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İTALYA - HABEŞiSTAN 

Kaç güm/enberi İtalyan Soma
li'si üe Habeıistan sınırları üze
rinde bir takım çarpqmalar oltlu
iunu ajans Juyumlanntlan öğre• 
niyortluk. Bu Konu ( 1) üzerinde 
Tan gazetesinin yazdığı bQfyO.Zt· 

yı okurlarımız i'in öz tür"'eye 
~evirerek basıyoruz: 
· Somali ile Habetiıtan ımD"ı üze
rinde çıkan patırdı, buralarda aıı
ğı olan törülerin yabancı kalamı· 
yacakları bir durum belirtmesi do
layısile, sıyasal bir özenle bak~lma
ya değer. Bunun için Habetııt~n 
üzerinde coğrafya bakımından hır 
arattırma yapmak yersiz olmaz. 
Habetiıtan, timalde ve doğud~, 
İtalyan Eritre'ıi, franıız Somali'
ıinin kıyıları ve ingiliz Somalisi; 
cenubta italyan Somalisi ve İngi
liz Kenya' ıı; batıda i~ l~giliz .. 
Mısır Sudanı ile çevrilmıftir • Bun
dan da on milyonluk Habeıistan 
ülkesinin günün birinde bir anla
ıamamazlık sonucunda bir ça
bfmaya alan olabileceği ve bu .. 
nun uluslar arasında çetin yankı .. 
lar doğuracağı kolayca anlatıla .. 
bilir. 

Somali - Habeıistan smırında 
patlak veren patırdı üzerinde ve.. 
't'ilen duyumlar deiitik kaynaklar
dan gelmekte ve biribirlerini tut .. 
mamaktadır. 

Habeıistan'ın anlatııma göre, 
topçulardan, tanklardan ve uçak. 
)ardan yardım gören İtalyan yer
li koıunları, bir sınır itini gözden 
geçiren İngiliz .. habet derneğinin 
yanındaki habet süel koruyucula .. 
rına baıkın yapmıılardır. Bunun 
sonunda İtalyanlardan 60 kişi öl· 
müş, 400 kişi yaralanmış, habeş. 
ler ise 100 ölü vermiılerdir. 

ltalya ile Habetiıtan'ın 1928 de 
yaptıkları andlaımaya uygun ol
mıyan bu davranıtı Roma' daki ha. 
bet maslahatgüzarı İtalyan törü
sü katında abamak için buyruk 
almıttır. 

Stef ani adlı İtalyan ajansının 
bu iti anlatış biçimi ise Addis • 
Ababa'dan verilen duyumların 
tersinedir. Ajans, İtalyanla
rın habeşlere saldırmadıklarını 
söylemekte ve İtalyan koşunları
nın habeş topraklarında ilerledik
lerini yalan çıkarmakta, bundan 
baska 5 birinci kanun günü saat 
17 ·de bir topu ve makineli tüfeği 
olan '1000 habeşin Ualual'daki 
İtalyan karakoluna birdenbire sal
dırdıklarını, saldırı§ID zoru karşı
lında, komıu karakbllardan yar
dmı gelinceye değin italyanlarm 
biraz geri çekildiklerini, gelen 
Yardun kuzeyinde saldıranları 
koğduklarını, bunların kaçarken 
bir takım tüfeklerle savq gereç
leri bıraktıklarını bildirmektedir. 
Stefani ajanıı 24 ikinci teşrinde, 
demek ki çatı;madan on iki~~~n 
önce İngiliz • habeş demegının 
Ualual karakoluna geldiğini, ora
daki İtalyan kumandanı ile görüt
liikten sonra o yerlerden uzaklat
bğını ortaya atmaktadır. ltalyan
le.rın düıüncesi, saldıranların sayı
ıı çok olduğuna göre bunların, 
derneğin yanındaki süel koruyu
culardan olamıyacağı yolundadır. 

Bir de, bu çahtmanın İngiliz 
ııazteleri yönünden anlatılan ü
çüncü bir biçimi vardır. Buna gÖ· 
re, Habeıiıtan' daki İngiliz elçisiy-
1~ Roma'daki İngiltere Büyük El
Çııinin Londra'ya gönderdikleri 
raporlarda iki yönün verdiği ya· 
talılarla ölülerin sözü geçmemek· 
~e ~ncak ötedenberi ltalya ile Ha
l eşıstan Jtrasında anlatamamaz· 
~kl~ı-a yol açan sınırları henüz 
it e-llı olmamış topraklarda bir ta· 
t 1~ catışmalar çıktığı bildirilmek. 
t j1•r: Bundan bqka İngiliz gaze-
--!., erı, daha öpce kopan bir kavga 

(1.) MellZU manan•a 
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'Aıina, 15 ( A.A.) - Burny" gelen Bay T. 
'Rii~tii Aras"ı lllt)' \ fol.·simos t't> Pli;iler l~fr 
§ılamışlardır. 11.-i 8C1lw 11 k11cakltışmıştır. 
BaJ Mak·simo."fo /Jritcınya otelirıe giden Ray 
T. R. Armr ilk gifriişmelel"İni )"UJ)llllŞlcırtlrr. 

Her yerde 5 kuru~ 

Artırma yedlglalala dirdlacl glal 
• • • : • ,_ 1 ... , ~ 4• • •• ·-. • • • • • • • • • • • • • .. • ,. ·- : t .. 

Ankara radyosWldaki dünkü söylev 

Ziraat Bakam Bay Muhlis Erkmen tarım 
alanındaki Üstünlüğümüzü anlattı 

'~Genel savaştan önce yabancı illerden hir yılda 80 milyon kilo 
huğday, 165 milyon kilo mı sokulmuştur. Bugün ise bizim yedi 
ayda dışarıya yaptığımız buğday !"atışı l 15 milyon kiloyu bul· 
muştur.,, 

Yurddaılar, 
Bir üyesi olmakla kıvandığım u

lusal ökonomi ve artırma kurumu
nun dileği, buyruguyla, radyo ba
''"ıı geldim. 

'Ziraat Balcanrmrz B. Muhlis Erkmen 

Ulusal ökonomi üzerinde bilmik 
bir söylev yapacak değilim. Bu, 
bilgimin dışındadır. Ben yalnız, 
iki devre - osmanlı, cümhuriyet • 
ulusal ökonomisi arasında bir kar-

sırasında, araştırma yapan bir İn
giliz kümesinin habet toprağında 
bulunan bir su kaynağı başında 
İtalyanlara rastladığım, bunların 
arattırma yapanları orada durma
ğa koyuvermediği, derneğin ha· 
bet üyelerinin de bunu onaylama
dıklarını yazmaktadır. 

Gene İngiliz kaynaklarından 
gelen tel duyumlarına göre Habe
ıiıtan, İtalyan Somali' sinden ge
len pusatlı kotunlarm boyuna Ha
betiatan topraklarında ilerlemele
rinden ıızlanmakta, bunların, Ha
beı topraklarının 120 kilometre 
içine girdiklerini ve İtalyan uçak
l~rının o yörelerde uçtuklarını 
soylemektedir. Ba,ka birkaç yer· 
de _de buna benzer salafmalar ol
dugundan Roma' daki habeı mas
lahatgüzarı yalnız kend· t"' .. .. .. .. d ı orusu 
y~n~n en de~il; karıtık dernek 
yonunden de ıtalyan törüıüne ya
nıkmıftır. Bu dernek, böyle bir 
durum kartıaında yapmı"ı gere
ken araştırmaları yapamıyacağını 
bildirmiştir. 

• 
Biribirinin tersi olan böyle du-

yumlardan itin doğrusunu öğren
mek güctür. Şimdilik Roma' daki 
habet maılahatgüzarıaın İtalyan 
törüsüne yaptığı bir yamkma kar
ıısındayız. Öteyandan da Habe
tistan' daki İtalyan maslahatgüza
rı habeş törüıü katında bir aba
mada bulunarak Ualual İtalyan 
karakoluna yapılan saldırıt için 
bir bağışlama dileği istemek buy
ruğunu almı,tır. 

ltalya11fsun o yerlere göz diktiği
ni, Habeıistan ülkesinin de top
raklarını ftalya'-ya çiğnetmemek 
için gözlerini· dört açtığım kaJQU 
bilir. Sınırların eyi çizi im it olma· 

şılaştırma yapacağım. Karıılaıtır
ma dedim, bu, tüm yerinde kul
lamlmıt olmadı... Karıılqtırma 
varlıklar arasında olur. 

Osmanlılar devresinde uluaal 
ökonomi diye ortaya çıkarılacak, 
karııya alınacak bir nesne, bir 
varlık yoktu ki ... 

Ulusal ökonomi o devrede an
. almı kavranmamıt, değeri anlaşıl
mamıt, yalnız yabancı dillerden 
çevrim olarak bir iki bitikde tek 

. tük kullanılan kuru bir terimlik
ten ileri geçmemiıti. 

Tarih bilginleri aöyliyor: 
- Osmanlı İmparatorluğu • ilk

önce ökonomik alanda erkini, gü
cünü tüketmiı, yitirmit, ulut var
hğının, uluı kurumunun, yapısı
nın temeli böylece bir kez sarsı
lınca çöküm bqlamıf, çökmüı, 
çökmüt··· 

Lozan' da barıt konutmaıında 
bulunanlar anlatır: 

lımet lnönü, kendilerini os
manlı imparatorluğunun iyeleri 
saymağa alışmıı, alıttırılmıt olan
lardan. daha da öyle sayanlardan 

·istediklerini sökerek, kopararak 
alırken, buna geçici, iğreti diyen
ler, yeni doğan Türkiye'nin de er 
geç, ökonomik sıkıntılar kartısın
da zora gelip, aldıklanm geri ver
meğe boyun eğeceğini söyliyenler 
olmuf ... 

(Sonu 2 inci sayı/ada) 

ması oralarda böyle patırdılar çık
masına, çarpıtmalar olmasına yol 
açmaktadır. 1925 te İtalyanlarla 
İngilizler arasında Habetiıtan Ü· 

zerine bir anlqma yapılalıdanbe
ri Habetistan çekingen bir durum 
takmmıttır. O sıralarda İngiltere, 
Mısır ve Sudan'ı daha eyi sula
mak İçin Tsana gölünün sularını 
toplıyacak bir baraj yapmak öne
.nini elde etmek iıtiyor, ltalay iae 
Habefistan'da sözünün geçeceği 
alanı geniıletmek için Eritre' den 
İtalyan Somaliaine gidecek bir de- · 
miryolunu kendi yapmak istiyor
du. 

1906 andlaımasına girmit olan 
Franaa'yı açıkta bırakarak yapı· 
lan bu anlatmanın, statukoya ve 
bu andlqma ile korunan Habeşia
tan erkine uymadığı ileri ıürüldü • 

M. Çemberlayn bu anlqma an
lam ve kavramı üzerinde güven 
uyandıracak kartıhklar göıterdi· 
ğinden sorak Pariı, Londra ve Ro.. 
ma arasında konutulmut ve bir 
sona ulqtırılmııtı.Bununla beraber 
habet kaanı bunu uluılar demeli 
katında abadı. Kendiıine her tür· 
lü güven kartılığı verilerek 1928 
de ltalya ile Habeıiıtan bir doıt· 
luk andlqması, bir de ökonomik 
anlqma yaptılar ki bu kuzeyde 
iki ülke arasındaki anl&f&lllam&z
lıklar barıt yoliyle yabtbnlmıt 
oldu. Buna göre ortada doıtça 
anlaımalan kolaylqtıracak bir 
yol vardır. Bunu kullanarak, Ua
lual çatıımaıınm aerçek bir anla· 
şamamazlık haline girmeden orta
dan . kaldırılması için Roma ve J 
Addıı Ababa törülerinin bltibirin~ 
uyar dileklerle ~&"'8 um~ 
maki~; ~i bel~ de 
bunu ıöatermektedir · 

Bay Hitlerin treni 
bir otobüsle · 

çarpıJb 

Bir tren knası geçtren Bay Hit/c, 

Berlin, 15 (A. A.) - Alman 
duyumalma (istihbarat) büroıu 
bildiriyor: 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

Kurultayın dünkü 
toplantısı 

Kurultay dün Trabzon Sayla
vı Bay Hasan'ın bafkanlığında 
toplandı. Önce sayın ölü Bay E
min Fikri Özalp'a bir saygı bel
gesi olarak bir dakika auıuldu. 
Geçen toplantıda konutulması ya· 
rım kalan kadastro ve yazımı hak· 
kındaki kanun layihası maddeleri 
teker teker konutuldu. Geçen ko
nuımada Adliye Bakanı Bay Şük
rü Saracojlu'nun bulunmamuın
dan dolayı dünkü konuıulmaya 
bırakılan 12 inci madde görüıü
lürken aayla•lar söz aldılar •e dü· 
tüncelerini söylediler. Bu arada 

(Sonu 2 inci sayrfada) 

Bu aksam 
' 

Ankara Radyotmmla 

İçerii~ler Bakam Bay 
Şiikrü Kaya 

Artırma yedigiinüne dair .ö,.leYi
it ni verecektir. 

~--------------~ .... ~-------------
Zonguldakta artırma yedigünü için bir 

sergi ·açıldı 
Zonguldak, 15 ( A.A) - Bu yılın 

artırma ve yerli mallar yedigünü görül· 
memiı bir canlılık içinde aeçmektedir. 

Oç gündenberi Halkevindeki sergiye 
halk yığınlan akın akın koıuyorlar. 

Serginin beı yıllık program köıeai çok 
beğenilmiıtir. Ve halkı alaka ile ken. 
diıine çekmektedir. Halkevindeki mü. 
"arnereler, yollardaki aıılı levhalar. ııe.. 

;ergide beı yıllık planın yurda iazan
d1rdığı milyonları g6ster~n 16ld 

kabartıcı tablo. 

celeri ayclınlablan direkler, her yer, her 
hareket, her töz davayı qılamaktadll'. 
Bütün bu toplantılardan ikinci bir heye
can ve hareket ka:rnaiı olarak kadınb .. 
iın yeni hakkına aanhıı söze çarpmak
tadır. 

ll'.adınhim aaylu seçim ve aeçllme 

..,ecenin karanlığıada y.,,.,, bir •nıi 
ve bağlılık belgesiz 1. INONO VAROL 

haldE1na olan alakası çok el.indir. Din 
fırkaya yüzlerce kadın ka1dohmmak 
için selclil•. Bupn ka,..d .. miracaat 
edenlerin MJI•• 300 den fulacbr. Veri. 
len müsamereler ballan yarma olan u • 
mudlamu ve dava,.. olan ballılıflar 
artmmıtır. 



SAYIFA • 
-= ısa 

DIŞ ARDAN 
MACARlSTAN'DA BlRLEŞlK DEVLETLER'DE 

Avustuı .. ya başbakanı Hiç biı .. uluş borcunu 
Budapeştede ödeıniyoı· 

• 
Budapeşte, 15 ( A.A) - Avusturya 

başbakanı Bay Şuşnig ile karısı ve A • 
vuaturya Dışaniıler bakanı Bay Baron 
Bergc:r Valdeneg ve kansı, buraya gel· 
miıleT, İstasyonda başbakan Bay Göm. 
böı ile hiıkumet büyükleri ve Avustur· 
yanın Budapeşte elçisi ve elçilik adam. 
ltm tarafından karşılanmışlardır. 

Baıbakan Bay Gömböı, dün akşam 
Avuaturya t.-·bakanı ile dışarıişler ba. 
ilanı ıere ·r ziyafet vermiıtir. 

Bay G ~. hotgeldiniz söylevinde 
illi uluaun tarihi birliğine ve büyük ıa. 
nı kurununda birlikte ]Ulptıklan bo. 
luımalara iıaret ettikten aonra bu ta· 
rihael birli.tin ve ailah arkadatlıiının ve 
ltu illi ulaaun çelrmit oldukları ökonomik 
:morlukların Roma protokolunan anaklan· 
maaı f&l'llarmı ricuda getinnit oldufu. 
•u Mylemittir. 

Kendiıi, Roma'da imzalanan anlat· 
IDUUn hiç bir ilke aleyhine yÖnelmit ol. 
ıınadıltnı ve bana imza edenlere hüyük 
tayaeal ve öllonomik menfaatler temin 

etmekte bulunduiunu aöylemiıtir. Za· 
aıan, bu dütüncenin doğru oldujunu 
18atermi1tir. Sonuçta, macar uluau A· 

waturya batbakanının ziyareti doatluk 
emırını geçen bir hareket olarak telak· 

•i etmektedir. Avuaturya baıbakanı M. 
luınig kendiıine karşı yapılmıı olan 
u11lı lı:abul resminden dolayı teıeklı:ür 

ettikten aonra illi ülkenin aüç 7ıllarda 

)'•tanılmıt müıterek talih arkadqbiı ile 
ulu aduya birbirine bağlı oldulı:lannı 

aöylemittir. 

Kendisi, iki ülkenin ııyuaca beraber 
olnldarı samanda kaygılaruun Tana 
Jıa,•:za11nda aükun ve asayiıi temin ol • 
duiunu ve bupn de bu lı:ayl'llarmm de. 
•am etmekte bulunduğunu ilave etmiı • 
tir. 

AYUaturya batbakanı, Nnuc olarak 
fÖy)e demiıtir: 

" - Şu halde biz Roma andJaıma • 
una ~ ha ulafmayı ima ebnİf o • 
... tlnletleria mealaatlsine hizmet e

- ... Mis• ollırak deiil. belki öteki 
lllualara açlk llir uyual n ökonomik 
1ol ........... öteki kOIDf'llanmmn it-
-- 1ara7acak olan bir Wse aa:rank 
A hyonaz. A.aaturya n Macaristan, 

uaJiti temin edecek bir ..,.... takim is. 

~- n hiç bir saman kapalı 
kape ..,. .... , ıütmüyorlar . ., 

Kendi radyomuzla 
duyduklarımız 

- Baııün FrGMG Da,arı lıJa 
ıtGhm B. Lllval Y ananiafan ve 
Romanya Elçileriyle AWenü anJ. 
IQfman üe:zrine görüımiiftür. 

- Londra'da bulunan deniz. 
lıonleran•ı lngiltere, Japonya ve 
J\merika üyeleri, konleran•ın ge
lecek halta toplanmcuına karar 
11ermiflerdir. 

- Avu.tarya BtJf bakanı Şuınig 
BuJapqte'Jen Viyana'ya Jön
miiftür. 

•••••ııı.-ııııımB1111111111U111111 ı ı- -
Çok değerli bir kitab 

Avrupada otomobil 
ile 9000 kilometre 

Yuaa: A. Şiikrii ESMER 
S.bf 1.-iı Ahmed Halid 

Kitfihhenesi 
Keadiai uyual tarih Mcaaı ola 

A' •• Şükrü EIW!I', .. lııllMta o. 
.. , ...... ..a.tmak iatMiii ..,.. 
1.-i, yormadan, Wli ebı ıdea alna. 
._.._Ye olsun bir pzetecidir. 

(Ulaı) 

••• 
Kitaı.. okurken iman bu memle-

1uıtleri seziyormaı sibi laiı da111. 
"lfW· (Alqaın) 

••• 
Kitaltı olmduiunaz dakikalarda 

·-*sjz M:piaat etmiı.pz ......... 
na kapılacakamız. Ayıu umencla iı· 
tifade edeeelısiniz. (IWMr) 

•1&11BBI 1 LlllHllll I iP lla 1 

Nevyork, 15 ( A.A.) - Lehis-
tan, Macariıtan, Çekoslovakya ve 
ltalya elçileri de Frama, ltalya ve 
Belçika gibi ıav~ borçlarını öde
miyeceklerini bildiren notalarını 
Dııarı işler Bakanlığına vermİ§· 
lerdir. Yalnız FenlanJiya ödiye
ceğini bildirmiştir. 

Lctonyanm horcları 
Riga, 15 (A.A) - Letonya hüku. 

meti, Amerikaya olan savaş borclarının 
ödenemiyeceğini, fakat bu borcların ye
niden görüşülmesi umudunda bulundu • 
ğunu bildiren notasrnı Amerika masla • 
hatgUzanna vermiştir. 

Sa,·aş borclan hakkındaki 
fransız notası 

Va§ington, 15 (A.A) - Fransız bil. 
yUk elçisi savaş borclan hakkındaki fran 
sız notasını dışardşler bakanlığına ver~ 

mlıtir. 

Sar'da rey vermek için 
Amerikadan 1000 alınan 

yola çıktı 
Nevyork, 15 (A.A) - Amerikada 

oturan bin kadar alman Sar'da rey ver. 
mek için bu gece Bremen vapuriyle ha· 
reket etmişlerdir. 

Ny Post gazetesi, bunlar arasında, 

Versay muahedesinin imzası esnasında 
Sar'da oturduğu için şimdi reyiama iş

tirak hakkım haiz bir de japon bayım 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Rey sahibi olanların toplanması 

masrafı l 00.000 dolara mal olmustur. 

ING1LTERE'DE 

İngilizler barış 
• • 
ıstiyoı .. 

Londra, ıs (A.A) - Sir Con Say. 
men Bolton'da söylediği bir söylevde İn. 
giltere'nin en büyük endişesi banş oldu. 
ğunu doğrulamıştır. 

Bakan demiştir ki: 
" - Ulualararası itler, hiç bir za • 

man bugünkü kadar ehemmiyetli olma. 
mıı ve İngilizlerin abaymı bu kadar ge
nel bir ıurette çekmemittir. Bu, bizi a
lakadar etmiyen dıı kavgalara kanımak 
isteğinde olduğumuzdan değil, dıprda 

olan ıeylerin bizi hakikaten alakadar 
ettipden ve İngiltttenin en büyük en· 
dlfCSi barıt olduğundandır. 

Bazan ingili.z nüfuzu acun yatııma. 
11nın bağlı olduğu ulualararau anlatma 
lannın korunmasına kuvvetle bi.mıet e. 
debilecektir. Bunun parlak iki örneğini 
son on bcı gün içinde gördük. Gelecek 
ay Sar'da yapılacak plebisitin kuvvetli 
endişeler uyandırması tabii idi. Uluslar 
derneğinin idaresinde ve İngilterenin İs· 
teği üzerine en eyi bir plan anıklanmış 
ve tatbik edilecektir. 

Fransa ile Almanyanrn onaylamala· 
rile yapılan bu planın kökü kanpklıklar 
tehlikesini kaldıracağından emin bulu· 
nuyoruz. 

ikinci örnek, lngilterenin Yugoslav. 
ya ile Macaristan arasında baş gösteren 
en tehlikeli anlaşmamazlığın hallindeki 
hissesidir. Bütün alakadar ülkelerle sa. 
vaşa giriştik, sabır ve soğukkanlılık tav. 
siye ettik, mesele Cenevreye gelince, 
diğer devletlerin de katılmalarile ve in. 
giliz sıyaaasının Bay Eden tarafından 
ustalılda idare edilmesi sayesinde bir 
hal sureti bulundu.,. 
lL2 

8ay Hitler'in treni bir 
otobüsle çarpıştı. 

(Bap ı inci sayı/ada) 
ı..anpedel istaaiyonu yakının

da bir otobüsle çarpıtan tren, Bay 
Mitleri Bremen'den Berlin'e getir· 
melde olan trendir. Trenin için
dekilere biç bir teY olmamııtır. 
Tren saat 23,37 de Berlin'e var
mııtır. 

BerliJı, 15 (A.A.) - Ajana ha
vas'm öğrendiğine göre, Bremen 
ile Verdön aruında bir trenle bir 
kamyon çarpışmıştır. 13 ö)ü var· 
dil'. 

ULU~ 

• 

LEUlSTAN'DA 

l.ıitvan yaııın 
l{orl{USU 

V'rşova, ıs (A.A.) - Havas ııjansı 

bildiriyor: 
Bir yandan Lehistan hiıkumcti Lit

vanya ile olttn münasebetlerini normal 
bir hale koymak ve bilhassa Vilna me
selesini halletmek için çalışırken , öte 
yandan Mcmel hakkındaki Almanya -
Litvanya ihtılafı gittikçe daha fena bir 
şekil almaktan geri kalmamakt.ıdır. 

Dün Kavnas'ta 126 kişinin muhake. 
mesine başlanmıştır. Bunların Litvan· 
ya devletine karşı fesad hareketinde 
bulundukları iddia ediliyor. Klaiped a
razısinin Almanyaya bağlanması için 
Nazilerle iş birliğinde bulundukları an. 
laşılmıştır. Muhakeme Baltık memle
ketlerinde büyük bir alaka uyandır. 

maktadır. Bu memleketlerde alman ge
nişleme amaclarmdan gittikçe daha 
çok endişe edilmektedir. Muhakeme, 
§imdiye kadar bolşevikliğe karşı nef· 
ret mevcud olduğu için alman nüfuzu 
hakim ol'an Fenlandiyad;: da bUyilk bir 
alfika ile takib edilmektedir. 

Litvanyanın korkuları Alman-Leh 
yaklaşmasile daha ziyade artmıştır. 

Çünkü, şimdi Lehistan isteklerinden 
Baltık üzerinde Leh - Alman birleşik 
amacları görülmekte ve bilhassa Bal· 
tık devletlerinin toprak bütünlüğünü 
kefalet altına alan sovyet teklifi al· 
mantar tarafından abandığı ve AJman. 
ya ile Lehistan Baltık ülkelerinin o· 
nayladıkları doğu andlaşmasma karşı 

muhalefet gösterdikleri gündenberi bu 
duygu pekişmektedir. 

Çok şiddetli bir zelzelf 
kay.Ietlilmiş 

Bombay, 15 (A.A.) - Rasathane ga
yet şiddetli ve en az beş dakika süren 
bir zelzele kaydedilmiştir. Zelzele, saat 
7.32 de olmuştur. Merkezinin 1280 mil 

mesafode tahminen Tibet'te olduğu sa
nılmaktadır. 

Ankara Radyosu 
Artırma yedigününden ötürü, Ziraat 

Bakanımız Bay Muhlis Erkmen Anka· 
ra radyosunda bir söylev verdi De
ğerli Bakanımızın söyledikleri çok öğ
retici ve zengindi. Gazetemizin ilk se· 
pine konan bu söylevin dinliyememiş 

olanlan da aevindirmeğe yanyacağı bes
bellidir. 

lkinci konuşma spor Uzerine oldu 
ve Uçün<:U konuşmada cumurluc çağın. 
da ıu işlerine verilen yüksek değer an
latıldı. Ancak su iJlerinin bir lronuf
mada bitirilemiyecek kertede ~nit ve 
çok paftaınlı (mephaali) olmasmdan Ö· 

türii bu akfGD, yalnız aulardan elek
trik çıkarmak iti anlatıldı. Bu konut· 
ma dinleyicilere, ulusal çalıpnalarb. 

evrensel ıu ve elektrik işletmeleri ti. 
zerine b~rçok bilgiler kazandınnıJtır. 
Yurd ve acun bilgisi bakımından, bu 
konferanstan çok şeyler öğrenilmiş ol
duğunu söylemek gerekir. 

Müzikte, Necded Remzi ile Ulvi 
Cemal Rivaldi'nin ko~sertosunda, Eı. 
man'ın oryantalindc göze çarpan bir 
ustalık gösterr\iler . .Monastero'nun El
hamraya vedaile Gi'nin oryantalinde al. 
kışlanacak ve candan övülecek üstUn 
bir sonuc aldıklarını da söylemeliyiz. 

Bundan sonra Ankacapalas orkes
trası çaldı; bu orkestranın kendini be. 
ğendirtecek bafannalar elde ettiğini 
aöy1"'1Dk hem doğru, hem yerinde • · 
yılmak gerekk. 

Dana müziğinin ardından aon ola
rak günün haberleri vuildl. Ankara 
t'adyoeunun bu ak~aınki programı ıu· 

dUI': 
ıo - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya lro
nuıuyor 

15 - Musiki: 
F. Kreiıler TranacriptionL 

Necded Remzi (keman) 
Ulvi Cemal (piyano) 

10 - Ziraat Vekaleti ıaati 
20 - Musiki: 

F. Kreisler Transc.riptions 
Necded Remzi (keman' 
Ull'i Cemal (piy~~ 

10 - .Radyo amatörüne öğütler 
Haberler. 
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Ankara radyoswı daki dünkü söylev 

Ziraat Bal{atıı Bay 1\1 ulılis Eı·knıeıı tarını 
alanındaki Üstiiııl iiğü111iizü anlattı 
(Başr 1. irıci sayıfada) 

Acun genel oyuşu kanığdaydı. 
Türkler kurtuluş savaşını kazandı

lar, başardılar. Ancak yıllardanberi bir 
savaştan öbürüne, artık yorgun, bitgin 
düştüler. Şimdi ellerinde kalan, en gü
zel yerleri yanmıs. yıkılmıs, birçok ye· 
ri çorak, kurak bir ülkede kendi baş
larına parasız pulsuz, nitiksiz, kereç
siz ne yapabilirler. nasıl barınabılirlcr? 
Çok daha zengin yerlerin iyesiyken da
ha çokluk, daha dıncken ne yapabıl

mişlerdi? .... 
Koca imparatorluk ülkesinde b yın

dırlık olarak ne gösterilebilirdi? 
Bu yolda bir iki iş yapılmışsa bun· 

ların da kaçı kendilerin indi? 
Avrupalrlar gelip tc şurada burada 

birkaç güdük demiryolu yapıvermiş ol· 
masalardı lstanbul'dan bugünkü uluş 
özeklerine kaç günde gidılirdi? 

İğneden ipliğedek her türlü gerek
tiklerini kimler yapıyordu, kimlerden 
alıyorlardı? 

Bu nesneleri bırakın, o geniş toprak
larda kendilerini bile besiiyebiliyorlar 
mıydı? Acun genel oyun olup biten, 
g~lip geçen için bu görlişleri, dlişünüş
leri yerindeydi, doğruydu. Onların ya
nıldığı, aldandığı gelecek, olacak için· 
di. Bunu da oranhyamazlardı. Ölçlileri 
Başkaydı, önlerinde bir örnek yoktu. 
Başında Atatürk Türkiye yeniden da
ha yeni doğuyordu ... 

On on iki yıl içinde yapılan, başan· 
lan işleri sayacak değilim. Ben yalnu: 
sizlere iki devre ulusal ökonomiıinde 

tarım bakımından bir iki sağıı okuya
cağım: 

Osmanlı imparatorluğunda - bugiln· 
kü Türkiye sınırları içinde • ancak 
47-48 milyon dönüm tahıl ekilirken tim· 
di 65-70 milyon dönUm ekilmektedir. 

909 yılında 24 milyon dönüme kar· 
ıı 931 de 38 milyon dönUm buğday. 

909 yılında 13 milyon dönUme kar. 
91 931 de 15,5 milyon dönüm arpa. 

909 yılında 0,7 milyon dönUme kar. 
şr 931 de 1,78 milyon dönüm yulaf. 

909 yılrnda 2,5 mflyon dönUme karşı 
931 de 3,6 milyon dönüm çavdar ekil· 
miştir. 

909 ekilişi 100 sayılırsa 931 de buf

day 160, arpa 117, yulaf 163, çavdar 

142 ye çıkmış demektir. 

Bir de cümhuriyetin ilk yıllariylc son 

yılları ekilişlerini karşılaştıralım. Görü. 

lilr ki, yıldan yıla büyük bir artış, iler. 

leyiı vardır: 

924 de 931 de 9240.931 
Buğday 18,318,836 38,109,305 100 210 
Arpa ı 1,540,809 15,593,659 100 135 
Çavdar 1,245,142 3,601,619 100 300 

Patates, keten, pamuk, tlitUn ekiliJ.le. 
rinde büyük bir artış vardır. 

909 yrlmda D. 931 yılında D. 
Patates 148,631 D. 444,645 D. 
Keten, kendir 127,608 D. 302,043 D. 
Pamuk 1,636,374 D. 2,162,668 D. 
Tütün 418,055 D. 689,497 D. 

Bunlarda da 909 ekflişini yilz sayat· 
ken 931 ekilişi patateste 300, keten, 
kıendirde 237, pamukta 132, tütlinde 
165 e çıkmıştır. 

Cumurluk şekerini kendi yapmakla 
türk köylüsüne de çok verimli, gelirli, 
yeni bir bitki, şeker pançarım da kazan
dırmıı oldu. 

Osmanlılık devresinde sıfır olan şe
ker pancarı ekimi 926 da S0,000 dönüm. 
den ba,lamış bugün 250,000 dönüme 
çıkmışttr. 

909 931 909 931 

_,Bakla 366,659 473,328 100 129 

Nohut 405,835 57 5,939 100 142 

Fasulye 468,146 644,095 100 137 

Mercimek 202,387 259,374 100 128 

Hayvanlarda da artıf vardır: 
933 de 923 koyun aayımına göre 

1,700,000 fulalık g&UnUyor • 
928 de 4,5 milyonu bulmayan ııtır 

933 de 5 milyonu g~ıtir. 
Osmanlı imparatorluğu memleket ek

meğinin bile büyük bir parçarını dıpr • 
dan alıyordu. 

Genel savaştan önce yabancı illerden 
bir yılda 80 milyon kilo buğday, J 65 
nıilyon kilo un sokulmuştur. Bugün ise 
bunları bi:ı çıkarıyoruz. Yedi ay içinde 
dıpnya yapbğnnız buğday aatıp l 15 
milyon kiloyu bulmuıtur. Bu yalnız 
buğdayda unda değil Bbür ürünlerde de 
böyledir. Yediğimiz pirincin Uçde iki. 

si dışardan geliyordu. Şımdı dışarıya 

gönderebilmek yohınd:ıyız. 

Unutrnam,1k gerektir kı k;ırşıla!;tır • 

mada örnek olarak ald•fımız 909 yılın· 

dan sonra Turkiyc bir çok savaşlar ge

çırmiş, l>ir çok yerinı yağı basmış, son 

)'ıllarda pcunu başdan başa saran, çıft. 

çihğı zorlaştıran C\'rtnscl, genel okono. 
mik sıkıntı ile karşılaşmıştır. Blitun bn 
zorluklar kanıısında gen kalm.ımış hep 
ileriye doğru yüri.ımliştiır. 

Tarım işleri verimıni çabucak goste. 
remez. Ondan ötiiril yukardakı örnekler• 
de görülen artışlar, i}erlcyişlerin değe· 
ri büyüktilr. 

Bu, ulusal ökonomiyı berkıştirecek 

bir ilerleyişin çok umdurucu başlangıcı· 
dır. 

Kurultayın dünkü 
toplantısı 

{Başı I inci sayıfada) 

Adliye ve Maliye Bakanları ka· 
dastro hakimlerinin ve kadastro 
iılerinin teftiti iti üzerinde dilek· 
lerini bildirdiler. Neticede layiha 
bazı değişikliklerle onaylandı. 

Maliye Bakanı Bay Fuad Ağralı'nuı 
Divanı Muhaıebat Encümeninin bir 
devreye aid iki raporundan bncc bet 
numaralı Sıvas • Erzurum dcmiryolu 
için dahili istikraz yapılması kanunu .. 
nun birinci maddesine bir fıkra eklen• 
mesl hakkındaki kanun maddeıinin ko• 
nuıulmuı yolundaki isteği onaylana• 
rak maddenin görilşülmeılne başlaodL 
Ve eklentinin tOmil de onaylandı. 

Ey161, ikinci teırin ve birinci ki" 

mm 933 aylarına aid raporların görlitil'" 

lüp onaylanmurndan ıonra sUel hasta• 

'hanelerde hastaların yeme içmelerln• 

dair olan kanunla; zabitler ve aıkert 

memurların maatları hakkındaki kan~ 

nun altıncı maddeeinin delittirilmesl 

için olan kanunlar görilşUlUp onaylan .. 

mıştır. 

Sıra Ankara'daki nüfusun gün ge9 

tikçe çoialıp öğrenme isteğinin gittik• 

çe geniıleme ve bunun sonucu olaralı 

okullara gelen okullu sayının çoğalm• 

ıından 8tilrU Ankara'da yeni bir orU 

okul yap111 yapılmaıı gerekli görüldD• 

ğiinden yapı paraaının bir b81UmU bu 

yıl diğer bölümleri de 935·936 yılları 

içinde adenmek Uzere teahhUde güe
bilmek için Maliye ve Kiiltür Bakano 
hklarma aalihiyet verilmesi hakkında• 
ki kanuna gelmifti. 

Maaiaa Saylavı Bay Refik Şevke~ 

(İnce) Kültür Bakanının Ankara'dakl 
okul ft okullular için bildiillerini 1161" 
lemetiai istedi. Kültür Bakanı Bay A• 
bidin Osmen kUraUye gelerek Ankar•• 
da bir erkek orta okul olup, bu bilı' 
okullu aayııının 566 olduğunu, 10 aınıf 
üzerine kurulu bulunduğunu, yeni ytA 
pılmaaı taaarlanan orta okulun 12 ınuf 
olacajmı, 200 bin liraya çıkıp bunun 50 
bin liruının yerinin aatm almma111d 
gidecetini; okulun yapılacak yeri uıe• 
rinde uzun boylu düşünüldükten ve •'" 
raştırddılrtan sonra en uygun yer oı.
rak Hukuk okulunun arkasındaki açı~ .. 
lık {µerinde olmaıına karar verildiğlolı 
böylelikle okulun kent'in orta yerindi 
yapılmıı olması dolayısiyle her yao• 
yakın olacağını; böyle bir yer belediJC" 
ye •eya husuıt idareye aid olaa da ~ 
ğerdm qağı almamıyacatını, bunuol• 
beraber aatın alma iti Uzerinde dala' 
kökll bir anlapna yapmadıklarllll d• 
aaylnlarm aorgularına kartılıli olar•~ 
ı<.ıyle41. 

&lasia 1&ylavı Bay Paaıl Ahmed y•· 
pın• yeri beJH edUirlren uthk ye 
terbiyecilik yualarma uygun bir yer 
olm111111n göz önOnde bulundunııına••· 
nı dlledf. 

Kilittir Bakanı Bay Abidin Ö%1S'eıı 
arsanın tetkik edildiğini, avan projesi• 

nin hazırlandığını söyledi. 
Bundan sonra uluılararaıı telekooıı.14' 

nikoayon dcmiryollan ile: uıu.ıarat•51 
·a kanun· 

eşya •e yolcu taşınmasına aı 

Jar gfirilfüldil ve ona.y}andı. lr" 

Kurultay Pazartesi pnu top)anacıı 
tır. 
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• Yürekten sesler ....... 

Türk Avcılara: 
Sizi hiç unutur muyum?· iÇ DUYUMLAR Güdülde C. H. 11'. 

nahiye lioııgresi 
Siz ki nice yıllardanberi avdaır.ıı, 

~kdaırmızsınız .. Siz ki beni kaypakça 
değil, erkekçe ıeversiniz .. Ben ki sizi 
Ödlekçe değil, erlıtekçe sever sayarım; 
Sizi hiç unutur muyum? 

Size de be, on, armağanlık soyadı 
buldum. Hem: (Bizi unutma!) diye te
l~on ettiğiniz günden çok önce bulup 
•aklamıştım. "Ulus,, daki köşemi bot 
bulabilirsem hemen dizdirip b::ı.strracak· 
hm. 

Sade sizi mi unutmadım? içinde doğ
duğum; sevgisi ve tapkısı ile akbaş ol
duğum Yenilmez Ordunun Hepyener 
2:abitlerine de armağanım var. O adları 
eski tarihten almadım; çünkü Yenilmez 
Ordunun öz kendisi tarihtir. Dünkü 
(Serendip Adamı) ndan kırk bin yıl 
0ncesindenberi traihin ta kendisidir. 

Bugün siz avcı çnkmakdaşlarımın sa
)'ın katlarına sunduğum şu bir avuç ar
ltıağandan birini kim okaylarsa mut he
llim, kut onun olsun! 

Avcılara soyadı: 

Avcı - Avakul - Aveder - Ava· 
~ - Avsan - Avderen - Avıkurt -
.\•datek - Avdabir - Avdabaı - A
"-aan - Avkan - Avısan - Avıkan 
- Avalan - AYlgÜI - AYcıl - Avse
"eıı - Avkıran - A vseven - Avırm 
- AYaever - AvH:rer - Avgınalp -
-'•dilek - Avulan - Avezer - Av· 
IÖren - AvıÜz• - Avgörür - A vıü
leı- - A veri - A vyaran - A vsındı
t-.ı - Avıtan - Avıindiren - Avpu-. 
~l'an - Özavcı - Türkavcı - Erav• 
tı - Akavcı - Bozavcı - Biravcı -
3-navcı - Onavcı - Avıkuş - KaP
'-ııltıran _ Kaplanıeren - Maralcı -
.\ılanluran - Aılanıeren - Doğancı 
Ceyıanderen - Şahinli - Şahines -
l(ttı-teri - Zığıncı - Zığıneri - Kar
t.lca - Atmaca - Şahince - Doğan
'- - Y eltetik - Zağpusat - Karaca 
......_ Karacaseren - Karacaderen - Ak-
8aru t - Karabarut - Dumansız -
tllrşunalp _ Altıngez - Güngöz -
l'~knamlı - Çiftnamlı - Demirkundak 
......_ Ülkümav - Sevgimav - lşimav -
'i alumav - Altıok - Altınok - De· 
llıirok - Uçok - Akyay - Kurşunok 
' Dolu - Doldur - Hepdolu - Hep
\tik - Ertetik - Erçakmak - An

~ ve daha ve daha. 
'Bunlardan başka Palavra, Martaval, 

~rusıkı inanma gibi parlak adlar da " ' -.,sa da bu denlü parlak adları sayın 
'ıicadaşlarıma yakıştırmam, onlar kalım. 

AKAG0ND0Z 

••• 

Soyadları 
lçeriiıler Bakanlığının (köylerimiz) 

~ bitiğinde ıoyadı olabilecekleri B. 

~~y seçmektedir. Bugün de aıağıda
erı yazıyoruz: 

l<:ertmen - Kılmama• - Kınık -
~Rıl - Kırkıl - Kızılcın - Kızdçm 
~ l<.ızıtkaya - Kızılkoca - Koçak -
~ı - Koçıbabe - Koçkazı - Koç
~ - Koçu - Koçur - Kodas -
~cığaz - Kola - Kolaj'uz - Kol
~ - Koltan - Koman - Konaç -
l\o doz - Kondupen - Kongul -
' "ı\lr - Konur - Kopal - Kopa. 
~ - Koran - Korcun- Korkmaz -

' lcut - Koıaca - Koımat - K.o .. 
1 - Kotumar - Kozan - Köbaea 

~ l<ökez - Kökyar - Köremen -
Calc - Kula - Kulaıu - Kultak 

k:_ l<ttınaar - Kumru - Kumduzlu -

~ - Kurcan - KurtcloimUf - Ka. 
~ - Kuıtoğan - Kutluca - Ku .. 
~ - Küez - Kündüz - Kürtün -
~ - Maiol - Malgaç - Mamak
~ " - Manay - Menteı - MİD· 
~ Moran - Morgul - Mortgan -
~0ran - Moıun - Mugan -
~ 0 ian - Narman - Norçin - Nor
~ - Obuz - Oğıar - Oğurlu -
~I - Okam - Okıit - Olgar -
~ - Olukman - Omaç - Onaç
~ - Opaar - Orman - Otar -
~ - Otman - Ozan - Ozgur -

' t.h' - Ödemiı - Ökdem - Ökmen . 
"-~ - Onkür - Orc:ün - Or: 
"-n':: Örek - Ora - Özbek - Özen 
~-~ - Özmüı - Peçenek - Pet
~Pozan - Sacak - Safunç -

s_. - Sajnıç - Salu - SallNıt 
~ S~ - Salçuk - Salın - Salman 

-~·· -

Türk - Yunan sınırındaki 
nehir girintisi 

lstanbul, 15 (Telefon) -· Türk. 
Yunan sınırını ayıran Arda nehri 
üzerinde Maraş köprüsü adı veri
len yerin yönlerinde suyun aykırı 
akışı yüzünden tabii olmıyan bir 
girinti ortaya çıkmaktadır. Bu gi
rintiyi yerinde tetkik etmek üze
re giden Bayındırlık heyeti bugün 
lstanbul'a gelmiştir. Burada yu
nan heyetinin de katılmasiyle ya
pılan araştırmalar sonucunda bu 
girintinin önüne geçilmesi için bir 
kestirme verilmiştir. Alınan du
yumlara göre bir proje anıklana
rak nehrin bu yerdeki iki tarafı 
sağlamlaşhrılacaktır. 

Kuruhu·ak 11111 ... al komite için 
anıklık 

İstanbul, 15 (Telefon) - Tdrk
oyisin dış ülkelerde açılacak ıer
gı ve panayırlara katılma itlerini 
çevirmek için bir ulusal komite 
kurulma11 yolundaki kararı üzeri
ne lstanbul Ticaret ve sanayi oda
sına bağlı olarak bir komite ku
rulmuftur. Bu komite bugün ilk 
toplantısını yaparak ulusal komi
tenin kurumu anıklarına batla
mışhr. 

Şark Dt·miryollarr antr•·polarr 
IYİİmrii«-•· "•·ciyor. t:°' e I"' ~ 

İstanbul, 15 (Telefon) - Bu
gün öğleden sonra Şark Demiryol
lar idaresinde lstanbul gümrük
leri Başmüdürü ile Başmüfettiş ve 
şirket direktörü bir toplantı yap
mışlardır. Bu toplantıda şark hat
tındaki antrepo yapılarının güm
rüğe devri ve Şark Demiryoliyle 
antrepolara gelen malların mua
yenesinde temini istenilen kolay
lıklar konuşulmuştur. Toplantıya 
gelecek hafta içinde devam edile
cektir. 

Denizyol1arı 'apur şirk•·tlcri 
ara ·ıııda dağıtılıyor 

lstanbul, 15 (Telefon) - Yeni yıl 
içinde limanlarımız arasında vapurların 
gidit geliş gün ve iskelelerini tesbit iti 
bitmittir. Komiıyon şimdi deniz yolla· 
rını vapurculuk ıirketleri arasında da
ğıtma işile uğratmaktadır. 

İstanhu) Ticaret Odası seçimi 
Iatanbul, 16 (Telefon) - lıtanbul 

Ticaret ve Sanayi odasının mecliı seçi
mine pazartesi günü baılanıyor. ilk ıe. 
çimde kazanacak 60 birinci müntehib 
mecliı Üyelerini seçecektir. Yasaya gö
re Ökonomi Bakanlığı tarafından göıte
rilmeıi gereken 20 namzedin isimle. 
ri daha bildirilmemiıtir. 

Hilıllabmerf a yılbaıı 

,,~~ 

llkklaaa 

Fırl{atıın alb oku ve 
atletizm kulübü 
Yeni Atletizm Kulübünün mu

habere kağıdlarının başlığında 
Cümhuriyet Halk Fırkasının rem
zi olan altı okun bulunmasında 
bir mana olup olmadığı hakkın
daki sorgumuza f ırkamn spor iş
leriyle uğraşan bürosunca şu ce
vab verilmiştir: 

Yeni kulübün kendi muhabere 
kağıdlarına bastırdığı fırka işare
tini kaldırmasını tenbih ettik. Ta
bii fırka işaretini böyle kullanma
ğa kimsenin hakkı yoktur. 

Tf•rciimanlar İ<:İn kurs 

lıtanbul, 15 (Telefon) - Seyyahla. 
ra tercümanlık edecekler için anıklanan 
kurada yılbaıında dersler başlayacaktır. 

Rıhtım şirketi memurlarına 
yol \'eriyor. 

lıtanbul, 15 (Telefon) - Rıhtım 
ıirketi yılbqmdan aoara çalıımaaına 

ıon vereceiinl memurlanna bildinniıtir. 
Şirket 5 yıl hizmet eden memurlarına 
bir yıllık daha u hizmet edenlere 6 ay. 
lık maaş deferinde ikramiye verecektir. 

Çankırı' da seçim işleri ilerliyor 

Çankırı, 15 ( A.A) - Saylav seçimi 
itleri ilerlemektedir. Köylerden istenilen 
defterler geldi. Bu defterlere göre bu 
kez Çankırıdan bir ıaylav fazla çıkacak. 
trr. 

Avu'-lurya Elçisi seyahatiı• 1t·n 

diindii 

Avusturya'nın Ankara elçisi M. Buh
berger temsil için gittiği lı-ak'tan bugün 
şehrimize dönmüıtür. 

Yılhaşı balosu için 
Hilaliahmer Ankara Merkezin

e/en: 
31 ilkkanun akşamı Ankara 

Sergi Evinde vereceğimiz yılbaşı 
balosunun çok neşeli olması için 
yapılması eyi olacak eğlencelerin 
baloya geleceklerce düşünülüp 
tertib komitesine teklif edilmesini 
diliyoruz. 

Bunun için bir müsabaka açtık. 
O gece yapılacak olursa neşeyi 
artıracağını umduğunuz eğlence
leri, yazı ile, 25 ilkkinun akşamı
na kadar (Ankara' da Kmacızade 
Hanında Hilaliahmer Merkezine) 
bildiriniz. 

Bu eğlencelerden tatbiki kabil 
olanlar ayrılacak ve bunlar ara
sındaki seçimde ilk on biriÔciliği 
alacak olanlara da güzel hediye
ler verilecektir. 

Ökonomi Bakanımız 
Kayseri' de 

Kayseri, 15 ( A.A) - Ökonomi Ba -
kanı Bay Celal Bayar, Sovyet Büyük 
Elçisi Bay Karahan ve arkadaıları gel • 
diler. Durakta vali, kolordu kumandanı, 
C. H. F. başkanı, bütün kurumlar ve 
durağı dolduran halkca candan ıevgi ve 
sevinçle karşılandılar. Halkın coıkun al_ 
kışları arasında İstasyonda kolordunun 
verdiği çayda bulundular. 

Kayseri, 15 ( A.A) - Okonomi Ba _ 
kam Bay Celal Bayar ve Sovyel Büyük 
Elçisi Bay Karahan, Sümer Bank ge -
nel müdürü Bay Nurullah Esad, bugün 
Saat 10 da Sümer Bankın yaptırmakta 
olduğu fabrikayı gezmişlerdir. Fabrika
yı gezme iki buçuk ıaat sünnüıtür. 

Bay Celal Bayar işçilerle yakından 
alakadar olmuş, Ruıyat.an tahsilden ıe
len türk genclerile görüşmüıtür. Bakan 
iıçilerin yeınt:klerine vanncayadek tet. 
kik ederek yemeklerden kendiai, Bay 
Karahan ve Bay Nurullah Esad da ye. 

diler. Çok beğendiler. Bundan ıonra 
fabrikanın her yönü gezilmiı ve her it 
hakkında &)'l'ı ayrı izahat alDUllllfbr. So
iuk ııfınn altında 12 olduğu balde ya
pı iılerinde 1receli gündüzlü çalqılma -
11ndan çok ıevinc duyan bakaa müte. 
ahhidin beton gereclerini ( mabemeıiniJ 
111taı·ak döktüğünü dakikalarca tetkik 

etmiı ve normal itlerini de yakından 
görmüıtür. 

Bakan, b~ büyük eserin kısa bir uz.. 
da ortaya çıkarılmasından ve eksikleri.. 
nin bitirilmesi için geceli gündüzlü ça.. 
lııılmasından ötürü çok kıvanc duyduğu
nu bildinniıtir 

Sovyet Büyük Elçisi Karahan, tür
kün yapmakta olduğu bu büyük eserin 
az bir kurunda baıarılmış olmuına ba -
karak fevkalade memnuniyetini ve tak
dirlerini saklayamıyordu. 

Fabrika gezildikten sonra konuklar 
belediyenin verdiği ziyafette bulundular. 

Türkiye - Yunanistan 
takas anlaşması 

Türkiye ile Y unaniıtan arasın
daki takas anlatması ve ilitikleri 
ile "ikamet, ticaret ve ıeyrisefain,, 
andlaşması, Bakanlar Heyetince 
tetkik edilerek tasdikleri onaylan
mıftır. 

Kazım Özalp'ın teşekkürü 
Bursa aaylavı Bay Emin Fikri Öz • 

alp'ın öliimii dolayııile her taraftan al• 
dıkları taziyet telyazılarına &)'l'ı ayn 
kartılık vermek çaresizliği brıııında 

kalan ıayın ölünün amcası Kurulta,. 
Batkanı Klzım Özalp ile ail91i teıek • 
kürlerinin iletilmeıine Anadola Ajansı
m memur etmiılerctir. 

C. H. F. vilayet idare heyeti, bu Jd 
nahiye ve kazaların kongrelerine üyele
rinden bazılarını göndererek gerek Halla 
Fırkasının sıyaaası ve gerekse yurdan 
bir yıl içinde tahakkuk ettirdiği eserler 
hakkında halkla geniş ölçüde yarenlik
ler yapmaktadır. 

Ankara civarındaki köylerden ao--. 
kcngreıini yapan Ayaşın Güdül n~ 
ıi kongresinde de vilayet idare heyetia. 
den Bay Mümtaz Ökmen ve Bay Natid 
Uluğ bulunmuştur. 

Bu kongre münasebetile Güdül'ün 
on sekiz köyünün mümessilleri, nahiye 
merkezinin üç mahallesinin müme11ilfe. 
ri merkeze gelmiş bulunuyordu. Mü· 
messiller ve nahiye halkı, fırka merke. 
zinden gelen arkadaşlannı kasabanın 
kenarında karşılamışlar ve içlerinden 
bir gene muallim, Anadolunun bu ulalr 
kasnbasında büyük Atatürk'e, onun ya
rattığı inkılaba ve Cümhuriyet Hallr 
Fırkasına karşı duyulan bağlılığı anlat. 
mıştır. 

Kongre münasebetile fırka merkezi ,,. 
cizeler ve bayraklarla donanmıı ve kasabı 
nın en ıeniı ıalonu olan belediye lrah.. 
vesi kongrenin toplanm11 salonu olarals 
hazırlanmıı. yalnız mümeuiller dtiil. 
kasaba Ye köy hallnndan llir kaç yüz 
kişi salonda toplanmış bahmuyorda.. 

Koqre. akşam yemeiinden som.. 
Bay Mümtaz Ökmen'in batbnlığı alt... 
da açılımıtır. Bay Mümtaa Olanen ,..... 
du kurtaran ve inlnlablan yaradaa Bi
yük Atatürk'ün kurduğu Cümhurİ7e1 
Halk Fırlcaıının tarihçesini yaparak, hr. 
kanın ana vaarflamu ve iN ._ vu6.. 
rın bilhaıaa halkcılılr cebbeai üzerinde 
ve hal1on geçen kongredeki dilekl_.. 
den hükumetce tahakkuk ettirilmit • • 
lan ekseriyeti hakkında izahat v ..... 
ve bu izahattan sonra halkın dilekleri• 
nin konu,ulmaaına geç.ilmiıtir. 

Güdül'ün merkezindeki okul ufak· 
tır, ilk tahsil yaımda alb yüz talelNıli 
olduğu halde bugünkü binada ancak 
250 talebe okutulabilmektedir. 

Güdül'ün 18 köyünden ancak üça.de 
okul vardır. Hemen her kö,.ün mü...._ 
ıili köyünde okul açılmasını istemekte 
ve bunun için taıı ve kireci bazırkp • 
caklamu ve yapı için de çalqecakl... 
ıöylemektedirler. 

Ankara - lıtanbul foseaİ üzerinde 
bir noktadan, Güdül'ün eDi kilon.ıelıe 
kadar olan yolu ayrılmaktadır. Y Olan 
mühim bir 'kısmınm toprafı düzeltilmit
tir, bir kısmının taıı hazırdır, bir lmmı
nın taıı ela zaten tatlık olan tarlalarm
da anıktır. Halk bu yolun yapılmunu 
isten-ektedir. 

Aynca buranın İyi olan bqhaımdan 
ha!hat Jaiı çıkarmak için müsaade iıte. 
mektedirler. Toı-niı dar olmaama 
rağmen, hallunm çahşkanlıiı dola11sile 
kendilerini geçindiren bu muhit kö,.le. 
ri topludur, en az altmı, yetmiı evlidir. 

Halkın dilekleri toplancldrtan IOlll'a, 

yeni heyet gizli reyle seçilmiı ve ondan 
ıonra Tİlayet idare heyetinden Bay Na. 
tid Ului, devletin buğday koruma uya

aaıını, bamrnaddeai türk ürünü olan 

büyük ..... yiin J'llrdda lmrulmasmm 
kayll .. üriincü olanlara yapacağı ce -
nlt lruaacı ve sanayiin lnmılmaamdan 

sonra lll11Unün ciyecek, kullanacak ve 
saire halmnından bu sanayiden doiru -
dan dofruya elde edeceği faydayı balk 
ıizlyle anlatmıt ve hükUınetin aldığı 

tedbirler güzeyinde mallamnızın bu yıl 
dıt puarlarda üıtün fiatla aatılmaam -
dan &tiri izahat vermiştir. 

Y .ı bir inkılab hamlesi olan, tü .. k 
kadmmm saylav seçmek ve seçil.., k 
baklam alııı h~kkrnda Kurultayın kua. 
nnı anlatan sözler, halkın "Varolsun 
Atatürk!., sözleri ve a'kışlan ile karşı -
lanrnıı ve kongreye nihayet verilmi,tir. ----.. ··----

SOYADI 

Artvin Saylavı Bay Memed Ali 
Okar eoyadını almıştır. 

DÜZELTME 

Piyangoda 3000 lira kazanan 
numara dünkü sayımızda yanlış 
baıılmqbr. Bu ikramiyeyi kaza
nan 63554 numaradır. Düzeltiriz. 

&alo.ru lçla Bıllevlıitle toplıualu4ıa bit grup. 
Diler kazanan numaralarm 1is

. teai yarınki saymuzdadır. 

Bllallall••• balo s a 
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LavaJin ... o:nna seya • 
atı 

Bugünlerde Roma, bundan yirmi yıl 
evel İtalyayı paylaşmak için çarpışan 
güçlerin karşı karşıya duruştukları bir 
alan haline girdi. İytilBf uluşlarının 

ltalya'ya karşı bol keseden söz verme
leri, Avusturya, Macaristanın ezilece
ği ve Bismark'ın dediği gibi darına da
ğın olacağı umudiyle İtalya'yı savaşa 
ıürükledi. Savaş sonunda İtalya mira
r;ını aldı. Aldı ama kendisine verilmesi 
vadedilen lokmaların en büyüğü olan 
Dalmaciya eksikti. 

Faşizm ile güçlendirilmiş olan 1tal
ya'nın dıs sıyasası ilk yıllarını, bekle 
mek ile re~irdi. Silah gücii d~şük, içi 
birleşik olmıyan İtalya'ya işlek bir chş 
•ırasa gütmek zor geliyordu. Yalnız ce 
nupta, şimali Afrika'nın geniş çöllerin 
de r;ınırsız, sonsuz bir çalışma, uğraş
ma alanı bulmuştu. 

Ekinli ve verimli olan şimali Afri

kanın, İngiltere, Fransa ve 1spanya'

dan artık kalan hemen hemen ıssız, su

ıuz, madensiz, ormansız, kömür yahut 

da petrolsuz topraklarının uçsuz bu

cakınz geniş 1talya'yı aldatmaktan baş

ka bir şey yapmıyordu. Bugünkü şart

lara göre bu çöl topraklarının pek az 

bir yeri, ltalya'nın çalışma ve insan 

artığını barındıracak bir çelimdedir. 

ltalya'mn savaştaki kazancının özU 
Avusturya - Macaristan monarşisinin 

çöklip devrilmesi üzerine şimal ve ha-
• tı §İmaline doğru sürülen sınırlar dola 
yısiyle biraz daha emniyet altına gir -
mit olmasıdır. Batı şimal:nden, birle,. 
me sistemleri ile bütün Avrupaya sö
zünü dinleten ve dolayısiyle yenf do -
ğan ulusal İtalya'nm doğu şimalinden 
her hangi bir yayılmasına duvar olan, 
bUyUk, güçlU Fransa durmadan batı şi. 
malinden korku yağdırıyordu. Fransa 
nm, ne İtalyanın Uslinden ve nede es
kimiş donanmasından ve hele hava gU 
cUnden (savaştan geri kalmış kullanıla 
maz bir biçimde topu topu 35 tayyare) 
korkacak hiç bir şeyi yoktu. 

1925 - 26 nın görUnUşü işte böyle 
idi. İtalya donanması bitkinliği, kıs

kıvrak bağlılığı duyuyor, ancak bu bağ-

ları bir türlü kırıp atamıyordu. Tıpkı 

büylimek istiyen fakat, ancak boğula 
cak ölçüde dar bir kah içine tıkılmış bir 

kitiye benziyordu. Bu iç ve dış srkrn
tısını çeken İtalya yalnız kendine ya -
rıyabilecek isleri yapıyordu. Donanma
ıını yeniden yapıyor, Usünün ıağlam 

kalmış çekirdeklerini, git gide büyU -
yen. teknik bakımdan yüksek güçte bir 
kurum biçimine sokuyordu. Ve her 
şeyden önce Balbo'nun enerjik idaresi 
altında yeni bir hava donanması kur
du ki bu, birkaç yrl içinde Avrupa'da 
gün geçtikçe saygılı bir yer tutan bir 
unsur olmuştur. 

Yazımızın özünü, Laval'in önümüz

deki günlerde Roma'yı dolaşması do

layısiyle fransız - itlayan münasebet

lerinin inkişafı teşkil ettiğinden sözü

müzü gene fransı~ - italyan karşılıklı 

bağlantılarrna döndürmek istiyoruz. 

Fransa, Almanya'yı kabil olduğu ka 
•ar uzak bulundurmak maksadiyle ken 
tli faydaları için f talya'yı Tuna boyla
rına göndermekte en büyük kazancı gö 

rüyordu. Fransız - İtalyan münasebı-ti 

nın bu safhası, işlerin gidişini göz 
önünde bulunduran bir kimse için çok 
enteresandı. Çünkü Fransa'nın, gütmek 
te olduğu büyük dış sıya!l,asiyle İtalya 
nın daha çok inkişaf etmesine engel 
olup olamıyacağı veya dayanmaktan 
vazgeçilip geçilmemesi lazım geldiği 

belli olmıyordu. Çok geçmeden taviz

lere razı olmanın, sonu gC'lmiyccek bir 

yola çığır açacağı Fransa'da da anla -

ıılmış oldu. Bundan dolayı hiç bir şey 
verilmedi. İtalyanlar, Tunus'ta, Çad 

gölil sahasında bekit.diklerini alama

yınca apışıp kaldılar. Hatta italyanlar 

bu alacakları yerler için Tuna mınta
kasında reviziyonl rdan bile vaz geç-

meğe hazırdılar. Bu gidiş öyle bir öl
çüyü buldu ki, M caristan'da da yavaş 

yavaş reviziyondan vazgeçme sıyasası 
b ş gösterdi. 

Bütiin bu gibi İtalyan vazgeçişleri
n:n geçici olduğu Paris'te de biliniyor 
du. Fransa kendini yeniden geriye çe
kince, italyanlar derhal iki tane 35,000 
tonluk sava!f gemisini tezgahı koydu-

laı ki, bu yüzden Fransa aa, ıtaıyanıa
ra karşı Akdenizdeki üstünlüğünü gü
nün birinde kaybetmek kaygusiyle ital 
yanlara karşılık olarak gemi yapmak 
mecburiyetinde ;kalacaktır. Bir yön -
den bu işler olup bite dururken, na) -
yanların yapılarını bitirdikleri deniz 
tayare filoları fransızların sarsılmaz 

bir biçimde olan Akdenizdeki yerini 
ve hassaten şimali Afrika ve Asya yol
larr'lı tehdid etmeğe başladı. 

Fransız dış işler baıkanının Roma-yı 

dolaşmasına gelelim: bu dolaşma, fran 
sız • italya dostluk münasebetinin bağ
lanmağa olgun bir biçime girdiği gün 
yapılacaktır ki bunun bu günlerde ola 
cağı her iki yönce de umulmaktadır. 

Bugünkü vaziyete göre, İtalyanlar artık 
kendilerini Tuna mmtakasında sağlam 
toprak üstünde görmiyorlar. Çünkü 
Macaristan yönünü tutarak reviziyon 
için çalışmaktan ise Fransa ile dost 
geçinmeği daha kazançlı görmektedir
ler. 

FÖLKİŞER BEOBAHTER'den 

Leh ve ingiliz kömürcü

lerinin anlaşması 

7 ilkkanun tarihli Taymis gazetesi 
şu başmakaleyi yazıyor: 

Lehistan'm ve 1ngiltere'nin kömüı 
madeni sahibleri arasında değerli bir. an 
laşma olmuştur .Sekiz yıldanberi Le
histan kömürcüleri öteden beri ingiliz 
kömürünün rakibsiz kaldığı piyasalar
da bizimle 9iddetli bir Teka'bete gi.riş· 

miş bulunuyorlardı. Hele 1926 yılında 
sekiz ay mliddetle İngiliz kömUr saha
larının duraklaması lehlilerin pek işi
ne yaramış, bu esnada İskandinavya 
kömür piyasasını derhal ele geçirmek 
hususunda hiç geri kalmamışlardı. 

Almanya'nm kömür iddalatı üze
rine ambargo koyması üzerine yukarı 

Silezya'da bulunan kömür madenlerinin 
piyasası elden çıkmış ve bunlara deniz 
yoliyle varılacak bir pazar temin etmek 
gerekleşmişti. Bu kömür, ucuz demiryolu 
navlunu ile İngiliz kömüründen boş kal 
mış olan pazarlara kolayca girebiliyor
du. 

Geçen sene İskndinavya ile İngilte
renin akdetmiş olduğu ticaret anlaş

ması da lehn kömürcülere yeni bir dar 
be indirmiş oldu. Fakat gayretli adam
lar olan lehliler, bu sefer de dada uzak 
memleketlerde bizimle rekabete giriş -
tiler. Bunlar, Akdenizi aşarak cenubi 
Amerika'ya kadu: uzandılar. 

lngilterenin olduğu gibi Lehistan
ın ökonomik hayatında kömür ihracatı 
ehemmiyetli bir mevki tutar. Ve bu sa 
hada bir buhran, bütün ökonomik duru 
mu sarsabilir. 

Bunun için iki ülkenin kömürcüleri 
de biribirini harab edecek şekilde reka· 
bet yapmaktansa iki tarafın da menfaa
tine uygun bir şekilde bir anlaşmaya 

varmanın daha faydalı olacağını düşün 
düler. 

Henüz anlaşmanın bütün teferruatı 
anlaşılmış değildir: fakat gerek ingiliz, 
gerek leh kömürlerinin ihraç tonajı ve 
fiatlan üzerinde esaslı anlaşmalar olmuş 
tur. 

Fiatlar bir nisbet içine alınacak ve 
rekabet yüzünden istenecek bir fiat ra 
kiplerden hiç birisinin ı:ararını mucib 
olmıyacaktır. 

Bu anlaşma, kamunun iyiliği için ya· 
pılmış bir anlaşmadır ve bundan sonraki 
günlerde daha fazla faydası görülecek
tir. 

Halid Ziya 
Uşşaki zade 

Hepsinden A~ı 
Bizde modern romancılık ve hikaye

ciliğin büyük k ırucuıu ve daima bu çı· 
ğırın ba~ında kalmı§ olan B:ıy Halid 
Ziya ushmız yeni küçük hikayeleri 

Hepsinden Acı 
adı altında toplamıştır. Edebiyat merak
lısı olanlar için bu haber, bir müjde teş. 
kil eder. Eserin dağıtıldığı yer Sühulet 
kütübhanesidir. --- . ,) " ---: 

ULUS 

Acun cere anları 
ve yahudiler 

Amerikanın eski Bertin aefiri Cey
mis V. Cerad yah.ıdilerin hararetli bir 
da_stu olmakla ün almıştır. Bu adam, 
bundan bir müddet evel kendilerine bir
çok yahudilerin komünist olduklarını 

söylemiş ve yahudiliklc komünistliğin 
müteradif olup o1madığını sormuştu. 

Bundan 'oaşka yahudi büyüklerinin 
bu cereyana karşı durmadıklarını söy· 
Jiyen eski sefir demişti ki: 

•·- Günün birinde Amerika, yahudi 
ırkile komünistliğin aynı manaya gel
diğine kanaat hasıl edecek olursa o za
man, Amerikada yahudiler aleyhinde 
uyanncak olan cereyan vaktile çarlık 

Rusyasının hadiselcrhi gölgede bıraka. 
bitir. 

Yahudilik bir kültür kurmak. bir 
millet yapmak amacındadır. Şu halde 
kültürü ve devleti yıkmak istiyen ko
münizm ile hiç bir alakası bulunmamak 
lazım gelir . ., 

M. Cerard'a bu kanaati veren Nev
york'ta yapılan bir komünist toplantı
sında bulunması olmuştur. Orada bu
lunanların ekserisini yahudiler teşkil 

ediyordu. 

Ayni mevzu üzerinde yahudi mu
harrir ve hukukçulardan Samuel Unter. 
miyer de bir yazı yazmıştır. 

Nevyork'ta yahudi kültür ve sanatın

dan bahsetmek maksadiyle çıkarılan 0-

pinion gazetesinin bir takım yahudi 
yazıcıları da bu mevzuu ele almaktadır
lar. 

Bunlara göre bugünkü dünyada fa. 

şizm cereyanı bütün ekalliyetleri ve 

ekalliyet dinlerini silip süpürmek gay

retile hareket etmoktedir. Bu vaziyet 

karşısında erkinsel (liberal) ve köke) 

(cczd) hareketlere yahudiler de karış. 

mak zaruretinde bulunuyorlar. 

Meşhur alman yahudi yazıcıla-

nndan Arnold Zvayg da Şikago'da çı

kan bir yahudi gazrt~inde neşrettiği 

bir makalede bugün Avrupanın birçok 

memleketlerindeki ulusçuların eğer 

aksülamellerinden korkmasalar, bütün 

yahudileri sınırları dışına atmaktan çe

kinmiyeceklerini yazmıştır. 

Amerikada çeşid çeşid renkte göm

lek giyen faşist kurumları vücude gc

tirilmistir. 

Bunların da gücü yetse ilk taaruz 

hedefi olarak yahudilere çatacaklarını 

ve onları tasfiyeye kalkışacaklarını ya. 

hudilcr biliyolar. Opinion gazetesi, 

dili müsamahasızlığın bir akrebi kadar 

keskin olan Haham Stefen Voyz'un oğ

lu erkinsel kafalı Ceymis Votennen 

Voyz tarafından neşredilmektedir. 

Bu gazetede Pits imzasile çıkan bir 

makalede bugün acuna dal budak sal

mış olan yhudi düşmanlığının sebebi 

ökonomik olarak gösterilmektedir. Ve 

modası geçen kapitalizm sisteminin 

kudretini elde tutabilmek için faşizm 

kılığına büründüğü söylenmektedir. 

Bu mkalenin yazıcısına göre faşiz

min ekalliyetlere hücfıma kalkışm!sı 

bu e5ash maksadı örtbas edebilmek 

içindir. 

Maykel Alper isimli bir başka yahu

di yazıcısı: "ben de bu hususta Pits ile 
ayni fikir ve kanaatteyim. Yahudi düş
manlığı kökünde bir ökonomik hadi. 
sedir. Kapitalizm ortadan kalktığı za-

man bu düşmanlıktan da eser kalmıya
caktır. Onun için eğer yahudi, mevcu-

diyetini muhafaza etm~k isterse kapi
talizm re1imini ortadan kaldıracak olan 
hareketle elbirliği etmelidir.,, diyor. 

Gene M. Alper diyor ki: "Buhran 
daha ilerlediği ve derinteştiği zaman 
ökonomik mücadele kapitalizm ile sos
yalizm arasında değil, faşizm ile ko
münizm arasında olacaktır. 

Bu takdirde orta sınıf kuvvet mu
vazenesini elinde tutacak ve mlicadeJe
nin getirdiği so:ıdan o istifade edecek

tir 

Böyle bir mücadelede yahudiler, fa. 

I' 
şizmin tarafını tutacak olurlarsa o za
man yalnız ökonomik varlıkları değil, 
kültürel varlıkları da mahvolacaktır. 

Onları faşizme karşı ancak komünizm 
kurtarabilir.,, 

Amerikadaki yah.·di hahamlarından 

Edvar ı;rael de yazdığı bir yazıda or. 

ta sınıfa mensub yahudilerin en fazla 

kapitalizmden gelecek tehlikeye ma

ruz olduklarını ve faşizme yardım 

mecburiyetinde kalacak olurlarsa baş

larına her türlü felaketin geleceğini 

ya ... maktadır. 

Bir başka muharrir, Filip Bernş

tayn ise komünizmin de, faşizm gibi 

yahudilik için bir felaket olacağını söy

lemekte ve yahudilerin daha ziyade iş

çilik aleminde soysal kurumlar vücu. 

de getirerek varlıklarını devam ettirme
lerini tavsiye etmektedir. 

(Litereri Daycest - Amerika) 

Sar ve Saymen 
Londra: 6. Sonte~rin 

Liberal fırkası parlamento Uyesi 
Mabone, pazartesi günü hariciye baka
nı Saymen'e, Sar'da yapılacak olan ple
bisitin tarzı hakkında her hangi bir an
laşmanın yapılıb yapılmıyacağım sor
muştur. 

Con Saymen verdiği cevabta: Sar 
plebisit komisyonu bu yıl temmuzunun 
birinde işine başlamış ve uluslar cemi
yeti konseyi tarafından plebisite neza
ret ve idare vazifesile tavzif edilmiştir. 
Bu kurum plebisit için gereken tedbir
leri alacaktı. Plebisit dolayısiyle do
ğan birçok meseleler, 21 sonteşrinde 

toplanacak olan uluslar konseyinde gö 
rüşülecektir. Demiştir. 

Atakadar devletlerin plebisite mü
dahale etmeleri mevzuu babsolup olma 
dığı hakkında Mabone'nin başka bir 
sorgusuna da, böyle bir şeyin mevzuu 
bahs olamıyacağım, ancak Landsburi'· 
nin bu iş etrafında sormuş olduğu aor -
guya, sorgu mliddetinin sonunda cevab 
vereceğini aöylemi1tlr. 

İşci muhalefet lideri, Landsburi'nin, 
Sar havzasmda asayişin korunması mc· 
selesi etrafında beyanatta bulunup bu
Junmıyacağı sorğusuna Saymen şu ce -
vahı vermiştir~ 

11 Sar havzasında asayişin korunma
sından mesul, bu vazifeyi muvaffaki -
yetle başarmakta olan Sar sahasının 

hükfunet komisyonudur. Sar hükClmet 
komisyonunun, asayişi koruma ıçın 

gücüniin yetmediğini gördüğü bir vazi
yetin olmaması gerektir; umarım ki, 
böyle bir vaziyet de olmıyacaktır. Sar 
sahasının hükfimet komisyonu, uluslar 
cemiyeti konseyine, katr zaruret tak
dirinde asayişi korumak için, Sar saha
sı sınırlan dışında, fakat komşu sınır -
]ardaki devletlerden aıtker çağırmak 

hakkı olduğunu daha 1926 yılında bil
dirmişti. Konsey, komisyonun bu rapo
runu 8 mart 1926 da aldı. Parlamento
nuz bundan da anlar ki, bu hususta 
Britanya askerinin müdahalesi hiç bir 
vakit mevzuu bahsolmamış ve tarafı -
mızdan da böyle bir şey akla getiril -
memiştir. Fransa'nın, Sar'ın garp sı -
nırlarına dayanan kısımlarında fran -
sızlar tarafından alınan tedbirler, sırf 
ihtiyat tedbirleridir. Söylediğim gibi, 
Sar komisyonu üzerine almış olduğu 

işi başarmakta gücü yetmiyerek yardı
ma müracaat etmek mecburiyetinde ka 
lacağı ahvalden başka, hiç bir zaman, 
asayişin korunması için Sar'a dışardan 
asker sokmak mevzuu baha değildir .• , 

FÖLKİŞER BEOBAHTER'den 

-Çocuk bakımı hakkında 
öğütler 

Çocuk Esirgeme Kurumu (Hi
mayei Etf al) annelere çocukları
nın bakılması usullerini gösteren 
öğütler hazırlamıştır. Bu öğütler 
süt çağındaki bebeklere birinci 
aydan başlayıp 12 inci aya kadar 
ne şekilde bakılacağını bildirir. 
lstiyenlere her ay için bir öğüt 
parasız olarak gönderilir. Ankara
da Çocuk Esirgeme Kurumu Baş
kanlığına bir mektupla adres bil-

ı •k kafidir. 
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Bulgaristanın kcm.ıuları 

ile. konuşmaları 
Örop Santral gazetesınde M. Jotİ 

Bulgaristan'ın Balkan anlaşmasma a· 
kın/aşma yolunda Yugoslavya, Roman 
ya ve Yunanistan'la yaptığı konuşma • 
lan anlattıktan sonra söziı Bulgariçta· 
nrn Türkiye ile olan konııs.maltırırıa 

getirerek diyor ki: 
11 

••• Türkiye ile Bulgaristan ara· 
srnda bir dostluk antlaşmasıyla biı 

ticaret mukavelesi yapılmasından ve 

bir bulgar başvekilinin Ankar.1'<l çek 

resmi ve samimi bir tarzda karsılanına· 

sından uzun zaman sonra Sofya ile Arı 

kara arası.ıda geçici bile olsa bir bulu· 

tun, bir anlaşamamazlığın çıkması im· 

kansız gibi görünüyordu Fakat iş böY 

le değildir. Bazı vakalarr boli yere izıııtl 

etmeksizin. son günlerde bulgar bat' 

vekilinin misalini gösterdigi açrk söt• 

1ülükle söylen ek gerektir ki, türk ga· 

zeteJeri Bulgaristan'a hitaben bazı ta· 

vizler yapmaktadırlar. Bu taviıteriıt 

hakh olup olmadığını burada araştır• 

m'aıksızın kısaca s5yliyelim ki bu gaı~ 
teierin hücumları en ziyade bulgar sı· 

nırlarının iç•nde olan türklerle bulgar 

hükumetinin kanunlarına karşı gelme· 

dikleri için Makedonya ihtiHil komite• 

si gibi dağıtılıp sıkıştmlmıyan baJf 

Makedonya mültecilerinden mürekJceb 

kurumların yaptıkları işlerden, hııttl 

mevcudiyetlerinden ve umumi sıırett• 

bulgar:arın tüı k topraklarında gözleri 

olduğı- şüphesinden ileri gelmektedir• 

Bazı türk mehafilinde bu yilzden mU • 

balagalı bir korku gÖAterilerek bira• 

suni tarizler yapıldığı inkar olunarna•· 

Balkan uluslarının barıışlandırılmPSl 

için, bu iş hakkında bir tUrk gazeteci· 

sine bulgar başbakanı tarafından veri· 

Jen mufassal izahatın, Türkiye efkarı 

umumiyesini tamamen rahatlandıracağı 

nı temenni edelim. 

Batan denizaltı gemileri· 
nin içindekileri kurtar
mak için yeni bir buluş 

İsviçreli bir mühendis, şimdiye ka• 
dar denizaltı gemilerinde kullanılan 
kurtarma aletlerinin en iyisi olduğu 
söylenen bir alet yapmıştır. 

Denizaltı gemisi her hangi bir se • 

bebten ötürü suyun yüzüne çıkamazsa, 

içinde bulunanların hepsi, geminin ot• 
tasında bulunan sarnıç gibi yere gir • 

mektedirler. Hususi bir makine işleti• 
lince, kurtarma aleti geminin gövdesi" 
den ayrılarak suyun tazyikile denizill 
yüzüne çrkmaktadır. 

Bu llet sayesinde, denizaltı genıiııi· 
nin dayanabileceği her hangi bir deriır' 
likten kurtulmak mümkündür. YaprlaJI 
tecrübeler, bu aletin bütün ihtiyaçı:ır' 
karşıladığını göstermiştir. Adi zaınaıı • 
larda da kurtarma aleti, ambar, koğılf 
ve saire gibi kullanılabileceğinden, bıl 
aletin gemiye takılması, yerden de : 
sarruf temin edecektir. Zira bu saye 
gemide ayrıca bir kaza halinde sığ1~1• 

ı. 

lacak hususi yerler yapmak gerel<fl' 
yecektir. 

Buna göre, kaza olunca müretteb'~ 
kendi kendisini, başka bir yardım ~r. 
rekmeksizin, emniyete alabilece~~'' 
Şimdiye kadar, bilhassa açık denıı: 1'İ" 
bu imkansızdı. Kurtarma aleti 4 dl tJt' 
ka gibi kısa bir zaman içinde su>'"' 
yüzüne çıkmaktadır. Gemi çok ~· 
yat mış olsa bile, alet gene işliyebiJıf· 

"rette"' 
Alet suyun yüzüne varınca, mu \lr 

• ccor 
bat bunun dışında pupaya perı.. e-
provaya da havayı aletin içine çc\. ', 

ıcıı • 
ğe yarıyan filitreli bir boru kalaC~ ,ıı· 
Bu iki direğin arasına da bir telsıı: 1'• 

b'tece 
teni takılarak etrafla konuşula 1 "rte• 
tir. 100 beyğir kuvvetinde bir nıoto ııf' 
aletin içinde stok halinde bUl~Jı1' 
müşteil mevad, saatte 33 kilonı~t 8ıa· 
bir sürat temin etmektedir. Aletı·~ıctUf· 
cağı yiyecek ve içeeck, Uç gü~l:avıı' 
Mürettebat üç gün içinde ya bır ra'f' 
tarafından kurtulacağına veya ~a ece• 
varabileceğine göre bu kadar .yıY sıı • 
ve içecek kafidir. Aletin biçimı 0 

.. ı•'' 
h~,· .. 

1 

retle yapılmıştır ki, fırtınalı rıce1l' 
da bile ıu yüzünde biç bir teh 

1 

karııJaşmadan yüzebilir. 
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Sağlık köşesi. 

Çocukları koruma işi 
Hekimlikteki işlerimizin birisi has

ta], rı tedavi etmek ise öteki de hasta
ları korumaktır, hastaları koruma işi

ni !:c. '· imler yapmakla beraber hükfimet 
onu murakabe eder. 

Çocukluk devresinde hastal!_l::tan ko
ruma büyük bir yer t.:tar; bu devirle
rini yaşıyan yavrular yalnız ateşli - bu 
)aşıcı hastalıklardan değil kendilerıne 

gel<'bilecek olan müzmın bir takım has 
ta!ı'.'ıırdan da korunmalıdır; yani bir 
ço~uk dünyaya ayak bastığı günnen 
tla'11 yarak bir hekimin fi>zü önüne gel 
me~i-lir; onun bulaşıcı hastalık1cırdan 

nasıl korunacağından başka gıymışı, 

yemesi, içmesi, sokağa çıkması, temiz
liği hulasa her şeyi bakım altına gir -
melidir; yanı bir çocuğu yalnız 'mlası
cı hastalıklardan koruma ile kalın l)•ıp 
bununla beraber asıl sağlığı ko"ıtma 

l'ClJarına bağh olup olmadığını bilmf'k 

gerektir. 
Sağlığı koruma kurallarına göre ve 

ilmi bir surette büyütülmüş bir süt ço
cuğunun sağlık derecesi ile ge1işigiiıel 
büyütülen bir süt çocuğu arasında dağ
lar kadar fark vardır ve bu fark, besbcl 
Hdir ki ikincinin aleyhinedir. 

Birincisi hiç br hastalığa yakalan
rnıyarak ilk yaşını bitirdiği ve yahut 
ancak nezle gibi ufak tefek bir iki ra
hato;ızlık geçirdiği halde ikincisi ane
mie, rachiti<::me, ishaller, bronchopneu
monie'ler ~ibi oldukca mühim hasta -
hklar geçirir ve hazan da ilk yaşımı 
bi1c vrısıl olmadan dünyadan göçer; bu 
anahab·ının acısından başka yurd için 
de m:vHi ve manevi bir sermaye kay

betl""ek demektir. 
Cumurluk hükumetimize gelinciye 

kadar çocuklarla uğraşmak pek gelişi 

güzel bir sev idi: o zamanın payitaht 
olan şehirde hiç bir amaç gözetmeden 
nasılsa bir çocuk hastahanesi yapılmış
tı: orava. belki bazı iltimaslı, çocuk
lar alınır ve bakılırdı ve çocuklarla uğ
raşma yalnız buraya tahsis edilmişti. 

Yurdun asıl kaynağında, Anadolu'da, 
çocuklara bakma, onların sağlıklariyle 
uğraftDa pek geri bırakılmıştır. 

Cumurluk kurulduğundanberi yur
dun gerekli olan yerlerinde, hemen he· 
men her büyük ,ehirde yer yer, çeşit 

çeşit çocuk kurumlan açıldı ve çocuk. 
Iarın gerek korunması ve gerek bakıl. 
masına abay edilmeğe başlandı. 

Şimdi yurdun hemen her toplu ye
rincl<' birer dispanser creche. b1kım yeri, 
çocuk polikıliniği ve kliniği vardır; 

Buralara yalnız hasta çocuklar değil 

sağlamlar da ı:elir ve sade hastalık ba
kımı dPfiil saV,hk gidişleri, mamaları, 
biiyümeleri göz öniinde bulun1urulur. 

Ru gibi yerlerde, tabiidir ki, bireı 
çocuk hastalıkları mütehassısı vardır; 
önceden çocuk hekimi parmakla gös -
terilecek kadar seyrek olm.,sına karşı 
şimdi hemen her mühim yerde, yukar
da saydı?ımız kuruml"rın başında birer 
mütehassıs vardır; her işte olduğu gi • 
bi çocuk koruma isinin de mlitehassıs
lar tarafından çevrilmesi işe bir kat 
daha üstilnlük vermektedir. 

Önceleri halk yalnız hasta çocukla. 

Ulus'un Romanı: 4 

nnı hekime gösterirken artık şimrdi 

sağlam çocukları da göstermekte ve 
maması ve gidişi hakkında hekimden 
salıklar istemektedir; bu suretl& çocuk 
hekimi yalnız bakım yönünde değll 

çocuk koruması ve bakımı alanında da 
bir yer sahibi olmuştur. 

Yurdun geleceği çocuklardır; öyley
se geleceği anıklama kgcrektir. Yarma 
üzüntüsüz bakabilmek için çocukların 
sağlıklariyle pek yakından uğrapnak 
gerektir. İşte bunun içindir ki cumur-
1 uk çocuk sağlığı il~ gereklendiği ka
dar yakından, pek yakından uğrapnak
tadır; çocuk doğar doğmaz onun sağlı· 
ğı ile meşgul olan yalnız anababası de
ğil aynı zamanda hükfunettir de; ço • 
cuk evinde değil yurdda doğar; ev de 
yurdun bir parçasıdır. Evde olanbiten 
soysal ve sağlık işleri yurdu da al!ka
landırır; bundan dolayıdır ki doğum, 
evlenme, ölüm ve saire gibi bütün ıağ -
hk ve soysal değisiklikler hükftmetin 
kontroluna bağlı kalmıştır. 

Çocuk koruma yükümü son yıllar
da açılan bir takım kurumlar ile ııkı 
bir surette teftiş edilmekte ve bu su -
retle yurd yavrularının hastalıkları ve 
sağlıkları hekimlerin gözünden hiç 
bir suretle kaçmamaktadır. 

Çocuklarda hastalık azalınca ölüm 
de azalmış demektir; işte hükftmetiml
zin bu iyi görüşleri sonuçlarıdır ki ço 
cuk ölümü bizde de Avrupa'nın ileri 
memleketlerinde olan bir sayıya dUş
miiştür. 

Burada halkın yeni türk harflerine 
olan bağlılığını da kaydetmelidir; bu 
harfler sayesindedir ki maarif bizde 
yayılıyor ve halkın okumağa ve yazma
ğa isteği artıyor; bu da çocuk ölümünü 
azaltacak biiyük bir yol açıyor; eskiden 
çocuk korumasına ait yazılan kitapla. 
rın hiç bir okuyucusu yok iken fimdi 
bu gibi yazılar hatta köylerde bile ka
pışılarak okunmaktadır. 

Çocuk bakımını yaymak için yalnız 
okuma ve yazma yolları ile kalınmıya
r::ık bunlarla beraber gezici çocuk ser
gileri de kurulmuştur. Bu sağlık sergi
leri köy, köy, dolaştırılmakta ve bir be
k im tarafından köyJUlere gerekli bilgi
ler verilme1:tedir. 

Kız oku1Jarımızm bir aınıfma çocuk 
bakımına aid dersler konmuştur; bu 
gibi dersler ebe okullarında, küçö~ sağ. 
lılr ')kullarında da vardır. 

Bütün '1•• kuı ımtar son yıllarda ço
cuk korumasının her yönden kavrandı
i!ını çocukların ölümüne karşı her yan
t:lan amklarıılmış olduğumuzu göster • 
·rıektedir. 

O halde yurdun geleceği çocukla -
rm "tinde olunca hiç korkmayalım: 

vurdunwz vlikseliyor .. 
Prof. Dr. İHSAN HİLMİ -------------

BU GECE ACIK ECZAHANE 

Adliye Sarayı karıısmda 

ANKARA 

eczahaneıidir. 

Tefrika: 32 

Benim Günahım 
(.MEA CULPA) 

Yazan. 
ANNJE VIVANTJ 

ltalyanca aıı· .. d .. _._ . - an turaçeye çevıren: 
NOSHET HAŞIM SINANOOLU 

--------~------

• O söylerken hiç bir şey anlama -
nıakla beraber başı enerjik bir 
surette "evet,, işareti yapılmakt~ 
olan şoförü göstererek: - Barudı 
diyor ki endişe etmemelisiniz: 
Smai1 iyi bir tercüman ıruş. Alla
hı ve melekleri şahid gösteriyor 
ki o hanımlar iyilermiş ve çölde 
imişler. Orada bir müddet .... ya · 
ni dönünciye kadar kalacaklar · 
nıış .. 

Bir müddet şaşa kalmış bir 
susmadan sonra Lady Taylor sor 
du: 
... - Fakat ne vakrt gittiklerini 

Ögrenebilir miyim? Tabii o gece 
değil .. çünkü öyle geç vakıt. .. 

Ahmed soru» öğrendi; sonra 
tercüme etti: " . 
'd' . - Diyor ki çöle zaten gece gi· 
ılırmiş; çünkü gündüz çok sıcak 

oJunnuş. 

Sonra bot bol .. 
ilave etti: gulümsiyerek 

. . -:- Diyo~ ki bir tercüman, çok 
ıyı hır tercuman tanıyonnuş. dı 
Mah~ud'muş:. O si~~· Sitt'i 'a~
mak uzere çole gotürebilirmiş 
Dört günde yahut beş günde a~ 
dırlar ve develerle Sitt'i bula~~
mışsmız. Hem de Mahmud az pa
ra alacakmış. 

İki kadın biribirleri ile istişa. 
re ettiler. Astrid için içleri biraz 
rahatlamıştı. Gidip onu çölde ara
mak fikri Lady Taylor'un hiç te 
hoşuna gitmiyordu. 

Doğrusunu söylemek lazım ge 
Hrse, Elsy bu maceraya can ata -
caktr; ama annesi onu bundan vaz 
~eçirdi. 

- Düşün, Elsyt biz Astrld'i 
''ilde arayıp dururken o dönmüş 

ULUS 

r 
l Memleket Postası J 

Jeşil Tire sağlık suyuna kavuşuyor 

Tirenin yeni dUzen 

TİRE - (Hususi) - Yeşil Tire'. 
nin en bellibaşh dileği de elde edilmiş. 
tir. Ötedenberi şehrimizin en mühim 
derdi ıu idi, temiz ve güzel olarak Gü. 
rne dağından getirikcek suyun projeye 
göre dün akşam eksiltmesi belediye sa
lonunda yapılmıştır. Su şirketleri arasın
da çok hararetli olan bu eksiltme sonu. 
cunda 95.900 liraya ünlü şirketlerden 

(Pontamuson) firl«tine verilmiştir. Bir 
buçuk yıl içinde tamamiyle bitecektir. 

Fuhuıla aavaı yapılıyor. 

Kaymakam ve Jandarma K. hükQ -
met hekimi tarafından kurulan fuhuş
la savaş komisyonu kanunun çerçevesi 
içinde çalışmaktadırlar. Öteye beriye 
dağılan uygunsuz kadınlar bir mahal
leye toplattmlmakta ve bu yoldan dön. 
~eleri için çareler aranılmaktadır. Gi7-

ı!acılar'daki yeni belediye yaplSI 

li randevu evleri araştırılıp bulunmak
ta ve büyük cezaya çarptırılmaktadır. 

Bu yerinde olan iş kentimiı halkını 

çok sevindirmiştir. 

Düzenlik işleri çok ltaıarıklı gidiyor 
Kuamıza yeni gelen Jandarma ku

mandanı Bay Halid, çok çalışkan bir 
gençtir. Bir buçuk ay içinde büyük ba

J41nldıklar göstermiş yükümünü yap· 
mıştır. İlk işi bekçi kurumunu düzelt
mek olmuştur. Başta Kaymakamlık ol. 
duğu halde şehir ve köylerde dilzgUn 
kılıklı ve disiplinli bekci kurumu ya
pılmıştır. Herhangi "hırsızlık ve öldilr 

olabilir .... tam da Longlellow'un 
"Evangelina,, sı gibi. .. 

Nihayet cömertce bir bahşiş 
ile Ahmed'i savdılar. Şoföre de 
daha cömertce bir bahşiş verdiler. 
Fakat beriki hiyeratik ve ulvi bir 
tavırla etsiz elini kaldırarak bah
şişi reddetmek gibi kibarca bir 
jest yaptı. O zaman iki kadın, te
şekkürlerini nasıl ifade edecekle
rini bilcmiyerek, o kara eli tuttu· 
lar, kuvvetli kuvvetli ve uzun 
uzun sıktılar. 

Barudi, eğilerek, lütfedilip 
dokunmasına müsaade edilen eli 
dudaklarına götürdü. 

Yalnız kalınca, Elsy ile anne
si, heyecanlı gülümseyerek ve 
gözlerinde yaşlarla sarmaştılar. 

Demek o fantasitik, o acayip As
trid, norveçli talebe kızlarla, ter
cüman Smail'le, develerle ve aşcı 
ile, sağ salim çölde idi. Konsolos
lukta polisi harekete getirerek de 
di kodulara ve iskandallara sebcb 
olmak lazım değildi. Hatta N or
man'Ia John•un mcktublar.ma da 
buna dair bir şey yazmak doğru 

verJJen bekçileri. 

meler derhal meydana çıkarılmakta ve 
suçlular adliyeye verilmektedir. Tele
fon işleri de yoluna konulmuş ve köy
leri kaza merkezine bağlıyank düzgUn
ce konuşulmaktadır. 

Haynulır bir nahiye: Hacılar. 
Kayseri'nin 15 kilometre kıblesinde 

(eskiden adı Hacılar) olan şimdiki 

(Atalar) adında 1000 küsur evli bir köy 
vardır. Burası esk: 10nberi bu kadar ka
labalık bir köy olduğu halde hükQmet 
tarafından biç te benimsenmemiş ve 
ahali kendi halinde bırakılmıştı. 

Erciyes'in dibinde olan bu kCSy hal
kı bu güne kadar hiç bir yönden ileri 
gidememişti. Cumurluk idare kurulduk 
tan sonra burada belediye ve nahiye 
kurumları yaprımı, ve köy bir kasaba 
haline getirilmiştir. 

Y.ıllardanberi unutulmu§ olan bu 
gibel yurd parçası çok şirin bir hale 
getirilmiştir. Kendi varlığı ve varida
tiyle mükemmel bir belediye binası ve 
kasabanın ortasında bir A tatUrk parkı 
ve bu parkın ortasına bUyUk (Ata. 
türk'ün) bilıtJerinf dikecek tertibat ve 
yapı işlerini meyda-na getirmiştir. Bu 
hususlar için nahiye müdUril H. Ton
kuç ile Belediye heyetinin pek çok biz 
metleri ve gayretleri görülmUftilr. 

ÇAGRILIŞ 
Bugün ıaat 10 ve 14 le Kurul

tay Adliye Encümeni toplanacak
hr. Üye Saylavların gelmeleri di
lenir. 

~*~ 

Cümhuriyet Halk Fırkası Gru
pu lık tedrisat Encümeni bugün 
saat 14 le toplanacaktır. Arkadat
ların gelmeleri rica olunur. 

*•• 
Bütçe Encümeni bugün saat 

14,30 da toplanacağından encü
mene menıub azanın gelmeleri 
rica olunur. 

olmazdı. Onların huzurunu boz • 
mak faydasızdı. 

İki kadın bir şey yapmamaya 
kimseye bir şey söylememeye, 
sabredip kaçağın dönüşünü bek -
lemeye karar verdiler. 

Daha emin olmak için Elsy, 
Semiramis Hotel'e telefon etti; 
norveçli talebelerin gerçekten 
orada oturup oturmadıklarını ka
pıcıdan sordu. 

Evet. Ama şimdi artık orada 
değildiler. Çölde birkaç gün ge • 
çinnek üzere develerle oraya git
mişlerdi. 

Adı Smail olan bir tercümanı 

kılavuz olarak almışlar mı idi? 
Doğru, almışlardı. 

Acaba, Shepheard's'da oturan 
sarışın bir genç ingiliz kızı onlar
la beraber mi idi? 

Semiramis'in "'.kapıcısı bunu te
yit edemiyecekti; ama mümkün
dü. 

Elsy, annesinin yanına içi ra
hatlamış olarak döndü. Hepsi, 
~oföriin anlattıklarına tamamı ta
mamına oyuyordu. 

SAYIFA 5 

Soyadı alanlar 
Akalin - Umum baytariye depo kiın 

yageri Ecz. Kimyager yüzbaşı Dr. S i'm 
1 

Ertan - Maliye bakanlığı memurin 
kefalet sandığı muhasebecisi Bay Y. Zi
ya ve oğulları Sıvas yol inşa:ıt şirkrti 

eski tamir atölyesi şefi Bay Reşad, Piya 
de mülazimlerinden Bay Cevad. 

Arık - Türkiye Ziraat Bankasında 
Fonde dö Puvuar Hakkı. 

Yalgın - Bayındırlık bakanlığı şir

ket ve müesseseler genel müdürü Bay 
Etem. 

Gür - Umum baytari deposu müdil 
rü miralay Bay Bekir 

Togay - Bomonti fabrikası memur 
}arından Hüseyin ve Latif kardeşler. 

Yurdsever - Ankara hukuk fakülte 
ıi son sınıftan Şevki 

Atam - Arnavud köy belediye heki 
mi Mitat, D. D. Y. malzeme kalemi am. 
ri Edib. D. D. Y. mağaza memuru Nt-
dim, Cümhuriyet merkez bankası me
muru Vedid, Çocuk Selma. 

Esenkut - Büyük Erkanıharbiye

den Miralay Bay Kenan. 
Menguc - Büyük erkanı harbiye

den Miralay Bay Feyzi. 
Akol - Büyük erkanıharbiyeden bin 

batı Bay 'Bedri 
Tokgöz - Büyük Erkanı harbiye

den binbaşı Bay Ömer. 
Solu - Büyük Erklinı harbiyeden 

yüzbaşı Bay Şeref. 

Donnan - Büyük erkanıharbiyeden 
yüzbaşı Bay Zekai 

Arat - Büyük erkanıharbiyeden 
yUzbaşı Bay Cemal 

Teoman - Büyük erkanı harbiye
den yüzba11ı Bay Kemal 

Zebo - Biiyük erkanıharbiyeden 
yüzbaşı Bay Şemsi. 

32 inci piyade alayından soyadı alan· 
lar: 

Tanyel - Bl. 10. Kumandanı Ahmed 
Krahasan - Bl. 10 zabit vekili M. 

Çetin. 
Özkan - Bl. 10. müliı:ım Basri 
Alagö.ı - Bl. 11 zabit vekili Cemal 
Kurtuluı - BJ. 9 Kumandan vekili 

Necati 

Özbek - Bl. 10 gedikli çavuşu Fu
ad 

Gümrilk ve İnhisarlar Vek.lileti mu 
hasebe mUdUrlilğü memurlarından Soy 
adı alanlar. 

Ergin - Muhasebe müdür muavini 
Emin, 

Aygen - Muhasebe mümeyyizi 
HWtmU. 

TUrkay Muhasebe mümeyyizi 
Azmi. 

Kongur Muhasebe mümeyyizi 
Necmi. 

Baysal Muhasebe mümeyyizi 
Fahri. 

Kurt - Muhasebe tetkik memuru 
Asım. 

Tltunay - Muhasebe tetkik memurv 
Aziz. 

Aydın - Muhasebe tetkik memuru 
Ziya. 

Kut - muhaaebe Mtkik memuru 
Yakub. 

İlter - Muhasebe tetkik memuru 
Nadir. 

Lady Taylor, 
- Saf bir ruhu olduğu zaten 

yüzünden okunuyordu, - dedi. 

Şoför Barudi (tercüman Sma
il'in yeğeni idi; onun için ma 1U • 
matı vardı), Semiramis Hotel'cle 
oturan norvcçli hanrmlan ger1.ek 
ten çölün sınırına kadar götür -
müştü. 

O, oriyantal akıllılığı ile, bili
yordu ki, bir kimseye bir kova va 
lan içirmek istenirse, ona birkaç 
damla hakikat katmak mürı<ısıb 
olur. 

XXJ 

Astrid pencereye dayandı. A lc
şam olmuştu bile. Shepheard's 
Hotel'in bahçesindeki büyük a ·, c 
lar, gökün inci renkli kurşuniliği 
üstünde karanyorJardı. 

O gece için noel ağacının ha • 
ı-rrlanmakta otrluğu aş.:1ğ"ıdaki sa
Jonlat-dan, zaman zaman, mü7ik 
fıkırtıları ve şen kahkahalar ~ 
ona kadar geliyordu. 

- Sonu var -



SAYIFA 6 

EMPiRE, 
EMERSON, 

GAR OD, 

MIDWEST . 

RADYOLARI 
AMER1KA'NIN EN ZiYADE 

TA iN UŞ OLAN MARKALI RADYOLARIDIR 

5 O EN 16 
Jambaya kadar imal edilmiş olan. 

9 - 2400 

ULUS 16 ILKKANUN 1934 PAZAR 

metro ara mclaki tulii nıt·\~lcri !:,t'CC ve giindiiz kola)hk 
la a1an. )JID~ EST 16 LA~IBALI ŞASİ'dir 

UCUZ, ZAR/ F, SA Gl A M olan. im makinf'l,•r Tiirki~·f'mizclt• (H·k ~ok ra~Jwt kazanmış ve geçen sene 500 den fazla makine sahfnn~trr. 
Radyolar hakkında fikir f'dinnwk H' eyi bir Rarlyo sahihi olmak İı-;terst•niz fırsat ka.,-ırmaclan ·~~hir mahalli olan Milli Fen Müessesesıne ko~unu.z. 

Türkiye Umum ~lüınessili hir kaç giin için An karada kalacak ve m uhtt•rt·nı mii~terilerinin her tiirJii t•mirlcrine amade bulunacaktır. 

1'ED1YATTA MVŞTERIYE T~HİLAT GÖSTERiLiR 

ANKARA ACENTELIGI: 

Milli Fen Müessesesi -

N emur alınacak 
Harita Umum l\1üdürlü~nden: 

Harita Umum Müdürlüğü kartoğraf şubesinin, ayni
yat talimatnamesine göre defterlerini ve hesabını tutacak, 
hesap işlerini bilir bir memur 24-12-934 Ta. de imtihanla 
alınacaktır. 

Askerliğini yapmış ve orta mektebi bitirmiş olması ge
rektir. Başkaca şeraiti anlamak istiyenlerin Cebecide U
mum Müdürlük kartoğraf şubesi müdürlüğünden sorma-
ları. (3710) 8-5685 

Adana Be~ediye Riyasetinden: 
1 - Hükumet binası önünden taş köprüye giden yolun 

parkeye "kaldırım,, değiştirilmesi için toprak kale yakı
nındaki taş ocaklarından çıkarılacak "110,000,, taş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bu taşlar, otuz beş bin, otuz beş bin, kırk bin olmak 
üzere üç gurup olarak ayrı, ayrı müteahhitlere verilebile
ceği gibi isteklisi zuhurunda bir kişiye de ihale edilebilir. 

2 - Münakasa 1-1-935 sah günü saat on beşte Belediye 
encümen inde yapılacaktır. · 

3 - Talipler, ilk teminat olarak, tekliflerinin yüzde 
yedi buçuğunu para olarak veya bir banka mektubu sure
tinde verebilirler. 

4 - Münakasa şartnamesi fen dairesindedir. İstiyen-
ler oradan malUmat alabilirler. 8-5684 

Ankara Milli Emlak 
l\ılüdürlii~nden: 

Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi 

Hatuniye Ezberciler Han' 

Hisse miktarı 
Tamamı 

Umum 
No. 
618 

44 
1 

Metruke 
No. 

200 

Kaç taksit oldufa 
sekiz taksit 

Yukarda yazılı hane mukaddema 7011 lira bedelle tali
bine ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa edilmemesinden 
25-12-934 sah günü saat 15 te ihale edilmek üzere yeniden 
açık artırmaya konulmuştur. İsteklilerin gelmeleri. (3706) 

8-5698 

ANAF AR l ALAR CADDESt No. 12 

as = &WCWL&Z GE!LI s &10 o '.ite! fi 

Ankara Nümune Hastahanesi 

Baştabipliğinden: 
Hastanede satılacak aşağıda yazılı beş kalem esya 

vardır. Bu esya 31 K. evel/934 pazartesi günü saat 14 de 
hastane bahçesinde aleni müzayede suretiyle satrlacaktır. 
lstiyenlerin teminat parasiyle birlikte hastanede bulunma
ları ilan o1unur. (3679) 

1 - 2,000 kilo eski akümülatör kurşun plakalı 
2 - ı adet tahtadan camasır soğuk etüsü 
3 - 10,000 kilo eski kalorifer k·azam parcaları 
4 - 3,000 kilo eski boru parçaları 
5 - 1,000 kilo demir. çubuk parçaları - muhtelif kuturda-

8-5696 

Esk.isehir Nafıa 
' 

Başmühendi~liWnden: 
Eskişehir - Çifteler yolunun o+ 100·2+145 atası şose 

inşaatı - 5863.68 - lira keşif bedeli ve kapalı zarf biçimiyle 
9-12-934 gününden 29-12-934 cumartesi günü saat on beşe 
kadar Eksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin lCeşif bedelinin% 7,5 kadar depozit verme
leri ve bu gibi yapı işleriyle uğraşmış olmaları gerektir. 

Daha çok bilgi istiyenlerin Nafıa Başmühendisliğinden 
sormaları ( 849 ı) 

tstanllul l\lilli Emlak 
Müdürlüğünden : 

Beyoğlunda Şişlide Feri köy Birinci kısım mahallesi • 
nin Hacı Mansur sokağında elyevm Şişli Nahiye müdüri
yetinin oturduğu Sazanof apartmanı denilen ve altı katta 
altı daireden ibaret bulunan 41 numaralı apartıman Bede· 
1i dört sene ve dört müsavi taksitte nakten ödenmek şar
tiyle 13620 lira bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle satı
lacaktır. İsteklilerin teklif mektuplariyle 1022 liralık te
minat akçelerini 31-12-934 pazar gilnü saat 12 buçuğa ka
dar komisyon riyasetine vermeleri. (R) (8252) 8-~692 

. 
Eskışehir Belediye Reisliğinden: 

9/12/934 tarihinde kapalı zarfla ihaleal kararlaştırıl -
mış olan numara talibine ihale edilmlt ve levhalarm 
24/12/g34 tarihine mUaadif puartul gUnU uat oDbet~ pa 
.zarhkla yaptınlması enclhnence ıiararlatmlmıt o1~1a 
müşteri olanların gününde belediyeye mUracaatlan ve ha-
zır bulunmalan bildirlllr. (8508)~ 8 -.HID 

8- 5695 
w 

Tilrkiye Umum Accntellrt 
PEN PAR 

Posta kutusu 104 
İZ MİR 

ilan 
Umum Müdürlüğümüzde çalışmak üzere Türkçe Dak

tilo ve stenografiyi eyi bilen ve bundan başka fransızca 
yazıp çevinneğe muktedir bir Türk memur Bankamıza 
imtihanla alınacaktır. Fransızcadan başka ecnebi lisan bi· 
lenler tercih olunur. İmtihan gününü ve şartlarını anla· 
mak için mektupla ve açık adres ve terciimei hal ile umum 
müdürlüğe müracaat olunmalıdır. 

Türk~iye iş Banl{ası 

Umum MüdürIÜ!,Tii 
8-5693 

~~~ı nııaamm..,araamnana~~• •••~•••••• ••• 
~ 

Anafartalar caddesinde Kmacızade hanı altında 

~ Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

~ Yeni eczane açıldı: 
~~ Fenni gözlükler, tıbbi korsal ar. sıhhi levazımat, 
.,.~ bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 
.,.~ bulunur. 
~~ Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 8-533R 

ORDU VİLAYETİ MEMURİNİ 

MUHAKEMA T ENCÜMENİNDEN: 
Vazifei memuriyetini ihmal ve suiistimal ettiğinden do 

layı işten el çektirilen ve oturduğu yeri belli olmadığından 
hakkında vilayet memurini muhakemat encümeni tarafın· 
dan verilen lüzumu muhakeme kararının kendisine tebliğ 
etmek imkanı hasıl olmıyan vilayet eski Orman muamelat 
memuru Faruk Efendinin l. 12. 934 tarihinden ı. 2. 935 ta· 
rihine kadar vilayete müracaat etmediği takdirde işbu ila • 
mn mumaileyhe tebliğ makamına kaim olacağı itan olu· 
nur. (3655) 8-5607 

UY ANIŞ 
44 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmak~ 

olan bu haftalık resimli gazetenin AnkaraJda satış yen 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her sayısı 20 kuruş. 

-~---"' 
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lııuh nt:l ıorlarl 

Aldanma1ınız. 

GISLAVED 

~ O S OH l A R J · m·::·:;.:,:.'k· 
1 lrltiy•dald Yerli Mallat Panrlarıoda •• umam lnuulıua .. taa 

m•ğ•H l•rda anyını•. 

lstanbul: üniversite arttırma,eksiltme 

ve pazarlık komisyonundan: 

1 --: Oniver~te Teşrih: En~aç bin~smda yapılacak o
la? tadılat, ~~mırat ve sabıt, .mut;harrık mobilye işleriyle 
Lmolyom doşeme kaplama ışlerı olbabtaki şartnamesine 
tevfikan toptan ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Talipler bu işe dair dosya ve resimlerini Ü niver
site Mimarhğmdan tetkik edebilirler. 

3 - Eksiltme günü olan 23-12-934 pazartesi günü sa
at 15 de eksiltme komisyonunda hazır bulunmaları. 

4 -. Taliplerin yuk~:da yazı!ı işin bedeli keşfi olan 
20,474 lıra 12 kuruşun yuzde yedı buçuk teminatlarını iha
le günü saat 12 ye kadar Üniversite Muhasebesine yatır-
mış olmaları lazımdır. (8149) 8-5494 

Ankara şehri içme 
Su l{omisyonundaıı: 

ol 

Hisar ve Kocatepe su depolariyle Halkevi civarında su 
borusu döş~mesi işi pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bede
li· 4998 - lıra 70 kuruştur. Pazarlık 25-12-934 tarihine ras
byan sah günü saat on beşte Ankara iş hanında dördüncü 
katta komisyon dairesinde yapılacaktır. 

Şartnameler komisyondan alınabilir. Muvakkat temi
nat - 375 - liradır. İsteklilerin ticaret odası vesikalariyle 
bu gibi işler yaptıklarına dair fenni ehliyetnameleri bu-
lunmaları. (3696) 8-5665 

Para, saadetin anahtarıdır. 
Mesut olmak için zengin ol

mak Şarttır 
Zengin olmak için de bir pi. 
yango bileti almak lazımdır. 

RAKJ iÇMEK iSTERSENiZ 1 
ROMO:\'TI RAKISINI 

TERCiH ED1N1Z 

Manisa Vilayetin den: 
l - Manisa - Menemen yolunun 0+ 643 - o+sst ve 

2+84s - s+s76 ve 6+100 üncü kilometrelerde noksan 
~an toprak tesviyesinin tamamlanması (5449) lira (17) 
kuruşluk keşifnamesi üzerinden eksiltmeğe çıkanlmıştır. 
ba 2 - Bu işe ait keşif evrakı parasız olarak Manisa nafıa 

Şnıühendisl\ğinden alınabilir. 
3 - Eksiltme işi birinci kanunun 23 üncü pazar günü 

•aat onbirde Manisa vilayet daimi encümeninde yapıla
taktrr. 

4 - Eksiltme açık surette yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat miktarı 409 liradır. Ve bu temi

llatın eksiltmeğe girmeden evvel hususi mühasebe yolu ile 
tb:ıJ sandığın.a teslimi şıarttır. İlan olunur. (3637) 

8-5576 

ULUS 

21. 11. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen 
Erzurum muallim mektebi ikmal inşaatı münakasası gö
rülen lüzum üzerine üç ay temdit edilmiştir. 

İ hale 21. 2. 935 perşembe günü saat 15 te Vekalet inşa
at komisyonunda kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatım inşaat dairesinde 
görebilirler. (3549) 8-5481 

Maarif Vekilet · nden 
1. Bu yıl Adliye Vekilliği hesabına Hukuk tahsili için 

yabancı memleketlere dokuz talebe gönderilecekti. Bu ta
lebenin seçimi icin yapılan müsabaka imtihanlarına giren
lerden ancak altı tanesi kazanabilmiş, geri kalan üç kişi 
için yeniden bir müsabaka imtihanı yapılmasına lüzum 
göriilınüştür. 

2. Bu müsabakaya lise tahsilini yapmış Hukuk mezun
larından çıktıkları fakülteler tarafından namzet olarak 
seçilenler girebilirler. Namzet olabilmek için fakülteler
den pek iyi ve iyi derecede mezun olmak ve askerliğini 
yapmamışsa en çok 25 yaşı içinde, askerliğini yapmışsa 
en çok 30 yaşı içinde bulunmak şarttır. 

3. Fakültelerin eski mezunlarından olup bu şartları ta
şıyanlardan imtihana girmek istiyenler namzetlikleri icin 
fakültelerine müracaat etmelidirler. -

4. İmtihanlar İstanbul Hukuk, Ankara Hukuk Fakülte
l erinde yapılacaktır. 

5. Fakültelerce 'eçilen ve Vekaletimizce namzetlikleri 
kabul edilenler müsabaka imtihanlarına girebilecektir. 
Ancak imtihan gününden iki gün evel fakülteye müracaat 
edip hüviyetlerini, fotoğraflı hüviyet cüzdanı veya diplo
malariyle ispat ederek mühürlü ve fotoğ"raflı bir vesika ala
cak ve imtihana girerken bu vesikaları ibraz edeceklerdir. 

6. Müsabaka imtihanları Birincikanunun 29 uncu günü 
başlıyacak 31-12-934 f!iinü hitecektir. (3673) 8--5633 

İstanbul: Deniz Levazım Satın Alma 

Kom isyonu Reisliğinden: 
700 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla eksiltmesi 

24 birinci kanun 934 pazartesi günü saat ı-4. de. 
Deniz kuYVetleri ihtiyacı için kapalı zarf usuliylc eksilt

meye konulan 700 Ton Rekompoze kömürü yukarda yazı
lı gün ve saatte ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o 
gün ve saatte Kasımpaşa'da Deniz Matbaası Karşısında
ki binada kain komisyonumuza müracaatları. (8156) 

8-5493 

Ankara Milli Emlak 

.... . . 
.... ım:ı 

1\f ii<liirlüi!Hnll"n~ . 
Miktarı Muhammen İzahat 

kıymeti 
Lira K. 

Sitod Bek.er mar-) 
kalı binek otomo) 1 adet 150 00 N akten peşinen 

. bili. ) 
Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 6-12-934 tarihinden 

itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin gelme-
leri. (3668) 8--5623 

Kumbara hiitün hir istikbaldir. ,, 

Tiirkiye t~ Bankası 1 
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Tl!:J R KiYE 

llRAAT 
B'\NK~SI 

-DARA· 
BiRiKTiREr'-1 
RAl-IAT &D~Q 

Askeri Fabrikalar Umum l\1üdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilan lan 

300 KİLO FIRÇALIK TEL 
VE 1000 ADET LASTİK 

PARMAKLIK 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 700 lira olan mal
zeme müteahhit hesabına 
1/2. Kan/ 935 tarihinde as
keri fabrikalar satınal-na 
komisyonundan saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartname bedelsizdir. Talip
lerin muvakkat teminatı o
lan 52 lira 50 kuruşla 2490 
numaralı kanuna nazaran 
vesaiki Iazımeyi hamilen 
müracaatları. (3689) 8-5654 

ON KALEM TON BORU 
VE DİRSEK 

Yukarda yazılı ve keşif 
bedeli 1700 lira olan malze
menin açık arttırma ve ek
siltmesi 31./I. Kin./ 934 ta
rihinde askeri fabrikalar sa
tın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Şartname bedel
sizdir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 127 lira 5o ku 
ruşla 2490 numaralı kanu -
na na.zaran vesaiki lizimeyi 
hamilen müracaatlan 

(3692) 8--5686 

88,972 METRE MİKABI 
UÇ KALEM KERESTE 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 2937 lira olan mal
zeme 31/I. Kan/ 934 tarihin 
de Askeri fabrikalar satm 
alma komisyonunda saat 14 
de pazarlıkla satın alınacak 
ttr. Şartname bedelsizdir. 
Taliplerin muvakkat temi
natı olan 220 lira 21,S kuruş 
la 2490 numaralı kanuna na 
Dran vesaiki llzimeyi ha. 
milen müracaatlan. (3688) 

8-5687 

23 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 7500 lira olan mal
zeme 31/l. Kin./934 tarihin 
de Askeri fabrikalar satm 
alına komisyonunda saat 14 
de pazarlıkla satın almacak 
tJr. Şartname bedelsizdir. 
Taliplerin muvakkat temi • 
nat olan 562 lira 50 kurut
la 2490 nmnarah kanana na
zanuı vesaiki. lizmıeyi ha
milen müracaadan. (3690) 

8- 5618 

30 ADET LA VR1L SİS· 
TEMt FONT BORU 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 637 lira 50 kuruş 
olan malzeme 31; 1. Kan/ 934 
tarihinde Askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
saat 14 de pazarlıkla satın 

alınacaktır. Şartname bedel 
sizdir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 47 lira 82 ku
ruşla 2490 nwnaralı kanuna 
nazaran vesaiki Iazimeyi 
hamilen müracaatları. 

(3680) S--5689 

25 TON LÜLECİ KİLİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 7.50 lira olan malıe 
me 2/ 2. Kan./ 935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartname bedelsizdir. Ta • 
liplerin muvakkat teminatı 
olan 56 lira 25 kuruşla 2490 
nınnaralı kanuna nazaran 
vesaiki la. :meyi hamilen 
~üracaatlarL (3711) 

8-5690 

--------------------
KİRALIK EV 
Yenişehir, Paşalartepesi 

Menekşe sokak, Yeni evde 
bekçiye müracaat. 

8-5694 

Satılık ev ve arsa 
Kavaklı derede Lehistan Sefa• 

reti brpmda iiç tarafı cac1de bet 
dönüm usa ile üzeriDıdekl Jırlrcir 
iJd buçuk katlı " -.,.ıa llane 

ile ayrıca iki oda Wr praf ft 1m 

yu ehven 6adl .mlıktır· 
(Çocuk e:s&semc Jrwama) mu

baıebecisi Bay Hayri'ye miraca· 
aL g.......,s68J 

DOKTOR AlJ V ABIT 
ÇOCUK HEKiMİ 
Kooperatif arkamda sa

bahtan akpma bdar hasta• 
lannı kabul eder. Telefon: 
1303 - 3129 8-5565 



.SAYIFA 8 

HAVACILIK VE SPOR 

132 inci sayısı çıktı 

- İçindekiler -
- Ulusal tayyarecilik S. z. Gürevin 

- Fitre ve zekat •.• 
- Gökyüzü savaşı Mahmud Beliğ 
- Hava hukuku Rifat Şerif 
- Londra · Melburn yarışı ıkincisi Ankarada •.• 
- İstanbul tiki ikincisi Fenerbahçe ,, •.• 
- Londra mektublan Adnan Mahir 
- Gökle yer arasında Abidin Daver 

·~~ - Her kadın tayyareci olmalıdır Helen Buşe 
f t.!I - Kuru dallar (Hikaye) Server Ziya Gürevin 
:o - Sporcular tayyaresi 

~ 
- Sinema 

iti ve 

'~" Müsabaka :c Zengin resimlerle süslü olan bu sayıyt herkes 
'. ' görmelidir . ~ 

• a"rı;trix1ı:-1TıxLxLxLfLTLTLTLTLTLTfTLTLTLTLTLTLTLTL'C 

E l\lı 
balsamin 

kanzuk 

Yegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te- · 

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

BALSAMİN ile 

korursunuz 
Dr. Cims'in nasır ilacı 

KORRİSİD • 
En eski nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamıle 

kökten çıkarır. 
Merkez deposu: Kanzuk eczahane~ 

Yeni Eczane'de bulunur. 

e • • 
Askeri Liselerin 9, 10. 11 inci 

sınıflarına talebe alınıyor. 

1 - Askeri liselerimizden İstanbul'da bulunan kuleli 
askeri lisesinin 9. sınıfına 183 .• Maltepe lisesinin 9. sını
fına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9. sınıfına 116 
kişi daha almacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve on birin· 
ci sınıflarına da bir miktar talebe daha alınacaktır. Onun· 
cu ve bilhassa on birinci sınıfa çıkacak istekliler tercihan 
ahnacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur mektep müdürlüklerine müra· 
caat .ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına 
göre evraklarını tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terketmiş olan talebe me· 
zun bulundukları smıflann bütün derslerinden imtihan 
edilirler bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mek· 
tebe alınırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar hak
kında aym muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif sur.etlerde sivil ve askeri mekteplerden 
çıkarılmış talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil liselerde ikmali olanlarla sınıfta dönenler 
alınmaz. 

6 - Dokuzuncu sınıfa girecekler için yaş haddi 15-19 
onuncu smıfa 16 :20 onbirinci sınıfa 17 :21 dir. 
.... 7 - ·Mektebe girmek için yaşını büyülten veya küçül· 
ten mektebe alınmaz. 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep, tarafından 
davet vukubulmadrkça mektebe gitmemelidir. Aksi tak· 
dirde mektebe kabul edilmemesinden dolayı mektep ida· 
resi mesut olmadığı gibi avdet masraflarını da kendisi ver· 
mesi lazımdır. 

9 - Bulunduğ'u yerde tam teşkilli sıhhi heyet bulun· 
mamas> hesabiyle muayenesini tamam yaptırmıyan tale· 
be mektebe c;ağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri ta· 
mamlattınlır. Ve sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan gö
rülmezse mektebe alınmaz bu gibi talebelerin dönüş mas· 
raftan da kendilerine aittir. 

10 - Teahhüt senedi vennek için velisi olmıyan ve 18 
yaşını bitirmiyen talebe alınamaz 18 yaşını bitiren talebe· 
nin kendisi teahhüt senedini verebilir. 

11 - Evelce askeri liselere ginnek için müracaat eden 
ve müsabaka imtihanında kazanamadığından dolayı mek
teplere alınmıyan talebe ellerinde bulunan evraklarını 
tlerhaJ cvelce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve 
OT'3dan alaca.klan emre göre hareket edeceklerdir. (3"623) 

ULUS iti lLKK.ANUN 1~j4 l'AL.At< 

Milli Müdafaa Vekaleti 
sahn alma komisyonu 

il anlan. 

İLAN 
2500 adet eyer Takımı 

nm pazarlık gününde istek
li çıkmadığından yeniden 
pazarlığa konmuştur. İhale· 
si 19-12-934 çarşamba günü 
saat 11 dedir. İsteklilerin 
evsaf ve şartnamesi ile nü
munesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girecekle
rin de pey akçeleriyle vak
tinde M. M. V. satınalma 
komisyonuna baş vurmaları. 

(3693) 8--5653 

İLAN 

3600 adet Su Kutusunun 
ihalesi vekaletçe pahalı gö
rüldüğünden yeniden pazar
lığa konmuştur. İhalesi 
18-XII-934 sah günü saat 
11 dedir. İsteklilerin evsaf 
ve şartnamesi ile nümunesi
ni görmek üzere her gün ve 
pazarlığa gireceklerin de 
M. M. V. satmalma komis
yonuna vaktinde basvurma-
ları. (3nQ4) 8--5655 

.\nkara Levazım amirlii?i 
satın alma komiıoıyonu 

il anlan. 

İLAN 
Niğde'de bulunan kıtaat 

ihtiyacı için 100,000 kilo sı
ğır eti ile 24, 100 kilo koyun 
t-ti kapalı zarfla münakasa
~ , konulmuştur. İhalesi 23 
I. kan. 934 pazar günü saat 
14 tedir. Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün ta-
1 ihlerin de helli saatten ev
vel teminatlariyle beraber 
teklif mektublarına ticaret 
oriasına kayıdh olduğuna 
d;ı.ir şehadetname koyarak 
Niö-de'de satmalma komis
yonuna müracaatlarr. (3591) 

8-5497 

t LAN 
Pmarhisar kıtaat hayva

natmm ihtiyacı için müna
kasaya konulan 921, 920 ki
lo arpaya verilen fiat gali 
görüldüğünden 18-12-934 sa
h günü saat 15 te pazarlık
la alınacaktır. Sartnamesini 
görmek istiyenier her gün 
isteklilerin de teminat mak
huzlari yl e belli saatte Pmar
hisar Askeri alım satım ko
misyonuna müracaatları. 

(3671) 8--5634 

İLAN. 
Otuz bin kilo zeytin yağı

na kapalı zarf günü teklif 
mektubu verilmedi. Pazarlı
ğı 17 1. Kan. 934 pazartesi 
günü saat 14 de yapıJacaktır 
Şartnamesini görmek için 
her gün ve pazarlık günü de 
teminatlariyle Ankara Le -
vaznn amirliği satmalma ko 
misyonuna gelmeleri. (3003) 

8--5682 

İLAN 

Beş ton antirasit kömü
:-i.; :nüteJhhit namuhesabr -
na alınacaktır. Pazarlık gün 
teri talip çıkmamıştır. Tek -
rar pazarlığı 18/B. Kan./934 
sah günü saat 14 dedir. Şart
namesini görmek için het 
gün ve pazarlık günü de te
minatlariyle beraber Anka
ra levazım amirliği satın al
ma komisy<muna gelmeleri. 

(3705) 8~5691 

f LAN 

I Otuz sekiz bin kilo kuru 
soğana açık eksiltmede ve 
müddetinin temdidinde ta
lip çıkmadı. Pazarlığı 19 - B. 
Kan. - 934 çarsamba günü 
saat 14 dedir. Taliplerin te
minatlariyle beraber vaktm 
da Ankara Levazım amirli· 
ği satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (3717) 

8--5697 

Bütün mallarımızda ve terzi ücretlerimizde 

gerçek c 

12 birincikanunda başlıyan 

Biriktirme ve 

Y erıi m 1 ar haf asında 

Sumer Bank 

YERLt MALLAR PAZARI 

TELEFON: 1618 - ANKAM 

J .~1• "<11"'-'"'""~<<l.v.·,..;,· ,).._I~ ... ·~' ,>. , •' - . -
~ ~.-...L"#,.\.~4f!!j ... ~"> • ::,:,,., ~ ,•;. ~ ~·.. • ·~· • - -

KİRALIK EV 
Yenişehir Belçika Sefa

reti arkasında 24 No. ev 
karşısındaki iki katlı apar
tımanm üst katı kiralıktır. 

İçindekilere müracaat. 
8--5671 

KİRALIK HANE 
Y enişehirde Selanik cad

desiyle Meşrutiyet caddesi
nin birleştiği yerdeki evin 
ikinci katı kiralıktır. Beş o
da, banyo, mutfak ve saire 
Anafartalar caddesi Mühen-
dis han sahibi Bay Cetala 
sorulması. 8---5659 

BAYANLAR 
DİKİŞ EVİ 

İstanbuldan gelen ve yeni 
sinema arkasında Keçiören 
Etlik otobüsleri durak yerin-
de acrlmıştır. 8-5625 

lmıiyM ı.ahıbi ve Başmu-:--) 
harriri Falih Rıfkı ATAY. 

: Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri müdürü Nasuhi 

Ankara Şehri İçme Su 
Komisyonu tarafından: 

- 4561 - lira 20 kuruş ile yapılacak olan Kavaklıdere ile 
Sii okulası arasında ve bakanlıklar mahallesi su boruları 
döşemesi işi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Şartname ve planlan Ankara şehri içme su komisy<>" 
nundan alınacaktır. Pazarlık 25-12-934 tarihinde sah gii" 
nü saat on beş Ankara iş hanında :1- üncü katta komisyoıı 
dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı -343 • 
liradır. İstekliler ticaret odası vesikası ve bu gibi işleri 
yaptıklarına dair fenni ehliyetname ibraz edeceklerdir. 

(3697) 8--5663 

l\fm. Üssill)ahri I{ umandanlığı 
Satın Alma Komisyoııu Reisli· 
ğinden: 

Cinsi Miktarı 
Kilo 

Teminatı 
Lira K. 

Münakasa 
Tarihi Günü 

Nohut 30,000 292.50 26-12-934 Çarşamba ıo 
Pirinç 45,000 776.25 26-12-934 ,, 14 

Deniz Efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve 
miktarı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kale~ 
erzak hizalarında gösterilen gün ve saatlarda kapalı za 
usuliyle münakasaya konulmuştur. İstekli olanların ibate 
gün ve saatmdan bir saat evel muvakkat teminatlari~1~ 
teklif mektuplarım ayn ayn birer zarf içinde ve her i~151 

Ç 
ayrı bir zarf derununda olarak komisyon reisliğine teshıflt" 

anlcm cıddtsl cı'vurndı 1 rt l · • .. k · · 1 · k · uz p 
Ulus maffıaasmda bas<lmır:ttr. 1 vİ e şa name erını gorme ıstıyen erın omısyonuın '$' 

BAYDAR. 

., stanbul'da Kasımpaşa Deniz Levazım Satmalma Kofl11 

yonuna müracaattan. (3678) 8--5631 I 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
1 Sıhhi Banyo açıldı" 
iiii 1111111111111111111111111111111111111111 il 111 1111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111::::
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1 YENİ Bugün, bu gece 
JOS.ıı::PH SCHMIDT'in çevirdiği 
İLKBAHAR ŞARKSI 

Güzel şarkılar, eğlenceli sahneler •.• 
Oyun arkadaşları: SZÖKE SZAKAL • 

LILIAN DIETZ 
Ayrıca: Dünya havadisleri 

1 
1 

1 
j KULÜP] 

Bugün, bu gece 
Milyonlar sarfile vücuda getirılen ınüt· 
hiı film: 

M A H Ş E R 
Kıyamet kopuyor - Arz çöküyor 

- Dünya batıyor. 
Aynca: Dünya havadisleri. 


