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Baş hali.anımızın 
değerli bir yazısı 

Pa.ri,, 27 (A.A.) - Anadolu Ajan• 
•ının hu,uıi muhabiri bildiriyor: 

Evrensel değeriyle t.anmmı§ olan haf. 
'-lık - VU - mecırl'Jaıı, bugün çıkan sa-
1_1•ını baıtan bata Yeni Türkiye' ye tah· 
111 ebnittir. Bunda Başbakan lımet lnö
ll\i'nün bir yazısı vardır. Ehemmiyetli 
oları bu yazıyı aynen aşağıda bildiriyo
t'\un. 

Ayrıca, franıız mebuslarından Rus • 
lan ve meıhur fransız muharrirlerinden 
Boplan, Ravaj, Lökaş, Denni, Laprat, 

lörıe Marıan gibi şahsiyetlerin de yur· 
d\Unuz ve inkılabımız hakkında çok de • 
terli yazılan bulunmPktadır. 

Geçenlerde Sorbon' da yeni Türkiye 
hakkında bir konferans vermiş olan Ba
)an Van Den Bergh, de türk kadını hak
kında bir yazı yazmıştır. 

Mecmua, yurdumuzu ve inkılabımı
ll canlandıran bol ve çok güzel resim • 
lerle süslenmiştir. 

Bu mecmuada çıkan Başbakan ls • 
lnet lnönü'nün yazısı aynen şöyledir: 

I
~ Avrupa ciddi bir siyasi 

buhran geçiriyor. Büyük harb 
t:onundanberi açılan sulh ve 
uluslararası birlikte çalışma 
fikirleri bu son senelerde te
melinden sarsılmış görün • 
mektedir. Her tarafta bu fi • 
Jdrlerin nazariyattan ibaret 
ve asıl emniyetin silahta ve 
ittifakta olduğu zanları ye • 
niden canlanmıştır. 

Bu, insanların geniş mik -
yasta geri dütünütü mü, yok
sa geçirilen ciddi, fakat mu
vakkat bir buhran mı? 

Ben bu ikinci ihtimale i • 
ni'nmak istiyorum. Büyük 
mesele ve esas mesele mil • 
lt:tlerin biribirlerine saldırış 
fikrinden vaz geçmeleri, Bri
and - Kellog misakındaki es
ki ve ana maksadın ameli bir 
surette temin olunmasıdır. 

Bu ameli temin elde ol -
mazsa, ve dünyanın herhan -
gi bir köşesinde herhangi bir 
devlet kendini her kayıttan 
azade sanırsa, her taraf ta bi
ri birine emniyetsizlik ve her 
tarafta gelecekten endişe u
yanacak ve yayılacaktır. 

Türkiye on seneden fazla 
komşularile anlaşma için ve 
eski düşmanlıkları zihinler • 
de- yenmek için çalışıyor. 

Elde ettiğimiz neticeler, 
cok müıbet ve çok mühim • 
dir. Hatta, bizim politika -
mızda biribirlerile düşman 
olduklarını zanneden diğer 
bazı milletleri teşvik edecek 
gilzel örnekler vardır. Türki
ye kendi emniyeti için çok 
hassastır. Bu endişesini mad
di tedbirlerin yanında bil • 
lıl\ssa kendi iyi niyetini gös -
tcrmek suretile iyi niyetlerin 
sempatisini toplamakla tat -
nıin etmeye çalışıyor. 

Uluslar cemiyeti mühim 
bir müessesedir. Bu müesse • 
~enin doğru ve haklı bir yol
da kuvvetli ve ameli tesirli 
yüksek bir varlık haline çık -
maıına çalıtahm. Endiıele • 
rin ve dertlerin çoğu hafif • 
leı·. 
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l\f eclis gruılu 1 

hugün toı)laııacak 
Cümhuriyet Ha'k Fırkası Mecl is 

Crupu Başkanlığından: 
Fırka Gı·upu bugün saat 15 le 

Meclis binasında toplanacağından 
&ayın Üyelerin gelmeleri rica olu • 
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1 Atatürk 1 

....... 
Bugün şehrimizi 

şereflendiriyor 
lstanbul, 27 ( A..A..) -A· 

1 
ıatiirk bu akşam 18.40 da 
lıwmsi trenle Ankaraya mii· 
teveccilıen lıarekeı buyur· 

l mu§tur. 
nıuuıuııııııııııııımıııınıu----•mııuuııııuı~ 

YUGOSLAVYADA SEÇiM 

Hükumet çıkardığı 
bildirimde iç ve dış 
sıyasasını anlatıyor 

Belgrad, 27 ( A.A.) - Avala Ajansı 
bildiriyor: Bütün devlet radyo postalan 
dün akşam saat 20 de hükumetin seçim 
bildirimini neşretmişlerdir. Bildirimde, 
her şeyden önce, Yugoslavya'nın kuru • 
cusunun yolunda can verdiği eser uğrun 
da ulusun, son nefesine kadar, müdafaa 
azmini göstermeıi gerekliği teyid olun
maktadır. 

Kıral Aleksandr'ın feci ölümü, veli • 

aht ile ulus ve devlete mukaddeı ödev· 
}erini göstermektedir. Yugoslavya için 

oluk gibi kan aktı ve daha seller akabi • 
l ir , fakat Yugoslavya ebedi bir bölün • 
m ez olarak kalacaktır. 

(Sonu 2 inci sayı/ada) 

B. Şuşnig , - saltanat 
sözünü ağza almadık 

diyor 

Bay Şuşnig 
(bir İtalyan karikatüründen) 

Viyana, 27 (A.A.) - Başba • 
kan B. Şuşnig, "Neue Freie Pres -
se,, gazetesine Paris ve Londra 
görüşmeleri sırasında "saltanat,, 
kelimesinin ağza alınmamış oldu
duğunu söylemiş ve Avusturya hü
kumetinin biçimi meselesinin ta • 
mamen iç siyasayı alakadar eden 
bir mesele olduğunu ilave ettikten 
sonra şöyle demiştir: 

"Avusturyada iktidar mevkiin
de bulunanlar, orta Avrupanın ve
yahud bütün A vrupanın barışını 

bozabilecek bir değişikliğe mey • 
dan vermiyecek derecede mesuli
yetlerini müdriktirler. 

Avn!:ilurya hakanları Loıulra • 
dan ayrıldılar 

Londra, 27 ( A.A.) - Avusturya baş

bakanı ile Dıtarı İtler Bakanı dün ıaat 

16,30 da hareket etmiılerdir. 

28, ŞUBAT 1935 PER'ı; EMHE 

Londra, 27 ( A.A.) -Avam kamara -
ar, B. Çurrilin lıiilaimetin Hindi~ıan poli· 
tikası aleylıindeki teklif ini 89 reye lwr§ı 
283 reyle reddetmi~tir. 

H er } erd e 5 kuruş 

Kurultay yarın öğleden 
sora açılacak 

Yt·ni Yıl Büdce:-i - ------
l\faliye Bak~amııın 

söyledil~leri 

Başkan Kazım Özalp 'ın Ulusa söyledikleri 
Kurultay Baıkanı Kazım Öz • 

alp ,dün Kurultayda, bir yazarımı
zı kabul ederek kendisine ıunları 
söylemiıtir: 

- Bildiğiniz gibi Kurultay, se
çimi yenüeme kararını verirhen, 
yeni devrenin mart birde bQfla
maıını da karar altına almııtı. 

Martın birinci günü cumaya raıt
lamakla beraber, bu karar icabın
dan olarak, kurultay cuma günü, 
öğleden sonra, en yaşlı üyenin 
başkanlığı altında, en gene say· 
lavların da katipliği ile açılacak -
tır. 

Ancak, bundan önce, perşembe 
günü, Meclis grupu toplanarak, 
başkanlık divanı üyeliklerine 
namzed gösterecektir. 

Cuma günü Kurultayın, dedi -
ğim gibi, en yaglı üye tarafından 
açılmaıından sonra, yemin edile
cek ve arkasından bir gün önce 
gösterilmi§ olan namzedler bClf • 

kanlık divanına seçilecektir. 
Bu işlerimiz tamamlanınca Re

iıicümhur seçimi yapdacak, seçi • 
min sonucu kendisine bildirilecek 
ve Reisicümhur da, bunun üzerine 
Kurultaya gelip yemin edecektir. 

Cuma günkü iılerimiz bundan 
ibarettir. 

Kurultay tekrar bir halta ka • 
dar sonra toplantılarına btı§lıya • 
caktır. 

Bu bir halta içinde de, encü • 
menlerde çalışacak arkadtı§ların 
kimler olacağı taayyün edecektir. 

Bundan sonradır ki devamlı 
çalışmalarımız başlıyacaktır. 

Bilirsiniz ki bir devre içinde 
hükumet ve saylavlarca Kurulta
ya verilip de karar altına alına
mamı§ olan teklifler, yeni devre 
başında, hiç yapılmamış ıayılır. 
Ancak, bu teklifleri, hükumet di
lerse, acele yeniden tevdi eder ve 
arkadaşlar da kendi teklillerini 
tekrarlıyabilirler. Bundan dolayı, 
btı§lamakta bulunan devre için
deki çalı§malarımızın nelere te -
alluk edeceği hakkında §İmdiden 
bir şey söylenemez. Yalnız, yaz 
tatiline kadar geçecek olan üç ay
lık çalışmalarımızın başlıca mev· 
zuu 1935 yılı bütçesi olacaktır. LJ. 
marım ki, orman kanunu, İf ha • 
nunu gibi eıaslı mevzular Ja be. 
ıinci ıeçim devreıinin iıleri ara • 
sına girecektir. 

İstanbulda toplanan 
saylavlarımız bugün 

geliyorlar 
lstanbul, 27 (Telefon) - Ka. 

radeniz vilayetlerinden gelenlerle 
beraber lstanbulda toplanmış bu
lunan bütün saylavlarımız, Dev
let demiryollarınca hazırlanan ay
rı trene binerek Ankaraya doğru 
yola çıkmışlardır. 

Maliye Bakam Bay Fuad Ajnlı, ha· 
zırlanmıı olan yeni yıl büdceai hakkın • 
da, dün gazetecileri kabul ederek ıun • 
lan ıöylemi,tir: 

- 1935 yılı büdcesi lcra Vekilleri 
heyetince denk olarak teıbit edllmitı 

teşkilatı esasiye kanununun tayin etti • 
ği günde Biiyük Millet Meclisine tak • 

dim olunmak üzere hazırlanmııtır. 
Masraf büdcesi 194.800.000 liradl1'. 

Varidat büdce&i de bu masrafı tamamen 
kartılıyacak mikdardadl1'. 

1934 yılı büdcesi 184.000.000 lira 

olduğuna göre 1935 yılı büdc:eainin bu-

Yeni büJceyi anlatan Mally. 
Bakanı Bay F uaJ Afralı 

na nazaran 10.800.000 liralık bir fazla• 
lığı vardır. Bu fazlanın altı buçuk mil • 

yon liralık kısmı varidatmuzm bu sene 
içinde gördüğümüz tabii in.kipfmdan • 
dır. 2.000.000 lira raddeaindeki kı ..... 
da büdce haricinde cereyan etmekte 
olan bazı irat ve masraf mahi1etindeld 
muamelelerin büdceye alınmumdancbr. 
Mütebaki 2.000.000 lira da buı ne.! 
varidabmızda yapılacak ıılabat ve tadil
lerden tahassül edecek farktır. 

1935 yılı büdcesi de Cümhuri1etin 
takib ettiği demiryolu programını tama• 

(Sonu S inci sayıfada) 

cU~IIIURlYETlN ANKARA Y.\ ARMACAN Errıct ÖLl\lEZ ES ERLERUEN 

-----------------------------------------------------------
Çubuk barajı yakında bitiyor 

Baraj, 250,000 Anl{ara lıya her gün 200 litre su verebilecektir 
Ankaraya bol su temini amacı 

ile yaptırılmaya ba§lanan ve yapı
•ı oldukça ilerliyen Çubuk bara • 
jının, yeni Ankaranın ne büyük 
bir ihtiyacını karşıladığını aşağı -
daki satırlar iyice anlatmaktadır. 

1929 yılında yapılmaya başla
nıp 1934 e kadar çeşitli safhalar 
geçirdikten sonra son yıl içinde bu 
günkü hızlı durumuna giren baraj, 

bittiği anJ a Ankarayı ''en bol ıu
lu,, ıehirlerden biri yapacak ve 
cümhuriyetin kurak bozku üze • 
rinde kurduğu ölmez eserlerden 
biri olacaktır: 

Ankara merke~ olduktan son -
ra, bol su bulabilmek için ilk araş-
tırmalar sonucunda, bunun, timal 
doğusundan geçen Çubuk çayı ü -
zerinde bir bend yapılarak bura-

lara düşecek yağmurlarla çayın 
getireceği suların toplanmasından 

istifade edilmesi en uygun bir te • 
kil olarak görülmüştü. llk karar 
verilip derinleştirilen aramalar • 
dan sonra, bu bendin Ankaraya 
on iki kilometre uzaklıkta Abacı • 
lar hanı yakınında yapılması ka • 
rarlaşmıştı. 

(S'lnu S inci sayıfada) 

'Büyüklerimi~ Çubuk barajının hapsettiği .uları ıeyreaiyorlar. 
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N UYUKL 
JAPONYA'DA 

B. Hirota Diyet 

Çin - japon ınünase 
betlerini anlattı 

Tokyo, 37 (A.A) - & Hirota. diJU 
meclisinde beyanatta bulunarak, Pı -
Japon mlinaaebctlednia IÇJktaıı açığa 

daba iyi bir duna al4ılmı t11lemit
tir. 'akan, çıa blktmedaüı Ln,bl dl. 
•asımdaki mura!ıhaaı olup, sesen haf. 
ta da Tokyoda bulunan B. Ouwııg. 
Chung·Houi ile yaptı!J görtlflne1erden 
bahlederek, mumaUeybift, Çln ı!e Ja • 
ponya arasındaki dostluk balllll'mm 
mDaftt eaa berine ve barıflever dip 
lomui uaalleri U. 4ldaa illa Wr Ule 
kon&llMI lslD ,aptilı teilll1 :tet 
le tuvib ettiiini 16ylciniıtır. 
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...... clellWk· 

DACINIK DtJYIJKJAR 

Belçika kabinesi salahi

~' 

yetlerini uzattm)'Or 

BrlbeJ, 27 (A.A.) - Raeı.t, pnr· 
1-eııtodan ...... llM .... - .... 
.ur ...... altı ., ...... için ..... ..... .._. .. ,, ..•. , ...... ~ 

ımı lstemlftlr. 
• 

yeni isveç elçilikl.n 
ltolııllolm, a? (A.A) - .,......, latl 

Wmeda.Plal'" .. .,... ......... 
sWk lhdnmı 1l:nbu1 elMlftir.. Blkret 
lgini •• ..,...... W,. eltlllilDI c1e 

,.,.,...... limcllJe War Bot,.da 
lncçia Ankara cJslnl te8li1 ediJnlu. 

e 

Atıu.ı.Jı ı.a ..... ~W 

..,,.... n <A-A-> - ..._ vw.. 
nhilMle ... pctdetU bir mtma ...... 
8elllllll lduı clarmda bir 1111• • 
p ura llüora olamflıur. DtabdeD 11111 
cnecl plranJaufbr. Yolc....._ lllM 
zz idil• bOltdduıklan w JÜUt w 
Upek Wdllanm ,_ oWa•n amJI. ,.. 

..,;.erleri 
Jlihlemlekelere ,apalaa 1ewli 

devam ediyor 
Roma, rt (A.A.) - ı.t.fui .. 

jamı bilcfuiyor: iki italJaa miie • 
temlekeainia •menmda lan•tll • 
leadlrllmeai için cloia Afrib1111& 
~ olan Poloritana f8'o 
kw e&atl .. leftamuun ..... 
ribe111amw. ........ ac1e,.. 
pdmUtachr. Bu ı&nlercle Ga.a.. 
na fırkası Napo&de toplanacakbr. 
Lüzumu olabileuk efrad, zabit ye 
mütehaaualar müateina ohaM " 
Roma Ye Londra anla.,..lanaclua ..... ~ .. ,b_ .... .... 
~--- .......... ... tlmali bir tarafa .......... _. IU':.e 
tiyle 191 ı nmfmdU laceld •• 
mflUm Mferber edl'-"i .an• 
delildir. Bunaala beraber, '- O.. 
tbnale kup fUD11 habrlabaeJr p,o 
reldir ld, ....... •i•meti mi ..... 
tini 18 yqtan • yap ......... 
tuı Jmi fatMt ,. .... a~ 
ltaı,a 37 ...ıı lillla.... 1 ..... 

lir ki banlarm efrad ........... 
im ...,_ kiti tatar. 1914 ...... 
mutat tariht.,.. ı .......... 
.... ......... Sa-. •h·. 
.... ............ iı.ıl•aı. 
----· • b ..... , rtı .... 
lmfbt.Y8Diildfatıa. •· 
mittir ...... , GaW... 2 ... .. 
--- 2 .......... ........ 
~ .... ] .. .... 
_,..,. 7-' .... ................. 

zarmm a· miri 
-. rı (A.A) - ... , ••• -

, • ......., ,.ı.ncr ...,.... .... 

Amapa "° Amerika aJua11118dc, 1a 
... 11 .. Ji1cp &lsllllle ,.ııarma ... 
-..-Jıııeedirler. 

n.ıpıer birsek ıı rblu~ _, il- 1 

taı,..,..... l5Cmwetıı:r 

Şako l&'fa§mda _..,. 

au kullan ... aakT 
J4u, 27 (A.A.) - Harbiye .... 

m, Panpva7 «cl•ıw ıelecek abm
lnrmda bolac• pslar Jndlanacap 
u .. ..._. n'6i»* M6 'u2· llatdfdesa..,.,. u 

1 

.... ~· 
derilclili llyleniJıer • ....,. . ...........,.. ........... 
lca1llltClllı ...... ..,,...... w 
-ılirtıllMnGtMI 1r 1 'wm -
re ın 'ı*· 



28 ŞUBAT 1~5 PERŞEMBE 

!2nkılar 

Komşumun kızı 
On bir, on iki yaflarında bir 

YQVrucuk ki dokuzuna gelmemİf 
l<lnır11nız; ıekiz yatındaki kızı
mın arkadafıdır. 

Bütün yaz beraber oynadılar, 
teraber gezdiler, beraber koştu-
ar. Genİf bahçenin her kö~eıi on
~Qrındı. Biraz bez, biraz tire ve iki 
·~~e bulunca bir ağacın altına çe
kılır, mavili pembeli tuvaletleriyle 
kendilerinden yaflı görünen be· 
bekler yaparlardı. 

Sonyaz bcqında okulları açıldık
tan ve havalar ıerinledikten ıonra 
Yalnız cuma günleri bulufmaia 
başladılar. 

Evelki gün, öğle vakti, penc•· 
rernJen yağan yağmuru ıeyreder
ken komşumun kızının evine dön
clüfünü gördüm; daha incelmİf, 
~aha ulalmııtı. Gökten •İcim ,ibi 
•nen yağmur altında, kısa paltoıu
nun yakaşına başını ıaklamağa 
11irQ§ırken, iki çöpe benziyen ba
caklarını örtemediği için titredifi 
belliydi. 

- Ne olmUf bu yavrucuğa? 
''Bir aydır :r.atürree'den yatıyor

du,, dediler. 
Yirmi yıl önce gektiğim za -

liirree'nin ıancılarını ciğerlerinule 
duyuyor gibi oldum; belin yukarı· 
•ından ba§layıp omuzlara doğru 
bütün sırtı mengeneıi içinde eze
rek •oluğu kesen bu korkunc •ızı •.• 

''Zatürree'den bir halta önce 
kalkan bu çocuğu, bu havada na
sıl okula gönderiyorlar?,, 

"Evde canı aıkılıyormu§, öteki 
küçiikler!e beraber analarını da 
:: 'zı.. ~··s?,, 

.. \~ 
Kışın her yanı ısıtılamıyan •V· 

de bir araya toplanmaıı gereken 
birkaç çocuğa, evin türlü itlerine 
de bakarken, lal anlatmağa uğraı· 
m.ak bir ev kadını için kolay de
ğildir. 

Ancak, ana baba olmanın bu
lere yüklediği bir takım ödevler 
vardır ki güç olcluğunclan dnlayı 
değerlidirler. Bir çocuğu dünyaya 
getirmekle büyütmek, uluııına fay
dalı bir adam olarak yetİ.§tİrmelı 
araaındaki farktır ki • düim uar
m.ı.)'Or ama - eyi anayı kötü ana
dan, mesuliyetini bilen babayı ka
Y:clırz babadan ayırd eder. 

ı;ı.v.~ 

Herhangi bir yurd bilgiai kita
'1ında rastlıyabileceğimiz bu dü
fÜnceler zihnimde JolCJ§ırken 

r:özlerimin önüne de, zatürree' den 
lıalktıktan birkaç gün •onra, aıkıl
cl ığı ve sıktığı için, yağmur altın
da bırakılan çocuğun nükıeden 
hastalıgı, yaptığı ihtilatlar, gittik
çe kuruyan ökıürük, o ök•ürüğün 
Yakın arkadcqtarına dağıttığı mik-
1 oblar ve nihayet - taze otlarını 
kırağı çalmış bir yeşil tarlanın ıa
rardığı gibi - durmadan öksüren 
bütün bir dershane geldi. 

ULUS 

• 
1 ç D u y u K L A R 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
latanbul, 27 (Telefon) - Mu

vakkaten Dolmabahçede çalıı • 
makta olan Türk Dili Tetkik Ce • 
miyeti heyeti bu akşam Ankaraya 
hareket etmittir. Cemiyet azası 
bundan sonra Ankarada çalışma -
)arına devam edecektir. 

Tiyatro piye~leri ve JYerli malı 
gazete duyukları eşya piyangosu 

İstanbul şehrinin planı 

İstanbul, 27 (Telefon) - İı -
tanbul ıehrinin planının yapılma
sı jüri heyeti tarafından prof eaör 
Ergince verilmiştir. Profesör ya -
rın gelecek ve projenin yapılması 
ilç sene sürecektir. Şimdilik bu it 
için 110 bin lira tahsi.at veril • 
mittiir. 

Esnaf Bankası tasfiye 
ediliyor 

lıtanbul, 27 (Telefon) - Eı • 
naf bankaıının tasfiyesi hakkında 
müıterek encümenin hazırladığı 
mazbatayı bugün Şehir mecliıi ka
bul etmittir. Eınaf bankası umu· 
mi heyeti de yakında toplanarak 
bu kararı taıdik edecektir. 

Balkanlardan gelecek 
muhacirler 

lıtanbul, 27 (Telefon) - Bu 
ıene ilkbahar ve yaz mevsimlerin
de Balkanlardan gelecek olan mu
hacirler için tehrimizde iskan ida
resince lazım gelen tertibat alın -
mıftır. Bunlar burada muvakkat 
misafirhanelerde birkaç gün ka -
)arak hükumetin tayin edeceği iı
kln mıntakalarına gönderilecek • 
terdir 

Yeni japon elçisi geliyor 
1.tanbul, 27 (Telefon) - Yeni 

Japon elçiıi cumaiteai günü Lon -
dradan lıtanbula gelecek ve ayni 
günde Ankaraya gidecektir. 

B. Kerş geliyor 
Jıtanbul, 27 (Telefon) - 'en 

f akülteıi kimya prof eeörlüğüne ta
yin edilen alman profesör B. Kerı 
Almanyadan hareket etmittir. Bu 
günlerde ıehrimize gelecektir. 

Dahiliye Y ekiı.leti Matbuat Umum 
Müdürlüğünden bildirilmi,tirı 

Matbuat Umum Müdürlüğünce ıöz
den geçirilerek oynanmaıı aıyaaal ve 
ıoyaal ıebeblerden dolayı münaaib ıör:i. 
miyen piyeıler hakkında lstanbul gaze
telerinde çıkan haberlerin yanh• olduğu 
görülmektedir. Nitekim Namık Kemal
in "Vata.n,, piyeıinden (padiphım çok 
yaıa) , ( oımanlılar) sibi ulusal kültü
re uymıyan kelimeler çıkanldıktan ıon
ra oynanrnaıına müaaade verilmittir. 

Hayvanat ve nebatat 
enstitüsü 

latanbul, 27 (Teleofn) - Üni
versite meydanında yapılmasına 
karar verilen nebatat ve hayva • 
nat enıtitüıünün yapılmasına 
birkaç güne kadar batlanacaktır. 
Binada bir de hayvanat mU•esi 
yapılacaktır. 

Çankayamn bu 
akşaınki balosu 

Ankara Şampiyonu Çankaya Kulü • 
bünün, Evkaf Apartımanı salonunda ha· 
zrrlıadıiını evelce yazdığımız baloıu bu 
akfal11 verilecektir. Balonnun çok iyi ve 
neıeli geçmeıi için gereken tedbirlerin 
alınmıı olduiu bize bildirilmektedir 
Bu ıpor kurumumuzu sevenler Ankara
da çokluk olduğundan balonun da çok 
iyi olacaiı umuhnaktadır. 

Fransadan gelt>cek eşya hakkın
da lnhi@arlar vekaletinin 

bir tamimi 

Gümrük ve lnhiıarlar Bakanlıic alim 
rüldere bir tamim yaparak franıız mo -

dü.üne meriııut tenzilitlı listeden yiin
lü n pamuklu menıucata aid 106 A. B. 
107. A. B./378 E. D./380 B 381. A B C 
D 390 A tarife poziıyonlarına siren 
maddeler hakkında 28 ıubat 931 tari • 
hinden, yani buıünden itibaNn tmzilat· 
ım tarile tatbik eclileceiini bildirmlıtir .. 
11 tubatla 27 tubat aruında yeya da • 
ha eni yola çıkarılnuı mallar 27 ıubat· 
tan ıonra bi'9 ıelmiı olaa konaoUdaı -
yondan iıtifade edecektir. 

İstanbul - İzmir liman mildtirliik-
Uluslararası kadınlar hirliii )erinin kadrosu 

kongresi 
Maliye Bakanlığı lıtanbul ve lamir 

latanbul, 27 (Telefon) - U • liman itleri umum müdürlüklerinin bet 
luılararası kadınlar birliği kon • aylık büdce ve kadrolan üzerindeki tet-
greıinin lıtanbulda toplanması kikatmı bitirmiı ve büdce ile kadroyu 
münaıebetile türk kadınının soy • Baıbakanlıia vermiıtir. Bu bet aylık 
aal faaliyetini gösterir bir sergi Jru. kadroda umum müdürlüklerin mevcud 

Yerli malı eıya piyanaoıunua çekil· 
meıine dün devam edilmiıtir. Dünkü çe 
kilişte büyük ikramiyelerin çop çık • 
mııtır. 25 liralık ve daha yukarı yerli 
malı eıyaaı kazanan numaralar qağıdald 
cetvelde yU1lıdD'. Bu.nlardan b.fka bir 
çok numaralar onar, beter, birer liralık 
ve ellişer kuruşluk yerli malı 91ya ka • 
zanmıılardır. Çekilmiye yana ela devam 
edilecektir. Bütün numaralar bitince lia
teler baıtınlıp dağıblacaktır. 
Not: 

Dün çıkan ilstcde kazanan nu • 
maralann üzerine lira yazılmıştır. 

Bunlar nakit para değil bu kıymet
te yerli malı eıyasıdır. 

96853 numaralı bilet 5000 liralık eı
ya kazanımı ve ( Ankarada aabJmııtır). 

10013 numaralı bilet 2500 liralık eı . 
ya kazanımı ve Biğa'da satılmıım. 

89314 numaralı bihıt 500 liralık etya 
kazanmıfbr. 

Yüz liralık eıya kazanan numaraları 
61939 58463 

Elli lirablı: eıya kaunen numaralar: 
30967 41141 122198 78037 

126108 3474 77323 20842 
149632 

Yirmi bet liralık 91ya kazanan numa
Mları 

132401 81131 62075 130039 
68605 113553 85104 119021 
68565 

Okul çocuklan ve tranıva) 
kazaları 

İstanbul 27 (Telefon) - O • 
kul talebelerinin tramvaylara at
ladıkları ve bu yüzden birçok ka • 
zaların vukua geldiği anlatılmıt -
tır. Maarif Müdürlüğünün teıeb -

btiıü ile lıtanbulun mühim cadde
lerine f...ı.ca polis memurlan 
llıonmuftar. Polisler tram.aylara 
atlayan çocuktan en yakın brako
la götürecekler ve bu çocui\ın iı • 
mini alıp maarif müdüriyetine bil

direceklerdir. Bundan batka key
fiyet çocuiun veliıine de bildirile
cek ve melrteb idarelerince de ce
alandırılacaklardır. 

Rizede çarşaflar 
Rize, 27 (A.A.) - Son toplan

tııını yapan belediye mecliai üy• 
lerinin verdikleri bir takrir üze • 
rine Rize kadınlarının peçelerini 
ve saklanma yerine kullandıklan 
ıe111ıiyeleri kaldırmalarına ve çar
pfları da bir yıl içinde mantoya 
çevirmelerine alkıılar arasında it
tifakla karar verdi ve bu karar 
tehirde sevinçle kartılandı. 

SAYlfA i 

Ankara Radyo u 
Dün akfam Ankara radyosun

da, Şakir Hazım Gökmen. soa 
s\inlerde meydana ıetirilmit •• 
uçuruhmat yük.ek değerdeki taPo 
yarelerden ve tayyarecililbı hızla 
gelitmelde olmumdan t.lleetti. 

Seksen yolcu, on bet müNtte • 
bat ile Avrupa. Amerila uaım
da 300 kilometre hızla~ fNmo 
ıız yolcu tayyaraini, üç ton fay .. 
dalı yükle saatte dört yüz kilom• 
re hızla uçan üç motörlü italyaa 
nakliyat tayyareaini anlattı •• Ve ha 
va ıililunın ıa V&f bakımından bü
yük bir deieri olduğu üzerinde ko
nuıtuktan sonra sözlerini f(Syle bi
tirdi: 

'·- Yurddatm, ileriyi ıören • 
lerin dediklerine kulak vennell 
aerekiyor. Kuvvetli bir tayyare • 
cilik yapmak zoru kartısındayıa 
ve havadan gelecek her türlü tela. 
likeleri durdurmak mecburiyeti, 
en ileri bir iş halinde önümüze 
dikilip durmaktadır.,, 

Bundan ıonra, Necdet Remzi 
ile Ulvi Cemal Elman ve Bruh • 
dan iki parça çaldılın. Bere ~rek 
dinledik. 

Müzikten sonra, ihtiyar gaze • 
teci Celal Davud Arıbal türk peh
livanları üzerine bir konuıma 
yaptl .. Ve bu akp.mlık yalnız Ka
ra Ahmedden bahsedebildi. Ka • 
ra Ahmedin Pariıte Pol Ponala 
yaptığı güreşi, dinleyicilere heye
can veren bir yolda her türlü taf • 
ailatile anlattı .. Celil Dawdun es
ki pehlivanlarımızın kudretini an
latan bu konferansını göğsümüz 

kabararak dinledik .. 
Gelecek konUfmAsını pazar gü

nü yapacağını duyduğmuuz Celil 
Davud, o gün, Kurd Derelinin Ça
ya ve Paradanof ve F riç Mü ilerle 
yaptığı güreşleri ve naııl yendiği
ni anlatacağını aöyliyerek ıözle -
rini bitirdi. 

Bunun ardından UIYi Cemal 
piyanoda, Eaengin aakaafonda pei 
iyi dinlenen güzel parçalar çalch
lar .. 

Bu &ktamm rad,-o prosramı ,.. 
dur: 

19.30 - Sıhhiye \'eki.leli aaatl 

19.40 - Muıiki: 
Albeniz Malapeaa 
Granados 1span1ol dana 
Albeniz T anıo 

Necdet Remzi: kemaa 
Ulvi Cemal: piyano 

20. • Matbuat raporu 
20.30 - Muıiki: 

Debussy ve Ra val' den 
par\.aaar 

Ulvi Cemal: piyano 

20.30 - Haberler 

~------... ·--------~ 
rulmaıma karar verilmittir. Bu kadioları aynen bırakılmıı, yalnız bazı 
sergide türk kadınının her çqid memuriyetlerin ücretlsi bugünkü üc • Mali}e Bakanlığının bir tamimi. Adapazarmda t·kim işJ.-ri 
çalıtma alanında göıterdiği faali- retlw .... tutulmak ıuretiyle biraz .. 0 • Adaouan, 27 (AA ) - Sabanca 

l b . 'l k :ı lıtanbuldaki Türkiye iymar banka • -
yet can ı ır surette gösterı ece talblmıtbr. lıtanbul kadroauna bir meyva ajaçlanna arız olan Puaeron, ipo. 

·· d · d" .... 1 d b" umn (760) bin liraya kadar cleYlet dal-ve vucu a getır ıgı eser er en ır umum müdür muavinlili ilive edilmiı • nomot, Karpakıa, Konıil ve Okae hu -
"l k • B · · · k relerine hitaben temiaat v...wleceji nümune ıeçı ece tır. u lf ıçın a- tir. Umum müdürlüklerin kadroları ve talıklarmm izaleıi için agaclar Kalif°"' 

k 
Maliye Bakanlığınca alikadarl.n teblif 

dmlar birliğinde bir omisyon se- 1935 büdceleri sözden ı-irilirken .. aı- niya bulamaciyle badana edilmektedir. ...,.. edilmiıtir. 
çilmittir. Komisyonda vali bay h eurette tetkik ve tadil edilecektir. Kaza ziraat memuru mücadele itiyle 
Muhiddinin refikası ve daha bir- uğra§maktadır. 

Düerim ki bu bir vehim ve kom- çok yüksek aileler vardır. Güzel E"Vkaf umum müdürliiğü veka - Bu yıl kışlık ekin vazıyeti rok eyi • 
Sıhhat Şôrası çalqmalarını 1 ·d d"l k :ı !ırmun kızı da yağmuru ve ıoğu- S<'natlar akademisi müdürü de bu eten ı are e ı ece dir. Ekin geçen yıla göre yüzde elli fa:z. 

gu yenerek yurdun en gürbüz kızı komisyona dahildir. Komiıyon bitiriyor. EYkaf Umum Müdürlüğüırii hazira • 1adır. Çiftçi haav vaziyetinden mı::mnan 
0~'>tm... Beyoğlunda kız sanat mektebin - Yükıek Sıhhat Ştlraaı phf!Dlllarını na kadar vekaleten bqba\canlık mUate . dur. Domuı. mücadelesi devamdadır. 

N BAYDAR d 1 kt a.. • ..:ın bi..._ _ _._tir. B --~~~~--------·----------.....:.~-e~ç~a_ı~§&~Ca~_ı_r. ___________________ .,... ____ M __ ~ ________________________ ..... ;..... __ •_Y __ Kemal _____ ıdare ___ ec1ec ___ ek __ tir_·_. ______ !_ş:lm::_d:iy~e~ka::.:.d~a~r~S~OO:_:d~om:....:_u~z-vu::_ru:lm:::u:ştu::,:~ 



54.YIFA 4 

Sir Con Saymenin 
yolculuğıı 

Zil ıııb•t taribli Dcyli Herald gazete
n sıyasal yazıcısz dıprı i1ler balcanı 

r Con Saymetiia Jlo.s'lrova Hyabati 
W.irnda yazdıfı bir yazıda eliyor Jcf: 

.. Artılı: ger'icld~tir a brbç gfi-
• kadar Sovyetler Birllfi ....en dı
fU'I iflerimis bMam Bir Coa Sa:pnen'i 
NllDCıı Jııloakovayı aiyarete pltracak, 
bakanımız da bu dyareti kabul edecok· 
tir. 

thtimal ki bu takdirde dıfarı ifl•r ba· 
lamı, Berlin'deki lrıonupalannı yapbk
tlln Sonra lloelııon',. piecek, ya Pll
tfade ya döaiiftiaıde Varıovaya .. Pra
p da uğrıyacaktır. 

Bu zjyarete tarih! bir hidiae püy· 
le bakmak muvaflk olur. Çünktl lcw
,etler cümhuriyetinıt 1917 de lNıuJma. 
undanberi ilk defa olarak bir lng!U. 
baianı bir ziyaret yapacaktır. 

Böyle bir ziyaretin pek nyede .. 
tetndiği geçen birkaç gün içinde ı.na
miyle belinniıtir. 

Sir Con Saymen, Berliın'de LoDcka 
konuşmaları gonunda Dep"edUen Wldl
ride ileri sürülen genel anlBfl"'lar baık
kmda alınanlarla konupnak için qra
J8C8.ktır. 

Herhalde Bay Hltler ve danıpnmla
nnın bu konuflll8lan •d~ '"batı ha
ft lokarnoau,, mevzuu !zerinde tıahdid 
etmek istiyece'klerine thtfmal wnnmı. 

Berlin'de mevcud olan kanata g6-
re bir yabancı deYletin chfan itler t.
lranı bir başka manleketin merkezine 
uğradığı zaman -.dece bir iki bahsi ko
nuşmaz; orada iki memleketi de kartı· 
lıklı alakadar eden meseleler tüm olarak 
konuşulur. 

Herhalde bu k:onupalar araımda l>rP 
b bava andlaşman da ehemmiyetli bir 
yer alacaktır. 

Ruslar, ıuraaını açıkça ortaya koy
muflardır ki doğu and'ır-t oım.ddı· 
ça genel anlaşmalara imklıı balummı
yacaktır. 

Frans zlar da aynı IUl'ett.e diiftlnti
yorlar. Bu itibarla batıda emniyet .,.. 
genel bic barJf içia doğada emniyeti te
min etmek gerekliği her tarafta kendi
liııi hissetirmektedir. 

Bundan dolayı doğu andl8f01Mı ha
yati bir zaruret hiiıkmüne girmiftir. F• 
kat ge en seneki müzakereler tamamiy
)e çıkmaza girmittir. Bu ifin artık çık· 
mazdan çıkarılması gerekmektedir. Bu 
it itre yalnız Berlinde konupnakla ya
pılamaı. Ondan dolayı Almanya siyare
tinden sonra da Ruıya ziyareti lhmı
gelmektedir. 
Bır dışarı ifler bakanı 11fatiyle Sir 

Con Saymen•m vuifeai, yahut vuife
lerinden bir. kımıı bu itin kopmuı eyi-
1ilıılerini toplayıp bir araya getirmek ve 
bunu Almanya ile Lehntan için kabul 
edilebilir, RUIJ& .. klstlk anl-.ma için 
de tatmin eder bir dm1Ba sokmak ol
malubr. 

Bu yolda çabuk tedbirler almak ge
nıkliii vardır. ÇtbWdl hem Pariıte, hem 
de Moakova'da .Frama - Rusya ve kil
tllk anlaşma ittifakı •ilama bağlayıp 
ltıt tarafı kendi haline bırakmak sözle
ri söyleıımeğe batlanmı§tır. 

Hatti bu itin vakit geçirmeden ya
pılmas1 hile ileri sllrillmektedir. 

Bu, yapılacak olursa o zaman ge
nel Av upa anlaşması tasavvurlarına bir 
eng te il edecektir. 

Ankara Futbol He) etinden: 
1 3. 935 cuma günü yapılacak lik 

maçlarL 

l - A tın Onlu - Çan.kaya ikinci ta
lımnlan. Saat 14 de. hakem Hu.eyin. 

2 - Çan aya • Altın Ordu birinci ta
Juml rL Sa t 15,30 da, hakem Sedat 
(il G.) 

NO . Muhafız Gücü - Ankara Gücü 
maçı geri bıraiılmıştır. 

'".illlM .,._,_ 

Mev.iıd 
1 Mart 1935 cuma günü 

öğle namazından sonra Ha -
CJ Bayram camisinde süvari 
yüzbaşıhğmdan mütekaid 
Ahmed'in babası Midillili 
Danyalm ruhuna okuyucu 
Burhan tarafından mevlüd 
ekunacaktır. Arzu edenlerin 
gelmeleri. 

ULUS 

Y~bancl gazetelerde okuduklarımıaj 1 

Kalevala, Ulus Yaratan Epope 

Finlandiyalılar bu destanı bugünden başlıyarak bir yıl kutlayacaklar 
Bir yuıdaa Finlandiya, bir yaodarı 

'°vyetler Birlljml dahil bulunan pr
Jd Kani,. bucüa .Finlandiyaldamı u -
ı....ı epope.ı ( .. tuu) oluı Kalevalz· 
ma ~ Jıııallaıde tıaphnerM llık dr 

ıYa balk tthkJU•rlndea ea /ula nber 
bilea v• toplayıcdara JJOOO mısra ver
miı olan kadın tiJrlciJca Larin Parake 

basıldığı günün yüzüncü yıldönUmünü 
kutluyorlar. 

Bir kitabın balı.lmMı gibi baaiıt gö
rülebilecek bir b&diseye bu kadar bü
yük bir ehemmiyet verilmcainin sebebi· 
ni anlamak için Kalevala destanının 

fın ulusu için ne büyük bir ehemmiyeti 
haiz olduğunu ye bu ulusun tarihinde 
ne mtibim bir yer tuttupnu bilmek 
gerektir. 

Fin ulueu karabahtlı uluslardan bi· 
ridir. Tarihinin çok büyük bir kıllllUU 
yabancı boyunduruğu altında yapmakla 
geçirmiıtir • .Finlandiya on aekisiııci aı • 
rın aonuna kadar altı asırdan fazla bir 
müddet lsveç'in bir vilayeti halinde kal· 
mıştı. lsveçıe Rusya arasındaki savaf]ar 
da her iki devletin de taml ve bıramı 

çeken bu iilkeden ruslar hiç bir uman 
gözlerini ayırmq değillerdi. 1807 d-: 
Tilaitte Rusya iL Fransa araamda im
zalanan muahede ile Napoleon, Ruıya· 
nın Finlandiyayı fethetmeaine muva • 
fakat ediyordu. O zaman en kıuvvedi 
devirlerinden birini yqıym ruı ordu
ıu ıüabeten tsveç•in de Sifmdan t.tita
de ederek 1808 - 1809 yıllarında Finlan· 
diya'yı tamamen iatila ve imparaııorJu
ğa ilhak etmişlcrdi. Bununla bera.'Jrr 
çar fin ulusuna hrp cömerd dnran
mı" tilkclerine kımıi bir mubtariyet 
verdiği gibi finlerin bir uı. tıepil et 
tiklerini taıumıştL 

Finlandiyalılar, fın dilini konutur • 
lardı, fakat 17 inci uırdan itibaren da
ha yük&ek olan lıveç kültilrünün'v• ls
veç mekteblerinın tesiriyle memlellıettn 
mftnnverleri iaveçleJmi1ler ve ill'NÇ dl· 
lini ana dilleri yerinde kultanmaya bq· 
lamıslardı. Bu suretle fin dili, uzun a
sırlar osmanlı imparatorluğunda h 
turkçenin kalmış olduğu mevkide kal
mış, ne ilim ve ne de edebiyat eaerleri 
bu dille yıw:lmamıttı. O umanlar fin· 
landiyalılar arMından lıaldkai 1Bren 
ve ulualarma dillerini 'ftnDek lldyeıı 
yurdscverler çılmıamıt değildi. Fakat 
bunların gayretleri boşa gidiyor ve an-

cak eğlenmelere uğnyordu. İtte o 
zaman Avidson meşhur olan ıu aleri
ni sarf etmişti: "Biz iaveçli delilis, rua 
olmak istemiyoruz, finlandiyalı olalmı,, 
fakat halk henüz uyanmamıştı. On al· 
tıncı asırda edebi değeri olan Jince ar· 
tık inkişaf edemiyordu, tereddi yoluna 
girmişti. 

Fakat fin ulusunun canlılığı 8Ön -

memişti, halkın koynunda hep aynı kuv· 
vetJe yaşıyordu. Bütün Finlandiya'da 
h Ik, babadan ogula intikal ede ede en 
eski zamanlardanberi muhafaza ettiği 
e ki fin tiırkülerini söylilyordu. Bu tilr
k ler fin ulusunun hürJUğiinU, fin inan 
ve ananelerini anlatıyordu. 

Geçen aırın başlangıcında bir adam, 
tek batma ve aelllixe, fin u1Uı1una ken
dini tanıtacak olen 1ıDJük ite ıhiftl. 

Bu adam, Kalevala destarurun toplayıcı 
ve yaratıcısı olan Elyas Lönnrot idi. 

Saf fin ırkından olan Lönnrot cenu
bi Finlaadiya'da bir köy terzisinin oğ
luydu. Paraca çektiği bü.yük ıtkıntılara 
rapecı bakaloryasını vermeye muvaf· 
fak olmuf ve Turku üniversitesi trb fa
kültesine yazı1mıştı. 

Daha tahaili devam ederken halk tür

külerine kartı büyük bir alaka duyuyor 

ve boş zamanlarında halkın ağzından 

bu tüııldiler.i dinlemek ve tesbit etmek 

için seyahatlere çıkıyordu. 1832 de tah

ıilini bitirdiği zaman şimali şarki Fin
landiya'da Kajaanı'da doktor olarak yer
lettıi ve eski türkülerin en fazla yaşa
dığı yer olan prki Karelya'ya seyahat
ler yaptı, burada günlerce müddet ken
disi.ne birçok eski türküler okuyan ve 

böylece geçmifin hazinelerini veren bü
ıyUk türkücülere rastladı. Dönüşte Lön
nort topladığı türküleri mantıki bir in • 
sicamla biribirlerine bağladı ve hepsin· 
den bir kill ricuda getirdi. 28 şubat 

1835 de fin ulusal epopesi olan Kale
vala onun bir mukaddemesiyle basıldı. 

Lönnort'ya Kalevala epopesinin tür· 
külerini vermiş olan bilhassa şarki Ka
~lya vilayeti idi. Bunun içindir ki 

Kalevala deıtamıun top1ayıoı111 Ye •aıi
rl Elia. Lannrot 

Lönnort Kalwla'ya bir .Karelya epope
si nazariyle blıktı. 

Karelya halin en kudretli MmaDmı 
miladdmi IOma 1000 lnol yıl eıralannda 
yapmlftl. v. Kaleftla deatmı ba ... 
ı••us• o -n'd .-lkMı.1111 --. 

nüm ediyordu, ve ti eski zamanlardan· 
beri halkın hafuaamda sak:lanmqtı. 

Bugün p.rki Karelya Sovyetler 

Birliğinin muhtar sosyalist cümhuri· 

yetlerinden biridir. Ve onun dışında 

kalan fin ülkeleri de Finlandiya adın

da müstakil bir devlet teşkil eder. 

Kalevala destanı iki ulustan bahae

der; Kalevala ve Pohojola Kalevala'nm 

kahramanları büyük lord VayumöineA 

ve demirci llmarinen güzel bir ıenc 

kızla evlenmek için Pohojola':Ya gidi· 

yorlar. Bard'ın teklifi reddediliyor fa

kat Sampo adında zengıilik ve refahı ge

tiren bir demir alet yapmış olan hmari
nen'in teklifi kabul ediliyor. Fakat gene 

karısı az 10nra bir .._ neticesi öUiyor 

ve Kalevala'nın kahramanları, Pohojo

lanm zenginliğini Jnsldnarak 8ilıirli 

aleti çalıyorlar ve kayt:ldariyle kaçuı· 

yorlar, fakat Pohojola'nm kadm hAkl

mi onhırın takibine çıkıyor, aihlrli alet 

yolda kınlıyor, Vaynamöynen parçala

rından bir kaçını Kalevla'ya getiriyor. 

İste epopenin başlıca hidieeleri bun

lardır. Bunlann etrabnda üç güzel du. 

yuk t c:ekkül ediyor: Ayno, Lemmirkay

nen ve Kullervo'nun tiiı:ıküleri. .Aıyno 

adındaki eenc im tin halkı şiirinin 

en cazib ve en narin yüzlerinden biri· 

dir. Kardeşi Jukahaynen bir tUrkıll mil

ıabakasmda ve Vaynamöinen tarafmdan 

mağlitb edilince onu ihtiyara '"ımeyl 

vadetmiştir. Fakat Ayno bunu reddeder 

ve kendini göle atar. Lemminkaynen 
fin şiirinin daima macera Petinde, dai
ma vefasız Don Juan'ıdır. Fakat anne

sine presti' eder. Kullervo Jiiri karan
lıktır fakat fin tiimin en güzel örnek
lerinden biridir. Kullervo taliin köle 
yaptığı ve her dokunduğu PJ• felabt 
getiren bir kahramandır. Onun hayatı 
trajik bir büyüklüğe maliktir. 

Kalevala Homer epopeleri sil>' ve -
ya ortaçağ deetanlan klıbiUnden bir a
vaş ve kahramanlık destanı delildir. Bu 
destanda ne aavaş, ne mticaclele n ne 
de kavgadan bahiı 't'arcbr. ıtam.nanla
nnm büyüklükleri blJcilerinin ıenit -
lifinde, eyi kalbliliıklerinde ve aös kud· 
retindedir ... Ebedt ıdbiıbaz,, Vaynun6-
inen söz söylediği .zaman göller dalga
lamr, toprak titrer ve kayalar JU!hr. 
Onun türküleri bir takbyi bukıt w el
diftnleri ırmak çiçekleri haline Jıııayar. 
Türkii IÖylemek epopenin biltUn luıb
nımanlanna bas h; .. Adettir. Bundan, 

1 .as ve mualkintn 

·tin ha11anm nı • 

bunda ne bUyttk 

bir yer tutmuı ol
dujuna an1umık 

k>Jaydır. Kal ...... 

la'da turlrler fan 

••tik bir mlba • 
lağaya maliktir -
1er. PohJolamn cHl 

IUnUnde a.n. -
eek olm •lmn 
Wr .,........ 
lteJdne......_.. 
• için bir kırla • 
sıça bir sttnJWt 
saman Jaamdır. 

Bütla ..,.a kona. 
tur .... ftldrlerinl 
eiSyler. :a.uen bu 
nadJar bitin 
ıılualarm -1 -
Jarmda mlfter• 
tir. 

Jta1...ıa epo -
pesi 18!5 te intl. 

pr ettllf saman 
JAyık oldutu ka -
dar aWra uyan • 
dırmadı. Ancak 

Fia bardlvını temtdl •tmei lure 79pılmıf olup 29 hazi
ran INS d• &ntnalatla bi171k tlJrldi bayramı emasmda 
açılı§ rnmi yapılacak olan abide. Bu '1>ideyi lin b•ykel· 

1849 c!a, Lannort 
yeni toplad ğı tür
ldllerle destanının 
ikinci b1r tabını 

ricada getirtti! tırap Alpo Sailo ya~. 

Yeni alman 
kış lalan 

Almanlar şehirlerini hava sal~ 
nınından korumak için tedbir 

alıyorlar 

Berlin'den 21 şubat 935 tarih!· 

ninıg Post gazetesine bildiriliyor: 

Berlfn'in on mil kadar batı tarafın 

da balkır. eğlence ve gezinti yeri olal:I 

göllere yakın yerlerde şaşılacak bır 

ratle bir takım kışlalar yapılmaktad r. 

Bu yoldan geçen bir yoku yalnız yo· 

lun bir tarafmda on iki tane yapın n 
yapılmakta olduğunu görebilir. Öte ta

rafında da dokuz yapı yapılma ta r. 

Direklerle yapılmakta olan ve tayya e 

hangarı olacağı zannedilen öteki ya ı

lar bu hesaba dahil degildir. 

Öte taraftan toprak tesviyesi ve sa

ir huıdıklar, bu alanda büyük bir t y• 

yare brargihı yapılacagmı gô teri or. 
Bu yeni kı,laların bir an evel ya • 

mMı jçiıı yirmiden fazla müteahhıd v 

mimerlık prkcti yüzlerce.amelesini b"r 

arada çalıştırarak işe girişmiş bulun -
fOrlar. 

Sayılmaaı güç denilecek derece e 

otomobil ve kamyonlar, Berlin'le bu 

illfUt sahası arasında durma ızm m -
ldlı: dokuyorlar. 

Geçen eylul ayında agaçlık hır tar· 

ladan ibaret olan bu aaha timdi çok 

ehemmiyetlıl bir askeri merkez hal ne 
gelmektedir. 

Bu inpat sahasında her yüz adımda 

bir myab elbiseli nazi n5betçilcri no

b.t beklemekte<lirler. Onun için bura· 

larda qır qu dobıfarak yapılan işle· 
ri gü.Mlce tetkik etmek imkansızsa da 

dratli bi.r otomobil içinde geçerken de 

neler yapıldığım görmek mümkün ol· 

makt.adır. Hepal 21 taae kadar olan bu 

yapıJar liger katlıdır. Bir mutehaHI· 

- •lnninine ıöre bu yapclardan bir 
tanesinde 500 ile 1000 tane arasında as
ker oturabilecıektir. 

Bu yapı hızına bakılacak olursa bu 

binalar temmuz ayında oturulacak bir 
bale gelecektir. 

Buralarmm Berlin'l herhangi bit 

ba...a •ldmmmdaı korumak için yapıl· 

aıtı t1ı1miıı olunmaktadır. Bunda kül· 

u,.tH M1ıı1r w mlWaf• lilahı bulun

clanluna Bedm'in dlıba u tehlikeye 

a1nJaca1mı alman erldnıbarbiyeei M• 
..., temit ohıbilir. 

Burays hücum etmek istiyen tayya• 

reler etrafta ıalar ve ormanlar çok ol· 

dulu için bot yere birçok bombalar a

tıcalr1ırdır. Aynı bavalide tayyare hu· 

cumanda mil haıkm 11tmmau için de 
hiırçok sığımıklu yapdmıttır. 

Berlln'in w sair büyük alman §ehir

lerinin etrafında yevmiye süratle 'J/e 

resmen kirnaeye haber verilmiyere k ış· 

lalar yapılmaaı alman ailahlanmasmda 

yeni bir l&fhayı göatermtktedir. Al

manya'nın bu uğurda birçok p r r 
barcadıfı 9Uphesizdir. 

samandır ld fiıı uluawıun bu eski t 

lerinin nasıl bir hazine teşkil ettigi a a· 

plıdı. O zaman birçolr: kimse er h 

atle tUr&üleri toplama ifine giri tı r 

.. Kalınala'nm teairi altında fin e e

blyatı uyanmaya ve ölmez eserlerini bu 

tarihtıen IODJ'a vermeye ba,ladı. 1860 da 

Alekaia Kivi "Köy kunduracıları,, adın

düi lıııomediaiyle büyük romanı .. yedi 

Jı:ardefler,, i nqretti. Alq.m.t •Oba • 
nen fin iJml pirinin esaalarmı vazetti. 

PlMtik IUIAtlar ve müzik mevzu ve mo

dflerinl Ka1evala türkillerinde anma

ya koyuldıa1ar. Fin diliyle güzel sanat
larmm ba •JJırnnft u nmm içinde fma 
JileJıde ....,. ,. tutınut olan ulusal 
du}91lan ,.mcJeıı canlandırdı. Ve böy• 
lece bir epopeden blr ul\19 'riicud bul• 
clu. 

Omnı t~mdir ki .Fin1andiya hükt
mctinin Kalevala de•tanmm yibiindl 
yıldönümiinü tam bir yıl mUddetle kut• 
1amak için 't"9l'Ddf olduğu kararda p ı· 

Jacak bir taraf ,oktur. Pin uluau d ta

nını layık oldulu e~tle kıutl\111! 

70r. 
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Çubuk barajı yakında bitiyor Bibliyografya 
~ 

1 
Dünkü hava durumu 
Ziraat Balr.anlıiı meteoroloji ensti

tüsünden alman malUınata göre, son 24 
saat içinde Gelibolu yarım aduı ile Ça· 
nakkale çevresi ve cenubanadoluıunun 
doiu kısmı, Erzurum çevresi :raitth geç· 
mittir. Y aiıt y.buz Erzurumcla kar tek· 
lindedir. Hava IUbunetinde bir aün ev .. 
ilne nazaran Trakya ve Eıe mmtakala
nnda 7 derece yiikseliı, Ortaanadoluda 
3 ve Karadeniz kıyılarında 6 derece et· 
rafında düıüldük kaydedilmİftir. Trak
ya, Ege mmtakalariyle cenubaaaclolu • 
sunda bahar ılddıiı vardır. Buralarda 
gece ıuhuneti 8 • 12. sündüz ıubunet 

clereceleri ise 14 • 21, ründüz ıuhunet 

lla~dedilmip. Yurdcla • diitiik ıu • 
lmaet ..,._ altmda Kmn'ta • 12, Erzu • 
nmcla 3, ..... " V.........'da 2 ele
........ Ea ~ wldılr aıfınn üıtün 
de Aclmacla 21 deriıcedir. 

(Bcqı l. cı aayJada) 
'119 yduıın temmuzunda yurdumu

:.:;ehaasıs olarak getirtilen italyalı B. 
, aeçilen yerde .ondajlar yapıl

~ ~ bu aondajlar iyi eonuclanıraa 
1*rin çok mUnaaib olduğunu bir ra

torı. bildinnittir. Bu arqtırmalara ek 
:..ır latanbul ve Dijon üniversiteleri 

loji profesörü bay Şapo da getirtile
lllt iealojik araıtıımalar yaptmlmıt ve 
"silen yerin bu bakımdan da isteğe uy-
1111ı olduğu ıonucuna varılmıştır. Bu -
'-, tl&erine 105 farazi rakamına kadar 
hı>ılacatr; klrgir baraja aid ilk proje 

~-~lifler yapılarak açılan elısiltmede 
"V&J 2.324.299 lira bedelle 1-12-929 ta· 
l:İlıinde müteahhide ihale edilmi9tir. 

27-~31 de gene tetkikat yapmak Ü· 

~getirtilen holandalı mütehaasıs bay 
ergenin verdiği raporda barajın ye
~ iyi ıeçildiği, fakat temelde ra•t • ;;an lreyahğm teebiti için yapılan 9011-

j bitınediği ve temel yapısının tama -

' taayyün emedijini blldirmit ve 
~ sonra, bu miltehaHıı umum mü
*tr Olarak ite bqlaymca verdiği ikinci 
"Porda, 10 metre derinliğe göre milte -
~dine ihale edneıı beod.in temellndc-
111 kaya ta'bakuımn 20 metreden falla 
'lalı inmesi ytUıünden bötU.n yapmm 
4•775,00() lira · ıe h:ıc:;arıla-bileceği anla -
"1.nıştr 

Bu çevredeKi butiln lafların muay•· 
~ neticesinde baraj ppıuna elıverft-

blt olmadığından ,getirtmebln baha· 
lı \re tq itinin muraflı w gi1c olacağı 
dlltunwerek k&rgir yapmm betona 5"· 
lilıı.eei bay Tübergenin teklW Uzıerlne 
'-bı.ı Mllmlttir. 

Teıne1 kuıbrbn buı ıkıaolla abaJm.. 

...__ bulnnmap ~ 14 meıln 
4trinıtğe kadar ln.Umen ı•nlkmtt ve 
bu IQretle yapmm ibale bedtH olm 
l.324,299 Hraya ylscle 20 ekltnmellle 

4alıd bftlrUmeeine imk8a buılunmmmt
'-t, ~abhlde ihale bedellokı ybde 

1lr.nı illweile berDr 1784000 ltralık 

iş yaptırılarak mukavele hükmü bitiril
miştir. 

Bundan sonra.ki yapının tesi atının 
yalnız bir müteahhid elinde bırakılma
ması düşilncesile mevcud tesısat hükfi

metçe müteahhidden aat n alınmış, bu 
ıuretle birçok mı.i teahhidlerin mı.ina.ka
ıaya girmeleri temin edilmiş ve:: ı<silt

me sonucunda geri kalan kısm .. 1 yapı

ıı 648.000 liraya 5-8-934 tarihinde ihale 
·: 1mi!Jtir. Bu aatın alma dolayısile dev
. c 350.000 lirahk bir menfaat temin 

makineler sökülüp hava tarafına nak • 
ledilir edilmez yapılan husuai demir ka
paklarla kapatılarak suyun tutulmasına 
başlan~ıştır. 

qar11jm tamamile bitirilmesinden 
110nra tuta ;\ğı su 13,5 milyon metre mi
\ca~ıdn 

3 ıı taraftan harcanan su ayni z l • 

manda gelen ıularla kısmen karşılan • 
mı1 olac.ağından barajın verimli bir 
baldt b\llundurabileceği su mikdarının 
l8 milyona varacatı anlqılmabadır. 

Büyü/Jerimb, baraj lıaklnnJa mütelıa ... tan nalıat alıyorlar. 

edilmit ve ileride yapılacak baratlar l· 
çin kullanılabilecek bayii aletler ve Ba· 

ire elde edilmiştir. 

tkinci mtiteahhid, barajın bu yıl, don 
meveiminden önce suyu tutabilecek ka-

dar IJtilreokliie çakabUmeai için bllyUk 
bir pywtı. yapl)'a devam etmiı. Ancak 

m alma tıertibabadan olan borular, va
nalar Avrupaya aipariı verllmif lae de 
bunların Çubuk barajı için huıuef au -

rette yapılıp baznlanmaıı gereiktiğin -

den gedkmif ve 90nradan konmak üze
n yıcrlui tlinel halinde bot bırakılmıt
tır. Su tarafında bulunan teıüaat ve 

Bendin arkasında basıl olacak göl ;;n 
uzunluğu altı kilometre ve geni§liği de 
qağı, yukarı 300 metre olup ıu sathı 
~ir milyon sekiz yüz bin metre murab· 
ba•dır. 

Bendde toplanacak 18 milyon met.re 
mikib suyun 6 milyonu tcbrin içme ih
tiyacına, 12 milyonu da erui, sebze, 
bahce ve çefidli yerlere harcanacaktır. 

Baraj bittiğinde auau.duk derdinin 
tamamen önii alnmııt olacaktır. Hattl 
IU1ama bir tarafa bırakıldıfında mev -
cud sularla bendin toplıyacağı tu, iıı -
un tayıaı bqına günde 200 litre gibi 
bol bir ıu mikdarı kabul edildiğine gö
re 250 bin nüfus için yetebilecektir. 

Maliye Bakanının 
söyledikleri 

( Btlfı 1. c:i .ayJada) 
... clerpİf ettiii ıibi aanaJi pl'Olnlllll 

..... 3..-.000 lirabk .... tablbat 
-~ Maarif, Ziraat it1mi için ele 
2.000.000 .... bir para tahüli timin 
al•• "'flw. Milli Mi.W.. bimoetllri 
ve cQer Veküetlmn ihti,..çlan ela •7· 
nca lıatmin edilmittir-

Odmiisdeki .... ~ İDki· 
,.ı ..,mu ct.ba kuvvetle takib ecleaıii 
...,h.ldrak olmuma ıöre Yatanclqlum 
lleadilsine yeni .... külfet labmil etmi
.,. bu Widnmhin de t.ı.aldnıku yolun-

VARLIK meanuasının ı mart tarih· 
1i 40 ıncı sayııı da her zamanki gibi 
zengin ve dolgun bir münderecatla çık
Dllftu. Bu •yıda Yaşar Nabi "Devlet 
tiyatrosu mu, tiyatro akademili mi?,. 
adlı başyazısında günün mühim meı1e· 
lelerinden birine temas ediyor ft dev
let tiyatrosuna taraftarlık ederek bu
nun sebeblerini izah ediyor. Abdülhak 
Şinaıi'nin Atina Dupları Atina bak· 
kında '1mdiye kadar yazmış olduğu ya
zıların en güzeli ve içlisidir. Bwiıan 

Umid'in L. Maasignon•dan tercüme •t
tiği "İclam sanatlarınm feı.tfHi,. h*" 
kındaki mfibim etüd bu aayıda nihayet 
buluyor. Adile Mabudi'nin "HilrbinliJr,, 
adındaki yazısı giiM1 im E.laeft dtifü· 
nüşün ifadeaidir. Bu nüahanm en fazla 
dedikodu uyandıracak yazı11 Sadri Er
tem'in "türk edebiyatının muhtelü de· 
virleri araalllda bir mu.kayeac,. adını ta
ııyan makaleaidir. Sadri Ertem bu ya
zrsiyle türk edebiyatının bir muhake
melini yaparak bütün de'Yirler üzerin
de hükümlerini veri.yor ve aon devrin 
yazıcılarından baheediyor. Cemil On
gun Sena, kiitabiyat aayıfasında Suud 
Kemalettin'in ton çıkan eaeri olan "sa
nat felsefesini,. tahlıil ve ten.kid edi70r. 
Sabahaddin Ali'nin "Kıranc&Çlar.. lldlı 
bikayeai güzel ve orijinaldfr. Mlfhur 
franuz temqa muharrirlerinden Leno
rmand'ın en beğenilmit eserlerinden bi
ri olan "Zaman bir rüyadır,, iaimli pi· 
yesi de bu nüshadan iti~n tefrika o

lunarak neşre bqlanmıştır. "On bet gün
de sütununda,, Nahid Sırrı IOl1 günle
rin hidiselerini her zamanki makul gö
rilfily le tahlil ediyor. Bu 1ayıcia fiir 
1&.haaında Cahkl Sıdkı'nm H8mid Jla. 
cid'in Haşim Nezihi, Rifat Necdet •• 
Suzi Can'ın güzel tiirlerinl buluyorm. 
Bu değrli mecmuayı bütün sanat w ede-'\ 
biyat 1everlere tavsiye ederiz. Tanesi 
15 kuruttur. 

GoJ 
23 Şubat tarihli 14 üncü aayw her 

.zamanki gibi renkli ıbir .kapalı: içinde bol 
re.imler, eyi teoımdler, ıeıüt ölçüde 
luıbeder,,. m •)'i ..,_ ,.._ı.mm ... 
W. " tetiıllde~ gı.lııımftır. Btltlla 
aporculara tav8lye ederis. T...a 12,5 
kuntftUr, 

Yüeel 
Iatanbul'da :nıetre baflanılan bu ~eni 

biJ.p ve klktlr mec:muMmın fUbat ta
ribll llk 1ayw 91.lrm'fbr. Bu uyıda pro
fet6r RagJb Haluei, Mhbat Cemal, Dr. 
Mubliı Etem, Kimi Akytiz, Vaefı Rı
za Zobu, İhaan Aygti.n, Artur Veygal, 
İsmail Kizun, Naci YtbJctiıı, Yueuf Sıd
kı ft sair bmaların değerH yuılan nr
dır. 40 aayıfalıık olan bu mecmuanm 'ta

neıi 15 Jmnıttur 

Atık Keman 

Dün Ankarada saat 14 de bava au -
buneti 15 derece kaydedilmittir. 

Kemali'nin hayat ve eserleri Talat 
Mümtaz Yaman tarafından toplanarak 
Kastamonu Halk-evi neşriyatının ilk sa· 
yıaı olmak üzere neşredilmiştir. HalK
evlerimizin folklor çalı~aları yolunda 
değerli verimlerini daima takdirle an· 
mak lhmıdır. Bahsettiğimiz eser de 
bunlardan biridir. 

30 Jruruı fiatla aatılan bu eseri okur· 
larrmna tavsiye ederiz 

Halk evi 
Eakitchir Halkevi tarafından ayda 

bi.r çıkanlan "Halkevi,, mecmuaunın 

tonkinun tarihli 26 mcı sayı11 çıkını§· 

tır. Bu •yıda F. Ş. Yenel'lıı fiipbe, 

Tank Kişlobay'm "ÖJronomi batmmıa

dan k.ıöylü,, , s. T. O. nun "ben bQyum,, ı 
Ali N. Kırac'm "E.Wpbkde 933-934 
yılı nau1 geçti,,. Dr. M. Nuri Katkan-
111 "selıkll pzlar,,, lece Taımer'in 

"köylerimlsde a&'dökMrimdeıı,., P. 1-
Yereel'in "Ç6kflf,, adlı )'Uıluı nrdır. 

Yedi Gün 
Bu güzel halk ve aalon magazininin 

103 Uncü sayı11 çııkmıttır. Bu &ayıda ı 
"Deliler basta olduklarının farkında 

mıdırlar. Nurullah Atac'm "çokluk ve 
azlllk. , Omer Ruanm "tht1i7ar1amıyaıı 

dunaflar., HU.J'ÜI Cabld'in "Malta 
adasında eaanıt babralan,,, Ahmed Re· 
fik'ln "İ•tanbul'un elımek derdi,,, Ya· 
tar Nabl'nin "ıelmlyaı aktör., adlı bi· 
kly si, daha birçok deierli yuılar, r.., 
portajlar, meraklı haberler, roman tef· 
rikaları vardır. Tanesi 10 kuruıtur. 

Hafta 
Gjizel renkli bir kapak içinde 12 sa

yıfa olarak çıkan ı.u halk mecmuasmın 
11 inci aayısında Peyami Safa'nın ' bır 
mtinakaşanın aon vesikası", Ağaoglu 
Ahmed•in .. insan ve fikir,., Nurullah 
Atac'ın "Kezb;ma mektub,, Suad Der· 
vit'in "kadınlık. yazılariyle hikayeler, 
reportajlar, meraklı yazılar ve bol re

1 
Mi :Jikaek ........ kola-,lıkla ,,. 
MM lfte ifa edeceld..me Ünannn p 
bnetlidir. Bllrajı .,,.,.,,.,. 6fr 6af'- ildik 
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llHtmaonu halk pirlerinden Aıılr: ıim vardır. Tanesi 7,S kuruıtur. 

~n romanı "efdka: 11 

lan Michele'nin Wtabı 
Yazan: Akse/ MUNT 
Türkçeye çevir•n: Nasuhi BAYDAR 

~ ki, size karşı büyük inam olduğundan, 
iti U hemen yapacaktır. İşte buraya da bu 

Yapmanızı rica için geldim.,, 
~:~unu yapamıyacağnna çok teessüf 

ı... Gizleyemediği bir hayretle, ldeta kuşku
...._rak yiizünıe baktı. 
~.el- "Bunu kabul etmemenizin sebebini 

en sorabilir miyim?,, 
"K ~ - ontes bu &Il'ada buradan aynlamaz, -:ki kocasından da aynlmamaıı pek ta· 
" 

t · -"Koliti yazlıkta tedavi edilemez mil 
~ değerli ve inana layık bir hejim var· 

•bae kontes apandisitten hasta iken kendi
Uzun uman bakmıştır." C "Aldığı netice nedir?,, 
e\'ab veremedi. 

ltti;i "Şimdi de ben sizden bir sual sorabilir 
deiı ı;t1? Kontesin koliti, farzedelim ki, bir
lrıi? bıre geçti; Paris'ten acaba aynlabilir ,, 
,~ğer doğruyu söylemek lazmı gelirse 
.._ . az. Ancakt kolitin eyileşmeai uzun 
ra.c!_~ç _olduğuna göre kontesin birdenbire 
";-"'Ulğ ıııdan kurtulacağını tar.zetmek ne-

Btoar? •• 

- "Ben kontıNin kolitlni bir gibıde •:vi· 
ıepirebiHrdim.,, 

Şaıkm pşkm yüıume baktı. 
- "Öyledir de neye yapmıyorsunuz? Bu 

suretle karıılqtığmrz mesuliyetl düşihunil
yor musunuz?,, 

- "Mesuliyetten korksaydım bu işi yap
mudmı. Şimdi sizinle açık konuşalım. Evet, 
istersem kontesi bir günde eyileştfrebilirim. 
Sizin veya benim ne kadar kolftimlz varsa 
kontesin de o kadar koliti vardır, apandisi
ti de ayle ... Btltiln bmılar onun zihninde, af. 
nirlerindedir. Eğer onu derhal kdlitten kur .. 
taracak olursam akli muvuenesinl kaybede
bilir veya daha katil pylere sflriildenir: mor
fine ahpıak gibi, lpk edinmek gibi.. Mese
le konteee faydam dokunup dokunmıyaca
ğmdadırl Ona timdi Paris'ten aynlmam em
rini vermek büyfik bir psikoloji yanbp olur
du; buna boyun eğmi)l'eceğlni tahmin eder· 
dim, ve bir kere itaatsizliğe alıpnca da bana 
karşı olan inam kalmazdı. Bana on beş 
gtin veriniz; göreceksiniz ki Paris'ten isteye 
iateye aynlacak veya herhalde aynlması ge
rektiğine kendi de kanmıı olacaktır. Bütün 
mesele bir idare meselesidir. Kontu yalnu 
başına gitmek mecburiyetinde bıralanağa 
gelince; bunun başka çqid bir yanlış ~ldu· 
ğunu ıanmm, siz de be.tüm gibi bı1inini.ı, 
değil mi?,, 

"Markiz için yapm11 olduklarmıdan do
layı söylediklerinizi kabul ediyorum. He
kimlik bakmmıdiın biimette bulunmadım, 
zaten bafkalam'ml da yapacağı bir feY yok
tu. Saiırlar, kendilerini he*elten ayn]mıf 

görerek çok acı çekerler, hele çokluk olan 
bllgillder .• lltltltlz'luldanm avutmak onlar 
için yapılacak tek ıeydir. Markiz'in aklı 
timdi sağırlıfmdan çok koliti ile uğraşmak
tadll". Bunun neticesini si2 de görmektesiniz .. 

Rahib kapmm eşiğinde durup dikka'tle 
yüzüme bakarak sordu: 

- "Kaç yqındauılZ'?,, 
- "Yirmi altı.,, 
- "İlerliyeceksinis siz oflum, çok llerli-

yecelmtlik.,, 
Kendi kendime: "Evet, dedim, o kadar 

llerliyeceğim, &yle uA'klara gideceğim ki 
nihayet bu iki yüzlü ve aldatıcı hayattan, 
btltUn bu uydunna insanlardan kurtulaca· 
fmı; ıihirll adama, Maria Porta Lettere'nin, 
Maatro Vincenzo'nun, Ciyokonda'nm yanına 
döneceğim. Kayalığın tepesindeki beyaz eve 
gidip ruhumu temizliyeceğim. Bu berbad 19-
hirde acaba daha ne kadar zaman ömrümü 
israf edeceğim? Sant Antonyo yeni muci
•esini acaba ne vakit gösterecek? 

Masamın üzerinde Markiz'in, 9ükran ve 
minnetle dolu bir veda, veda değil tekrar 
görüşme mektubu duruyordu; içinde de bü
yiik bir para Yardı. Kapri'nin bir köşede 
asılı dur.an soluk fotoğrafına baktım ve pa· 
rayı cebime attım. Bu mutluluk ve genlik 
günlerinde kazandığım bütün paralar ne ol
du? 

Ben bu paralan M'astro Vincenzo'nun evi 
için bir yana koymağı. prensip edinmiıtim. 
fakat jş filiyata gelince biç bir vakit buna 
imkln bulamadım. Haydaiı gelen huya gitti
&.inden mi? BelJdl ADCaık. iV.od a.böl'lo ol-

aaydı, bir çeşid müşterilerimiz olan biz dok 
torlar, yani profekörlerimiz de dahil oldugu 
hale bütün meslekdqlar, iflas etmeliyd'k. 
Eyi ki benim bqka mlifterilerim, bir şarla
tan olmaktan beni ahkoyacak kadar k 
müşterilerim vardı. O vakitler bugimkün
den daha az mütehauıs vardı. Ben her şeyi, 
battl cerrahhgı bile bilmekle mükelle ·m. 
Bu iti yapmak için yaradılmamış old u 
ancak iki yılda öğrenebildim. Korkarım ki 
hastalarım bunu benden önce farketmi ol
masınlar. Asıl ihtısasım sinir hastalıkların• 
da olmakla beraber bir hekimden beklenebi
lecek her şeyi, hatta ebeliği bile yapardım ı 
Tann, elime düşen anaya ve çocuğa acırdı da 
bunlara bir şey olmazdı. İşin doğrusu, has
talarımdan çoğu tedavime inanılmı acalc 
kadar mukavemet ederlerdi. General olacak 
zabitlerin listesini kartal gözüyle tetkik 
eden Napolyon, bunlardan bazdarmm adını 
çizerek: "Ne mutlu adammış bu?,, dermiş. 
Ben hakikaten mutlu idim. Elimi neye do
kunsam, hangi hastamla karşılaşsam tabii 
sayılamıyacak, korkunc bir taliim vardı. 
Eyi bir hekim değildim; çok acele tahsil et
miştim, hastahanelerde stajnn az sürmüştü, 
Fakat hiç şüphesiz muvaffak olan bir be
kimd'm. Muvaffak olmalm sırrı nedir? İnan 
telkin etmek. İnan nedir? Nereden gak bu? 
Baştan mı, yürekten mi? Kaynae.mı zeldmı .. 
zm yüksek tabakalarından mı al:ır, yoksa eyi. 
lik ve kötülük bilgiıinilümvvetli bir aiacı 
olduğu için kökleri ta ic-_hden mi çıkar~ 
Baakaluma hangi yo ec!~rl 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügü 1 
Sa tın Alma Komisyonu ilanları 

MUHTELİF KUTURDA YEDİ KALEM AMERİ
KAN AYNASI VE ÜÇ KALEM MAKKAP KOVANI 

Tahmini bedeli (2872) lira olan yukarda yazılı malzeme 
askeri fabrikalar satmalma komisyonunda 10 Mart 935 ta
rihinde pazar günü saat 15 de açık eksiltme ile satmalına
caktır. Şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (215) lira (4) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 eli maddelerindeki vesaiklo 
me~kfir gün ve saatta komisyona müracaatları. (403) 

1-658 

50 ADET GRAFİT POSTASI, 50 ADET ÇELİK 
1ZABES1 İÇİN POTA 

Tahmini bedeli (4000) lira olan yukarda miktarları ya
zıh Potalar Askeri Fabrikalar satınalma komisyonunca 
10 mart 935 tarihinde pazar günü saat 15 de açık eksiltme 
ile satmalmacaktır. Şartnanıe bedelsizdir. Ve komisyon· 
dan verilir. Taliplerin (300) lira muvakkat teminat ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları (397) 

MUHTELİF KİMYA 
MALZEMESİ 

Tahmini bedeli 100,000 
lira olan ve 9 mart 1935 ta -
rihinde pazarlığı yapılacağı 
ilan edilen kimya malzeme -
sinin tediye şartlarında de
ğisiklik yapıldığından bu 
malzeme pazarlık tarihinin 
19 mart 1935 salı gününe ta
lik edildiği ilan olunur. 

(464) 1~771 

6 KALEM AMERİKAN 
AYNASI 

Tahmini bedeli (1650) li
ra olan yukarda mikdarı ya
ı:ıh Amerikan aynası Aske
n fabrikalar satın alma ko -
misyonw1ca 11. Mart 1935 
t;ırihinde pazartesi günü sa
at 15 de açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. Şartname be
delsiz olarak komisyondan 
._erilir. Taliplerin muvakkat 
+eminat olan (123) lira (75) 
knruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 cü maddele -
rindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müra
c:latları ( 402) 

1-659 
ELEKTRİK MALZEMESİ 

Tahmini bedeli 80.000 lira 
olan elektrik malzemesinin 
reJiye şartlarında tadilat 
yapılmıştır. Bu malzeme 4 
mart 935 tarihinde pazartesi 
günü saat 14 de asken fab
r ikalar satınalına komisyo
nLinda pazarlıkla satmalma
cal:trr. 

Şartnamesi dört lira mu
kabilinde komisyondan veri
J ir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 5250 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle 
~11ezkilr gün ve saatta ko
m is yona müracaatları. (453) 

1-745 
50 ~DET ELMAS 

Tahmini bedeli (1200) 
lira ol;ın yukarda mikdan 
yazılı elmas 10. Mart. 1935 
t~rihinde pazar günü saat 
t 5 de Askeri Fabrikalar sa
tırı alma komisyonunda açık 
eksiltme ile satın almacak
tTr. Şartname bedelsizdir ve 
1<omisyondan verilir. Talip
lerin (90) lira muvakkat te
n.inat ve 2490 numaralı ka
nılnun 2 ve 3. cü maddele -
rindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona çmüra
c:.ıatları. (398) 

1-1-663 
l 4 KALEM ÖLÇÜ ALETİ 

Yukarıda mikdarı yazılı 
ve tahmini bedeli (1500) li
ra olan ölçü aletleri 11 Mart 
1935 tarihinde pazartesi gü
nü saat 15 de askeri fabrika· 
Jar satın alma komisyonun
ca açık eksiltme ile satın a
hnacaktır. Sartnamede de • 
ğişiklik yapılmıştır. Şartna
me bedelsiz olup satrn al -
ına komisyonundan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi -
nat olan (112) lira (50) ku
ruş ve 2490 numar"lı kanu
nun 2 ve 3. cii m:ırl 1c1erinde-

1-664 

ki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müraca -
atları. (401) 1-660 

İLAN 
Muhteli~ nakil ücreti 

(2000) lira olan ve 1934 mali 
senesi nihayetine kadar Ka
yaştaki fabrikalanmıza gi • 
decek eşyanın Kayaş istas · 
yonunda vagondan tahliye 
ve fabrikalara nakil, bu fab
rikalanmızdan başka yerle
re gönderilecek mühimmat 
ve eşya ve sairenin de fab -
rikalardan Kayaş istasyonu
na nakil ve vagonlara tahmi
li işi 10. Mart. 1935 tarihin • 
de açık eksiltme ile saat 15 
de Askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda ihalesi 
kra edilecektir. Şartname 
komisyondan parasız veri -
lir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 150 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracatları. (404) 

1-657 

6000 METRE HAM 
İPEK KUMAŞ 

Tahmini bedeli (3600) 
lira olan yukarda mikdan 
yazılı ham ipek kumaş 11. 
Mart. 1935 tarihinde pazar
tesi günü saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satın alma ko
misyonunca açık eksiltme i
le satın alınacaktır. Şart • 
ırnme bedelsiz olup komis -
yondan verilir. Taliplerin 
(?70) lira muvakkat temi -
nat ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. cü maddelerin -
deki vesaikle mezkfu gün ve 
~<'latte komisyona müracaat
ları (399) 

1-662 

1 Ankara Ht•!ı•di~P ReisJiği 1 
İlanları 

İLAN 

1 - Cebecide musiki mu
allim mektebi civarında 

1308 numaralı adada Diva
nı Muhasebat mürakiplerin
den Hilmiye aid 9 parselde 
115 m 2 yer açık arttırma ile 
satılacaktır. 

2 - İhale 7.3.1935 per -
şembe günü saat on buçukta 
eksiltme ve artırma komis -
yonunda yaprlacaktır. 

3 - Şartname ve harita
sını görmek istiyenler her
gün muhasebeye gelebilir· 
ler. 

4 - Muvakkat teminat 
(10,78) liradır. 

S - Muhammen bedeli 
(143,75) liradır. (413) 

1-674 
İLAN 

Başı boş bulunup İsvicre 
hanında muhafaza edilen 
beş merkeb iki inek iki U~ 
güne kadar sahipleri çıkma
drğı takdirde satılacaktır. 

(471)' 
1-772 

}lifli Müdafaa Vekaleti 
Satınalma Komisyonu 

IJanları 

İLAN 
Bütün malzemesi qairesi 

tarafından verilmek üzere 
Etlik'te Umum Baytariye 
Deposu ihtiyacı için 350 a
det çemberli Ecza ambalaj 
s;ındığı imal edilecektir. Pa
zarlığı 11-3-935 pazartesi gü
nü saat 14 de icra edilecek -
tir. Beher sandığın imali ye 
ücreti ( 17 5) kuruş tahmin e
dilmiştir. 

Talipler evsaf ve şeraiti
n) şekil ve nümunesini gör
mek üzere her gün M. M. V. 
satınalma komisyonuna mü
racaatları ve pazarlığa gire
ceklerin belli gün ve saatın
da 45 lira 94 kuruşluk mali
yeye yatırılmış vezne mak
buziyle birlikte M. M. V. Sa
tınalma komisyonuna gel-
meleri. (419) 1-681 

İLAN 
1 - · 450 metre muhtelif 

renkte yaka çuhası açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 11-3-935 pa
zartesi günü saat 11 dedir. 

3 - Şartnamesini parasız 

almak ve örneğini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden 
sonra Ko. na uğramaları. 

4 - Tahmin edilen fiatr 
2025 liradır. 

5 - Eksiltmeye girecek -
lerin 151 lira 87,S kuruşluk 

teminat mektup veya mali
yeye yatırılmış teminat mak
buz ve artırma eksiltme ka
nununun 2 ve 3 ncü madde-
] erinde yazılı vesikalarla bir
lil:te eksiltme günü ve saa
tmda M. M. V. Sa. Al. Ko. 
ela bulunmaları. (418) 

1-682 
İLAN 

1 - Bir kilosunun tah -
min edilen fiatı 700 kuruş 
olan 1800 kilo keten ipliği 
eksiltmesine istekli çıkma • 
<lığından kapalı zarfla ek -
siltmesi 14.3.1935 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

2 - Şartnamesini para -
sız almak ve örneğini gör • 
mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra komisyona gel
meleri 

3 - Eksiltmeye girecek
ler 945 liralık muvakkat te
minat mektub veya maliye 
makbuzları ve artırma ek -
siltme kanununun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden enaz 
bir saat evvel M. M. V. sa • 
tın alma komisyonuna ver
meleri. ( 445) 1-733 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için memle

ket dahilinde mevcut ben
zinlerden 1200 kilo benzin 
pazarlrkla alınacaktır. Pa
zarlığı 2-3-935 cumartesi gü
nü saat 14 dedir. Muham
men bedelinin beher kilosu 
3 7 kuruştur. Taliplerin ev-
saf ve şartnamesini görmek 
ve almak istiyenler bedel
siz olarak M. M. V. Satınal
ma komisyonundan verile
cektir. Pazarlığa girecekle
rin belli gün ve saatında 33 
lira 30 kuruşluk teminat 
mektuplariyle birlikte M. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (309) 1-544 

İLAN 
Açık eksiltmesinde istek

li çıkmıyan ve beher kilosu
nun tahmin edilen fiatr 100 
kuruş olan 2650 kilo Ham 
deri ile bir kilosunun tahmin 
edilen fiatı 80 kuruş olan 
600 kilo balmumunun eksilt
mesi 6-3·935 çarşamba günü 
saat 11 dedir. Muvakkat te
minat 234 liradır. İstekliler 
şartname ve nümunelerl her 
glin öğleden sonra komis
yonda görebilirler. Eksilt-

meye girecekler muvakkat 
teminat mektubu veya ma
liyeye yatırılmış teminat 
karşılığında alacc..kları mak
buzlarla kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesikalarla 
birlikte ihale günü ve saa
trnda M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na gelmeleri. (437) 1-759 

İLAN 
3125 kilo C. 712 vakum ya

f;ınm ihalesi gününde talip 
~ıkmamıştır. Tekrar ihalesi 
9-3-935 cumartesi günü saat 
16 tıda icra edilecektir. Be
her kilosunun f iatı 32 kuruş
tur. Talipler evsaf ve şart
nameyi almak ve görmek is
tiyenler bedelsiz olarak M. 
.M. V. satınalma k1..misyo
nı.ından alabilirler. Eksilt
meye gireceklerin belli gün 
ve saatmda 2490 numaralı 
kanununda gösterilen vesa
ikle ve 75 liralık maliyeye 
yatırılmış vezne makbuzu 
ile birlikte M. M. V. Satın
alma komisyonuna gelmele-
ri. ( 458) 1-760 

İLAN 
1 - Beher metresinir. tah

min edilen fiatı 34 kuruş o
lan 12.000 metre tela açık 

eksiltme ile satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 20-3-935 
çarşamba günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 
306 liradır. 

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

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya makbuzlariyle 
kanunun 2 ve 3 ncü madde
lerindeki vesikalarla birlik
te ihale günü ve saatmda M . 
M. V. Satmalma komisyo
nunda bulunmaları. ( 460) 

1-762 
İLAN 

Hava ihtiyacı için 17 ka
lem düral perçin çivisi, dü
ral saç levha, ve alaminyom 
levha açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin edilen be
del 3.000 liradır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek ve al
mak üzere her gün ve eksilt
meye gireceklerin 17-4-935 
çarşamba günü saat 11 de 
2490 numaralı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı 
şartlar dahilinde 225 lira te
minat mektubu ile M. M. V. 
satınalma komisyonuna mü-
racaatlarr. ( 459) 1-761 

İLAN 
1 - Beher metresinin tah

min edilen fiatı 35 kuruş o
lan 45,000 metre haki astar
lık bez kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20-3-935 çar
şamba günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
1181 lira 25 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para
sız almak ve örneğini gör· 
mek istiyenler her gün öğ
leden sonra komisyona mü
racaat edebilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya maliyeye yatı
rılmış teminat mukabili ala
cakları makbuzlarla kanu· 
nun 2 ve 3 ncü maddelerin
de yazılı vesikalarla birlik
te teklif mektuplarım ihale 
saatmdan en az bir saaat e
vel M. M. V. Satmalma ko
misyonuna vermiş bulunma-
ları. (461) 1-763 

YENİ ŞEHİRDE 

Kirajık ev 
Dört odalı, bahçeli, Lo

zan meydanı yakınındadır. 
Adres: İnkılab caddesinde 
No: g telefon& 2655. Evin 
Öoşalmaapıeian aıuru Viyana modeli 80~ ceviz_ ~tr Y.8· 
tak odası takınır satduct1r. 

'

Ankara Baytar f\". üdürlügünden: 
1 - 4002 lira bedeli keşifli vilayet merkezinde yapıla

cak tecrithane yirmi gün müddetle \'e açık eksiltme ile 
münakasaya konulmustur. 

2 - Şartname ve plfin ve projesini göm1ek istiyenler her 
gün saat on yediye kadar vilayet baytar müdürlüğÜ118 

müracaat edilmelidir. 
3 - Eksiltme 21 mart perşembe günü saat on beı;t• 

baytar müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 300 liradır. 
5 - Taliblerin 21 mart perşembe günü müracaatları 

( 463) 1-764 --

Dev .l et Demiryol 'arı ve Liman
l arı işletme Umumi MüdürJÜ· 
ğiinden: 

Muhammen bedeli ile ınikdan aşağıda yazılı karbit 
l 4. 4. 935 pazar günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Anka· 
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 534,38 liralık muvakkat te · 
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ka • 
nunun dördüncü maddesi mucibince işe girrneğe manii ka· 
nuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı 

gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri ıa · 
zımdır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Haydarpaşa'da 
tesellüm ve sevk müdilrlüğünde ve Ankara'da malzerrıe 

dairesinde dağıtılmaktadır. ( 449) 

Cinsi 
Karbit 

mikdarr 
75000 kilo 

Muhammen bedeli 
Lira 

7125 
1-758 

İstanbul Bel~diyesinden 
Çubuklu Gaz depolarında yaptırılacak 3 d<lne 250 er 

tonluk tank kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ta •1
.:: -

lann keşif bedeli 15500 liradır. Keşif evrakını ~örmel: ve 
parasız olarak şartname almak için levazım müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir. B uişe istekli olanlar 1162,5 liralık 

teminat ve 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda 
yazılı vesikalarla beraber teklif mektuplarım eksiltme gii
nti olan 6 - 3 - 935 çarşamba gilnü saat 15 e kadar Daimi 
Encümene vermelidir. (863/408) 1-757 

Galata ithaiat Gümrüğü 
Müdürlüğündem 

Kilo G. Maııkt N o. Kap Eşyanın olnsleri 
82 RO 5 t Pamuklu yün mensucat 

1140 GB 1;10 20 Kağıt Talişı 
656,757 1/10 

80 OTF 59 1 Pamuk masa örtüsü 
66 BC 807 1 İpekli pamuklu askı 

lastiği 
4Z Bili Bili§. 1 Teneke kutuda et kon· 

servesi 
2859 ,, ,, 29 Döküntü kösele 

625 KP 3400/ 3403 3 Kundura çekici 
3398 

195 P N 311 ı Lastik ökçe 
914 47 Demir Nalça 

Yukarda yazılr eşya 25.2.935 den itibaren dahil ve ha· 
riç için kuru ~eşme Antrepo sundan açık artırma suretiy
le satılıktır. İsteklilerin 10- 3-935 pazar günü sa.at 17 ye 
kadar Kuruçeşme'de satrş komisyonuna gelmeleri. 

~lllWılllll"All~~~~~~';///"~ ~,,,,.~~~ ~~~~~,.,.Y. ~-wY.~\.9~..2'~45~~~ 
Ku, 'el ve iştah için en birinci deva · 

ŞARK MALT HULASASIDffi. 

Bursa 
Kaplıcaları '"f ürk Anonim 

Şirketinden : 
Şirketimiz hissedarlarmın 28 mart 1935 perşem.be g~

nü saat 14 te Bt!rsa'da Koza Hanında 71 No. da şırketın 
idare merkezinde yapılacak toplantısında bulunmalarını 
dileriz. 

Ruzname 
1 - İdare meclisi raporunun okunması, 
2 - Murakıpler raporunun okunması, 
8 - 1934 bilfulçoımnun okunması ve idare meclisinin 

ibrası, 
4 - t'dare meclisine intihap olunan Bay Cevat ve Hüs-

ntinün intihaplarmın tasdiki, 
S - İdare meclisi azasının üçte birinin yeniden inti· 

babı a - 1936 senesi için murakııb intihabı ve ticretleriniıı 
tayini, 

7- 1935 senesi için meclisi idare azasına verilece~ h•· 
ki huzurun tayini. İDARE MECLİSİ 

l-i69 



.... . 
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1' esviyeci ve tomacıl ~evlet DemiryA~lan v~ limanları 
ışletme Umumı ıdaresınden: 

alınacaktır Muhammen bedelleri ile mikdar ve vasıflan apğıda 
yanJr keresteler 4 mart 935 pazartesi günü ayn ayn Ye iki 

Ask " f b •k J U M" pap halinde kapah zarf UIUliyle birinci grup saat ıs,so da 
erı 8 n a ar mum U- ve ikincisi de 16 da Aııkarada idare binasında malzeme 

du•• J •• .., •• d dairesinde satın alınacaktır. 
f UgUD en: Bu ite girmek istiyenlerin birinci gruptaki çam kereı-

K k k 1 f b • k J • • te için 5680 liralık ve ikinci grubu te'kil eden diğer kcreı-
ırı a e a rı a arı ıçın tes- teler için de 1021 liralık muvakkat teminat ve kanunwı 

• • tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü maddesi muci-
\' J yecı ve tornacı alınacaktır. hince işe ginneğe manileri bulunmadığına dair beyanname 

I
• ve tekliflerini aynı günde birinci grup için 14,30 a ve ikin· 
stekliJerin imtihan için istida ci grup için saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri •

1 
lazımdır. 

ı e Ankara' da fişek fabrikasına Bu işe aid şartnameler ~nkar~ ~skişehir, Haydarpaşa, 

Is 
Samsun ve Adana veznelerıle İzmıt, Adapazarı, Geyve ve 

tanbLl' da Bakırköy barut fa b. Doğançay ist.a~yo~}aı:ndan çam kereste~ şartnamesi 440 
kuruş mukabılı, dıgerı parasız olarak dagıtılmaktadır. 

rikasına\ lzmirdekiler Haikapı- <352k3 muhammen 

llar Si ah tamirhanesine mÜra • Cinsi Mikdan MJ Bedeli kuruş 

caat arı. [222] 1-400 

Çaresi varken bu yarım baş agnsını 
ne diye çekip duruyorsunuz? 

OBIPIN 
tier türlü baş ve dit ağnlarına, nezleye. romatizmaya, 

ıunklığa, ainir ağnlanna, aoğuk algınlığına, üşütmeden 
rnütevellid ağn, sızı ve sancılara kal"§ı müessirdir. 

Jandarma Umum Kumandan
bğı Ankara Sabo Alma 
Komisyonundan: 
23.000 metre yatak kılıflık bez 2. 3. 935 cumartesi gü • 

nü aaat (U) de Ankarada komisyonumuzda pazarlıkla aatm 
almacaktrr. İstekliler evsaf ve numuneyi her gün İstanbul 
jandarma muayene heyetile komisyonumuzda görebilirler. 
Şartname parası.zdır. Bezin bedeli (9200) ilk tmıinatı 
(690) liradır. Pazarlığa girecekler 2490 sayıh kanun ve 
§artnamesindeki vesika. sandık makbuz veya banka mek-
tubu ile gün ve saatmda gelmeleri. (325) 1-552 

Ankara inhjsarlar 
Başmüdürlüğünde•1: 

Yedi bin yedi yüz lira yirmi üç kuruş keşif bedelle An
kara Orman çiftliğinde olbaptaki plan, proje ve fenni şart· 
namesi mucibince yeniden bir manm binam yapılması iti 
19-2-1935 sah gününden itibaren yirmi gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuftUr. 

ihale günü on mart 935 pa21ar günü saat an beşdcdir • 
• Fenni evrakı 39 kurut mukabilinde bapnüdürlükte mii

tqekkil eksiltme komisyonundan almacaktır. İsteklilerin 
muvakkat teminattan olan beş yüz yetmiş sekiz lirayı bat
Dıüdürlük vemaine naktm yatıracaklardır. 

(2490) No. kanunun 4 iincü maddesinde yazılı kimaelcr 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. (390) 1-629 

imar müdr rlüğün den: 
Mübayaa edilecek 300 lira muhammen bedelli bir adet 

~lik saç dolap doeyasmcla mevcut prtnamesine göre ek
~e konmD§tm. 2. Mart. 935 cumartesi günü saat on 
beşde ihale edileceğinden taliplerin 1mar Mldürlüğünde 
~Planan komisyona müracaatları. (365} 1-608 

Ni~de Belediye Başkanlığından: 
6800 lira bedeli keşifli Niğde Merku Kaaabasmm 200 

hektar sahadan ibaret olan meskOn kısmiyle 100 hektardan 
ibaret gayri maldhı mahallin rakamlı plinmm ahzi 12-2-
D35 tarihinden itıl>arcn bir ay müddetle kapalı zarf usuliy
le eksıltme suretiyle ll-3-935 tarihinde ihale olunacağın· 
dan talip olanlann Niğde • Ankara • İstanbul Bdediye 
'başkanlığına müracaat etmeleri. (393) 1--668 

I - Çıralı çam 
( Gürgen dilme 
( ,, kalas 

II- ( Meşe dilme 
( Meşe kalas 
( Karaağaç 
( Beyaz ıhlamur 

3408 
22 
52 

187 
, 16 
29 
70 

ı - 579 

Gene Türk 

2600 
1825 
1975 
2850 
3125 
3275 
3300 

Yağsu kremleri cildinize yumupkhk verir. So
ğuk ve sıcak havalardan mütevellid yanık ve çatJakla
n lekeleri imha eden emsalsiz bir kremdir. Her yerde 

1-731 

Dahiliye Ve~aletinden: 
Y enitchirde yaptırılan Viliyetler Evinin, muhammen 

bedeli 125.000 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fenni 
ve mali şartnamesinde yazılı 'Olan. mobilyası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

1stiyenier bu husU&taki şartname. plan, kroki ve sair 
evrakı 7 lira mukabilinde Ankara'da Dahiliye Vekaleti 
Satmalma Komisyonundan alabilirler. 

Eksiltme zı Mart g35 perfembe günü aaat ıs.30 da 
Dahiliye Vekıleti binumda toplanacak Eksiltme komia
yonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktan 7500 (yedi bin bet yüz) lira
dır. 

İsteklilerin 21 Mart 935 perıembe günü saat 14.30 a 
kadar icabeden vesaikle birlikte teklif mektuplanm Dahi
liye Veldleti Eksiltme lı:omwyonuna vermİf olm~an ll-
mndır. (370) 1--62ı 

Emnıyet ve Hızır yangın 
söndürme a etleri 

Yangınları ini IÖndÜffD ve en kıullanııh Makinelerdir. Piat· 

ar rekabet kabul ctmiyecö derecede indirilmittir. Sahibi ft 
Deposu: Ankara Sanayi caddesi Halid Çınıılb ticarctbaoesidir. 

TELE~ON: 3870 1-686 

Mektep !r ~ ı n ııtt n 
komisyonu reisliğinden: 

İnşaat usta mektebi için almacak 20 ton yerli kok k~ 
miirü açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 660 li
radır. Açık eksiltmesi 52·35 tarihli perfelDbe günü aaat 
15 de toplanacak komilyon huzuriyle yapdacaktlr. e-tna
me8İDİ görmek istiyenlerin mektebe müracaatlan Ye t~ 
minat bedeli olan 50 lirayı saat 15 den evel mahuebe vez. 
nesine yatumalan. (316) 1--560 

Diyanbekir 
Beledivesinden: .. 

J - (73857) lira (93) kunıı bedeli kqüli Diyarbckir 
şehri elektrik tesisatına aid su kanalı, baraj, santral ve üç 
muhavvile merkezi bina• inp.atı prtnameai mucibince 
kapalı zarf usuliyle 31 ikinci kinun 935 tarihinden itibaren 
32 gün müddetle münakaaay konulmuştur. 

2 - Bu inpata aid plin, modd, ıartname, harita ve di
ier evrak 20 lira bedel mukabilinde Diyarbeldr belediye. 
ainden abnacaktlr. 

3 - lliin•k•n 4 mart 935 pazartesi günll saat on ikide 
Diyarbekir belediye dairesinde yapılacaktır. 

4 - İstekliler keşif bedelinin elli bin liraya kadar yüa
de yedi buçuğu ve mütebakisinin yüzde beşi nisbetinde 
(Artuma ve eksiltme ihale kanununun ı 7 inci maddesinde 
yanlı) ınunkkat teminat verecektir. 

5 - Teklif mektublan 4 mart 9: 5 pazartesi güntl aaat 
on ikiye kadar Divarbekir belediye daircainde belediye e. 
cii~ine verilecektir. (800 • 372) 1-616 

• 

SAYIFA 7 

Kumbara Sahiblerine : 
iş Banka ının 10.000 lira mükafatı. 1935 
kumbara ke~idelerinio birincisi l NİMn 
1935 de ANKAllA'da noter huaunanda 
~lecektir. Bu kar'aya i!tirak edebilmek 
irin lmmbara sahihlerinin l Mart 1935 ta
rihine" )&Dİ Şubat sonuna kadar bankaya 
en aşağı 25 lira yabrmış olmalan Li&11ndır. 

lzmir Tramvcay ve Elektrik 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şırketimiz hissedaran Heyeti Umumıycsinin 30 Mart 
1935 tarihine müsadif cumartesi günü saat ıı de şirketin 
lzmir'de Bahribabadaki idare merkezinde alelade olarak 
içtimaa davet olunduğu ilan olunur. 

En az yirmi hisse senedatına malik olup içtimada ha
zır bulunmak arzusunda olan hissedaranın hamil bulun
dukları hisse senetlerini işbu ilan tarihinden itibaren en 
geç on gün içinde şirketin merkez idaresine veya bir ban
kaya tevdi etmiş bulunmaları ve hisse senedatını müdde
ti kanuniyesi zarfında tevdi etmiş olduklarını mübeyyin 
bir kıta ilmühaberi hamil bulunmaları lazımdır. 

Ruznamei müzakerat 
1 - İdare Meclisinin ve hesapları tetkike memur mu

rakıp raporlarının okunmasL 
2. - l 934hesap senesi bilançosu ile kir ve zarar hcsa. 

bmın tasvip ve kabulü ve idare meclisinin ibrası. 
3. - İdare meclisine aza seçmek, azalardan bazılarının 

memuriyetini tecdit etmek ve idare meclisi azaJarmın hu· 
zur haklamu teıbit etmek. 

4. - 1935 senesi için hesaplan tetkike memur bir mura· 
kıp tayin Ye murakabe ücretini tesbit etmek. 1-749 

AYNANIN SIRRI 
Nancy Caroll • Pau1 Laka 

Türk koopratifcilik 
cemiyeünden: 

llllrım biriacl m glal mt l'/ de Rdrnincfe TUrJC 
K atif,..ııa. ,..;,_;...-.:.-.:.- a-.-HL ı...--ı -'--ooper ~ -rsuuua ~ -.•- ._.,_..... 
caktır. Azanın gelmesi rica olunur. ı-132 

Jandarma umum kıımaodanlığı 
Ankara sabnalma komisyonundan 

1 - Nümune ve evsafına uygun olarak (2) inci madde· 
de yazılı (4) çePt yiyecek 16-3-935 cumarteal giiııü ilim
leri Jria.amda gÖllterilen saatta kapah zarf ve açık ebilt• 
me maliyle ıratmalmacaktır. 

2 - A: Kapalı arfla uat (11) de aatm alınacak olan 
(8500) JiraJık toı: tekerin bir kilosu için ( 42) kurut fiat bi· 
çilmiş ve ilk teminatı (637) lira (50) kuru§. 

B: Açık eksiltme ile aaat (14) de ekailtmeye luJDulan 
(2000) liralık fasulyenin bir kilosu için (12) kurut fiat bl· 
çilmiş ve ilk teminatı (150) liradD'. 

C - Açık eksiltmesi saat 16 da yapılacak <>lan (1862) 
Uralık kesme makama ve (500) liralık tel pbriyailliD bir 
kilosuna da (22) lmrut fiat biçilmif •e ilk teminlltı (177) 
lira (25) Jmruttur. 

3 - Şartname1.- komi.yondaa paraau olarak alabilir
ler ve DiiıJHmelerini Sirebilirelr• 

4- ı.teklileriD HIO ..,m ••am ve pı1llmlainde ya
mı Belp ve ilk tımninat ..Sık mMl>azu veya banka mek· 
tıdh11m mubte9i tekliflerini ve açık eksiltmeye girecekle
rinde ilk teminatlanm eksiltme saatmdan bir saat evci 
komisyona vemıit olmalan. ( 405) 1--fi79 

İnhisarlar Umum 
,Mü dürliiğönden: 

ı - ur1a•c1a JllPllacak (16507) lira (84) kurut bedeli 
btifH ppnk Tlt8n anim! kapah nrf usaliyle ebilt
meye lr.aaubnattar. 

2 ..:. Blmiltme prtnameısl ve projeleri (83) kurut mu
kabilinde CibaWde LeYaam ve mtlbayaat pba1 aakit 
-hıliplilinden" lnhiarlar İzmir BapnldlrlQClnden 
almacaktır. 

8 - l3rai1tme 13 mart 135 tarihine mlladif çarpmba 
llaU IUt 15 de Clbali'de Alım Satmı tomilyonunda ie-
ra edilecektir. ' 

4 - Teklif. mektublan kanundaki büldtrnlere ~ 
)'akarda tayin edilen gUn .. saatten bir uat eveline b' 
dar komisyon reisine makbuz mub!>Wnde verilmelidi--. 

5 - Eksiltme prtnameainin mahsus maddesinde YM 
ah şeraiti haiz olanlar araımda Pl)ılacaktır. 

t5 - Talip olanlann % 7,5 muvakkat pvenme pmuf. 
oJan (1238) lira ile birate müracaatları. (746/349) 

1-599 




