • 
berler bazı eksik ve fazlalıklarla beya
nat biçiminde çıkmııtır. Bay Nurullah 
Sümer'in gazetemize verdiği malumatı, 
bu veaile ile, olduğu gibi koyuyoruz: 

_ K.ayıeri kombinatının yapı itleri 

bitmi~tir. Fabrikanm temmuz ayında it
lemeğe batlama" lazımdır. Nazilli'de ku
rulacak pamuklu fabrikaıınm yeri tes • 
bit olunmu,tur. Yakında yapıya batla· 
nacaktır. Yapının bir aene zarfında 'biti
rileceğini heıabliyonız. Ereğli Fabrika
aının iplik ve dokuma makineleri Al • 
manya' da Hartmaf! Müe11eaeaine ihale 
edilmiıtir. Fabrika tahminimize göre 
ikinci teşrinde işlemeğe başlıyacakbr. 

Bu yıl ilkbaharda Nazilli'nin temeli 

atıldıktan sonra Bursa'da Kamgarn, 
G"mlik'te Sun'i 1pek ve Kütahya'da 
Porselen (abrikRlarının temelleri atıla • 
caktır. Bundan 3onra da ıanayileıme 
programına dal il işlerden Sellüloz, de • 
mir, kendir ve kimya ıanayii üzerinde 

calıımaia baıhvacaiız. 

Yeni demiryollarımızın başlugıg ve ya biti§ yerleri olan tebirlerimizden 
görUnDşler: Soldan sağa ve yukardan aşağı doğru Ergani, Filyos, Erzurum, 
Diyarbekir, Zonguldak, Sıvas, Antalya 

Ankara bahçeli evler köoperatif i kuruldu 
''Ankara bahçeli evler yapı koopera

tifi,, nin müe11is üyeleri dün ilk toplan

blanm Halkevinde yapmıılardır. Top • 
lantıya 122 uli Üyeden 85 inin geldiği 

anlaıılmıı ve celsenin açılmaıı onan • 

mıştır. Toplantıyı idare etmek üzere 
Devlet Şurası tanzimat daireıi batkaru 

Bay lsmail Hakkı aeçilmiıtir. Bundan 
aonra muvakkat idare heyetinin hazır· 

' (Sayalayı ,euirinü.) 

Dün top1snan Ankara '&afıçeli evler 1Coop eralili genci 1 eyeti lıalkevinae 
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~TEN G.AZETESl DiYOR Kl: 

lıal)anm llabefutanda seni.ş öl-
rii<le llir lıarekeıe ge(ttegı 

hissediliyor 
Paris, 18 (A.A.) - Büyük fa~ist 

llonscyi müzakereleri için Matcn, ~u 
;ıu,unceyi yürütmektedir: 

Bu düşünce!er, tedbirler kadrosu

JWn aş·lmış olduğunu göstc.rmektedir. 

Dün s.evkedildikleri inkar edilen 

~an.n gönderildiği bugün re&men 

tmakkuk etmlftir. Sefer~rlik geni 1e-

1Dektedir. 

Roma'da, Afrikada ltalya'nın cmni

~i ve müstemlekelerinin genitLemeıi 

k'Wı büyük ölçüde bir hareket olacağı. 
aı hissettiren bir have vardır. 

~rika)a giden İtalyan taburları 
Napoli, 18 (A.A.) - Stcfani muha· 

M.rinden: Şarkt Afrikaya ~dceek iki 

f6nilllü milis taburu, Gromadan bura· 

1"' gelmiştir. Hararetle alkı~lanan ta

lııurlar, şarkılar aöyliyerek kışlaya git· 
tniflerdir. Bugün Piyemon Prensi, ta. 

llurwı tefti§ edecek ve sonra vapura 

bkıecekle rdir. 

İki tabur, paızar akşamı hareket et· 

ID.l~ir. 

İtalya futbol takımı fraosız 
takımını (l-2) yendi 

Roma, 18 (A.A.) Fransa ve İtalya 
takımları dün çarpıpnışlar, çok sıkı ve 
alakalı bir maçtan sonra İtalya, bire 
lratı iki golle maçı kazanmııtır. 

B. Musolini maçta hazır bulunuyor-
llu. 

lfACARlSTAN'DA 

İngiliz Veliahti Macaristao'a 
gelecekmiş 

Peşte, 18 (A.A.) - "Fuggentlen-

teng" gazetesi, İngiltere Veliahtinin 

Peıte'ye gelip bir gün kalacağını ya.zı

ror. 
ladığı rapor okunmuıtur; Ankara'cla bir 
7apı kooperatifi kurmak düıünceıinin 

naıd doğduğunu, 26 ınay11 934 tarihli 
Uluı'ta çıkan ilk ve onu takibedeo di • 
fer yazıJarıa yurddaıiarm onüne bu me
,elenio naııl kondugunu, bu meıele et
rafında birleıeo arkadaılann bir yaaa 
Japmak ve ileri geJenlerin yardımlamu 
elde ebnek, duıunüıleri bu mesele etra
fında hazırlamak, para itleri için kredi 
müe11eıeleri ile aözlqmek üzere on beJ 
arkadaıa yuküm veriJd~ğini, bugünkü 
7aaanın nasıl tartlar içinde ha.zulandıjı, 
ili, muvakkat idare mecliıinio vazifesinin 
artılı bitmiı olduğunu, heyetin yaaaam 
18, 54 ve 18 inci maddeleri mucibince 
12 kitiiik bir idare meclisi, 6 kiıilik ye
dek üyelerinin ve 3 murakıb ile 6 ana 
komisyonunun seçilerek biJfül ve rea • 
men ite baılaması lazım geldiğini bildi
ren raporla ıinıdiye kadar yapdmıı mas· 
raf olan 179 lira 26 kuruıun harcanma
lı onanm.ııbr. 

Bundan ı;onra idare meclisinin, mu
rakiblerin ve arsa komisyonunun seçil· 
aneWıe başlanmııtır. Reylerin tasnifi so 
11Ucunda aıağıdaki yurddqlar idare 
meclisi üyeliğine, murakibliğe ve arıa 
komisyonuna ıeçilmitlerdir. 

ldare Meclisi üyeleri: 

Bay Osman Nuri, Nusret Namık, Se
pıih Rüıtü, Seyfi Oran, Mahmud Nedim 
Cevdet, Ekrem Fuad, Mithat, İsmail 
Hakkı, Saim, Affan ve Fahri Fuad. 

ldare Meclisi yedek üyeleri: 
Br.y Fethi, lamail Hakkı, Avni Anlı, 

f.eoab· Hamid Zübe)'I' ve Salibaddin 
Y91ael. 

Murakibliğe seçilenler: 
Bay Halim, Şinasi n Süleyman Ria 
Arsa komisyonuna: 

Bay M. Şevki, Ata Nedim, Emin, Ka· 
.Am, Mehmed ve Rıdvan Nafiz. 

Bundan sonra Atatürk'e, Bqbakan· 
lrıa ve Ökonomi Bakanbima IAYSI 
lel1azılan yazılmasına allaılarla karar 
hrilerek toplantıya ıon verilmitfir. 

Atatürk'ün yurdunda ilk defa kuru• 
lan bu güzel ve hayırlı İ§İn de muvaff •· 
Ciyetle baıanlmaııru dileriz. 

SOVYETLER BlRLICINDE 

ölüme mahkum 
edilen sahtekfil· 

Moskova, 8 (A.A.) - Havas bildiri
yor: 

Moskova mahkemesi Grunspan ismin
de mühim bir sahtekarı ölüm cezasına 
mah!cfun etmiştir. Muhtelif vesilelerle 
mahkCım olmu§ ve Moskovadan sürüle· 
rek orada ikameti menedilmiş olan bu 
adam Moskova'ya tekrar gelmcğe mu· 
vaffak olduktan başka muhtelif tcöst
lerde ve devlet dairelerinde mesuliyet• 
1i mühim vazifeler ve vilayetlerde de 
daha az mühim olmı.yan işler üzerine 
alDl.rftı. 

Bakiida yeni bir petrol kaynağı 
bulundu 

Moskova, 18 (A.A.) - Baküda çok 
kuvvetli bir neft kaynağı meydana çık
mıştır. Gündelik verimi 3000 tondur. 

lSPANYA'DA 

Portekiz Reisicümhur seçimt 
Lizbon, 18 (A.A.) - General Kar· 

mona tekrar Reisicümhur seçilmiştir. 

Seçim gerek Lizbon'da gerek öbür mın· 
takalarda tam bir intizam içinde geÇ. 
miştir. Lizbon'da seçmenlerin yüzde 
doksanı reyini kullanmıştır. Esasen ne
ticesinden hiç şüphe edilmiyen bu ae· 
çim evelki seçimden çok fazla bir ek· 
seriyet temin etmiştir. 

1869 da doğmuı olan General Kar
mona 28-5-926 devriminden sonra dışarı 
işleri bakanı ve 5-5-928 de de Reisicüm
hur olmuş ve 17-3-933 tarihinde de va.zi· 
feai iki yıl için uzatılmıştı, 

Bir boks maçı 
Barselon, 18 (A.A.) - Tüy siklet 

acun g.ampiyonu amcrikalı Miller, ia. 
panyol Girones'i birinci ravundda nak· 
avt etmiştir. Müsabakada acun ~mpi· 
yontuğu mevzuubahs idi, ' 

ALMANYA'DA 

Sar alman gümrük sınırı 
içine girdi 

Sarbruk, 18 (A.A.) - Sar, fransız 

gümrük sisteminden çıkmış, alman 
gümrük memurları, gece yarısı alman• 
Sar ımmndaki yerlerinden aıyrılmışlar 
ve 500 alman gümrük memuru aynı u
manda, franaız - sar sınırındaki yerle· 
ri~ geçmişlerdir, Muamele sükQnet 
içinde olmuştur. 

Almanya'nın gözü Memele 
döndü 

Berlin, 18 (A.A.) - Fölkiter Beo
bahter gazetesi Klaypeda arazisi hak
kında Litvanya'ya karşı şiddetle hü
cum eden yeni bir makale neıretmiştir. 

Frankfurter Çaytung da Litvanya 
aleyhinde bir makale neşretmektedir. 

FRANSA'DA 

Paris futboJ'da Prag'ı yendi 

Paris, 18 (A.A.) - Patis §ehri takı· 

mı ile Prag şehri takımı arasında ya· 

prlan futbol maçında Paris sıfıra kar

şı birle Prag'ı ıyenmiştir, 

Kutub kaşifi Bird 
Duredin, 18 (A.A.) - Bird He ba~· 

kanJrğı altındaki sefer heyetinin bir çok 
üyeleri bu sabah Yakob Rappert vapu. 
ru ile buraya gelmiılerdir. 

Şiddetli fırtınalar bütün 1 
Avrupa'yı sarstı 

Polon yada 

iki casus kadın 
Berlinde asıldılar 

(Başı 1 inci sayı/ada) 

Varşova, 18 (A.A.) - Poznan ci
varında Gorzevice mevkünde, ilç kişi, 

rüzgardiMl yıkılan bir evin enkazı al· 
tında kalarak ölmüşlerdir. 48 saattenbe
ri Lehistanda kuvvetli bir kasırga hü. 
küm sürmekte ve büyük zararlara se
beb olmaktadır. V.arşovada birçok ·dam
lar uçmuş, antenlerin çoğu kopmuştur. 
Kar ve buzların erime:;inden birçok 
nehirler taşmıştır. Lidz kasa~ında 60 

amele ailesi, su altında kalan evlerini 
bo~ltmışlardır. Seller birçok köprüle
ri ahp götürmüştür. 

Varşova, 18 (A.A) - Geçen gece 
Polonyanın büyük bir kısmında ıtiddet
li fırtına olmuştur. Birçok evlerin dam. 
lan uçmuş, camları kırılmıştır. Poz
nan yakınındaki Szamotuly de bir ev . 
yıkılmış iki kişini:ı ölmesine ve beıt ki
şinin yaralanmasına ebebiyet vermiştir. , 

Alman yada 

Berlin, 18 (A.A.) - Alınan istihba· 
rat bürosundan: Dün Almanyada bil· 
küm süren şiddetli fırtına mtihim zarar
hııra ıebeb olmuştur. 

Breslav'dan bildirildiğine göre, pa

zar yerinde bir kadın , yıkılan bir duvar 

altında kalarak ölmüştür. 

Mülbeim dış mahallesinde 36 aile. 

nin evleri yıkılmı§, yersiz, yurdsuz kal

mıflardıır. 

Birçok yollar, devrilen ağaçlarla ka. 

panmıştır 

Bcrlin'de fırtınanın zararları 

Berlin, 18 (A.A.) - Otomobil sergi

sinin kapısındaki 23 metrelik ışıklı ku

le, fırtınadan devrilmiştir. Yaralı yok

tur. Başka yerde yıkılan bir ev, itfaiye 

neferlerinden bir kişiyi öldürmüştür. 

Laypzig•de de birçok hasar olmuş ve 

bir elektrik direği sokağa düşmüştür. 

lngiltercde 

Londra, 18 (A.A.) - Hafta tatilin· 

de İngilterede pek şiddetli bir fırtına 

olmuştur. Rüzg!r bazı yerlerde saatte 

70 milden fazla bir süratle e&miştir. Fır

tına ile beraber tufanı andırır yağmur. 

)ar yağmıştır, 

Bazı ovala.rı su basmıştır. Yağmur 

ve fırtına denizde ve karada zararlaııa 

eebeb olmuştur. 

Am terdam' da da ~iddetli 
bir fırtına 

Amsterdam, 18 (A.A.) - Şiddetli 

bir fırtına, birçok kazalara sebeb olmuş
tur. Ölen S kiıiden tiçü boğulmu~tur. 
Ayrıca birçok yaralı vardır. Gemiler, 
limanlarda kalmışlardır. İki çan kule· 
si yıkılmıştır, 

BELÇIKA'DA 

Eski Belçika kıralı Alber'in 
öliimiinün ilk yıldöniimü 

Brüksel, 18 (A.A.) - Dün bütün 
gün, yurdun her yanından a;km eden 
belçikalılar, Laeken kilisesinde kıral 

Alber'in mezarı önünde geçid resmi 
yapmı~lardır. 

Ellerinde bayraklar taşıyan bir ta
kım ahali, aokaklarda dolaştıktan 60nra 
mezarın önüne gelip saygı ile eğilmiş· 

Neden asıldılar? 
Berlin, ıs (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Bu sabah idam edilen Anita Fon 
Falkenhayn, Fon Falkenhayn'ın bofCU1· 
mı~ karısı idi. Bayan Renate Fon Natz. 
mer ile birlikte )ehli Sosnovski'nin mu. 
bakemesi sırasında ıs şubatta yapılan 
gizli bir celsede casuslukla ittiham edil· 
mi.şti. Her ikisi de berlinli idiler ve 

ıüel ımırJarı söylemekten dolayı suç
lu idiler. Bundan başka Lehistan teba· 
asından Jorj Fon Sosnovski ile Bayan 
İren Fon İena aynı cürümden ötürü 
müebbet kürek eezasma çarpılmışlardır. 

B. Bitler af hakkını kulalnmadı· 

ğından asılma bu sabah yapılmıştır. 
Entransijan gazetesinin Ortaavru. 

pa bildiricisi bu sabah Bcrlinden tele
fonla şunları söylemiştir: 

Lehli yüzbaşı Sosnovık.i bütün 
Berlinde tanınmış bir şahsiyetti. Eski 
Avusturya erkanıharb zabiti olan yüz
başı Berlin'de .lüks bir hayat sürüyor· 
~u. Eski a.silzadelerden ve Alman or· 
dusunda daktilograf olan Bayan Fon 
İena ile tanıştı. Roman, Fon İena'nın 

·sosnovski'ye bazı belgelerin suretini 
vermesile başlıyor Sosnovski bu arada 
Simens kurumunda çalışan bir mühen. 
disin karısı olan Baron Fon Berg'e te
sadüf etmi~tir. Bayan Fon Berg, Sos
novski'ye kocasının Simens fabrikala
rındaki çalışması hakkında moılUmat 

vermiştir. a 

BIRLESlK DE\'LETLER'DE 

Altın esası 
Amerikan yiik!'ek mahkenıt•siuin 

kararı 

Vaşington, 18 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: Yüksek mahkeme, mukave
lelerde yazılı altın kaydının göz önü. 
ne alınıp alınmryacağı hakkındaki ka
rarını bugün vermiştir. 

Bu karar iki kısımdır: 
1 - Ozel aenedlerden altın kaydı· 

nın hiç bir hükmü yoktur. Kararın bu 
kısmı hükumetin çıkarmış olduğu ka
nunu tasvib mahiyetindedir. 

2 - Federal hükfuneti bonolarında, 
eğer varsa altın kayıd muteberdir, Bu 
kısım hükumet aleyhinedir. 

Karardan şimdilik anlaşıldığına gö· 
re şirketler altın kaydite çıkarmış ol. 
dukları bonoları kağıd dolar olarak te· 
diye edebileceklerse de federal hiiku
meti bonoları, altın kaydını ihtiva et
tikleri takdirde, gerek sermaye gerek 
faiz itibarile yüz dolara karşı 169 dolar 
üzerinden tediye edileceklerdir. 

Bu duruma karşı koyabilmek için 
hükumetin derhal gereken tedbirleri a
lacağı şüphesizdir. Baş h5kim Huges 
şu bildiride bulunmuştur: 

"Mahkeme, altın tediyatı meneden 
lcanunun makul bir kanun olup olmadı. 

ğr noktasının tetkikile meşgul bile ol· 
mamıştır. Çünkü mesele münhasıran 

hükftmetin böyle bir kanunu çrkarmrya 
salahiyeti olup olmadığı meselesidir. 
Buna ise siyaset karışmaz. 

tNGlLTERE'DE 

İngi1iz gazeteleri bir İngiliz -
alman görü~mesini Jileyorlar 

Bird, son seyahati sırasında Ameri • 
ka'nm cenub kutbu arazisindeki müstem
lekelerine iki yüz bin mil murabbaı ara· 
zi ilave etmiştir. ,. lerdir. 

Londra, 18 (A.A.) - İngiliz matbu
atı, İngiltere ile Almanya arasında bir 
görüşmeyi temenni eder gibidir. Fakat 
matbuat fazla acelenin, Alman cevabı· 
nın ortaya koyduğu müphem durum 
için bir tehlike olacağı kanaatindedir. 

Yapılan ıeferde nüfuıca zayiat ol • 
mamııtır. Yakob Rapper, buraya evelcc 
tahmin edilmit olan tarihdcn iki gün 
evel gelmiıtir. Vapurdakilerin hepsi lih· 
battedir. Yalnız bazılarının yüzünde çc-. 
kilen mihnet ve meşakkatlann altmetle
ri görünmektedir. 

Bird ile arkadaıtarı prka doğru ye· 
ni bir keJif ıeferi yapacakJar ve ıonra 
Valparez'e gideceklerdir. 

Bird, yarın Ouckland'a giderek cu .. 
ma günü oraya ıelecek olan karısiyle bu· 
luşacaktıa. 

· Kıralın f ed bir surette öldüğü kaya
nın üstOnde uçan fransız tayyareleri 
demetle çiçek atmışlardır. 

BütUn binalann Uzerindekl bayrak· 
lar yarıya indirilmiştir • 

BUGECE NÖBETÇl ECZAEV1 

Hamamönünde 

HALK 
ECZAEVJDIR. 

BULGARİST AN'DA 

Polonya • BuJgaristan kültiir 
andJaşma işbir]iği 

Sofya, 18 (A.A.) - Polonya • Bul· 
garistan arasında, yapılacak fikri işbir· 
liği anla§1?13smm imzalanmasından son· 
ra, her iki memleket kültür bakanları 
biribirlerini ziyaret edeceklerdir, 

DECIŞlK DU\'UKLAR 

Tayyare k~ ında öJenlerin 
cenazeleri 

Muine, 18 (A.A.) - 15 şubatta San 
Filippo'da düşen ingiliz a&keri tayyare~ 
sindeki 9 kişinin cesedi, Durban kruva 
zörile nakledilmiştir. Hazin bir mera• 
simden sonra Durban, Maltaya hareket 
etmi~tir. 

İki vapur çarpı~tılar 
Oran, 18 (A.A.) İngiliz bandıran 

King Edvard vapuru BukomeJ vapuru
na bindirmiştir. Bu vapurun anbarı sil 
ile dolmuıtur. İki romörkör kazaya uğ· 
rı.yan vapurun imdadına gelmiştir. 

Meksika• da otomobil "rcvi 
Meksika, 18 (A.A.) - Paz:.tesi gü· 

nündenberi devam eden taksi grevi kıs• 
men kırılmıştır. Bin kadar otomobil işe 
çıkmışsa da daha 8000 taksi henüz ga· 
rajlardadır. 

Japoıılarnı deniz görü~lcri 
Tokyo, 18 (A.A) - Asahishimbull 

gazetesint göre, bahriye bakanı, parla• 
mento deniz komisyonunu mart başlan 
gıcında toplanmaya davet etmiştir. Ko 
misyon, amiral Yamomoto ile beraber 
Japonyamn müsavdt talebile ingiliz ve 
amerikalıların isteklerini telif etmek 
imkanlarını araştıracak ve aynı "aman· 
da İngiltere ile Amerikanın salımlık 

deni" silahlarının kaldırılması aley • 
hindeki delillerini tetkik edecektir. 

Komi:.yon, büyük Okyanos tahkima· 
tına aid anla~man ı n yenilenmeı;i mi 
yoksa kaldırılması mı lazım geleceği 

huı.usunda iıç memlek1:tın beslemekte 
olduğu fikirleri de mukayese edecektir. 

20 tahan(·aJı malıpu~ kaçtıfar 
Garnite (Amerika) 18 (A.A) - Ta 

banu.lı 20 mahpu , bir gardiyanı öldür· 
dükten sonra kaçmışlardır. Bunlardan 
15 i yakalanmıştır. bir çokları yaralı• 
dır. 

Al·usturya iısıiklaUnc sadıktır. 
Viyana, 18 (A.A.) - ŞU§Oİ" Linz 

şehrinde sosyalistler tarafından ölduril· 
len Haimvehrenlerin hatırasını anmak 
için konulan bir levhanın açılma mera • 
siminde nutuk söylemiş ve yeni Avus • 
turya'nrn içerde banşı temin etmeğe ka· 
rar verdiğini bildirerek demiştir ki: 

- Avusturya, bir alman memleketi 
olmakla beraber, hi~ bir vakit vilayet 
veya müstemleke olmıyacaktır. 

Avusturya'nın akibetini bizzat Avus• 
turya ulusu tesbit edecektir. 

Şiddetle alkışlanan başbakan, tehlike 
kar§ısında anayurdun selameti için her• 
kesi birleşmeğe davet etmiştir. 

Macar çiftçi fırka ı önderi 
hiikfımetc hiicum ediyor 
Peşte. 18 (A.A) - Küçlik çiftçiler 

fırkası önderi B. Tibor Ekhard, dün 
söylediği bir nutukta kont Betlcn'e şid 
detle saldırarak ıslahat ııyasasmı ba· 
şarmak üzere kendisinin General Göm• 
böş ile birlikte çalışmasına engel ol .. 
duğunu söylemiştir. B. Ekbard, irtica 
kuvvetlerine ve kartellerle bankalara 
karşı gazetelerde ve sıyasa alanında bi.ı 
zat savaşacağını temin etmiştir. 

Dış sıyasada, Macaristan'ın, savaş 

müsavatını süratle elde edeceğini ve 
kendisinin, sınır tashihi hakkında ilk 
fırsatta bahsi tazeliyeceğini söylemiştir, 

AJtın yaptığım iddia eden 
miihendi~ 

San Remo, 18 (A.A.) - Polonyah 
mühendis Dünikovski, bir takım serma• 
ye sahihlerini, altın bulmak için çalışma' 
lariyle alakadar ettiği için geçen yıl sah• 
tekarlıkla ittiham edilmişti. 

Dünikovski, avukat Şart Lögran ile 
mahkemenin kimya ehli hibresi ve gue• 
teciJerin önünde Kap Martcn'den getir4 
tilen 250 gram topraktan 25 miligram 
altın çıkarmağa muvaffak olmuştur. 

Ehli hibre: yapılan ameliyelere naza· 
ran, Dünikovski'nin tatbik ettiği siıtenı 
daha yüksek verim temin ettiğini • vt 
iletlerin muayeneşinden sonra da hiç bit 
hile yapılma11na imkan olmadığım söy• 
lemiştir. 



19 ŞUBAT 1935 :,ALI --
Yerinde bir teklif 

Cocuk Esirgeme Kurumu 
ne diyor? 

Dini bayramlarda yapılma~ı 
~ruri bir hal alan tebriklerle zı· 
1aretlerin icab ettirdiği masraf e
Peyce büyük bir yek\in tutmakta 
Ye çok defa bu masraf ve zahmet· 
.ler iıtenilen neticeyi de verme· 
llıektedir. "Çocukları Eairg~~ 
kunamu,, üzerine aldıiı ulusal ıtın 
~rılmuına yardım için bayram 
tebrik ve ziyaretlerinde harcana· 
cak paralann Çocuktan Esirgeme 
lCurumuna verilmeıini istemekte 
•e bu yolda hareket edeceklerin 
bayramdan önce iıimlerinin gaze
telede netrini teklif etmektedir· 

Bu çok yerinde teklif üzerinde 
Liz de aynca dütündüklerimizi ya· 
2acatız. 

ANKARA RADYOSU 
Dün akpm, Ankara radyosunda Ço

tuk Eairgeme Kurumu saatinde fayda 
•erki bir konuıma yapddı, adamın nok· 
lanını gidermek özündeki konuwmada 
&öze çarpan uluaal ve yüksek değerin 
~tün radyo dinleyicileri tarafından tak 
dir edildiğini aanıru:. 

Bu konuımadan sonra, Bay Çeka • 
1ovskl, Rubenıtayn'dan tarlr: f&l'kıaml. 
'4Ykovaki'den "gene yalnız ve üzüntü· 
Jerinııe,, parçamu aöyledi... Çekatonkl
Jlin iyi ıesi, Ulvi Cemal'in piyanoıu, vir
ttiozlann yüksek ustalıklan bize iyi da• 

Jcikaıar yatatmıttır. 
iki dakika kadar arahktan aonra Po

~onya iıtiklili ve Neıediyan filimlerin • 
den birer parça söylendi. Bunları da pek 
JÜzeı dinledik. müzikten aonra Bayan 
İ1alıriye Fuad çok iatifadeli bir konuı • 
illa yaptı. Bu konUfllWUll iatisnuız her• 
lreı için iıtifade edici mahiyette oldu • 
iunu bilhaaaa aöylemek iıtiyonız. 

Meseli emsikli kadınlardan cııara 
içenlerin bilmiyerek çoculdannı zehir ,; 
liyecek vaziyette oldukları, dün alqam• 
ki konuımada, pek mükemmel anJatıl. • 
llııttır. Günde 7 - 15 c:ıgara içen bil' 
bdının südünün litresinde 0.03 mili • 
ıranı nikotin bulunuyormU§ ve nikotİDi 
~gara içildikten beı aaat aonra da ~ • 
lla karıtıyormuı. Tetkikleri na]dedileıı 
Profesörün "günde onbeften fazla cı~a· 
l'a içen emzikli bir kadının çocuğunu ıa
teıniyerek zehirlemekte olduğu,, yolun• 
da ıöyledikleri bütün kadm)anmlZ lçhı 
faydalı olacak bir bilgi delil midir? Ba
~nıo. bütün konutmalan hep bu ayarda 
idi, biç bilinmiyen pylerdendi. 

Bu çok iyi ve 11Jalmadan dinlenen 
konferanıtan aonra Ankaar Pa1aa orkel
ttau çaldı ve haberler okundu ... 

Bu aJqamm radyo provamı ıudur ı 
l 9.30 Çocuk saatı 
l 9.SO Muaiki: 

Barjanaki Sonate 
Viyolonsel: Edib Seseıı 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.10 Maliye Vekileti auta 
20.2Q Dana Muaikili 
20.lO Musiki: 

Handel Trio 

Piyano: Ulvi Cemal 
Keman: Necdet Remzi 
Viyolonael: Edib Sezen 

20.so Haberler. · 

İstanbul radyosu 
1 7 .30 tnklAp dersleri. Oniversiteden 

nakil. Sinop saylavı Yusuf Ke
mal 

18.30 Jimnastik. Bayan Aade 
18.SO Dana MusikisL Pllk 
19.30 Haberler 
19.4t Şehir Tiyatroıu Artiatlerin • 

den Bayan Semiha 
20.00 Maliye Bakanblı namına kon-

ferans 
20.20 Demir Cas 
21.Zt Son habetler 

· 21.3G Münir Nurettin, Radyo Tan• 
go ve Cu orkestralarL 

Soyadı 

Dikmende çiftçi Şemaiollu Bay Feh· 
llai (Itıkgüner) aoyadını almıttır. 

Aa ll ara 

• 
1 D ç 
İstanbul umumi meclisi

nin dünkü toplantısı 
İstanbul, 18 (Telefon) - latan 

bul umumi meclisi bugün toplan· 
dı. Tiyatro ve ıinemalarda ya~n 
dan korunma için yapıl~ t~ı
aata aid talimatname beledıyenm 
bu teaiaab yapacak parası olma • 
dıiı için abanmıftır. Tal~~. 
me yeniden tetkik ye deiiftiril • 
mek üzere acele kaydile batken • 
lıia verilmittir. ~~~.~ara ea
naf bankası müdurlugunu~ • bat • 
kanlıktan ve tehir ~ec~ııınd~n 
banka hakkında karar iltiyen bar 

ektubu okunmuftur· Mektubta; :oka müdürlüfü lçeriifler Bakan 
lıjl tetkik heyeti tarafmdan. ban· 
bela yapılan tahkikatın neti~~e
irle bankanm timdiye kadar IOY• 

lenen sözler ve yazılan yaz.ı~dan 
aonra bir it yapacak kabılıyette 
lmadıiı ve bankayı bu durum • 
~an kurtaracak tedbirlerin ~-

Dl meaeli bankanm taafıye-
muı , '- --•-•ılarile anla. ıini ve yahut aaaguu • • • • • 
prak diriltilmeeinin temmını iatı· 

yo~e bu mektuba ı&e; ~~-
354 bin lira borcu. 490 bm lı· 

DID En büyOk ala • 
ra alacais vardır· ı --- bul 
caklılar 102 bin Hra ile uuw 

• "d" Bundan 10n • iclarei but111ıye11 ar. 
da 83 bin lira ile Ta11are pi • 

ra üdiirlüiü. 46 bin lira ile tah 
yanıo m • bin lira ile mülıa 
liJe iclaresı, 38 ..-. bin lira ile de 
iktnad bankan,"' 
belediye ıelmektedir. ~ektub tet· 
kik edilmek üzere ökonomi ".e 
kanunlar encilmenine baY&le edil· 

miftİr. 

Yüksek &Ihhat §ôrasına 
İstanbuldan gelecekler 
• _ .. __ .... , 18 (Telefon) -Onii
~ ~ pnü Anbra· 

müzdeld k lan ..:~L .. al. sıhhat 
da toplanaCL O 7..-eral D--· 

haradan ıen .ucaım 
~eneral Tevfik Salim ile 
Ba:rİiefik, Ba:r Akil Muhtar, BaY. 
M d lbrahim, Ba:r Mazhar O.. 

ura ---•-• d" . ınan ittirak ecfeçauer ar. 

Bay Çaldaril tee•üf e4Hr.or 
Jatanbul, 18 (Telefon) - 18 
ibile Atinadan bilclirili:rorı Bat 

tar r.ıdaria, pzetecilere; 
bakan .Ba1 ~bo lan hakkında 
Yunanistan• rç 
. clrada yapılmakta olan konut-
~~-- kelildijine teeıpjf ettlii· 
,......... • • Verilen haberlere 
ni aöylemiftir· hükame-

··re alacaklılar, JUD&D _ :.L.-... 
~o· teklif ettiiİ yüzde 35 nı.uv-::bul etmedikleri için k~..,. 
ınalar bir eoaa .qtirilmemittir• 

ULUS 

y u K L A R 
Kok fiatlan hakkında 

Ökonomi Bakanlığının 
bir bildirisi 

Okoonmi Bakanhiı, 1 ıtanbul .e la· 
mir valilerine telgıafla birer ı.blit ıön
dererek kok fiatlannda ibtilrir 7..,alcb • 
iı hakkında karplq~ı tiki1eder üze. 
riae Japbrdıia tetkikat IODUCUDa pn 
yerli koklarm fabrika t•limi toptan to
nu uami 16 buçuk ye perakencle 18 bu
çuk ve muayyen eyaafb alman ~oklan
.... da lıtanbul antnpo teslimi tonu 21 
buçuk liradan fazlaya aatalmamau. bet 
ton ve daha yulran alqveritl.-in toptan 
ve daha apiı11mn perakende aa1dmua 
ıereldiiini ve memurlar kooperatifibİn 
de lıtanbul'da alman koklarım yakar· 
daki fiatla aatmaja bafladıima bildir -
mittir. 

Okonomi Bakenlatı bu bildiride alui 
ıurett• hareket edecekler hakkında 
1913 numarala kanunun cezai büldimJe. 
rinia tatbik ve ~li kok üaerine koaul
&mlf himayenin lraldınlacainu da .... 
mektectir. 

İstanbul Halkevinin hazırladığı 
program 

latanbul, 18 (Telefon) - latan 
hu1 HalkeYi, 22 tubatta .kurulut 
yddönümünü kutl•mak için zen • 
ıin bir proıram hazırlamııtır. An· 
kara Halkevinin proıramı radyo 
ile takib edilecek 10nra Jatanbul 
prorramı tatbik edilecek ve ten • 
likler yapılacaktır. Proıramda; 
komer, temail ve konfearnalar var· 
dır. 

Gayn mübadillere afd mallar 
lıtanbul, 18 (Telefon) - Gay

n mübadillere aid metruk mal cloa
yalarmm Ziraat Bankaama. ıa1 
ri mübadiller komisyonuna devri 
iti bitmittir. Şimdiye kadar top· 
lanan d01yalarm mikdan 10 bin 
kadardır. Komisyon. satq itlerine 
bqlamqtır. Müzayedeye koDaD 
mallar perıembe sünü aablacak· 
tır. Buıüne kadar 2 bin doayacla 
3 milyon deierinde mal sabmf 
ve bunların mukabili bonu tasfiye 
edilerek piJU&dan kalclmlmııtır. 
Teclarilde daha 7 milyon liralık 
bono nrdır. Buna mukabil aatı
lacak mal bedeli 10 mİIJOn lira 
tahmin edilmektedir. Satq komis
yonuna ıaJri mübadillerden etki 
aadaret miltetan Bay Emin ve 
General Eaad memur edilmitler • 
dir. 

Yeni kontenjan kararnamesi 
Yeni kontenjan brarnameai 

Bakanlar Heyetinin dünkü top • 
lantumda kabul edilmiftir. Ka • 
rarname tudiki &liye arzedilmit
tir. Çarpmba aünkü resmi pzete
de nep'8dilecektir. 

Prag radyosunda Türkiye 
hakkında bir konferans 

Dün ~lqam Prag radyoıunda 
alman muharriri Rayı tarafınclan 
yeni Türkiye hakkında çok değer· 
li bir konuıma yapılmııtır. Bu ko
nuımaımda konferanaçı Türkiye
nin kısa zaman içinde bqardıfı 
büyük itleri, sıyaaal, soysal ve ö • 
konomik alandaki büyük blkını
ıı anlatmııtır. 

Son buğdayı koruma res
mi ka.nunwıun tatbik 

talimatnamesi 
Buidayı koruma reımi kanu· 

dUDu deiittiren kanunun tatbik 
suretini ıöaterir talimatname Ma
liye Bakanlıiı tetkik büroewıca 
ıörülmüt ve bakanlıkça tudik e -
dilmittir. Talimatname baıddıJc. 
tan sonra vilayetlere yollanacak • 
tır. Talimatnameye ıöre kanun 
hükümlerine riaJet etmiyen de· 
iirm•n, fabrika, imalathane aahib, 
müdür ve mümeuillerinden bu b 
nuna ıöre tutulmaıı ıereken def. 
teri tutmıyan veya taıdik ettirmi
Jen veya bir kııım muameleleri 
deftere ıeçirmiyenlerden bu suç
lara taalluk eden zamana aid ver
Iİ resen takdir olunarak bir kat 
fazlaaile ve birden alm•cak ve 
kendilerine aynca 100 liradan bin 
liraya kadar para cezuı hükmolu
nacaktır. 

İstanbul tevkifhanesinde 
bir kavga 

lıtanbul, 18 (Telefon) - Bu· 
sün lıtanbul teYkifhaneainde bir 
kavıa olmut ve idam malıldbnla· 
rmdan Hacı aiır, diler üç arka
dqı hafif yaralanmıtlardır. Kav
ı• yemek ••uımcla kimin Jiye
cell mfi•hptmclaa çılmaqbr • 

Hava antrepolannm aldlğı 
kiralar 

latanbul, 18 (Telefon) - lı • 
tanbul hava antrepolarmm kira 
bedellerinin Jii1uek olduiu tiki • 
yetini tetkik eden Ticaret Oduı, 
ldranm indirilmesi lazım geldifi 
neticeaine varmııtır. 

Tercümanlann imtihanı 
lttanbul, 18 (Telefon) - Ter

cümanlar için açılan imtihana 80 
kiti ıirmittir. 

Zonguldaklılar yeni vapuru 
kutladılar 

Zonpldak, 18 (A.A.) - Vapurcu• 
lak tirketiae aicl Güneyıu vapunanun 
limenqnna ilk ıelifi terefine aekaen ki
til!k INr Ç&J aipfeti verildi. 

ı1, ... -Lfıfnnn _. .. ırki lotofral orada yapılın saylav nç/m inde hledlye anaade toplanan yirmi Balı• dayuruca,,,,._ - ilRI ,_ 

. • lf'2 ·erkek 219 ikinci ~,meal ıönerımktedit. Saylav ~imi Balr•dı çok canlı olmııf, Atıtlirk'iia 
--'ıu kadın ve !U ı · · 
,~ beyannamesi okunmuş, s6ylevlet söy ea mış, ıelıırde bayram yıpılmııtır. 
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Fuad Kaynan 
· kaybettik 

Gazetemizin 
en çalııkan ya
zarların -
dan Samsun 
duyurumcu-
m uz Fuad 

Kaynar dimai 
nezfinden öl • 
müttür. Kaybet
tiiimiz arkada • 
tımız Samsunda 
ıazetemizin ıö
ren ıözü, duyan 
kulağı idi ve 
bepıinin üatün • 
de de çok de
ğerli bir yurd • 
dafh. Maddi hiç 
bir fey bekle • 
mekıizin, üzeri· 
ne aldıiı duyu· Olen arladaıımıa 
rumculuk öde • Fuad Kayn•ı 
Tini, etıiz deni · 
lebilecek bir özenle yapardL 
Samıunda, Uluıun öjrenmesi ıe
rei:en hiç bir it yoktu ki Fuad .Kq 
narm ıözünden kaçım ve ıuete
mizde, onun temiz türkçesile, J• 
rine geçmesin. 

Y dlardanberi yurdu için kota
rak, atılarak, yazarak çallf&D ar
kadaıamız Samsunun bütün iyilik 
kruwnlarında da üye idi. Bunun 
içindir ki kendisini 1evenler aa
yııızdı ve aayııız eller üzerinde 
t.afınarak, ıöz yqları içinde, me
zarına 8Ölürüldü. Olümünü ıeç 
öirendi;imiz arkadaf'•ıu bu aon 
borcu kendimiz ödeyemediiiaüa 
için çok acı duyarak aileaiae, kar
detine, ıeride bıraktıjı dört çocu
iuna en temiz aevıi duJıularmu
zı auaaraz. 

Hava durumu 
Ziraat Bakanh;ı meteoroloji 

emtitüaünclea alman malGmata 
sire, aoa 24 aaat içinde t'-ellUheaa
doluu ile Ortaanadoluaun Kon. 
Y• çevresi ve Dotuanacloluaunun 
Erzurum çevresi yailflı ıeçmiftir. 
Yaiıı Cenubanadoluauncla yajınuı 
diler yerlerde kar teldindedir. Ea 
fazla yağmur Siverek'te 23 mili • 
metre ölçülmüttür. Diler yerler. 
de yaiıt mikcları 1 ili 12 miHmet,. 
re arasındadır. Trakya ve Ea• 
mıntakalariyle Cenubanadom... 
da ve Karadeniz kıyılarmcla • 
dütük ıühunet dereceleri mD'ID 
üıtünde 1 ili 8 deerce arumcla 
kaydedilmittir. En diifük liihunet 
11fırm altında olmak üzere Kan. 
ta 13, Afyon' da 9, Çorumda S de
recedir. 

En yüluek ııcakhk Aatalya, A 
dana ve Dörtyolcla 11fırm GatiiD • 
de 16 derece kaydeclilmiftir. 

Ankaracla busün aaat 14 ele 
bava ııcaldıp aıfınq ütüncle 4 
derece kaydedilmiftir. 

Ayaaolya müzeebai ...... 

lıtanbul, 18 (Telefon) - A. 
yaaofya müzesinin ziyaretçileri 
gün geçtikçe çoğalmaktadır. Mü
zeyi vasati olarak alelade ıünfer
de 100, cuma günleri 400 kiti" .. 
kadar gezmektedir. 

Acıklı bir ölüm 
Askeri fabrikalar ıenel müclfi. 

ril General E,Ub'ün, birkaç u•a• 
clanbeii hasta yatmakta olan kl
çUk kızı Aynur'un dün a'q- 11-
düiüıiü ôirendik. Muttaa J&ft'll • 
nun cenazesi bqün, bebapn• ~ 
nitehirde l11D4tpap caddaiaMi 
evinden saat 11 de kald.duak 
Hacıbayramda namen kıl=zvk • 
tır. Sayın ıeneralin, bap••m. 6-
teki çocuklarmm derin oldap • 
nu bi(ditimiz acıJarmı p&J ....... 

Balllewl llaloıa il ı• llattadı 



SAYIFA 4 ULUS 

"\ İtalyan • Habeş 
durumu ve 
habeşlilerin kuvveti 

l Yabancı gazetelerde okuduklarımız 1 

la ıubat 935 tarihli Dcyli Herald 
petesi Habeflıtan • ltalya dusumu 
Jakkmda fU patlan yuıyorJ 

Fransız maliyesi ne halde? 

Dün gece Roma'da Jılabegi8'Aılla ı .. 
talya arasında Uii UlMııln bir aavqa g!• 
jpncıine tnı•l olabilme~ makudfylı 
lonuımalara t.flan.mıpl. 

Habeıistan elf'-1 saatlerce İtalya D"' 
prıiıler Bakam yardmıcısı B. 8uvlç lJe 
lııonutmuı n itıllyan bab.n yardmıcııı 
ıJsiyi habeı notuını ged aldmnak l5ln 
•un mUddet iknaa utraımııtı·r, 

Bir taraf tan bu konuşmalar devam 
prken bir ıar&ftan da iJd !talyu fır• 
kaıı tam bir 1avat durumu içinde ıcfer· 
ber edilmekte tdt. 

1911 doğumlular allab altına sağrıl· 
ınış ve mecmuu SO bin idılye varan ikl 
fırkanın da ltalyan Somaliaine ve Erit
ıe'ye nasıl çıkarılaca~ı plAnla,tırılmıı· 
tı,r. Bir savaı çıktığı .uıdirdo bu Ud 
fırka habeşlere karıı 1*reket -.decek

tlr. 
Son iki ay içinde italyan aavaı \)a .. 

karılığında gali !kapaklı faaliyetler ol• 
makta idi, 

Alınan haberlere .gÖN !talyanlar 1)u .. 

,une kadar 40 bin kftllik bit bvveti 
1Cferber etmi§lerdir, 

Romadan diln akJam alınan -haberle
re göre italyanlar 100 tane bomba tay· 
yaresini Eritre'ye göndelmiş, 100 tanesi 
de ıyola çıkmıftır. 

Uluşal bir aa.lfilıiyet eahibl olan blr 
kalyan, eğer tatmin edici biT durum 
temin edilemfyecek olunıa İtalya dev• 
Jetinin babq hükUmdarı Raa Tafari'Y.• 
bir ültimatom voreceğlnl töylemittlr. 

Roma' dan haber :verildiğine göre bir 
askeri kuvvet, Afrika'daki ltalyan ka· 
rargahlarına gitmek iizere hare'ket et• 
miştir. 

Bu kuvvetlerin artık değiştirllmele· 
ri gereken ve terhis .zamanları gelen as
kerlerin yerini almak tısere gönderil• 
dikleri de gene Roma'dan blldlrHmeıt .. 
tedir. 

Yeni seferber edilen ..terler, Sicil• 
ya'da ve Floranaa'da toplanmaktadır, 

İcabında oradan aevkolunacaktır. 

İtalyanların bu durumu Oenevro'de 
alaka uyandJl1D.1'tır. Ulu.atar Derneği 
konseyi önilmU%dekl hafta içinde fevka· 
ilde bir toplantı yapacaktır. Bu durum, 
geçen toplantlda blru konutulmUf, fa
kat ltalya•nın doğrudan doğruya muza .. 
kere teklif inde bulun.maıı tızerlne bı .. 
rakılmıştr. 

Habeşistan tee bu teklife bir ta.ımn 
Avrupa devletlerinin baalOst altında 

boyun eğmişti. 

Merkezi habet orduıuna gelfnce, Jiı. 
rel orada btltiln silahlarla mUcehhez 
beş bin kişi toplıyabilir. Bundan başka 
birisi taht giydiği gün fransızlar tara· 
fından imparatora hediye edilmiş olan 
bir tayyare de dahil olduğu halde be§ 
tayyarelik bir bava filoau vardır. 

Aynca Uç piyade alayı, bir makine. 
il tUfek kıtası, bir alay da aUvad var· 
~r. 

Maamafih, Habeşistanın bu munta
:aam <kuvvetlerin arkaeında kUVVdlnin 
belkemiğini tefkil eden birçok vah§i ka
.bfyleleri vardır ki bunların aaynıını Jres
tirmek mümkiln değildf r. 

Haber verildiğine göre bu kaıbiyle
lerden 30 bin kl9ilik tıir kuvvet ımmn 
lıerhangi bir noktasına karıı hareket •· 
4!ebilmek üzere hazırlanmışlardır. 

Bütün muntazam askerler asri silah .. 
Jar taşımaktadırlar. Yalnız Avrupada· 
kinden farklı olarak alaydan alaya bu 
•ilahların markası ve nevi değişmekte
;ıtr. Memlekette herkes ıilahh dolafır. 
llir Jnsanın yanında silahına kafi gele. 
tek sayıda kurşun bulunmamasına o ka· 
<iar fazla ehemmiyet verilmez. Bir ada· 
111ın derecesi ekseriya silahlarının sayı· 
n He ölçüJür. 

Bütün ülke dağlık ve sarptır. Bir
fO'k geçidlerden de ancak yayan olarak 
o da zorlukla geçilebilir. 

z,a Mua'aın şubat sayısından kısaJ. 
lllarak alınmıitır ı 

Eskiden sarsılmaz sanılan prensip
lerin lnkir edildiği, her yerde birçok 
.ökonomik •ınamalar yapıldığı bu devir· 
do Franaa 9Uphesiz "ananeperest. hat
- ıerl bir Ulke telakki edilse gerek· 
tir.. Devlet yeni yasalarla ~Szel (hususi} 
tefCbbUılerl baskı altına alırken B. 
Flanden, murakabe altında serbestlik 
ujfminin muhafaza edileceğini ıöylü· 
,-or. Apğı yukarı bütün devletler için
de bulundukları gUçlUkleri paralarının 
değerini değiştirmekle 11enmck isterler· 
ken Fransa parasının değerinde hiç bir 
deği§iklik yapmıyacağınt söylemekte
~r. 

Fransa da kendisini içten aaran bir 
irhden uzak kalamamıştır. Fakat §İm
dik! sıkıntılı umanın, ondan önceki 
41elili:k zamanlarının bir cezası olduğu
ma telakki etmekte ve bu eıkıntılara 
bulunacak geçici çarelerin, bunların te· 
&rlerini sathi bir tarzda azaltmağa ça· 
hfUıanın, düzensizliği uzatmak, hatta 
goğaltmak gibi bir tehlike doğuracağı· 
nı düşünmektedir. 

Franaa•nın şimdiki durumu tıilbasn 
mali alanda açık olarak görünmektedir. 
Devlet iki yıldanberi yaşayışını krizin 
doğurduğu yeni ıartlara uydurmağa ça
l11ryor; hususi maliyecilik alanlarında 
da aynı yolda gayretler yapılıyor. 

Fransa'da :kriz, kendini devlet mali
yesinde göstererek doğmuştur. Onun 
tık tezahürleri bütçe açığı, hazine güç
lilkleri gibi şeyler olmuştur. Düzelme 
alametleri de gene aynı alanda görün
mektedir. 

Refah devresinde çok artan devlet 
b\1tçesi tabii krizin ilk hilcumlarından 
i<)k .ı;arar görmU~tü. 1930 dan itibaren 
bUtçede iki buçuk milyardan fazla açık 
ftfdt. O zamanlar verilen tahsisat se
'fVeıi yUkseltilmeyip tedricen azaltıla
cak: bir derecede bırakılsaydı telaşı mu· 
cib bir §CY ortaya çıkmıyacaktr. Fakat 
bütçede, artmak istidadı gösteren bir
gok fasıllar vardr. 

Ökonomik çalışmaların azalışına mü
aavi olarak varidatın eksilmesi ve bu· 
na karşı masrafların artması, o zaman· 
1ar devlet maliyesini çcvirenleriJ vazi
felerini normal metodlarla i>aşarmak

tan umudlarını kestirecek: mahiyette 
idi. Bunlar Ulkenin isteğine dayanarak 
tasarruf ve fedakarlık yolunu tuttular. 
Aldıkları tedbirler giddetli, tatbikleri 
giiçtü. Gelecek mali aene için yapılan 
tekliflerdeki sayılardan da anlaşılacağı 
U.Zere, bu tedbirlerin sonucları meydan
dadır. 

F1 

.. 

46.984 milyon masrafa karşr, varidat 
47.022 milyondu. Şu halde bütçe artığı 
S8 milyondur. 

Fakat hldiselerin bu "önceden gö
rUtleri,. ta&dik edeceklerini söylemek 
ihtiyatsızlık olur. Belki sayılar gene 
yanlıt çıkabilir. Zaten parlamento tah
sisatının azlığı yüzünden eyi işlemi
yen bazı jdarelerin tahsisatmr arttır

mıştır. 

Belki yarın, şimdi aklımızdan bile 
geçmiyen masraflar yaparız. Belki işler 
gene azalır. Fakat muhakkak olan şu
dur ki 1935 te bütçe açığı yeniden çık
sa bile hazinede güçlükler çıkaracak e
hemmiyette olmıyacaktır. 

Hazine krize büyük bir açıkla gir
mişti. Hem teahhüdlerini yerine getir
mek, hem b~tçe açığını kapatmak mec
buriyetinde kaldığından ödüne (istik
raz) yoluna başvurdu. Otuz iiç ayda 
ödüne alınanlar 46 milyar frank, dört 
yıllık israfın cezası oldu. Fakat aynı za
manda hazinenin durumu kısmen dü
zeldi, üzerine çöken yüklerden kurtu
lan hazine bütçenin ''bankeri,, roliine av
det etti. Hazinenin şimdiki teahhüdle
ri normal mahiyette olup endişe verici 
kadar büyük değildir. 

Bu güçlüklere rağmen Fransa mali 
bakımdan kuvvetini kaybetmiş değildir. 
Fransızlar mahrumiyete 3catlanarak pa
ra biriktirmesini bilirler. Bu yüzden 
ülkemizde büyük sermaye kurulmakta· 
dır. Fakat gözü korkan para sahibleri 
bunu işletecek yerde kasalarında saklı
yorlar. Bunda da haklıdırlar. Çünkü sa
vaştan önce kendilerinden borc alan ya· 
bancı ülkeler onlara birçok milyarlar 
kaybettirdiler. Frangın düşüşünün de 
para :biriktirenlere zararı dokundu. Bu 
yüzden de bunlar çekingen oldular. 
Saklı olan sermayeleri 35 milyar tahmin 
etmekle hakikatten uzak bir sayı söy· 
lemiş olmayız. Paranın "dolaşmam.asr,. 

yiizünden faiz haddi yükselmiştir. Bu
nun ise ülkenin ökonomisine yaptığı 

zarar büyüktür. Acunun her tarafında 
faiz düşerken, Fransa'da artmaktadır. 

Mali piyasanın bu durgunluğunu yalnız 
hazineyi ağır faizler ödemeye mecbur 
bırakmak bakımından zararh değildir. 
Hususi kurumlar da bu gibi güçlükler 
yilzUnden sıkılmaktadır. 

Onun için faiz meselesinin bugün 
hususi maliyecilik durumuna h8kim ol
duğunu, bunu halletmenin, yeni hükQ
metin başlıca yükümlerinden (vazife· 
lerinden) biri olduğunu söylemek mil
balegalı olmaz. HükQmet bu yoldaki 
çalışmalarında paramızın sağlam olu
şundan da çok yardım görecektir. 

Krizin ıbaşlangıcındanberi frangın 

durluğundan (istikrarından) kimse gUp 
he etmemi~tir. Bu yüzden Uç yrldanberi 
uluslararası büyük piyasaların çoğun

daki kararsızlıktan korkan yabancı tu• 

mayeler para değerinin dUpnesi tehli· 
kesine karşı Fransa'ya ıığmmışlardıT. 

Bu ise frangın sağlamlığına olan gU· 
veni göstermekle beraber Glkemize ağır 
mesuliyetler de ytiklemcktedir. Şimdiki 
güvensizlik devresi geçince ba ıernıa
yeler Fransa'dan kaçacaklardır. Bu ka
çış ne kadar çabuk olursa olıun, Fran
sa buna hiç engel çıkanmmalıdır. Fnuı· 
aa bankası kendisine tevdi edilen altın 
stokunu ipotek etmekten aakmmq ve 
altın ve gümüş yedekleri kendisine bü
yük kredi bulmak imkanını verirken, 
teahhüdlerini çok alçak bir acvlyede 
tutmuştur. 

Bu durum, Fransa bankasını 1imd1-
ye kadar oynadıiı rolü terkettireccll 
manasına mı gelir? ŞUpheıiz hayır. F· 
ransa bankası savaştan ön~ yabancı 

!bankalara, hatta İngiltere bankasına bl· 
le yaptığı yardımları, devletler gimdiki 
sıyasalarından vaz geçerek paralarını 

durlaştmrlarsa (istikrarlandırırlarsa) 

gene yapmağa hazırdır. 

Üç yıllık sınamalar, ne kadar kuv· 
vetli olursa olsun hiç bir devletin, ıt· 
rafı alan güçlükleri yalnuı bqına gide
remiyeceğini göstermiştir. Fransa an
anelerinin, düzen vo aklmclimin kendi
sine gösterdiği aıyasaya uymuştur. Bq
ka ülkeler ise çeıidll ıyollar tutmu§lar· 
dır. Fakat ne Fransa, ne de ötekilerin 
amaclarına varamadıklarıııı ı8ylemek 

gerektir. 

Devletlerin delltik menleleri yalnu 

kendi menfaatleri bakınundan gö.1 ~

nüne aldıkları .saman geçmlıtir. MU~te· 

rek felaket, inklpfın uluslar araaında 

doğurduğu bağlan kuvvetlendirmiftlr. 

Faraza Fransa maliyesini düzeltir, pa• 

rasının değerini olduğu gibi koruna, 

yarın acun krizi artarak bu yaptıkları· 

nı kökünden yıkmağa, Fransa'nın gay

retleri neye yarar? İngiltere aanayiinl 

sıkan vergileri azaltırsa. alıcılan lflaa 

edipte mahreclerl kapanına. bu ualbf 
neye yarar? 

Eğer devletler yeniden bir refah de· 

ğil • sUkfinet devresinin açılmasını ie

tiyorlarsa, miskince kavgalarını mUıt•• 

rek UtkUye feda etmeğt bilmelidirler. 

Fransa bu yolu tutmağa hazırdır. Diğer 

devletlerin de onunla işbirliği yapmala· 

rına güvenebilir mi? 

Habeşliler, ülkelerinin şimdiye ka
~ar hiç istilaya uğramamış olduğunu 
eöy1üyerek öğünürler. Maamafih habeş 
tarihinde memleketi iatila etmek iati· 
ren bir italyan kıtasından tek bir kişi· 1 
Din diri dönmediği de yazılı oldufu . 
aöy'enir, - Bta dt çama~rrlanmı Londrida yı"liatryorun~. (1935 gazetesinden) 
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Musolini'nin gizli 
görüşmesi 

13 şubat tarihli Deyli Telegraf 
uyor: 

Hava, deniz ve kara kuvvetler 
emri altında bulunduran savat 
aıfatile B. MusoUni, İtalyanın Ha 
tanla olan durumu hakkında bUtUn 1 
yan ordu kumandantarile gizli bir ın 
lakat yapJIU§tır. 

Son 24 aaatten beri cenuba doğru 
ker sevkcdibnektedir. Miıina zırhlı b 
kampa dönmü,tür. 

Bugünkü günde halyada 300 bin 
finin ıilah altında bulunduğu tah 
edilmektedir. 

Adisababa muhabi.rimizden dün ge 
aldığımız haberlere göre Habeş hükB-i 
meti, hududta olacak herhangi bir ha. 
diseden mesul tutulamıyacağını bildir
miştir. 

Resmi bir habeş tebliğinde devletin 
eUi durumunu muhafaza etmekte ol" 
duğu ııliylenmektedir. 

A\'U8lUr)atla uazilcrlc miicaclde 
kşkilatı reİ!:!İ bir uazi imi~! 
Viyanadan Deyli Tclegrat gazetc!ll

ne biJdir-ildiğine göre Avusturyaıuıı 

gençlik ve nazilikle mücadele teşkilatı 
.reisi olan B. Ludvig Figel'in dehşetli 
bir oazi olduğu, kendisinin Votsdam'd&o 
ki na.al liderlerit'k mahsus mcktebde 
1933 - 1934 ııenc:lerinde okudugu v• 
timdi de gizli kuriyekr vasıtasilc: Hit. 
terin genelik teşkilntile muhabere etti• 
ği meydana çıkmıştır. 

Her Figcl bu haber meydana çıktık-o 
tan aonra ortada göriinmemektedir. 

Telegraf gazetesi, kendisinin kaçtl" 
ğını söylüyor. Ailesi ise bugünlerde 
dağlarda kayak sporu yaptığından babl 

etmektedirler. 
Resmi kaynaklardan öğrenildiğine 

göre aıyaaaJ polis, sıkıdan sıkıya tah

kikat yapmaktadır. 
Bu haber, Avusturyadaki genel 

:ıayıflığuı ve rejime ya.rdmı edilnıeme.. 
sinin ne gibi ecbeblerden ileri gcldiğt. 
ni gösterecek mahiyettedir. 

Avusturyada genelik teşkilatı hlf• 
kOmetin en fazla güvendiği ve sosya
li.mı ile nazlmıden ayırmak ve AV\1911 
turya fatlzmlne bağlamak istediği b'
varlıktrr. 

Rusyanın silahlanması 

8 Şubat Y3S tarihli Mançester Gar

dtyen guetcainden: 
DUnyada herkes eilahlanadururke~ 

Ruıyayı silahlandığından dolayı ayı~ 

lamak manasızdır. Kaldı ki Rusya get'9 
çek bir ıavaı tehlikeal karşısındadır, 

1931 - 1932 yılında japonlar, Çin s~ 
nırlarını aştıkları zaman, bunun cuı 
topraklarına kadar uzanması ihtimall 
daima mevcuddu. 

Çinliler Şanghay yakınlarında ja • 
japon ıaldırımıoa karıı umulmıyacali 
bir surette kattı lııoyduklan zaman, 
rus sınırına doğru bir saldırım yapmalC 
dileği hasıl olmu' olması n1uhtemcJdf. 

Aynı zamanda Rusya, Uzakşarkta• 

ki sınırına bir çok aııker ve savaş mal• 
zemeal yığmıştı. Şimdiki halde ora• 
da bulunan cuı kuvvetleri, merkezle a• 
takaları kesilmi9 bile olsa, kendi kendl• 
lerinl tadre edebilecek bir durumdadıl' 

lar. 
Buralara bir çok ııavaıı malzemesi 

ve aair malz:eme yığıldığı gibi bu Uzal 
şark vilayetleri kömür ve madence zen• 
gin olduğundan oralarda da bu tüıHS 
malzeme yapılabilmektedir. 

Rusyanın Uzakşarktaki ordusunun 
General BIUher kumandasında yüloocW 
bir mükemmeliyet derecesine vardığı 

muhakkaktır. Bundan dolayı japonld 
artık gimal tarafına fazla göz dikme• 
mekte, daha fazla cenub tarafına y~• 
nelmektedirler ki bu da oralardaki A• 
merik.an ve lngili.ı menfaatleri için iyi 
bir müjde olmasa gerektir. 

Rusların silahlanması yalnız Asya 
topraklarına inhisar etmiyor. Lehistanl 
ve Almanyaya karşı da bu vakidir. 

Almanya ile Lehistan silahları tah• 
did etmek mevzuubahs olunca herhaldf 
rua ıiliıhlanmasını da hc::oalJa katmalı• 
dırlar. 

Tuçaçevıkı'nin söylediklerı Mosk04 
vada büyük lıir ıtevmç uyandırdı. Jnl• 
tün Avrupada da bunun ak:.ı co1< İ) ır.lir. 



--- ---- - - - -=-- ---- ---_- -·_ ·--~--- ----~- ~ ~--~- -~---=- _- . -.ı.-:::.-~ --~~--==~:::----- -

l' . ........_ __ 
llotlern 

-----

u l. us 

--
l'apıctlık 

Arı.kam Balu,:eli /•,'vler ı._,_wperati /inin toplantısı münasebeıile: 
Bilhassa camların ölçü ve miktarı di. 
ğer eserlerle mukayeseye layıktır. 

L..~C.Çen _yazılar içeri~inde ingiliz ve 
-.aıı ınımarJarmm eserlerinden bah-
9'tıııi.1tik, bu ara<ia Hollanda mimarlan

t:rlerini de unuttuğumuz z~~no· 
· n, Holanda,da vücuda getırılen 
"'1tnıi ııhhi aile yuvalarını da &ırası 
a.ldikçe tetkik edeceğiz. 

Bu hafta Roterdam teiırinden bir 
-~yı .. d . goz en geçiriyoruz: 
l'8. Şttndi: Roterdam 'ehri kalabalık ve 
il ~ bir ticaret ve büyük sanayi merke-
dıT. Gen· b' d l' . d l4 ış ır e ımam var ır. 

lllr\i ~~leleri, sokakları mahşer gi~i 
'!>.. ltülu bir yer. Etrafı g;öz alabildı-

Herhalde bu tarz çok istifadeli bir 
esas teşkil etmekte ve bizi mütaleasına 

cezbeylemektedir. . 
Aynı zamanda bu tarzın yüksek bir 

uygunluk yarattığma ~üphe edileme~. 
Yapıların iskeleti madenidir, dış ve ıç 
oidar duvarları iki tabaka halinde ya
pılmış ve aralarında hava payı bırakıl
mıştır. Dış cidar duvarlarını tuğlalar 
"fayans cinsinden,, ıbeyaza ~oyanmı_ş, 
duvarların iç yüzü asfalt nevınden bır 
madde ile sıvanmıştır. tç beden duvar 

Villanın birinci kat planı 

ması lazım gelen yerlerin bu kattan 
büsbütün çıkarıldığım görüyoruz. Mut

bak ufak kahvaltı alabilecek iki kişilik 

(bir masa, iki sandalya) bir yer ayrıl

mıştır. Planın hususiyetleri itibarile 

~ok müfrit davranılmrştiır. 

Yapı mevsimi yaklaşmakta olduğun

dan bahara ev kurmak üzere hazırlık 

yapanlar bu gibi villaların iç ve dışın· 

da birçok tetkikler yapabilirler. 

Ankara Bahçeli Evler yapı Koope

ratifinin nizamnamesi Atatürk ve hü

kfimet tarafından tasdik edihniştir, 

Bu yazıların kooperatifin ortakları

nın gözünden kaçmamasını dileriz. 

Şimdi büyük bir faaliyet ve ümid 

kaynağı orta.ya çııkıyor dem.eıktir. 

Atatürk'ün diyarında tiirk aileleri 

Avrupa ev ve mahallelerinden daha mo

dern yuvalara malik olmakla mesud ve 

müreffeh yaşıyacaklardır. Türk yavru· 

ları dilzgUn hatlar, diizgiln teşkilat, düz

gün ahlak içerisinde büyüyeceklerdir. 

Vfllanın '8nden -giJriJriilşü 

1 delikli kalrbtan ç:dkınış beton göv-

Türkiye'de teşekkülü muhtemel ya

pı kooperatifleri için Ankara'daki bu 

kurum açık, tamam, faal bir nümune 

teşkil edecektir. 
~ne Çayırlık, meralarında sürüler ot

Yan cazib bir mübadele kapitali. 
~ Şa§ılacak şeydir ki ahali apeJQülatör-
'8t'Jn ·· d ıgoz açmasına meydan verme en 
tıbrin günden güne dört tarafa doğru 

ttinıesini, dal budak salmasrnı temln 
'bnektedir. 

Birkaç sene iç.inde boş arazinin "u
~11 iskan hatları teşkil eden,, e-vler ne 

İına.kta olduğu göze çarpmaktadır. 
~ liolanda villalarının en dyade tet-

ike değer vasfı sıhhi tarzda ırapılmış OhnaJ . 
'd arı ve içerlerine sağlığı temın e-
d ec~ edevat yerleştirilmi' ~ulunması-
ır. 

nÜŞündüğümüze göre bu eserleri 
)~Panlar modern mimarhğın cezri de-

'&ı§iıklilklerine, ifratına, yeni çığırına gö
t\l batlı girmekten sakınmışlardır. 
~ Bu eser sahibinin işinde gösterd~ği 

dret, şekilJerin. sadeliği ve güzellıği 
\aılcikaten çok yüksek bir ilim onun 
~k tabibi olduğunu göstermektedir. 
---. 
lı...VS'un ;omanı 

arı . . . d 
delerden yapılmıştır. "Petek bıçımın e,, 

Balkonlar hususi şekilde profil olan 

üç sıra muvazi ve madeni şeritle tak-

v~ye edilmiştir. . . 
Dış ve iç doğramaların yerını ma-

deni kapılar ve pencereler almı§tır. Bu 

değişikliğe Holanda ikliminin tesiri ol
duğu da unutulmamalıdır. 

Mobilya ve lamba askıları (gispen) 
fabrikasının yapışıdrr ve madenidir. 

Birinci kat planına göre : 

1 
_ Musiki ve istirahat salonu 

2 _ Oturma odası 

3 _ Yemek odası 

4 - Yazı odası 
5 _Mutfak 
Bu katta mutbak ayrı, müstakil bir 

k ·ı tınektedir. Tuvalet ve 
parça teş ı e 

bulunmamasından dolayı ufak 
banyo ~. . k la· 
ihtiyaçlar için bile kat degıştı_:ıne 
zrmdır. Planda bu gibi (zarurı) yapıl-

Dileriz ki, tilrk yurdunu silslemek, 

ııenlendirmek, sıhhileştirmek için y•Jrd· 

daşalrda bu gibi zevkli zahmetlere k<ıt

lanmak hissi daha çabuk lnkiııaf bul

sun, daha ziyade yayılsın. 

TÜRK 

ÇOCUKLARI 
T Ü R K K U Ş U'na 

uçucu üye yazılınız 

Tefrika: 4 k 
·ngilizleri daha sonra, fransrzlann 

ne oyanı ' 
öldürdüklerlııi de o anlatmıştı. 

SAYIFA 5 

Yurdu çelik ağlarla örüyoruz 
(Başı l inci sayıfada) 

Diydrbekirc varması için ~on hızla ça
htılmaktadır .Bu hattın 334 üncü kilo • 

metresinde bulunan Yolçatı istasyonun

dan ayrılan ve uzunluğu 24 kilometre 

olan Elaziz ıubesi de 934 yılı içinde İ§· 
letmeye açdmıştrr. 

934 ytlında, bu hatbn daha bitirilme

miı olan ve Irmak iıtuyonundan ba§h .. 
yarak 262 - 352 inci kilometreler ara • 

11nda bulunan 90 kilometrelik kıımı 

üzerinde ça.lııılmııtır. Birkaç yapııı müa

teına olmak üzere bu kısmın da yapıl • 
maıı ıon zamanlarda bitirilmiıtir. Ray 

döşeme ilkbaharda baılıyacak ve 935 yı
lı içinde hiç bir eksiii kahnama.k üzere 
tamamlanmıt olacaktır. 

Filyoı - Ereğli hattının, filyoa -
Çatalağzı k.11mının fapılmasma da bu 

yıl batlanm•ttır. Demiryolunu kömür 
kaynağına kavutturacak ve ünlü gelik 

kömür ocaklanna bağlıyacak olan bu 
kıımın 935 mali yılı içinde bitirilmesine 
çalışmaktadır. 

Çatalağzı ile Zonguldak arasındaki 

kısmın yapılmasına önümüzdeki llkba· 
harda başlanacaktır. 

Zonguldak Ereğli kısmına yakın bir 
zamanda başlanması ve Ereğli limaru ile 

beraber miimkün olan en kısa bir .zaman 

içinde bitirilmesi kararlaşmıştır. Asıl 

kömür havza.~undan geçen Çatalağzı -

Ereğli kısmı elektrikle işletilecektir. 

Gerek Ereğli limarunı: ve gerek Zongul
dak - Ereğli hattını yapmıya istekli 

olan bazı firmalarla konu~ulmakta olup 

tartlar üzerinde anla§tldığı takdirde bu 

itlerin böyle bir §irket yoliylc yaptı • 

rtlması da düşünülmektedir. 

Bu hattımızın Afyondan. başlayıp 
Aydın hattı Uzer.indeki Karakuyu ı ... 
tasyonuna kadar olan kısmı il.zerinde 

bilfiil inşaat ve ameliyat başlamıştır. 

Burdur ve !f,parta'yı Aydın demirycr 

hına bağb:yacak hatların yapılmasına 

ilkbaharda başlanacak vıe bu hatların 

hepsi 935 tc tmamlanecakttr. Burdur 

- Antalya kısınma da yakında. ba§lan· 
ması kararlaşmıştır. 

Bu hattın Sıvas'tan başlıyan ilk 90 
kilometresi yapılmı§ ve bu kısmı üze. 

rinde bitirilmesi gereken pek az iş kal· 
mıştır. 935 mali &enui lçıinde mühim 

bir kısmı yapılacak ve Sıvas't,an başlı· 
yanılt 112 inci kilometrede bulunan 

Malatya §Ube hattile birleşeceği nokta
yı teş.kil ile Çetinkaya lstas.yonuna k:a· 

dar dö~emesi de gene 935 maJi yılı için
de bitirilmiş olaca.ktir. 

Bu ıltısak hattmı.n Malatyadan baş. 

hyarak ilk 50 kilometresi üzerinde in· 
şa işi çok ilerlemiştir. Bugün Malatya. 
dan başlryan 18 kilometrelik kısmının 
raıyı döşenmiştir. 935 mali yıh içinde 
altmışıncı kilometreye kadar rayı dö· 
§entl'liş olacaktır. 

Bıı yıl sonunda tamamlanıp i§ t 

leımeye açılacak yollar 
D.emiryollarınuzm ne büyük bit 

hızla ilerlediğini rıüı.awlarla anl.atmal.; 
için 935 yılında tarnıımtaaacak ve if· 
letmeğe açılacak krumlara bir göz gez-. 
dlrmek Jdifidir. 

Elaziz hizasından başlayıp Diyarbe• 
kire kadar varan 160 kilometrelik t!OJ1 

klfll1l1. 

Irmak - Filyos hattında 90 kilo. 
metrelik Bon kısım. 

Filyos - Çatalagsı kısmında 15 ki, 
lometre lik bir kısım. 

Afyon - Karaltuyu hattında UZ kL 
lometr.elik kısım. 

!aparta gube6inda ıs kilometrelik 
kısım. 

Baladız - Burdur hattında 24 kilo· 
metrelik bfr kısım. 

Sıvas - Çetinkaya hattında 112 k{. 

lometrelik kısım. 

Malatya iltisak hatunda 60 kilomet• 

relik kısnn. 

Böylelikle 935 yılında UdsI bitmeli 

ve tamamlanmak; altısı Unrinde de 

mühim ilerleyişler yapılmak Uzenı 

(586) kilometre uzunluğunda demiryo• 

lu yapılmıf olacaktır. 

Demiryollar inşa işi devresinin ilk 

onuncu yılmda 2000 kilometre kadar 

hat i§letmfye açılmıJ ve bu hesaba gö. 
re yılda vasati olarıaık 200 lrilometrQ 

yol yapılmıştır. Bu yıl yapı1acak hat

ların kilometre uyıaı ( 586) yı bulu• 

yor. Geçmif yıllara göre Uç mis1in.e ya. 

km bir fazlalık gösteren bu rakam1 

her yurddaşm övilneceği kutlu blr ha· 

disedi.r. Yurdun yaşayışında devrim. 

ler yaratacak olan bu çalı§1Il41lm me

aud aonuclarmı gilvenlc bck.liyebiliriz. 

Ayrıca yeni Jl8Pllan ve Malatyaya 

bir kol ..ermek sureti.le Erzuruma doğ• 

ru hızla llerlemektt: olan hatlarımızın 

ihtiyacını karşılamak Uzere Sıvaı;'ta 

btlytık bir ma.kina ve 'lagon atölyesi ya. 

pıla.caktır. Bu atölye De de Bayındır

lık Bakanlığı; d~ryol sıyasamız için 

en gerekil olan rnalzemeyi l~rde yap. 

mak gibi binlerce yurddaşa it 'IC ek• 
mek temin edecek btiyUk, ulusal bir da.
vayı aona erdi~ oluyor ..• 

6·an~Michele~nin_kitabı 
Mastro Vincenzo, bah~e ~uvar1?ı~ y._anın

da duran bir küme gülleyı gost;rdıkten son-

b k··menin yanında buldugu madenden 
ra u u d"' w • • l' 

ınıış bir ingiliz asker ugmesını e me 

yerde oturduğu halde nasıl olup da bu kadar 
zalim olabilmişti? Gökyüzünü de, yeryüzü· 
nü de aydınlatan böyle parlak bir ışık için· 
de ruhu, neden acaba bu kadar karanlık ka
labilmişti? Böyle bir yeri bırakıpta batı yö
nündeki kayalıklar üzerinde, hfili kendi adı· 
m taşıyan köşküne çekilmiş ve ömrünün ıon 
üç yılını acaba neden orada geçirmişti? 

umurumda değildir. İki bin yıl önce, senhl 
gibi, alnımın yazısının buraya sürükleyip geie 
tirdiği bir başka adanını da böylece yanın~ 
idim. O, senin gibi, benden saadet değil, se~ 
sizlik istiyor, unutulmak dileyordu; onlan 
bu kimsesiz topraklarda bulacağını umuyor-: 
du. Bunların değerinin ne olduğunu ona söy;•' 

Yazan: Aksel MUNT 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

l{ocamakta olduğunu aruk daha çok duyu
Y<>r ve eskisi gibi çalışmıy~rd~~· _Karşıda, 1 tal
Yada, on iki çocuğu ve üç ınegı ıle yaşam~ta 
01an oğlu Kapri'deki evini satarak gıdıp 
ltendisi ile beraber oturmasını ona yazıp du-
ruyordu. . . 

!7üreğim tekrar çarpmağa b~şladı._ ~;: 
•tcık de onun mu idi? Hayır, o kımsenın ~ .1 fildi; hatta denildiğine göre tekin de degı • 
di. Çocukken uzun boylu bir papasın, p~r
tnakhktan eö-

1

ilip baktıO-mr gözleriyle goran ·· b b k t mer. U§tü ve bir sefer de geç va 1 

divenlerden çıkan gemiciler, kilisecikt.e çan
la.nn çaldığım kulaklariyle işitmişlerdı. Ma.~
tro Vincenzo anlatıyordu: "~unun. s_ebe~~-
b~~da sarayı varken, Timberıo, hırı~tıyan . 
11 oldürmüştü, ve işte o gündenberı, melu~ 
tuhu, kiliseciğin döşemesi altında Y3;tan pa 
Paslardan af dilemek için, vakit vakıt _?ura
y~ geliyordu. Büyük bir kara yılan kıhg~da 
goı-;; ... d .. w •• •• •• l' n1 r de vardı Gemıle-

~ ~1 ugunu soy ıye e · son· 
riyle gelip adayı abloka altına al.?~tan ın
ra., Yukardaki kaleye gizlenmiş butun ka~ 
larl esir alarak götüren "Barbarossa,, a ın
d~ bir adam papasları öldünniiştü. Bunun 
içındir ki kaleye ••castello Barba.ro~sa,,. (l) 
deniliyordu. Bütün bunları ona, bılgın bır a
danı ve hemde kendi akrabasın~~n olan B~~ 
ba Anselmo anlatmıştı. Kilisecıgı kale hal 

(l) Barbaros kalesi. 

yapı . d t .• 
alarak: "Şuna bakını~,, dedı ve eı.:~ e t~ • 
"Fransızlar, kiliseciğin yakınma buy~k:- hır 
top yerleştirmişler ve o~a~~. _?a, ~ngılızle
rin elinde bulunan Kapn yı dogmege başla· 
mışlar.,, . 1 B"' .. 

Mırıldandı: ''Pek eyi etmışler ya utun 
Kaprililer kötü adamlardır.,, 

Hikayesini şöyle tamamladı: "Sonr~, 
fransızlar, küçük kilis~y~ barut ~eP?,su halı· 
ne getirmişler; bunun ıçın ona hala barutha-
ne,, deniliyor. 

Baruthane, şimdi bir ~kıntı , olı:n~ş~u; 
bununla beraber, Mastro Vıncenzo nun ışıne 
de pek yaramıştı: onun hemen bütün taşları
nı bahçe duvarı yapmakta kullamnrştı. 

Duvarı aştıktan sonra dar yoldan kilise· 
ciğe doğru çıkmağa başladım. Yıkılan kub
benin taşı ve toprağı, yerde, bir adan: ~y~ 
yüksekliğinde bir küme meydana getınnıştı. 
Duvarlar yosun ve yaban sarmaşığı içindey· 
di. Otlar arasında zevkle oynaşıp duran ker
tenkeleler, arasrra durup, pırıl prrıl yanan 
gözleriyle bana bakıyorlardı. Karanlık bir 
köşeden, sessiz kanadlariyle bir yarasa ~ç
tu ve taraçanın güneşten kavrulan mozaık
leri üzerinde uyumakta olan koca bir yılan 
kara düğümlerini yavaş yavaş çözerek, ha
bersiz misafire ıslık çala çala kiliseye girdi. 
Acaba bu, meşum ihtiyar imparatorun, ken· 
di köşkü olmuş olan bu yılö:ntılarda gezen 
hayali miydi? · · · 

Ayaklarımın altına serilen harikurn~e 
adayı seyrediyordum. İmparator böyle bır 

Böyle bir yerde yaşamak! Böyle bir yer
de ölmek 1 Şayed ölüm böyle bir yaşayışın 
tükenmez neşesine günün birinde galebe ça
labilirse t. .• 

Biraz önce, Mastro Vincenzo bana, ko
cayıp yıpranmakta olduğunu ve oğlunun da 
evi satmasını istediğini söylediği vakit, yü
reğimi acaba hangi cüretli rüya öyle çarp
tırmıştx? 

~ilisenin hiç kimseye aid olmadığını söy
leyınce nasıl manasız bir düşünce zihnim
den geçmişti? Onun sahibi neden ben ola· 
mazdrm? Mastro Vincenzo'nun evini satın 
alıp onu kiliseye asma çubuklariyle kenar
ları servili yollarla, beyaz balkonlar; tutan 
mermer direklerle neden bağlamamalı idim· 
o balkonları ·somaki tanrılar ve tunç impara: 
torlarla neden süslememeli idim? ... ve, nefis 
hayalin silinmemesi için gfulerimi kapadun; 
güneşin batışı arasında hakikat yavaş yavq 
kayboldu ... 

Geniş kırmızı bir mantoya bürünmüş U· 

zun boylu biri yanımda duruyordu. ' 
Elinin geniş bir hareketi ile bütün ufku 

göstererek, ahenkli bir sesle: "Kilise, ev, 
dağ üzerindeki şato, bütün bunlar senin ola
bilir, eğer değerini ödemeye hazırsan 
d d

. , .. u 
e ı. 

.. Bilinmiyenin Hayaleti, kimsin sen? 
"B Ö " en buramn , lmez Ruhuyum. Zaman 

ledim: tertemiz bir isim, ondan öyle, yilz.t
1 

yıllar boyunca, iğrenilerek anılacaktı. Pa.ı 
zarlığa boyun eğdi, değeri ödedi. Buradaı 
biııkaç namuslu ve doğru dostla, on bir yıl: 
yaşadı. Palaten dağındaki sarayına dömne1': 
üzere iki defa yola çıktı. İki seferinde de ce.ı 
sareti kırıldı, Roma bir daha onu görmedi, 
Son yolculuğundan geri gelirken, kar§ı kıyı· 
da, dostu Lüküllüs'ün köşkünde öldü. Soıı 

sözleri, cesedini adaya götürecek gemiyQ 
hemen yükletilmesini tenbih etmek oldu. 

"Ya benden ne istiyorsun?,, 

"Mesleğinde ün kazanmaktan vazgeçmeli .. 
istikbalini feda etmek ... ,, 

"Öyle ise ben ne olacağım?,, 
"Bir §CY olacakken olamamış oıan adam.,1 
"Yaşamaya değeri olan her şeyi bended 

eslrgiyorsun.,, 
".Yanılıyorsun. Ben sana yaşamaya değe~ 

her şeyi veriyorum.,, . 
"Hiç olmazsa bana merhameti bıraliıyo' 

musun? Eğer hekim olacaksam merhamets~ 
yaşayamam.,, 

"Evet, sana merhameti bırakıyorum, f~ 
kat onsuz, işin içinden daha kolay çrkabil~ 
din.,, ( 

"Benden daha başka şeyler de istiyor m~ 
sun?,. 

(Sonu varİ 
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y azan: Claudine CHON.fE_ 
Kısa tefrika ULUSLAR VE YAŞAYIŞLARI 

Biti erci gene kızlarla beraber sek·z gin 
X. - Boş vakitlerde ne yapılır? 

İş bittikten ve kızlarda toplu halde 
prkr söylemek, kurs görmek veya kon· 
feranslar dinlemekten kurtulduktan 
11onra, boş vakitlerinden istifade edi

rorlar. 
Konforsuz; salon, içinde yirmi veya 

otu.z kız bulunmasına rağmen samimi 
bir buduar halini alıyor. İçlerinden lbiri 
Noel çelenginin mumlarım yakıyor. 

~am dallarından yapılmış olan bu ko· 
caman çelenk bütün perhiz müddetince 
javanda asılı duruyor. Aşçılık sırası gel· 
miş olan krz, 1 kanunuevelde otuz ta· 
ne tuhaf biçimde pasta yapıp bu çelen
ge asıyor. Kızlar da ayın her günü ak
tanı sıra ile gelip boyunlarını uzatarak 
kendilerine düşen pastayı bir lokmada 
yiyorlar. 

Kızlar, bu boş vakitlerde koyunla· 

nnda sakladıkları mektubları bir defa 

aaha okuyorlar; çorablarının, yahut ye· 

ni yıkanmış çamaşırlarının söküklerini 

dikiyorlar. O zamanlar, bütün ce'bler

den stilolar çıkarılıyor ve masanın üs

tUnU blok notlar kaplıyor. Bir taraf· 

tan da kır:ların en küçüğü olan ve sa· 

rışın, tombul bir bebeğe benziyen Her

ta, kendisinden daha büyük bir akor

deonu boynuna asıyor ve Gertrude'in 

gitarasına uyarak, ba~ını önüne eğip 
çalmağa başlıyor. 

Kısa kesilmiş saçları ve boynundan 
eksik etmediği kravatiyle güzel bir oğ

lana benziyen şişman Martha, yanında· 

ki kızı dansa kaldırıyor. İkisinin de a. 
tıkane vaziyetini gören )uzlar katıla 

katıla gülüyorlar. l<'akat bunda bir "fe

sadlık,, olmadığını zannederim. Zaten 

kızlar mümkün olduğu kadar fazla ne

şeli olmak, gülmek ve başkalarını gül· 
dürmek istiyorlar; belki de doğduk

ları yerden, her türlü sevgiden uzak kal

dıkları için, hayalı bile olsa biraz şef
kat bulmak istiyorlar. Çünkü ot min· 

derlerin Üzerlerinde asılı olan Hitlcr'in 
portreleri her feye yetmiyor. 

Kızlar şarkı söylemekten hiç .yorul
muyorlar. Orada bulunmamdan istifade 
ederek bütün fransızca şarkıları öğren

mek istediler. Bir akşam bana cemile 
olsun diye iki fransızca şarkı söyledi· 

ler. Ben de buna karşılık almanca bir 

şarkı söyledim. Bunu duyunca hepsi 
gülüştüler ve beni çok alkışladılar. 

Kızlar çok kitab okumuyorlar. Her· 
halde kütüphaneyi dolduran bir alay 
şarkı kitabını ve hitlercilikten başka bir 

şeyden bahsetmiyen kitablan didikle
mekten bıkmışlar. 

Kampa "alman kadınının gazetesi,, 
de geliyor. Fakat içinde şöyle yazılar 
var:' Birinci sayıfada rasizm hakkında 
bir makale; ikinci sayıfada bir alman 
kadınının romanı; üçüncü sayıfada "al
man modası,, ve "uzak diyarlar,, başlığı 
altında alınanların XIX inci asırda Su
matra'da yaptıkları seyahatlerden bah· 
seden bir yazı! 

Kütüphanede bir tek roman, bir tek 
umumi malUmatı artıracak kitab yok. 

Fakat çok tuhaf tesadüfler neticesin· 
de, biribirlerine uygun olmıyan şeyle· 
rin karşılaştıkları vakidir. Ben de kü
tüphaneyi gözden geçirdikten sonra 
bir masanın üstünde Proust'un kontes 
dö Noay'a yazdığı "mektublar,, ı gör
düm. 

Patagonya'da kaybolmuş bir sofu 

adam bir Bibi bulsaydı, benim sevindi

ğim kadar aevinmezdi. .. Ben Proust'un 

bu "mektublar,. ını pek sevmem. Fakat 

o akşam bunları zevkle okudum. 

Kitab, kamptaki üç dört talebe kız

dan birinin idi. Bunlardan Frida'nın 

fbabası ölmüştü; evde yalnız kalan an

nesini geçindirmek için üniversiteyi hı· 

rakıp şirketlerden birinde muhasiblik 

edecekti. Bir taraftan da, i§ buluncıya 

kadar aç kalmamak için kampta çalışı· 

yordu. Frida fransızcadan imtihan ver

miş ve Andre Jid'in "dar kapı,, adlı ki

tabı için otuz sayıfa kadar da yazı yaz

mıştı. Jid'in çok tarizlere uğradığını 

söylediğim zaman inarunadı. Bu kızla

rın böyle biribirlerine uymıyan kitab

ları beğenmelerine şaşıyorum. 

Bazı ak~amlar Hitler'in "mücade

lem,, (1) adlı kitabından yahut Rozen· 

berg'in "yirminci asrın efsanesi,, nden, 
yahut Moller'in "üçüncü Rayh,, ından 
yüksek sesle parçalar okıınuyor. Bir 
gün de iki kız "Sar saati,, diye drama· 
tik bir manzume okudular. Man . .mme 
şöyle idi: 

Birinci kız: 
Sar bin yıldanberi almandır. 
İkinci kız: 

Fakat yabancı eller Sar'ın Sar'daki 
almanlarm, Sar'daki alman toprağının 
üzerine çöktü ... 

Birinci kız: 
Sar bin yıldanberı alman olarak kal

dı! 

Manzume hep bu mealde olarak ya· 

(1) Mein Kamp!. 

rım saatten fazla sürüyor, Frida ve Ma· 
ria da dahil olduğu halde bütün kızlar 
bunu çok güzel buluyorlardı. 

XI. - Kamp şefleri okulu. di· 
eiplin duygusu "·e arkadaşlık 

tlüşüncesi 
K<1mpta bulunmamdan istifade ede· 

rek, bizden birkaç kilometre uzakta o
lan kız kampları şefleri okulunu ziya
ı et etmeği kararlaştırdım . 

Bana kılavuzluk eden kızla beraber 
uzun müddet güzel kokulu çam orman
ları içinde yürüdük. Donuk ve güzel 
bir kış güneşi altında yaptığımız bu 
ge7.İnti çok zevkli oldu. 

Okul bizim kampa göre çok konfor
lu, sahici bir evdi. Dinlenme odaların· 
da, okulluların kendi elleriyle örüp bo· 
yadıklan koltuklar, çiçek vazoları var
dr. Okullular gene kendileri buyük bir 
zevkle göz alıct renkleri olan halılar \le 
perdeler dokumuşlardı. 

Fakat oradakileri daha yakından ta· 
nıyınc:ı Rotenklempenov'daki kızların 

o kadar çirkin olmadıklarını, ı;evimli 

bir tebessümleri olduğunu, onların bir 

nevi cazibe, hatta bazen biraz fantezi 

bulunduğunu da farkettim. Hulasa bi

zim kamptakiler genctiler, buradakiler 

ise 25 ile 35 yaş arasında ihtiyar kız

lardı. Hitlerci biı ihtiyar kız kadar çir

kin bir şeyide ben ~imdiye kadar gör· 

medim. 

Hepsi korkunc şekilde çirkindi ve 

birçokları dev gibi şişmandı. Bizim 

kampta insan hiç olmazsa dağnık bukie 
saçlar görebiliyordu. Burada ise hakiki 

bir nazi'nin kadınlığın remzi olarak çir
kin ve küçük "saç topuzu., hakimdi. 

Kamp şeflerinin reisi olan ve 35 ya· 

şında kadar görünen kadın • bermutad • 

hepsinden çirkindi. Kırmızı, yassı ve 

korkunç bir burnu, sımsıkı arkaya top

lanmış açık sarı renkte saçları vardı. 

Hali, tavrı da, çocukları parmağının U· 

cunda çeviren aksi bir mürebbiyeyi ha

t1rlatıyordu . Fakat bütün bunların ze

vahirden ibaret olduğunu da söyleme

liyim. Sonradan bana söylediklerine gö

re şef çok eyi kalbli bir ~ızm1ş. Zaten 

okullular disiplinni o kadar tabii bir 

tar.ıda kabul ediyorlar ki onlara sert 

muamele etmek hiç bir zaman gerekmi
yor. 

Burada disiplin, benim kaldığım kam· 
pa göre çok sıkı idi. Zaten ilerde ku· 
manda edecek olan bir kimsenin eyi 

itaat e tmeği bılme si gerekme.z mı ? Bi
zim kampta, bayrağ ı se lamladıktan sl)n
ra sıralar çabucak bozuluyordu ; baı:an 
kızlar o kadar yüksek sesle güliıyor· 

lardt ki, şefin sesi bile duyulmuyordu ; 
bazı sabahlar, kızlardan birisinin jim· 
nastikten kaçtığ ı oluyordu. Burada ise 
toplu halde yaşay ış mutlak, de ğişmez 

bir kaide idi. Günün bir dakikası bile 
bunun dışında kalam ıyordu. Pazar gün
leri bile okullulara toplu halde tal im
ler yaptırılıyordu. İçlerinden biri: 
"Mektub yazmağa bıle vakit bulamıyo
rum,, diyordu. Bunu söylerken müte
essir değildi, belki de bu kadar ıtaatli 
olduğu için gizli bir zevk duyuyordu. 

Kampın ot minderlerinin kötülü ğü
ne ve sıralarının sertli ğine rağmen o· 
raya döndüğüm .ıaman ısevindim. Kız

lar da geldiğimi görünce adeta bayram 
yaptılar; düşününüz bir kere t dört gün
denberi onlarla beraberdim. 

Almanya'daki itratlc1r ve çirkınlık· 

ler arasında göze <,idrpan ısevimli bir 

şey varsa o ua gencliğin en esd.ıolı bir 

kanunu olan arkadaşlık duygusudur. 

Çalı:ıma idaresine düşman olanlar, üni· 

versite talebelerinin ekseriya işçi kız· 

laca, işsiz kalıp hiç bir ~ey de olamadığı 

için altı ay ekmek lmlabilmek üzere 

kampa gelmiş fakir kızlara kar~ı müte· 

kebbir davrandıklarını bana söylemiş· 

le rdi. 

Belki de böyle yapanlar vardır, ta

kat ben bunun az olduğunu sanıyorum . 

Kızlarla beraber bulunduğum bir hafta 

zarfında hepsinin gece gündüz nasıl 

yaşadıklarını gördüm ve aralarındaki 

anlaşmada en ufak aksaklık çıktığına 

rastlamadım. O kampta olduğu gibi baş

ka kamplarda da sınıflar ve memleket

ler biribirine karışmış haldedir. Berl in

li bir talebe kızın yanında, Dilseldorf

lu bir işçi kız görürsüntiz. Bir banka 

memuru, bir dişçi, iki daktilo, yakında 

hastabakıcılık edecek kızlar, çiçekçilik 

metkebindcn ç ıkmış bir "bahçivan kız,,, 

bir mağaza tezgahtarı ve müstakbel bir 

edebiyat hocası biribirlerinc. karı~ı~ 

bir haldedir. Kızların biribirlerıne kalb 

kırıcı bir söz söylediklerini, kavga et· 
tiklerini hiç görmedim. Buna mukabil 

sofrada, kendi domuz sucuğu payını 

karnı aç olan arkada~ına veren ktzlara 
sık sık rastladım. Kamp şefini kızlara 
bağlıyan ı;evgiyi eyice anladım. Şef kı.ı· 
ları daima "çocuklar., diye çağırıyor. 

Sonra, dediğim gibi kızlar sıkı bir di· 

.. ıpline o kadar alışm ı~lar ki bu, arala· 
rındaki dostluğu, büvük neşe lerıni hiÇ 
bozmuyor. 

Yabancı olduğum halde benı bu k3• 

dar laubali bir sadelik, bu kadar çabuk 
belli edilen bir ::ıarnimiyetle karşııaına· 

la rına şaştım. Belki de ben gelmeden 
önce kamp şefinin k ızları toplayarak 
" fransız,, 1 nasıl karşılamak gerektiğini 
hakkı nda onlara bazı tavsiyeler yaprnıf 
o lmasından şlipbeleniyı.>rum. Bununla 
berabe r bu kadar açık, sürekli ve arada 
::.ırada sevimlı surette müstehzi olan bit 
arkadaşlık herhalde onlara öğretilınit 
değildi. Kampa geldığım gün bir ya• 
hancıdan ziyade kamptaki kızlardan bi· 
ri . bu topluluğun, bütUn teıanUdUndeO 
ve bütun karde~liğiııden istifadeye hak· 
11 olan bir üyesi olmuştum. 

İki saat geçmemi}ti ki onlarla bir· 
lik te çalışmağa, onlarla birlikte gülüp 
eğlenmeğe başlamıştım. Tablt yeni ol• 

duğunı ı ..... )'atı mekteblerinde ve kış· 

tatarda yapılan muzibliklere ben de ma• 
ru.ı; kaldım: tık akşam yastığımın altı• 

na kocaman bir taş koymuşlardı. Er• 
tesi sabah sordular: "Ot minder sert o-

luyor, değil mi?,. !kinci aktam pijaına• 
mı giyerken pantalonun alt kısmının 

sımsıkı dikilmit olduğunu g6rdilrtı· 

Bu yüzden de, kızlar katıla katıla gil· 
!erlerken, ben epi dekolte bir Irıyafette 

bir makas aramağa koştum. 

Nihayet üçüncü akşam, bUtUn kızlar 

on dakikadanberi uykuya dalmıt görO· 

nürlerken ot minderin yavaşça altını· 

dan kaydığını hissettim: yatakhanenin 

öbür ucunda Gertrude şiltemin ucuna 

bağladığı ipe harıl harıl asılıyordu. 

Kamptan bir sabah, kahvaltıdan aon• 

ra ayrıldım. 
- Bir parça domuz sucuğu vereyim 

mi? Trende yerıin. 

- Ver. "Lebervurst,, hı aandoviçler

den çok ho_şlanıyorum. 

Beş dakika sonra aşçı kız kocaman 

bır paketle geri geldi. İçinde belki ikl 

Sdat yemekle bitmiyecek yedi veya se• 

kız tane kocaman sandoviç vardı. 
Otomobile gelince, hepsinin ayrı ay~ 

rı ellerini sıktım ; fotoğraf, kartpostal 

gondereceğimi vadettim. Otomobil ha· 
rcket etti. Yolun iki tarafına dizilmit 

, 1an kızlar, :notörün gilrilltilsU yUzün· 

den manasını anlıyamadığım bir '4lrkr 

söyliyerek bana uzun bir Hitler selamı 
gönderiyorlardı ... 

(Bitti) 

İmar müdürlüğün den: ,.,_..._... ____ __, 

, Çaresi varken bu yarım baş ağrısını 
•• •• 

BUYUK Mübayaa edilecek 300 lira muhammen bedelli bir adet 
çelik saç dolap dosyasında mevcut şartnamesine göre ek
siltmeye konmuştur. 2. Mart. 935 cumartesi günü saat on 
beşde ihale edileceğinden taliplerin İmar Müdürlüğünde 
toplanan komisyona müracaatları. (365) 1-608 

·Emlak ve Eytam Bank~sı 
idare Meclisinden: 

Esas Nizaınnamemi.zin 79 uncu maddesin'e göre hisse
darlar umumi heyeti alelade olarak 21 mart 935 perşembe 
günü saat on birde Ankara'da Bankamız Merkezinde top
lanacağından hissedarlarımızın o gün ve saatta toplantıda 
bulunmalarını dileriz. 

Yine nizamnamemiz hükümlerine göre, kendi namları
na ve yahut başkalarına vekaleten en 'az yirmi hisse olan 
hissedarlarımızın bu toplantıya iştirakleri ve vekaleten 
bulunacak olanların kendilerinin de hissedar bulunmaları 
gerektir. 

Buna hakkı olanların toplantı gününden en az beş gün 
önce hisse senetlerini Merkez veya şubelerimize makbuz 
karşılrğında vererek .giriş kartı almaları ve başkalarına ve· 
kalet vermek istiyen hissedarlarımızın da birer suretlerini 
bankamızdan alacakları vekaletnameyi doldurarak yine 
beş gün önce giriş kartı' ile birlikte merkezimize vermiş 
bulunmaları gerektir. (330) · 

Müzakere olunacak işler: 
1 - İdare meclisi raporu 
2 - Murakipler raporu 
3 - Bilanço ve kar ve zarar hesabının tasdiki ile temet· 

tiiün tevzi sureti hakkında karar ittihazı ve idare 
meclisinin ibrası. 

4 - Murakiplerin intihabı 
5 - Murakipleı in ücretlerinin tavini. 1-607 

1 

ne diye çekip duruyorsunuz? 

Her l:urlü baş ve diş ağrılarına, nezleye, romatizmaya, 
kırıklığa, sinir ağrılarına, soğuk algınlığına, üşütmeden 
mütevellid ağrı, sızı ve sancılara karşı müessirdir. 

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

dilecek kurban derileri 6 mart 935 çarşamba günü öğleden 
evel satdmak üzere artırmaya konmuştur. İstekliler şart
lan anlamak üzere şubeye müracaatları ilan olunur. 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertib 5 inci çekiş 11 mart 1935 dedir. 

Büyük ikramiy 30.000 liradır. 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler ve 
20.000 liralık mükafat vardır. 

Türkiye Ziraat 8; nkasından: 
Ankara'da ~ankamız Fen Servisinde iahştınlmak üze· 

re 1 Fen memuru ile bir daktilo alınacaktır. 

1) Fen memurunun mensucat, makine veya başka bir 
fen tahsili yapmış ve tecrübe görmüş olması ve eyi Al· 
manca bilmesi şarttır. 

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

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

Sinop Belediye Başkanlığından 
Lokomobille işliyecek Sinob elektrik fabrikasında ça

lışmak üzere bir elektrikçi ile bir makinist alınacaktır. İs· 
tiyenler ellerindeki vesaik ve ehliyetnameleriyle birlikte 
3. 3. 935 tarihine kadar belediyemize müracaatları. 

(681 • 324) 1-548 
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Elektriği nasıl kullanmalı ve kazalar -
dan nasıl korunmalı ? 

Elektrik en üksek verimli ve zamanımız ın tekemmül etmiş bir fenni olduğundan bu?
dan ist"f d d~ · alemi medeniyette en mübrem bir ihtiyaç halin~ al_ınrştır. El~ktrik 
~l ı a ~ e e ı mesı d" bir hareket yapılmadığı takdirde bunun ınsanlara kat'ıyyen 
... _, land?ıgı?da yanl~ş ve kb~s ı 1 b" hakikattir. Tehlikeyi mucip olacak ahval aşağıda 
uır tehlıkesı olmadıgı, sa ıt o muş ır 

birer birer gösterilmiştir: 
1 1 H "'h d. kle inin üzerine tınnan mama ı. 

- avaı at ıre r . . v b"t Herine dokunmamalı, bunları sarsma-
2 - Havai hat direklerını yere baglıyan tes ı te 

malı ve üzerine binip sallanmamalı. . amalı 
3 n· u1 f" 1 veya tellere taş ve saıre atm • 

- ıreklerde b unan ıncan ara d ran bir tele hiç bir zaman do-
4 - Havai hat direğinden s~rkan ve sark ')ta ~.e:ı: ~irekten sarkıp toprağa temas 

kunmamalı ve yanma bıle sokulmam a r, çu 

eden bir telden yere kuvve~li cereya~ g1irC:"çatılara ve saireye çıkıldığında tellere 
S - Yanından havai hat tellerı geçen ~g aç ,. ' d 

. · derece dık kat lazım ır. 
temas etmemek ıçın son t a uçurmamalı ve futbol oynamamalı; çün-

6 - Havai hatlar yakınında çocukl~r uçur m betli de olursa _ bir cereyan teline temas 
kü .uçurtma ipleri • b~husus h1 ıraz r: ~debilir ve bu suretle ipi tutan çocuğun ve
ettığinde cereyanı mukemme en na e 

fa tına sebebiyet verir. dak. akhklara çıkmamalıdır. . 
? - ~uhavvile merkezin~ ve etrafınh ~ 

1 
p~~rkczleri binalarına ve cereyan anancar-

8 - Ölüm tehlikesi oldugundan mu. avvı e . ı·d·r 
- k ı··be kat'ıyyen gınneme ı ı . 

lannın bulundugu u u. ye r d ak ıslak olan havai hat direklerine dokun-
g - Yağmurlu havalarda dıkkat ı avran ar 

maktan sakmmah~ır. A El k "k t sisatı ve elektrik alatı bulunanlar, bunla-
10 - Hanesinde veya dukkanmda . ~:f ~e o~masma dikkat etmeli; şöyle ki: anahtar

nn muntazam ve noksansız b!r d 1 da tel borularında, tavan rozaslann
larda, prizlerde arnpul duylennde, kor on ~r evde kullanılan elektrik aletluinde 
da, elektrik saatinde ve tablosund~h ve ~aı; eyip derhal bir elektrikçi vasıtasiyle 
bir kırıklık veya bozukluk olursa. 1 ma e m 

ıı 
tamir etti:ilmelidir. . üh .. le rinin aboneler tarafından açılması veya bo
Saat ve bına rabıt sıg~rtası m ur d B ibi hareket kanunen mahfu~ olan 
zulması tehlikeli oldugundan memnu w ur.d u ~ailleri hakkında takibatı kanuniye 
hukukumuza bir tecavüz demek oldu gu~. d~n,t terkedildiği takdirde, cereyanın, ke
yapılır. Bir hane tamame~ veya uzun ~r ~·a·r 
silmesi idaremizden tahrıren talep 

1 
~dı. med~ ~~nun tel ve saire ile tamiri tehli-

12 - Elektrik saatlerinin sigortalan bozlu ug'!° tayı yeni bir sigorta ile tebdil etmek 
keli olduğundan memnudur; bozu m uş sıgor 

lazımdır. h hl"keli olduc7undan, bu gibi yerlerde, 
'13 - Ratıp yerlerde elektrik cereraru da . a te 1 mpulleri; duy ve griflerine dokun

bahusus ıslak tel ile, clektrık tellerı ne ve a 

maktan sakınmalıdır. ld w t kdirde ampuller muhakkak cam mahfa-
14 - El ampulleri seyyar olarak k~llakndı. ~gı :lmz nonnal duy veya anahtarlı duy kul

zah ve kafesli olmalıdır. Aksı ta ır e y 
}anılması gayet tehlikelidir. h ·· ··ıdu··g-u··nde 0 dakikada elektrik dev-i ı bir şa ıs goru • 

15 - Elektrik cereyanına kapı mış 0 ~n . . b devreden kurtannak için üzerinde, altm-
resinden çıkarma~ıdır. Kazaze eyı 1~ ~trik telini temastan aymnak lazımdır. 
da veya elinde hah temasta bulunan ~i; tahta ve ağaç parçasiyle teli üzerinden 
Bu da asla el dokunul~yarak k:ru tle cereyandan kurtanldıkta artık onun ya
itmekle olur. Kazaya ugnyan : su ~~r tehlike yoktur. Hemen vakit kaybetmiye
nma sokulmak ve el ile <!_okun~a d ta 

1 aşağı iki saat müddetle sun'i teneffüs ame
rek kazazedeye bulun~ugu yen~ e . ~? mayiat serpmemek ve bulunduğu S'erin ha
liyatı yapmak ve üzeı:_ıne su v~a u e~ı t~biidir ki, bu gibi ahvalde doktora .. müraca
vasmı tecdit etmell: lazımdı~. y seri bir vasıta ile idaremize de malumat ver
atla beraber yardım etmek uzere en 

mek lazımdır. t ek gayemiz olduğundan, idaremiz elektriğin 
Müşterilerimizi her cihetçe memn~1! e ~ her zaman memnuniyetle ve meccanen ver-

kullanılması hakkında istenilecek ma uma 1 2-61 ı 
ıneğe amadedir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 

1 - Tafimin edilen fiatı 12600 lira olan 1800 kilo keten 
ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur . 

2 - İhalesi 24-2-935 pazar günU saat 10,30 da yapıla
ca!<trr. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 liralık muvakkat ban· 
ka teminat mektubu veya maliyeye yatırılacak teminat 
karşılığında alınacak makbuzlarla artırma eksiltme kanu· 
nunun 3 ncü maddesinde yazılı vesikaları getirmeleri. 

4 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden sonra müracaat etmeleri. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını üçün
cü maddede yazılı vesikalarla birlikte ihale saatından en 
az bir saat evci M. M. V. satınalma komisyonuna verme-
leri. (253). 1-444 

!LAN 
- Tahmin edilen fiatı 17640 Lira olan 232.000 tane 

mıJhtelif renkte makara kapalı zarfla eksiltmeğe konul
mu.>tur. 

2 - İhalesi 24-2-935 pazar günü saat 15 de yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeğe gireceklerin 1323 liralık muvakkat ban

ka ıııektubu veya maliyeye yatırılacak teminat karşılığın
da alınacak makbuzlarla artırma eksiltme kanununun 2 ve 
3 ncü maddelerinde yazılı vesikaları getirmeleri. 

4 - Şartrnmesini parasız almak ve örneğini görmek 
isriyenler her gün öğleden sonar müracaat etmeleri. 

5 - Teklif mektuplarım üçüncü maddede yaı:ılı vesi
kJ l&rla birlikte ihale saatından en az bir saat evci M. M. 
V. satınalma komisyonuna vermeleri. (253) 1-443 

İLAN 
Bir tanesının tahmin 

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

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

3 - Muvakkat teminatı 
170 lirn 63 kuruştur. 

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

1 - 495 

LLAN 
1 - Yerli mamulatından 

ve bir tanesinin tahmin edi
len fiatı 69 lira olan 45 tane 
mahruti çadır açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 28. 2. 935 per
şembe günü saat 15 tedir .. 

3 - Muvakkat teminat 
232 lira 90 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname· 
sıni parasız almak için her 
gün öğleden sonra eksilt
meye girecekler de muvak
kat teminat mektub veya 
maliyeye yatırılmış temi
nat karşılığında alacakları 
makbuz ve artırma eksilt
me kanununun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte ihale günü ve 
saatimle M. M. V. SA. AL. 
KO. DA. bulunmaları. (289) 

l - 493 
İLAN 

1 - Beher çiftinin tahmin 

19 ŞUBAT 1935 SALI 

edilen fiau 500 kuı uş ohm 
16000 ~ih fotin kapalı zarfla 
eksihmevc k~nulmu.ştur. 

2 - İhalesi S m::ırt pazar 
günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakknt teminat 
600 liradır. 

4 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneğini görmek 
için istiyenler her gün öğ· 
leden sonra müracaat ede· 
bilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek• 
ler kanunun tarifatı daire· 

:~ teminat ve amnna 
eksiltme kanununun 2 ve 
3 ncü maddelerindeki vesi· 
kalarla birlikte teklif mek .. 
tuplarmı ihale saatinden en 
az bir saat evci M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na vermiş bulunma-
ları. (337) 1-564 

Kuru Odun 
~ Dört senelik kuru gür-

gen ~e meşe yerine tes -
lim kilotm (2) kuruştur. 

~ Akköprü Çini fabrikası 

1
. karşısı odun deposu No:4 

:~_ ~-600 

ANKARA ASI.iYE BlRlNCl 
HUKUK MJ\UKEMESlNDEN: 

htanl.Jul Sultdııahnıct'tc: terS1• 

haııe aolı.agıııda liuyd1.:ı hanında 

boyacı Huseyııı ncı.dıııdc: bmin 
kı.u M unc:v1;crc:: 

Kocanıı. Ankarcıda ıııukım 

Çankırılı Ah uğhı ı<~ccp taıa

luıdaıı; Jl::S taı ıhındc cvlcneırk 

lr.ıulık v.t.t.ı ldc:rını ıhı etmemek 

:ııiik:;adıyk mu hık lm st bc.-b ol
m..ık:ıı.t:ııı l.l ıacrıc:dcnucı ı cvını:te 

donmcdıı;:ınız cıhctlc ıhlar ıcıa

ıu iıtc:nilmıll ve: adıcsıııızc: ~on

l1•·rılcn dava ıstıdası suıc:tıle da

Vt"tıye clycvııı ncıcdc l.Julunllugu• 
nuz meçhul oldugundaıı bahısle 
bile tdılı~ geri gondcrılnıı~. malı. 
kemece de Ulus ve Cumhurıyc:t 
gaıetelcrılc ılancıı tclılıgat ıla

ıına luuar vcıılını tır. Muhake• 
o~ t:wıu ulan C>-J 9J5 tduluııc ge
Jt n .ah guııu sa.tl 14 uc mahke
meye: gdmemz vcy;ı ıııu.adu .. lr 
b•ı vekıl 1'00dt:ııııt:nı.ıı: ve akı.i 

ı,ıkdırdc hökkını.ıı:J& 11 U M. K. 
nıın ~02 ıııcı nıcıddc:.ınt gore mu
.rnıdc yapıalcdğı tcLlığ makamı· 

Od kaim olınak Uıerc ı lan olu· 
nur. 1 613 

Oiyarıbekir r,~ ... -, .. "i("t'~i~SE'Si'Z'-'H.,~.,-,, K uınhara bütün hir İıstikt.~ıJdir 

Beledi vesinden: 
,. d ı· k ·fi" Diyarbekir 1 - (73857) lira (93) kuruş be e 1 eşı. 1 ·· 

"d k alı baraJ santral ve uç fehri elektrik tesisatına aı su an ' '· ucibince 
. . b" · aatı şartnamesı m nıuhavvıle merkezı ~a~ı ~nşA arihinden itibaren 

kapalı zarf usuliyle 31 ikıncı kanun 935 t 
32 gün müddetle münakasay konulmuştur. h rita ve di-

"d 1 A model şartname, a 2 - Bu inşaata aı P an, . . ' . kir belediye -
ğer evrak 20 lira bedel mukabılınde Dıyarbe 
sinden alınacaktır. · .. nü saat on ikide 

3 - Münakasa 4 mart 935 pazartesı gu 
..-... . d · ·nde yapılacaktır. uıyarbekir beledıye aıresı d ·· 

4 - İstekliler keşi.~ bedel.i~i~ elli .. ~~ ı~:~a ~~s::J:;~ 
de yedi buçuğu ve mutebakısının yu 17 inci maddesinde 
(Artırma ve eksiltme ihale kanun~un 
Yazılı) muvakkat teminat verecektır. . .. ·· saat 

art 935 pazartesı gunu 
5 - Teklif mektublan 4 m . d . sinde belediye en-

on ikiye kadar Diyarbekir beledıye aıre l-6l6 
CÜJnenine verilecektir. (800 • 372) 

Ankara Ziraat Müdürlüğünden: 
1 k tarak dağıtılmak üzere 

Ankara çiftçilerine toh~~ u 0
• hile 7000 - 10000 

§artnamesi mucibince ve numunesı .v;tnu saat 15 de pa -
kilo yulaf şubatın 23 ~cü cwnart:~e taliplerin yüzde 7,~. 
Zarhkla satın almaca~ından ~".~r·-undeki komisyona mu 
teminatı ile vilayet Zıraat mudur ug 1--615 
tacaat etmeleri ilan olunur. (374) 

Ankara Askerlik Şubesi 
Reis iğinden: 

h"l) kadar Ankara Askerlik 
316 dan 328 doğumlu (<l~. 1 ip ve yoklama kaçağı ola 

llleclisi huzurunda muayene goı;ne~·rmüş bilumum yabancı
rak Ankara şubesinde ~u~me ~ı:~ 23 şubat 935 tarihinde 
ların berayı sevk yevm~ ıçtı~.a aatlan ilan olunur. 
Ankara Askerlik şubesıne murac l-614 

(376) 

1 Hector ~allot'un meşhur eserinden 
- m ~:ıııınıı.ııııııııı•ııHllllılllllmW'lllllMımıtııwH1m1111111ıı1ımmııııınııııunm ıın11111ıınnıııııııınama 

Ankara Ticaret Odasından: 
Maden Mühendisliğinin Ticaret odası tarafından ifa 

edilmesine mebni ilerde artırılmak üzere şimdilik 60 lira 
ücretle bir katip alınacağından şubatın 23 üncü cumartesi 
günü saat 15 de icra edilecek müsabaka imtihanına iştirak 
etmek istiyenlerin şimdiden mel~tep şehadetnameleriyle 
hüsnü hizmet vesikalarını hamilen odaya müracaatları. 

1-605 

tCRA DAİRESİ İFLAS MEMURLUGUNDAN: 
İflastan dolayı satılmasına karar verilerek birinci artırmada ta

lip çıkmıyan ve ikinci artırması günü tatil gününe tesadilf dolayı
siyle ıatışı yapılamıyan Ankara'nın Atıf bey mahallesinde kfiin ta
punun 60 cilt 16 sıra 74 vergi numarasında kayıdJı 6140 metre mu
rabbaından ibaret şarkan hakkı mürur olarak irtifak hakkı tesis 
edilen arsa şimalen taş ocakları yolu ve kısmen Halil ve Ayşe ve 
Didar Hanım ve kısmen hakkı mürur ccnuben hakkı miırur olarak 
irtifak hakkı tesis edilen arsa ile mahdut bir kıta arsa aşağıda ya· 
zılı şartlar dairesinde satılmak üzere 15 gün müddetle ikinci açık 
artırmaya çıkarılmıştır: 

ı _'Satış peşin para ile olmak üzere 7.3.935 tarihine tesadüf per
şembe günü saat 14 den 16 yakadar Ankara icra dairesi iflas memur
Juğunda iflas idaresi tarafından yapılacaktır. 

Arsanın beher metre murabbama 50 kuruş kıymet takdir edil
miştir: Talipler bu kıymet üzerinden % 7 buçuk pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu vereceklerdir: Şartname ilan 
tarihinden itibaren dairede herkese açıktır: 33-12 No. ile müracaat 
edilmelidir: Tapu ve dellaliye harçları müşteriye aittir: 

2 _ Tayin edilen günde yapılacak artırma sonunda üç defa ba

ğınldıktan sonra en çok artıranın üzerine ihale yapılacaktır. 
İhaleyi müteakip veya verilen mehil içinde ihale bedeli verilmez

se ihale bozulur: ve yeniden 15 gün müddetle yapılacak artırma so
nunda en çok artırana ihale edilir ve her iki artırma arasındaki fark 
ve mahrum kalınan faiz ve sair masraflar evelki müşteriden tah
sil olunur: 

3 _ Artırmaya iştirak edenler daha evel şartnameyi ve mahal
len gayri menkulün vaziyetini ve daha lüzumlu malUınatı öğrenmiı 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. İlanı keyfi-

yet olunur: 1-606 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından: 

Krrklarelinde Süvari Alayı İmamı Bay Mehmet Hilmi 
adına yazılı "D,, sınıfından bir hisselik 10322 sayılı asli bi111 
se senedi gayıp olduğundan bu senedin artık hükmü kal
madığı ve başka sayı ile Bay Mehmet Hilmiye yenitlen 
senet verildiği ilan olunur. 1-610 
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!stenografi dersleri 
ı En müsait şeraitle verilir Ulusta Tüzgiray rumuzuna 
r'Uracaat. 1~570 

Maliye Bakanlığıltdan: 
İstanbul'da yeniden yapılacak Adliye binasx arsasının 

E
vii edilmiş olmasından naşi binanın planlanmn işbu ye
arsaya göre ihzar edilebilmesi için Proje müsabakası 

llddetinin 31 mart 935 akşamxna kadar temdit edilmiş 
~duğu alakadarların malfunu olmak üzere ilan olunur. 

Saçlarınız 

dökülüyor mu? 

(331) 561 

en dökülmesine mani 
unuz. 

ZUK ECZAHANEESİ 
müstahzaratından. 

f'ÇMO JEN: Saçların dö
J.cülmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur. 
l{OMO JEN: Saçların kök-

lerini kuvvetlendirir ve bes
tr. 

kOMO JEN: Datif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec-
zahane ve ıtriyat mağazala- ~>! 'fu."'~~.r' 

d ~.,W\i•.,ı\\,". nn an arayımz. ı.;:.-:•~\<2"!\i '7. 

\ 

t 
İngiliz Kanzuk eczanesi mamulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her eczahanede bulunur. 

/ 

T aşköp:rü Belediyesinden : 
ı. - Taşköprü kasabasında yapılacak elektrik tesisa

tına toptan talip çıkmaması üzerine eksiltme şartnamele
rinde i~ah edildiği şekilde inşaat ve tesisat aşağıda yazılı 
Uç kısma bölünerek kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konul
muştur. 

B~rinci kısım profil mucibince hark Muhammen bedel 
hafriyatı santral binası makine temel- "6050 altI 
teri su köşeleri, bilcümle tef errüat binalı 
İkinci kısım: Şehir elektrik şebekesi tesisatx 
ve bilcümle montajları "6200,, liradır. 
Üçüncü kısım makine aksamx olup cebri 
bomlar dürbin Altermatör tablolar ve 
bunlarm teferruatı montajları "5650,, liradır 
2. - Eksiltme 28 şubat 935 perşembe günü saat on beş-

...,;: Taşköprüde Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
3. - Teklif mektuplarx saat on dörde kadar Belediye 

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

ti.elin o/o de 7,50 buçuğudur. 
5. - Şartname ve proje örneklerini evelce almıyan ta

lipler İstanbul Taksimde İstiklal apartxmanmda Mühen· 
<1is Bay Hasan Halide müracaat ederek alacaklardır. Yal
kuz eksiltme şartnamesi istiyenler Taşköprü ·Belediyesin
den istireceklerdir. 

6. - İstekliler teklifnameye mukayyet oldukları tica· 
ret odası sicil numara ve vesikalarım inşaatın mesuliye· 
t.ini deruhde edecek ehliyeti Nafıa Dairelerinden musad
clak Mühendis ve Fen memurunun teahhütnamesini şir
ketler namına da teklif verenler derecei salahiyetlerini 
gösterir 'resmi vekaletnamelerini bağlamaları lazımdır. 

(753) 1-582 

ULUS 

1 
ZAYİ 

İş Bankasındaki 7053 No: kil· 
çUk cari hesap defterine aid tat-
1.ik mühürümli kaybettim yeni 
mühür yaptıracağımdan eski mü
bUrün hükmü yoktur, 

Trabzonlu Ayşe 

Satılık apartıman ı 

19 ŞUBAT 1933 SALI 

Halkevinde 

Raşid Rıza Tiyatrosu 

Bu akşam saat 20,30 da 

av 
Komedi 3 perde Telefon~ 2653 

Işıklar caddesinde köşe 
başında altında bakkal dük
kanı bulunan apartiman sa
tıhktır. Taliplerin Şengül 
Hamamında Bay Hayriye 
müracaatları. 1-359 m!lmi!m!i~Bi!~~~~~~~ 

Ankara Taşcı, dıvarcı ve beton 
armacıfar kurumu başkanlığın
dan: 

22. 2. 935 cuma günü saat 10 da kurumumuzun yıllrk ge
nel toplantısı yapılacağından kurumda yazılı üyelerin yu
karda yazılı gün ve saatte Hacıbayram caddesindeki esnaf 
kurumlar evine gelmelerini dilerim. 1-588 

Mektepler alım satım 
komisyonu reisliğinden: 

İnşaat usta mektebi için alınacak 20 ton yerli kok kö
mürü açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 660 li
radır. Açık eksiltmesi 28-2-35 tarihli perşembe günü saat 
15 de toplanacak komisyon huzuriyle yapdacaktır. Şartna
mesini görmek istiyenlerin mektebe müracaatları ve te
minat bedeli olan 50 lirayı saat 15 den evel muhasebe vez-
nesine yatxrmaları. (316) 1-560 

------------------------------------------------
M. M. Vekaletinden: 

Zir nahiyesindeki fen sanat umum müdürlüğü poli· 
gonunda çalışmak üzere bir elektrik fen memuruna ihti· 
yaç vardır. Aylığı 100: 150 liradxr. 

İstekli olanların bir mart 935 tarihine kadar fen sanat 
umum müdürlüğüne uğrama lan. (307) 1-523 

ANKARA PALAS 
PAVİ YOND A 

19 Şubat Sah Günü 

Mevsimin İkinci Büyük 

''DiNER DANSANT,, ında 
yerlerinizi evelden tutunuz 

Karacabey Belediye 
Müdürlüğünden: 

Haranın dokuz baş safkan İngiliz Tayları hepsi birden 
veya ayn ayrı surette pazarlıkla satılacaktır. Ahcılarrn 
heı gün için Haraya Müracaatları ilan olunur. (736/340) 

1-568 

Gümrül{ Muhafaza Umum 
Kumandanlığı İstanbul Satın il 

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

nü yapılacak 1200 ton maden kömürünün evelki ilanları 
2490 No. 1ı kanunun 14 üncü maddesine göre yok edilerek 
yeniden ilan ve kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - 26. 2. 935 salı günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. 
3 - Sartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - Şirket namına gi~eceklerin şirketin noterlikten 

musaddak vekaletnamesile şirketin faaliyette olduğuna 
dair ticaret odasından vesaik getirilmesi. 

5 - İstekliler muvakkat teminat olarak 1386 liralık 
banka mektubu veya vezne makbuzlarını teklif mektubla
riyle birlikte saat 14 te komisyona teslim eylemeleri. 
(594/278) 1 - 497 

Askeri }'abrikalar Umum 
Mii<liirlüğü Satmalma 

Komisyonu llanlan 

3000 TON ÇELİK DEMİRİ 
Tahmini bedeli (78000) 

lira olan yukarda mikdan 
yazılı çelik demiri Askeri 
fabrikalar satınalma komis
yonunca 3 mart 935 tarihin
de pazar günü saat 15 de 
pazarlıkla satm alınacaktır. 
Şartname bedeli 390 kuruş -
tur. Ve komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi • 
nat olan 5150 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta komis 
yona müracaatları. (345) 

1- 574 

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 satmalma ko
misyonunda satılacaktır. Bu 
eşya listeleri satmalma 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 mektuplarını 
mezkur günde saat 13,30 da 
komisyona vermelidirler. 

(314) 1-538 

YENİDEN BİR EVRAK 
MAHZEN! İNŞAŞI 

Bc.;_ıi keşfi 12628 lira 29 
kuruş olan yukarda yazılı 
inşaat 3 u~<.l· . 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 • 
~:.;:;yonundan verilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat olan 
947 lira 13 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. mad
ck:_. indc~ti vesaiki havi 
zarflarmr mezkür günde sa
at 14 de kadar satmalma ko
misyonuna vermeleri. (334) 

1-562 

EŞYA SATIŞI 

Küçük Yozgat Fabrika
sında bedeli muhammeni 
(1169 :37) lira olan (219) ka-
lem kooperatif emtiasile se
kiz kalem boş mevzuatın a
çık artııma sureti!e 28 şubat 
935 tarihinde askeri fabrika· 
lar satınalma komisyonunda 
satılacaktır. Şartname bedel
sizdir. Taliplerin (87,71) ku· 
ruş muvakkat teminat ve lü
zumlu vesaikle mezkı1.r gün 
ve saatta komisyona müra-
caattan. (313) 1-539 

500 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 

Muhammen bedeli (27500) 
lira olan yukarda miktarı 
vazıh Ceviz Tomruk 7 mart 
g35 tarihinde perşembe gü· 
nü saat 15 te askeri fabrika· 
lar satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla satın alınacak· 
tır. Şartname bedeli (137.5) 
kuruş olup komisyondan ve. 
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 2062.5 liralık 
teminatı muvakkateyi havi 
zarfları mezkı1r günde saat 
on dörde kadar komisyona 
vermeleri ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. Maddelerin 
deki vesaikle saat on beşte 
komisyonda bulunmaları. 

(366) 1--609 

Ankara Levazım Amirliği 
Satıualma Komisyonu 

IJinlan 

İLAN 

Ankaradaki efradın mart 
nisan 935 ihtiyaçları için 
5400 kilo lahna, 16200 kilo 
prasa, 10800 kilo ispanak a
çık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 20 Şubat 935 çarşarn· 
ba günü saat on beştedir. 
Bedelleri 2916 liradır. Temi• 
nan muvakkatesi 218 lira 
70 kuruştur. Şartnamesini 

görmek üzere cumadan ma· 
ada her gün saat ondan on 
ikiye kadar ve ihale günü de 
teminatlanm muhasebecili· 
ğe teslim ederek mukabili• 
n·e alacakları makbuzla açdc 
eksiltmeye iştirak için An· 
kara Levazım Amirliği bi• 
nasında toplanan satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(262} 1--446 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 30 
9 .. 16 
5 
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SİNEMALA : f rntıy"l r.ahıbi ve eaşmu· J 
1 haıriri ralih RıfluATAY. l 
' Unıumi neşı İ)'ah idare eden 

~Yazı işleri müdürü Nasuhi 1 
j. BA YOi\& l 

Çankrrı 'taddesl ctvumda 1 
rJlııs mafbaumdı 1.ıJsr/mrşr') 

I 
1 • 

YENİ 1 
Bu gece 

Siyah inci Josephine Baker ve Jean 
Gabi.. tarafından temsil edilen: 

zuzu 
Fransızca Söı:lü 

Yalnız gündüzleri iki filim birden 
ZUZU - ÇARDAŞ FÜRSTİN 

Bu gece 
LüPI 

Lili Damita • Andre Luguet tarafından 
temsil edilen fevkalade fransızca sözlü 

komedi 
BEKAR BABA 

Yalnız gündüzleri iki filim birden 
KEDİ AY ACI - T ARZAN ve EŞİ 


