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KÜLTUREt ARAŞTfRl\IALAIC 

Kültür Bakanlığı son aylarda, 
eğitim ve öğretim alanlarında ge· 
nit bir araştırma ve inceleme ya -
pıyor. Bay Arıkan'ın çalışmaları 
üzerinde gazetelerin vermekte ol
dukları haberler; bir ana prog -
ramla yapılan bu araştırmaların 
bize gelen günlük parçalarıdır. 
Bunları sürekli okumayanlar veya 
bugün okuduklarını dünün haber
lerine bağlamıyanlar belki bu ça 
lışmalarm toplu bir ergesi oldu -
ğunu sezmiyeceklerdir. 

Kültür Bakanlığı, ilk önce hü · 
tün bakanhklardan öğretim üze
rindeki düşünüşlerini sordu. Dev
let örgütlerinde yer alacaklar 
hangi vasıfta yetiştirilmelidir. Bir 
çok devlet kollarının yaptığı hiz
metlerden iyice faydalanması icin 
ulusa hangi derecede bir eğitim 
verilmelidir. SıyasaJ hakkrnı kul
lanırken, ekonomi alanında çalı -
şırken, tüze) işlerini kovalarken 
yurddaş en az neleri bilmelidir. 
Kamusal sıhati korumada, sosyal 
hayatı ilerletmede devletçe alına -
cak tedbirlerin ana çizgilerine 
uyabilmesi için yurddaşı yetiştir
me prensipi ne olmalıdır. Bütün 
bunlar üzerinde bakanlıkların ve
recekleri cevablar cok faydalı 
olacaktır. 

Birçok öğretmenlerimizle okul
larımız da, şu günlerde kültür bet.
kanlığının geniş sorularına cevab
lar hazırlamaktadırlar. Bir öğret· 
men ders yılt sonunda veya her 
hangi bir teftişle birlikte kendi 
görüşlerini, bağlı olduğu yere bil
direbilir, ancak bakanlığın hu yıl 
birçok öğretmenlerimizden sor -
duklaı·ı, daha geniş ve ileride alı
nacak karar' ar için çok önemlidir. 

Kültür iş~erimiz üzerinde, yal
nız devlet örgütiyle öğretmen 

kadrosunun ilgisi yeter diye dü -
şünecekler hemen yoktur. Yurd -
sever karakteriyle her türk kül -
tür işleri için de bütün ulusal ça -
lışmalardaki özverili ilgisini esir
gemez. 

Ulusal çalışmamızın eıı büyiik 
ve en geniş kadrosu, Cumuriyet 
Halk Partisidir. Parti, devrimin 
başındanberi bütün yurddaşlarxn 
yalnız sıyasal kmavlarını başarılı 
y~pmış değildir . Kültür ve eko
nomi alanında da yurddaşlar dü-

. şünüş ve duyuşlarını Parti çevre -
sinde toplamışlar ve bir prensip 
içinde genliğe ve yüceliğe doğru 
atılmışlardır. 

Geçen mayısta Parti dördün -
cü büyük kurultayı son programı 
onadı. Ulusal eğitim üzerindeki 
ana fikirler bunda daha geniş ola
rak saptandı. Kültür Bakanlığı da 
araştırmalarım bu ana fikirlerin 
hayata geçmesi için yapıyor, bü -
tün incelemeler, çabuk ve çok ve · 
rimli tedbirlerle programın yeri -
ne getirilmesi yolundadır. Kültür 
Bakanlığının bu çalışmaları üze -
rindeki yurddaşların geniş ilgisi. 
birçok yollardan daha faydalı bir 
şekle sokulabilir. Gazeteler bunla
ra çok yer ayırabilir ve ilgilerin hı
zını artırıcı tedbirler bulabilir . 

Bakanlık da kendi uzmanla · ' . 
rının ~urd içinde yapacağı .. ~~~~~ 
değetlerle her yerin özel duşunuş 
ve duyuşunu toplayabilir. 

Arsıulusal teknik icabların biz
de nasıl yeritileceği bütün bu ara~· 
tırmalardan sonra ortaya konmuş 
olacaktır. 

Kamal ONAL 

l(öylülere arıtılmış 
tahıl dağıtılacal{ 
Y eşilköy tohum arıtma istas -

yonu tarafından arıtılan tahılların 
çabucak üretilip bütün Trakya çift-
çilerine dağıtılmasını sağlam~k 
için Tarım Bakanlığı şeker fabrı -
kaları tarım genel direktörlüğü ile 
anlaşmıştır. Şeker fabrikaları köy
lülere dağıtmak ü:zere çiftliklerin
de pancar tohumu yetiştirmel<te · 
dirler. Pancar ekilen tarlaları din· 
lendirmek için de ertesi yıl bura
lara tahıl ekilmektedir. Bu tahıl
ların tohumları Y esilköy arıtma 

istasyonundan alınacak ve üretil· 
dikten sonra köylülere dağıtıla -
caktır. 

B. Celal Bayar 
• • • • 
Izmıre gıttı 

İstanbul, 21 (Telefon) - Eko
nomi Bakam Bay Celal Bayar iz -
mir sergisinin açılış töreninde hu · 
lunmak üzere İzmir' e gitmiştir. 
Bakanın yanında Sümer Bank ge

nel direktörü Bay Nurullah Sü -
mer'le bazı gazeteciler vardır. 

]Finans Bak.anının 

etüdleri 
lstanbul, 21 (Telefon) - ls -

tanhul'da bulunan Bay Fuad Ağ -
ralı yetkili finans işyarlariyle gö -
rüşmekte ve vergiler yeritilme şe -
killeri üzerinde düşüncelerini öğ
renmektedir. Bakan en cok ka -. . 
zanç ve muamele vergilerinden 
yapılan şikayetler hakkında bilge 

istemiştir. 

l\faden liömürleri
miz Avusturyada da 

satılacak~ 
Viyana'da iki Avusturya fir -

masc türk maden kömürlerini al -
mak istemektedir. Ekonomi Ba -
kanlığının yaptığı girişim sonu -
cunda tecimerlerimiz bu Avustur 
ya firmalariyle anlaşmışlardır 
Pek yakında kömür göoderilmeğe 
ha şlanacaktır. 

Atatürlcün Çankırıyı 
şereflendirdiği gün 

Çankırı, 21 (A.A.) - Cuma 
günü Atatürk'ün Çankırı'ya ilk 
gelişinin onuncu yıldönümüdür. 

Bugünün anısını sonsuzlaştırmak 
için Atatürk adıyla açılacak bul -
varın yapı işine 28/ 8 / 935 cuma 
günü törenle ba,lanacaktır. 

l\'Iülayim ve Kara Ali 
Avrupada tuıneye 

çıkıyorlar 
İstanbul, 21 (A.A.) - Sayılı 

alaturkacı pehlivanlardan Müla
yim, Romanya, Macaristan ve Al -
manya'da bir turne yapmak üzere, 
Romanya vapuru ile bugün Kös -
tence'ye hareket etmiştir. Alatur
ka baş pehlivanı Kara Ali de, 
Bükres'te Mülayim'e katılmak üze
re yar;n konvansiyonelle hareket 
edecektir. 

• 

Adnmz. andımızdır 

İngil;t lwbirn· ... i iUllyarı - lıcıbc~ mıl-tl!
ma:;/ığt lwh·la11,/a konu~malı i()n bu.giiıı 
tovlmıacakın·. - Hiildinwıimiz l;öylüye 
tıl"ıtılmı~ ıalrıl da~llmt1iiu lwrm· ııer -
mi~tir. 

Her ) erde 5 kurus 
' 

İNGİLİZ KABİNESİNİN BUGÜNKÜ TOPLANTISI ÖNEMLİ 

lngiliz kralı barışın korunması • • 
IÇllJ 

çalışılacağını söyledi. • 

İtalya llir yandan ask.er ve gereç yollıyor - Amerilca silah 
satımını b~ontrol edecek - İtalyada hüyül{ süel manevralar 

lrtRİliz kabinesi üyelerillden birkaçı: 

B . M ak Donald B. B:ı/dvin, B. Çamberlayn, Sir S. Hor. 

Paris, 21 (A.A.) - Gazeteler, 
biitün dikkatlerini Londra kabine·· 
sinin yarınki toplantısına çevır • 
mektedirler. 

furnal diyor ki: 

tehlikesinde bulunacağını yaz -
maktadır. 

teki kısa aytışmalarda İngilizler 

tarafından yapılan yönetim ve pi
sikoloji yanlışlıklarına bir de ko -
ruma tedbirlerine başvurmak gibi 
ağır bir yanlış mı eklenecek 1,, ıo-

Hükümetin seçim bakımından 
duyduğu kaygu, kendisini daha 
metin bir tarzda harekete sevke· 
decektir. İhtimal ki hükümet, ha 

( rusunu sorduktan sonra şunu ilave 
... , edivor: 

1 '' Bu yolda bir tedbir, İtalya • 
mn fena duygularını tiddetlendir . 
mekten başka bir işe yaramıyacak 

ve İngiltere, uzun yıllar için, bay
rı hir dostunu ve yerini doldurmak 
kabil olmıyan bir alıcısını kaybet. 
mek tehlikesine düşecektir.,, 

Aslında, hızlı bir süel seferi, 
uzun sürecek bir imha savaşına 
çevirmeğe yol açmak, Habeşis -
tan halkının da asığı gereğinden 
değildir.,, 

B. Edenin vereceği rap 
Londra, 21 (A.A.) - Kabine

nin yarın yapacağı toplantıdan 
ö,ıtce kabinenin dış işleri komis -
yonu Paris'teki üç devlet delege . 
ler konferansmın uğradığı kesir 
hakkında görüşülerde bulunmak 

.
r üzere bir toplantı yapacaktır. 

Habeş ı'mparatoru süeJ bir geçit alayında 
B. Eden B. Mak Donald'ın bu. 

kanlığı altında toplanacak olat~ 
•• fngiliz Bakanlar kurulu, hele 

İtalya ve Habeşistan'a silah satıl _ 
rnası izninin yarıda bırakılması 
meselesini bir sonuca bağlamakla 
uğraşacaktır. 

Bazı Londra çevenlerinin sava
dıklarına göre, silah satışı üzerine 
konulan yasak, İtalya'ya zarar ver 
mediği halde Habeşistan'a zarar 
verdiği bahanesi ile ortadan kal -
dırılacaktır.,, 

Maten şunları yazıyor: 
'' Ambargonun kaldırılması -

nın İtalya tarafından dostluğa ay
kırı bir hareket olarak görüleceği 
besbellidir.,, 

Maten gazetesinin Londra ay 
tarına göre, Sir Samuel Hor'u, 
Sandringham şatosunda kabul 
eden lngiltere kıralı ''Büyük Bri -
tanya'nm uzlaşma için çok enerjik 
hamleler yapmak ve görüşmelerin 
ilerisi için faydalı olacak hiçbir 
kolaylığı esirgememek zorunda 
bulunduğunu,, önemle söylemiştir. 

Eko dö Pari gazetesi, ulusal 
hükümetin, kamoy karşısında ulu~ 
laı· sosyetesi prensiplerine bayrı 
kalmak zorunda olduğunu ve bu . 
nu yapmadığı takdirde işçi parti -
terinin karşmlığı ile karşılaşmak 

reketlerinde özgür bulunsaydı, bu 
kadar sıkı bir yol tutmak istemi -
yecekti.,, 

Ekselsiyor gazetesi de "Pariı-

kabineye bir rapor verecektir. 
B. Baldvin'in Londra'ya bu ak 

ıam gelmesi beklenmektedir. 
(Sı:ınu 2 inci sayfada) 

·il·. • ...!.. 

ffJbt>şistana J{onderilf>n ita/yan a.<ttcerleri (direkte Musoı· · · b" .. . . 
ınmın uruk bu resmı 

görülmektedir. 
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Kitablar içinde bir kitab 
8 irkaç arkadaş bir pastanede 

oturuyorduk. Arkadaşlardan 
biri "gördünüz mü, dedi, yeni bir 
edebiyat tarihi çıkmış, hem de 
manzum,,. Şaka ediyor sanarak 
inanmadığımızı görünce fırladı ve 
biraz sonra elinde bir kitabla ge • 
ri döndü. Ve taze makineden çık
mış, ince, cılız bir cild, hemen o
topsi için yatırılan bir kadavra gi
bi, önümüzdeki masanın soğuk 
mermerleri üstüne düştü. 

Ve ~hkahalar başladı. Uzun 
zamandır bu kadar candan, bu ka
dar bol, bu kadar sürekli güldüğü
müzü hatırlamıyorum. 

Gülünmiyecek gibi değil ki, ge
lin sizinle beraber "Ozanlar'' adım 
taşıyan bu kitapcığın sayıfalarını 
karıştıralım. içinde her biri sö • 
2ümona bir türk şairine hasredil -
miş 300 kadar kıta var. 1 şte ilki: 

Fuzuli Türk jdi aslından §air 
Tanınmıştı evet beynelaşair 
Neler yazmıştı o divana dair 
Fakat Miktada benzer mi şiirde. 

Fuzuli'nin bile şiirde kendisi
ne benziyemiyeceği ve Miktad a
dını taşıyan bu dahi kim diye mi 
soruyorsunuz? Tabii eserin sahibi. 

Türk edebiyatında adı geçen 
veya dergi sayı/alarmda rastlan -
mış bütün isimler böylece birer kı
ta ile glorifiye edilmiş, ve fakat 
eskiden padişahlara "senden bü • 
yük Allah var,, denildiği gibi, şa • 
jrJerin fazla gurura kapılmama
ları için kendilerinden büyük bir 
Miktad bulunduğu tam üç yüz de
la tekrar edilen aynı mısrala her 
birine ayrı ayrı haber verilmiş. 

Şairler içinde kimler yok: 
Hamdullah Subhi, Ahmed Rasim, 
Yakub Kadri, Hüseyin Rahmi, 
Ruşen E§rel, Fuad Köprillü V. S., 
adlarına rast/andıktan sonra §iir
Je uğraşıp uğraşmadıkları tahlrilra 
bile lüzum görülmemi§. 

Orhan Seyfi ile Ômer Seyled
llin birbirine karışarak Ômer Sey· 
li olmuş: 

Ömer Sc} fi yazar neuiylc nunu 
Kolaydır şiirinin dkarda humı 
Mükemmeldir onun fikrinde umi 
Fakat Miktada benzer mi Jİİrde. 

Bu üç yüze yakın isim için bit 
sıra aramayın, kıtadan lrıtaya at
larken asırları da berab~r ileri ve-
ya geriye doğru atlıyorsunuz. Ben, 
kendi hesabıma, şair Fazlı ile Si •• 
nan Ümmi isminde tanımadığım 
- cehaletime veriniz - iki yol ar
t.adaşın arasına sıkışmı§ım. 

Hani şiir yazılı bir defter, sağ 
veya sol taraf diye ortadan ayrıla
rak ahbablara niyet tutulur. Bu • 
rada da e~in, dostun payına niyet· 
te ne rastladığmı büyük bir me · 
rakla arayoruz. işte Falih Rlikı: 

• 
Falih Rıfkı kudurmuş bir kemandır 
Onun şiri ne müthiş pek yamandır 
Hemen dinle onun şirin emandır 
Fakat Miktada benzer mi şiirde. 

Ve bütün Mehmed'ler Muham
med olmuş. Hoca ağzı, kusura ba
kılmaz: 

Muhammed Ekrem, Muham -
med Behçet, Muhammed Sıdkı. 

Kitabm sonunda Mehmed Aki
lin istiklal marşı gültesinin bozuk 
düzen bir kopyası olan bir istik -
lal marşından sonra son sayıla ge
liyor. Başında, "Söylev,, kelime
sini görünce birdenbire §Bşkınlık· 
la duruyorsunuz, acaba sayın ya -
zar bunu "hatime,, lalan gibi bir 
anlama mı almış. Ve sonra gözle
riniz hayretten la/taşı gibi açıl -
mış olarak şu satırları okuyorsu
nuz. Sabır dilerim: 

SÖYLEV 

Bütün oıkullarda ayaklı sözleri a • 
yakıızlara çevirmek yoksulluğuna kar
tı "Ozanlar,. ın hangi bir parçası elve
rişli olacağmdan o türlü açığın kapan· 
mış olması büyük bir irimdir. Bundan 
başka bilgiçler ozanlarımız için toplu-

ca bilge edinecekleri gibi -ayaklı söz
ler demek yollarını da kolayca ijğren
mif bulunacaklardır. Anak ittrimin 
birinci bitiğine giremiyen yol arkadaş
larımın kısaca sözleriyle soyadları bil· 
dirilirse ikinci bitikte yazılıp serpin 
olarak yayılması bence bir ödevdir. 
Bunda görülecek yantı,trıdann l:ıMım 

yurdunda yapılmış olduğuna vuikne
sini saygılarımla diler.im. 

16. 8. 1935 Ankara 
Trabzon kız orta okul türkçe 
öğretmeni A. M. Poyraz 

Bir şey anladınız mı? Acaba 
hem şairler hakkında talebeye bil
giler vermek ve hem de öğret -
menlere manzum yazmak usulünü 
öğretmek için kitabın faydalı ola
cağını mı söylemek istiyor? Yok 
canım, şaka ediyor herhalde, fa • 
kat anladığınız bir nokta var, bu 
kitaba alınmamış olan sayın ertik
deşlerimiz üzülmesinler, hemen 
adlariyle soyadlarını eser sahibi
ne bildirsinler, cömerd karihasın
dan kendileri için de birer kıta ba
ğışlıyacak. 

Yeter güldük, işin asıl ağlıya
cak tarafma yeni geliyoruz. Bu ki
tabı çıkararak akim almıyacağı 
tuhaf /ık/arı yapan ve yazdığı on 
satırda doğru dürüst meramını 

anlatabilecek kadar türkçe bilmi
yen adam bir orta okul öğretme
nidir. Orta okulun son sımfrnda 
bir talebe bu satırları yazsa sınıf
ta kalmaz mı? Başka bir şey ila -
ve etmeye bilmem ki lüzum var 
mı? Yaşar NABİ 

FRANSA'DAı 

Fraruada iki alman (Olıh 
yakalandı. 

Metz, 21 (A.A.) - Poliı iki alman 
çaptı yakalamqtır. Bunlar auçlanm iti
raf etmitlerdir • 

Bayan Joıe Lavalin evlenme 
töreni 

Parla, 21 (A.A.) - Ba!bakan B. La
val'in kızı Bayan Joze ile Roma büyük 

elçili Kont de Cbambron'un yeğeni 

bugün evlenmiştir. Törende bütün elçi
ler ve birçok kimseler hazır bulunmut
tur. 

Franaa ifçi aendikalannda 
Paris, 21 (A.A.) - Genel if konfe -

deraıyonunun buyrultulara kaqı yaptı· 
ğı protesto toplantısı beklenilen sonucu 
veımemiftir. Dört sendikadan başka 

bütün diğer ıendikalar toplantıya ~el • 
meıni§leroir. 

l..EHIS'l'A ·o\: 

Tas Vf~ ı~vestiyanm Varıova 
ay tarları 

Varşova, 21 (A.A.) - Lehistan hii
kümeti, f zvestiya gazetesi ve Tas aj.m 

sı aytarlannın Varşova'da oturmak hak· 
kını ~ri aldığını, diplomatik yollarla 
Moskova'ya bidirmiştir. 

Lehistan da bir rmr ayuırm11 

vi:se vermiyor. 
Varşova, 21 (A.A.) - Tas Ajansı 

aytan B. Jozcf Kavahki, Sovyet Rusya· 
da izinli olarak bulunduğu için leh vi -
zesi almıyacaktzr. 

Ar•ıulu.w.ıl tenis yllrf.fmaları 
Varşova, 21 (A.A.) - Dün burada 

arsıulusal tenis yarışmaları başlaınıt· 

tır. 

Satrarn.; turnuvmı yapan 
bir kadın öldii. 

Poznan, 21 (A.A.) - Turnuvasına 

girmek üzere uçakla Londra - Varşova 

gezisini yapmakta olan Mis Agnes Ste· 

fenson Poznanın Lavika uçak meyda· 
nmda ölü olarak bulunmuştur. Kafa ta
sı pervaneden yaralıdır. Tüze işyarları 
hemen gerçin açmışlar ve ceset morga 
kaldırılmıştır. 

Bu acıklı hadise şehirde büyük bir 
üzün uyandırmıştır. 

1 DIŞ HABERLER 
İngiliz kabinesi bugün toplanıyoı·. 
(Baır 1. inci sayı/ada) 

B. Mak Donald Londra-ra döndil. 
Londra. 21 (A.A.) - B. Makdonald 

bu sabah kabine toplantısı için Londra· 
ya dönmüştür. B. Mak Donald durumun 
çok ciddiğ olduğunu söylemittir. 

8. Mak l)onald ne diyor? 
Londra, 21 (A.A.) - İskoçya'dan 

dönen Bay Makdonald şimdiki duru -
mun çok ciddiğ hatta ı 914 ·yılrndanbeci 
karşılaşılan durumların en vahimi oldu· 
ğunu söylemiştir. 

ln"iliz kııl>ine.ıtinin topfont11cı 
Cenevre, 21 (A.A.) - İngiliz kabi

nesinin daha ziyade vakit kazanmak i· 
çin uluslar sosyetesinin, 4 eylfılden, ya• 
ni Habeşistandaki yağmur mevsimi so· 
nundan önce özel toplantıya çağırılma· 
sı önergesini ileri sünnesi gerektiği 

fikrJ yürütülmektedir. 

Lonclra, 21 (A.A.)- BB. Eden ve S.1-
muel Hor, ı.luyuşlarım karşılaştırdıkları 
bir görüşmeden ve öğleden sonra, Avus 
turalya'nm Londra'da bulunan üsnomaJ 
komiseri B. Bruce'ü B. Ostin Camberlin 
ve birleşik devletler elçiliği danı manı R. 
Otherlan'ı kabul etmişlerdir. 

BB. Eden ve Hor perşembe güniı dig~r 
bakanlara vermek üzere bir rapor hazır· 
lamışlardır. 

Bakanlar kurulunun başlıca işi, her 
şeyden önce uluslar sosyetesinin 4 ey -
lfıl tarihli toplantısında tutulacak yolu 
bel itmektir. 

1ngilizlerin, kuvvetinden hiç bir şey 
kaybetmiş olmıyan uluslar sosyetesi til
züğüne uygun hareket etmek karannda 
oldukları ve tek başlarına bir harekette 
bulunmalarının mevzuu bahsolamıyaca· 
ğr sanılmaktadır. 

Dominyonlara dunım anlat.tldı 

Londra, 21 (A.A.) - İmparatorluk 
konferansı ufak mikyasta bir toplantı 

yapmı§tır. B. Eden ile B. Hor, yeni Ze • 
landa yüksek komiseri B. Jamezpar ile 
Avusturalya yüksek komiseri B. Bruce 
ve Kanada oruntağı miralay Valnier'e 
dunım hakkında malUmat vermişlerdir. 

ltalya İwnıreyde bulunacak. 
Roma. 21 (A.A.) B. Aloisi Romaya 

döndükten sonra İtalyanın. uluslar sos
yetesi konseyinin 4 eylUI tarihli toplan· 
tısında bulunması, atesin denecek kadar 
kuvvetle sanılmaktadır. 

2000 #İyah gömlekli. 
Roma, 21 (A.A.) - 2000 siyah göm· 

lekli, bu akşam Napoli'de gemiye bin -
mişlerdir. Başka bir vapur. uçak yüklü 
olarak kalkmıştır. 

f'tıl!İıct iir.:iitleri sekreterlt?ri tlt• 
gitmt?I~ i!Ctiyorlar 

Roma, 21 (A.A.) - Bütün İtalya 
daki faşist örgütleri sekreterlerinin top
lantısında parti genel sekreteri, partinin 
işleri hakkındaki raporunu okumuştuı 

Bütün kongreciler hemen doğu Afrika
sına gönüllü kabul edilmelerini tekra, 
istemişlerdir. 

B. Musolini zamanı geldiğı vakit bu 
isteği yerine getireceğini bildirmiştir. 

} euidmı bı·~ tiimen gidiyor 
Roma, 21 (A.A.) - Yeniden beş si

yah gömlekli pek yakında doğu Afrika -
sına hareket edecektir. 

I tulyfln 11Unuıurtıları bu§lıyor. 
Roma, 21 (A.A.) - Sü bakanlığı, a. 

ğustosun son 10 giinü içinde manevra· 
Jar yapılacağını bildirmektedir. Bu ma. 
nevralarrn Sannio'da Alplarda. doğu 
Friulide ve Bolzanoda. ayrı bir önemi 
olacaktır. 

Bundan başka, ordu komiteleri ve 
komutanlarla kurmaylar tarafından o· 
runtanan diğer clizütamlar, talimlere 
gerçek biı harb görünümü vermek iıle· 
re bu manevralara katılacaklardır. 

l udymıın yeni lım~ı kmlrmm 
Roma. 21 (A.A.) - Hundan sonra. 

havacılık kaclrosıında iki filo koırııt· 

m yerine S komutan, 10 general yerine 
21 general, 22 albay yerine 68 albey, 57 

yarbay yerine 66 yarbay, 43 binbaşı ye
rine 160 binbaşı ve 93 yüzbaşı yerine 
673 yüzbaşı bulunacaktır. 

Yargıi( komi3yomı gene 
topl.anacak 

Paris, 21 (A.A.) - ltaly~n habe~ 
yargıç komisyonu habeş delegesi Jezeyı 
dinlemiş İtalyan delegesi Lessonan'ın İS· 
teği üzerine bazı şahıslarla görüşmek 

üzere yakında Bern'e gitmeye karar ver· 
miştir. 

IJ. l.ı<Jt•tıl y"rlfıçlnrı imimi et/ecel.· 
Paris, 21 (A.A.) - B. Lava], öğle • 

den sonra, İtalyan ve habeş yargıçlan • 
nı kabul edecektir. 

Am~rika Kello1< /Hıkıını ilt>rİ 
siirmİy••«·ek 

Vaşington, 21 (A.A.) - Yabancı 

memleketlerden gelen haberlerin tersine 
olarak yetkili kaynaklar. birleşik devlet· 
Jerin :İtalyan • habeş anlaşmazlığındct 

Briyan • Kellog andlaşmasını ileri sür -
meği şimdiye kadar asla düşünmcdiklt. 
rini açıkça bildirmektedirler. 

Ameriktı l'iltih sfllarnlo. mı? 
Vaşington, 21 (A.A.) - Dış işleri 

komisyonu tarafından harb başlar başla· 
ınaz harlı gereçleri satışının yasak edil
mesine ve bu yasağa karşı gelenlerin 
oıılıin dolara kadar para cezası ve beş 
yıla kadar hapisle cezalandırılmalan 

hakkında verilen karar için, bugün sen1· 
da aytışmalar yapılması ihtimali vardır. 

Sena, amerikalılann, savaşçı ülke· 
lerin gemilerile gezi yapmalarını yasak 
etmek üzere cumur başkanına yetki ve· 
rccektir. Bu şokilde yolculuık etmek is
tiyenler, ııoravı kendilerinin olmak il· 

tere bu yolculuğu yapacaklar ve bu gi • 
bitere savaşçı ülkeleri terketmeleri için 
doksan gUn mühlet verilecektir. 

Sena ,bundan başka, bakanlardan bi
~inin bafkanlığr altında, hazine, sü, de· 
niz ve tecim bakanlariyle bu bakanlık • 
lann parlamentoda:ki komisyonları üye
lerinden katınç bir harp gereçleri kon • 
trolu komitesi kuracaktır. 

Habeş 11rdusu11u11 M•yısı al'tıyor. 
Adisababa. 21 (A.A.) - Habeş ordu· 

sunda harb etmek üzere hizmete gir· 
mek istiyenlerin sayısı o kadar çoktur 
ki, hükümet bu işe bakmak için yeni bir 
büro açmağa mecbur olmustur. 

Cilmıitle lwbeş swM.nrı 
Adisababa, 21 (A.A.) - Habeşista -

nın iç tecimenleri. Cibuti'de stoklar yap· 
makta ve birçok malları şimendiFcrle 

sevketmektedirler. 

llalmşi:dtmda ,., lwculı f>W'fıluruı 
Jmırtrolıı 

Atlisabaha, 21 (A .A.) - Habeş hu 
kümeti kapitalin memleketten kaçması
nın önüne gecmck için piyasadan yaban
cı paralar alım ve satımını kontrol etme 
ye karar vermiştir. 

HEl .. CIK !\'DA: 

f,rmısız sosya/i • .,,ılı•ı·ini11 İMcii 
Brüksel. 21 (A.A.) - Sosyalist en. 

tcrnasyonalinin yüriitüm komitesi yeni 
fransız :.osyalistlerinin örgiitc girmı>k 

için yaptıkları isteğı reddetmiş ve fa -
şistlik harbına karşı birge bir harekctt~ 
bulunmak için sosyalist ve komünist en· 
ternasyonalleri arasında değet imkanı · 
nı gelecek toplantıda aramayı kararlaş. 
tırmıştrr. 

8. Lmulm ri ti~ ~for 
bak,mlıiırultı 

Londra, 21 (A.A.) - Ayrışık partt 
lideri B. Lansburi, dış işleri bakanlıguı.• 
gitmiştir. 

xxx 
Loııdı a, 21 (A.A.) - B. I..oyd Corç 

rlıs isleri bakanlığına ~ıtmiştir. 

SOVYETI .. ER BIRLICl\ 1DE: 

7. inci konıüni11ı kongresi 
kapandı. 

Moskova, 21 (A.A.) - Yedinci eu· 
ternasyonal komünist kongresi dün ça
lışmasını bitirmi§tir. Kongre, 46 üye ve 
33 namzetten katışık yürütüm komitesi 
ile 20 üyeHk bir kontrol komisyonu seç· 
miştir. 

Rruymfon çıkarıl.an gazeteci 

Moskova, 21 (A.A.) - Pat ajansı 

aytan B. Otmar, dün akşam hareket et
miş ve istasyonda, yabancı ertikdeşleriy• 
le Lehistan elçiliği işgüderi ve Lehistan 
konsolosluğu işyarları tarafından uğur • 
lanmıştır. 

\l..M.\ \' A ~DA: 

llerlin nıctropoliıenimleki ç;;. 
küntiiniin :ccbebi 

Berlin, 21 (A.A.) - Metropoliten ga· 

]
. Jerisi kazası hakkında verilen haberlere 

göre, galerinin tahta kısımlan kumun 

basıncıyla çökmüştür. Bunun sebebı, esa· 
sen pek sıkı olmıyan Berlin sokakları 

topraklannrn arabalar dolayısiyle sarsıl. 
mış bulunmasıdır. 

Rerliradeki çökiintiide ölenler 
Bedin, 21 (A.A.) - Göring Srasse'~ 

deki toprak çöküntüsünün temizlenme· 
si devam ediyor. Şimdiye kadar 4 yara. 
it ~ıkanlmıştır. 14 işçi ortada yoktur. 

BİRLEŞİK DEVLETLER' HE: 

}tıponyaya gide,:ek amerikan 
generali 

Vaşington, 21 (A.A.) - Japonya'ya 
resmiğ olmıyan bir gezi yapacak olan 
başkan vekili Garner'in, japonlar tara • 
fmdan resmiğ surette karşılandığı· tak· 
dirde, Ruzvelt adma c~ab vermeğe lıa• 
zır olduğu sanılmaktadır. 

Çıkanlan ingili:a gemi i 
Vaşington, 21 (A.A.) - Resmen 

haber verildiğine göre, Olempik adın • 
da.lti büyük ingiliz gemisi, Kion Mari'· 

nin suya indirilmesinden önce parça• 
lanmak üzere satılığa çıkarılacaktır. 

Olempikin büyük harpte, düşman 

denizaltı gemilerini mahmuzhyarak ba 
tırdığı ve komutannnn harb madalyaSJ 
ile miikafatlandırıldığı hatırlardadır. 

Ekvatifrde taşl;mlık 

Nevyork, 21 (A.A.) - Nevyork 
Taymis gazetesine gelen bir telgrafa gö. 
re. Ekvatör cumuriyetinde büyiık bir 
taşkınlık vardır. Ancak, şimdiye kadar 
hiç bir §iddet hareketi olmamıştır. Azı • 
nın kan dökülmeksizin bastırılacağı sa .. 
nrlmaktadır. 

lTALYA'DA 

Tmw paktı ve ltalya 
Paris, 21 (A.A.) - Övr gazetesinin 

haber verdiğine göre, Bay Aloisi Bren
ner cephesinin kuvvetlendirildiğini ve 

B. Musolininin Tuna konferansı hak· 
kında ilk konuşmalara girişmeğe hazır 
olduğunu B. Lavala hatırlatmıştır. 

B. Aloisinin bundan başka Tuna kon· 
feransmm, uluslar sosyetesinin toplan· 
tısmdan 10 gün önce, Roma veya Flo
ransada imza edilecek bir anla,ma ile 
sonuçlanmasını sağlamak için ilk görüş· 
melcrin Cenevrede yapılmasını öner
gediği söylenmektedir. 

Diğer taraftan B. Laval gazetecile· 
re Tuna paktı için esaslı çalışmalara bi 
kaç gün sonra başlangıcını söylemiştir. 

Yeni bir denis altı gemui 
Taranto, 21 (A.A.) - Veni Pietro 

Micca denizaltı gemisi çok parlak dal 
ma deneçleri yapmış ve 108 metre de -
rinliğc kadar inmiştir. 

1 tul yaya gelen japon salgııı 
Torino, 21 (A.A.) - General İto • 

nun başkanlığı altındaki japon ınicl sal· 
gıtı buraya gelmiş ve başlıca endustriel 
kurumlarını gezmeye başlamıştır 
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Komşu/arımzzda 
neler ol11yor? 

SURİYE'DE: 

§ Bugünlerde Mısır'da bulun 
akta olan Hicaz kıralı Emir Su

ud'un Şam'a da uP.rama5ı bekle -
nirken bundan, sı) asal olduğu sa-

rlan bir takım sebeblerle, vaz -
geçtiği öğrenilmesi üzerine Suriye 
ulusa) blok uyeleri toplanarak 
ulusçularla uluı.çu gençlerden bir 
p,alkurul eçmege ve Emir Suud 
Amman'a geldiği zaman karşıla . 
ma törenine katışmağa karar ver
mişlerdir. 

FILISTİN'DE· 

§ Kudüs halkı susuzluktan çok 
ıııkmtı çekmektedir. f-lül<ümet, beş 
günde bir su dağıtacağmı bildirdi
ği halde bir haftadan beri su ve -
rilmemiş mahalleler çoktur. 

§ Emok'taki topraklardan ço -
junun sahibi olan Sami Kabani, 
\ir çok islim onmlarma gönder • 
diği bir mektubta "bu topraklar • 
.tan 2000 dönümünü yahudiler is
lediği için satacağını, ancak ken
dileri alıcı olurlarsa dönüm l:ıaşı -
.. 5 lira kıracağını ve bu 2000 dö
aümü bu f&J"llarla almazlarsa son
n ıızıltıya kalluımamalarmı,, bil
dirmiıtir. 

~ Filistin'e japon malları tim
diye kadar pc::k az gelirken, bu yı
lan ilk üç ayında, 162.000 İngiliz 
liralık japon malı girmi§tir. 

liULGARİST AN'DA: 

§ Bulgar kültür bakanı Gene -
ral Radef, Utro gazetesine, yeni 
kültür sıyasasınm ana çizgilerini 
fÖyle bildirmittir: '•Jimnazlarda, 
liselerde ve ünİ'nrsitede okuya -
cak gençlerin sayuı, ihtiyaca gö -
.,e sınırlanacaktır. Çünkü bulgar 
aüfusu, son on yılda o/o 15 ve ay -
.tınlar say111 da ro 300 artmıflır. 

Memleketin it kapaıitesi bun
lara yetmemektedir. Meseli geçen 
711 liselerde 43000 talebe vardı ve 
bunlardan, kız erkek, 8000 i dip
loma aldı. Halbuki bu diplomalı . 
lardan ancak 3000 - 3500 kadarı 
için it bulunabilecektir. Bundan 
dolayı bu yıl jimnazlara ancak 
IOOO talebe alınmuı kararla9tı -
nlmıttır. Köylerden tehirlere gel
mekte olan ıençlerin, bu auretle, 
1erlerinde kalarak topraklarını 
.taba iyi ekip biçmeleri sağlanmıı 
olacaktır .•. ,, 

§ Bu yıl, ipek kozalarını larım 
taankaaiyle kooperatiflerin aatın 
almaları hükümetçe kararlattı -
wdmııtı. Banka timdiye kadar 
1.350.000 kilo Yat· koza almııtır. 
Bunlardan 450.000 kilo kuru 
,ıkanlacakbr. Banka ha21rlık
lıırrını bu ayın sonuna kadar biti -
l'ecek ve kozalarını bulgar ipek 
fabrikalarına satmağa ba§lıya -
eaktır. Söylendiğine göre dış pa
zarlar, bu yıl bulgar kozalarına 
sok ilgi göstermektedirler. 

§ Bulgaristan'da küçük artı -
Yım için bulunan orijinal bir usul
le, para artıranların sayısı günden 
güne artmaktadır. Bulgaristan'da 
posta yönetgeleri de biriktirilmek 
üzere kendilerine yatırılan parayı 
kabul etmektedirler. 1934 yılı so
nunda bu yönetgeye yahrılan pa • 
nnın tutarı 1.378.000.000 levayı 

bulmu~tu. Buhran yıllarında pos· 
la. artırım kasasına yatınlan para
lan üç kat artmıttır. Buranın 
l»elli bir takım müıterileri vardır. 
·1929 yılında buraya 185.596 kişi 
425.873.000 leva yatırmışken, 
1934 de 227.605 kisi 1.077.381.001 
leva yatırmı§tır. l929 da kasa 
146.623 kişiye 413.905.000 leva 
ödemişken 1934 de 372.493 kişiye 
879.162.000 leva ödemistir. 1929 
da yeniden verilen 35.098 artırım 
cüzdanına karşı 1934 de 54.762 
li§İye yeniden artırım cüzdanı ve
rilmiıtir. Bu sayılardan anlaşıldı -
ğına göre, 1929 da bir kişi ortl! la
ma olarak 2.295 leva yatırmış, 
1934 de ise bir l.i 0 ,nin yntırdrğı 1 
para ortakma olmak 2.519 le' C\vı 
bulnuştur. 

ULUS 

d o 

Son günlerde ita/yan - habeş anla§mazlı{!ımn ön plana geçmesi, bütün dünya gazetelerinin 
gözlerini bu İ§ üzerine çevirmİ§tİr. B uyüzden de, bir çok önemli meseleler arada kaybolmaktadır. 
Amerika anasal kanununun değİ§tirilmesi de bunlar arasındadır. Vaşingtondaki Yüce Hakyeri 
N. R. A. mn anasal kanuna uygun olmadığı yolunda bir karar verdikten sonra, Amerikaclaki bü
tün sıyasal hayat, N. R. A. nan de11letçi prensiplerini de içine alarak anasal kanunun cleğiıtirilip 
değiştirilmiyeceği meselesi etralında dönmektedir. Değişiklikten yana olanlarla buna kaT§ı olan
lar arasında sert atrşmalar olmaktadır. Nevyorktaki Today dergisınde çıkan aşağıdaki iki yazı, 
değişikliğin yapılmas~ ve yapılmaması hakkında iki kişinin Va/ter Lipman'la Reymond Moley'in 
düşüncelerini göttermekteJir. 

Anasal kanunun degiştirilmesinden 
yana olan B. Reymond Moley bundan 
bir kaç zaman once. 1936 eçimlerinin 
bu iş hakkında büyük ve kesin bır ge
neloy olması gerektigini yazıyordu. 

Bunu yazarken de, bilerek veya 
bilmiyerek, bu cümlede, vaktiyle kulla
nılmış kelimelerin aynını kuJJanıJ ordu. 
8 haziran 1920 de sena uluslar sosye -
tesi ve barış andlaşmaları sıyasasında 
cumur başkanı Vilsonun peşi sıra git· 
meyi reddettiği sırada, ünlü 14 mad -

delik prensipleri bulan adam bu du • 
rumdan çıkmanın yapılacak olan seçim· 
)erin büyük ve kesin bir geneloy şek
Jini almasiyJe kabjJ olduğunu söylüyor

du. 

11 ilso11 p11rti.<ci ıuunl yıl<ılnıı~ıı? 

Geneloy yapıldı ve herkesin bildiği 
gibi, muzaffer bir barış yapan ve kcn· 
disinden önce hiç kimsenin eriş~edi. 
ği bir ün kazanan cumur başkanı Vil
son, ezici bir çoğunlukla seçimleri kay
betti. O kadar ki, yukardan a§ağıya 

ursılan Vilson partisi ancak 12 yılda 

belini doğrultabildi. 
Bununla beraber, şurası da doğru • 

dur ki tar.ih her şeyde tekerrür etmez 

ve belki de B. Ruzveltin danışmanları, 
Vilsonun partisini bir defa yıkan yan

lışı yapmazlar. 
Fakat ben kendi hesabıma onlann 

bu yanlışı yaptıklarına inanıyorum ve 
sebebini de söyJiyeceğim. 

Filhakika ben, B. Ruzvelti, federal 

hükümetin endüstri ve tarım üzerindt 
yapacağı kontrolu genişletmek üzere 
anasal kanunda değitikli.lder yapmağa 
ııevkeden kimselerin projelerinde ana 
yanlışı isbat için çok basit bir çarf ol
duğunu düşünüyorum. 

De~iklik istiyenler, seçimdi! 
kaybedecekler! 

Özel kurumların yapacakları işi 

kontrol için federal hükümcte sınınız 
yetki verecek surette anaaal kanunda 
bir değlşiklik yapmayı ileriye süren 

kimse, ~çimlerde adamakıllı yenilecek 
tir. Böyle bir değişikJiık hakikatta A
merika hükümetinin federal mahiyeti · 
ni ortadan kaldırmak demek olur ve 
böyle devrimci bir projeye karşı gele. 
ce-lt olan ezici bir çoğunluk buluna
caktır. 

Öte taraftan, bahsettiğim değişiklik 
hükümete sınırsız bir yetki vermelaıi • 
sin yalnız onun yetkisini genişletmek. 
le !kalırsa, böy1e1ikle hiç bir pratik 
faydası olmıyan bir formüle varılmış 
olacaktır. 

Anasal kanunun sınırlandırılmı bir 
şek.ilde değiştiril~ini göz önünde tu
tacak bir metni kimsenin yazamıyaca • 
ğını söylemek imkanını bana veren şey 
sudur: Yüz yıldan fazla bir zamandan. 
beri Vaşingtondaki yüce hakyeri fede
ral hükümcte verilen yetkinin kapS2lllı 
hakkında bir çok kocaman eserler yaz· 

makta, fa:kat bu yetkinin ne olduğunu 
bir tiırliı açık bir tarzda tarif edeme • 
mektedir. Şu halde. yüce hakyerınin 

yüz yılda beceremediği işi, B. Ruzvelt
le danışmanlarının. anasal kanunu de 
ğiştiren bir kaç cümle ile başarahile • 

ceklerir.i sanmıyorum; yapamıyacak -
lar, çünku bu imkansızdır!. Yetkin.in 
federal bir sist mde dağılışr, hayali 

bir formülle kontrol edilemez. Bu, de
vamlı bir adaptasyon meselesidir ki in. 
san kapasitesinin dışındadır. Bir insan 
çok çapraşık olan niyetledni bir kaç 

cümleye sığdıramaz. 

Öm·ı~, yuı11lm·al: rJ,.if;şil..Jilc 

cıııtanmalı! 
Onun için, önceden anasal l: n n • 

da yapılacak değişikliğin ne olduğu · 
s:ıptanmadı:n bunu deP,iştinnekten bah 

setmenin, intihar anlamına gelen ı;ıya
sal bir kabadayılık oldugunu s;ımyo · 
rum. Böyle bir hareket tarzı aynı za. 
manda biı çok umutlar ve ~üpheler U· 

y .. ndırmaktadır. Eğer iş, pratik sonuç 
lar vernuyen nomal bir şekil meselesi 
olmakla kalsaydı, insan bunun bir 
"yetkiyi merkezleştirme,, yahut da ön. 
ccden etkisiz kalmağa mahkfun bir for· 
mili oyunu olduğunu söyliyebi1irdi. Bu 
sonuncu şekilde, seçmenlerin çoğu, ana
sal kanundaki değişiklik projesini bir 
SEÇİm manevrası, yahud da -daha kqtüsii

niyetlerini açıkça söylemek yiğitliğini 
gösteremiyen kimselerin federal siste
mi yııkmak için yaptıkları sahte bir gı· 
rişim olarak göreceklerdir. 

... Ben.im fikrimce, Nev Dcal, bu 
memleketin ekonomik hayatını düzen
lemek ir.tiyen kimselere geniş yetki ve. 
rihnesi için bir gcneloy yapılmasını 

gerektirmez. Hem Ncv Deal, hem de 
bu işi ileri sürenlt:r yenilecektir ve 
Nev Deal de, bunu hak etmiş olacaktır. 

Valter Lipman 

B. Lipmanın Nev Deal'ı korumak 
üzt:re anasal kanunda yapılacak deği -
şiklildere karsı ileri sürdüğü kanıtlar. 
cumur başkanı B. Ruzveltin danışman· 
Jarına söylenen sözlerle başlamaktadır. 
B. Lipman, Vilson doktrinlerini yıkan 
ve yeniden yapılırsa demC)krat partisıni 
bir kaç yılda yok edecek olan yanlış . 
ların yapılmaması kin onların dikka -
tini çekmistir. 

llerkes için diizuiin lwyHI 

111.andardı. 
... Arr.erikcıda bütün bir nesil için 

başlıca mesele, ekonomik mekanizm:ı · 
mr.ıın, bugün olduğu kadar büyük bı. 
yurddaş sayısına düzgün bir hayat 
standardı verec.eik şekilde düzenlenme. 
si için gereken çareleri aramak olmu§
tur. Sonunda, lbu hedefe varmak için 
hüıkümetin ekonomik kuvvetler üzerin· 
de az çok bir kontrol yapması gere1cti. 
ğ.i kabul edilmiştir, ki hiç bir şey bu 
ekonomik kuvvetleri kanalize etmezıu: 
bunlar, demokrasinin hedefi olup onu 
haklı ve doğru gösteren (6osyal değer
ler) i de eninde sonunda yıkacaklardır. 
Bazı kimselerin geçmiş günlerdeki e · 
konomik şartları anmalarına rağmen, 

- kıi o zamanlar bu gibi meseleler çok 
defa bir kamun veya bir il~enin sınır. , 
larını aşmıyordu - şunu ilk ve son o
larak söylemeHyiz ki Maşinizmin i1er· 
leyişi nasıl durdurulamıyorsa, bu da • 
yanıJmıyan eğJim de durdurulamaz. 

ı:. Ruzuelt. 11re11sipini l 9.'J2 df• 
tle anllltmı,.lır. 

fcte bu durum karşısında B. Ruz
velt 1932 de, federal hükümetin, mem· 
leketin türlü kategorilerinde bir takım 
düzenlemeler yapmasına im1can vere . 
cek olan prensipi ileri sürdü. Seçim ha-

PARİSTEKİ 0ÇLER KONFERA?-lSJ 
Habeşistan hartası etrafındaki oyun 

(lzvestiya, Moskova) 

zırhkları sırasında verdiği söylevlerde, 
yapılacak olan Nev Deal'in preneipleri· 
nin çoğunu anlatmıştı. N. R. A. da 
bu söylevlerde göz önünde tutulmu9tu. 
ve cumur başkanı B. Huver bunu o ka.. 
dar iyi anlamıştı ki, B. Ruzveltin açtı
ğı savaşa, onun devletçi pr.ensiplednc 
kuvvetle karşı gelmek suretiyle cevap 
verdi. 

lllus, ıV.R.A. Han ywwdır. 
Amerikan vatandaşlarının hangi ta

raftan olduklarını biliyoruz.. 1933 de 
yeni cumur başkanının projelerinden 
bazıları kanunlaştırılarak yeritilmeğe 

başlandı. 1934 de yeni seçimler yapıl. 
dı ve bunların başlıca temeli. B. Ruz· 
veltin açtığı ekonomik ve sosyal sıya· 
sa idi. Bir kere daha seçmenler hiç çe. 
kinmcôen, bu sıyasaya karşı gelenleri 
ortadan kaJdırdılar. 

Halbuki 1935 de V84ingtondaki yü
ce hakyeri N. R. A nm anasal kanuna 
uygun olmadığını bildirdi. Yüce hak· 
yeri bu karariyle, tanm hakkındaki 
kanunları, para biriktirenleri koruma 
itini ve te.irli bir R. N. A. yı süreık1i 
bir şekilde devam ettinnenin imkanı 

olduğundan şüpheli bulunduğunu gös. 
termek istedi. 

Deği~iklik ııa~ıl 'J''fnltıbilit? 
Amerikanın büyiık hukukçuların -

dan biri 7 temmuzda Nev Deal'e ileri 
ıürülen ekonomik değişikliklerin, ana· 
sal kanunda esaslı bir değişikliık yapıl. 
madan da kotarılabileceğini isbat edi· 

yordu. Yani memleketin, özel kurum • 
tar üzerinde hükümetin yapmasını 1932 

ve 1934 de kabul ettiği kontrol, bu yol
da kalınmak ir.tenilirse, anasal kanun. 
da yapılacak bir değişiklikle kabul e • 
dilecckti. 

Ben yüce hakyerini verdiği karar • 
dan dolayı tenkid etmiyorum. Fakat 
hakyerinin, seçmenlerin yönetmenler • 
den iki defa böyle yapılmasını istedi -
ği bir şeyi kongrenin yapabilmesi için 
bizi - haklı veya haksız - anasal ka· 
nunu değiştirmek zorunda bıraktığını 
düşünüyorum. 

'"Moda31 gernıi~ prensipler,. 
..• B. Lipman N. R. A nın memleke. 

tin hayatını ve ekonomik çalışmasını 

düzenliyemiyeceğini sandığı için. N. 
R. A yı korumak üzere yapılacak de -

ğişi:kliğe karşı gelmektedir. B. Lip • 
ınan bir kaç yıl önce aynı enerji ile, 
çocukların çalışmaı.ının yasak edilme. 

si hakkındaki kanunun da anasal ya -
saya eklenmesine karşı durmuştu. Bu· 
nu yaparken de, hükümetin bazı me • 
sc)e,ere karışmaması gerektiği yolun • 
daki modası geçmiş prensipe dayan · 
mıştı. Fakat bu, çocukların vaktından 
önce iş hayatına atılaraık ölmelerinin 
önüne geçiyordu. 

O zaman, B. Lipman'ın müdafaa 
ettiği prensip kurtuldu ve çocuklar 
fabrikalarda çahşmağa devam ettiler. 
Yüce hakyerinin kararı onları, hiç en. 
gelsiz. çalışt·::mağa izin vermektedir. 
Çocukların fabrika atölyelerinde ezil
melerinin, amerikan medeniyetinde bir 

leke olarak kaldığını söylemek lazım 
mı? 

Bir vrnıuip kurtubmı tlu ... 
B. Lipman gidip bazı atölyelerle şe .. 

hirlerimizin bazı sokaklarını görsün; 
o zaman. güzelce hazırladığı ve hoşa 
giden kanıtlarının, çocuıkların çalış • 
ması realitesi karşısında acıklı bir tarz
da dağıldığını ve bozulduğunu göre · 
coktir. N. R. A. kanunlarının anasal 
kanuna sokulmasına karşı durmak iç.in 
ileri sürdüğü prensipler de böyledir: 
Bir prensip kurtulsun da, varsın sefi • 

llik hükmünü yürütsün! 
Reymoml Moley 

22 AGUSTOS 1935 PERŞEM 

Biliyormusunu 
ki ? .. 

§Geçenlerde Fran ada, Pari 
Liyon - Akdeniz demiryolu üze 
rinde, sık sık rastlanmıyan bir k 
za olmuş, yürümekte olan bir tr 
nin lokomotifi patlamıştır. Aşağ 
daki fotoiraflarda görüldüğü gi 

latlayıf yukarı doğru olmuş ve 
.n, blok halinde, havaya fır • 

ladıktan sonra ateıci ile yardım • 
cısını da beraberinde sürükleyip 
öldürerek, iki yüz metre uzağa 

dütmüıtür. Kazanın su eksikliğin
den ileri geldiği sanılmaktadır. 

Ş Kafkas dağlarının en yüksek 
noktası olan Elbruı tepesine 
( 5.597 metre) bir telefon hattı ya· 
pdmıttır. Bundan yükseklere da· 
ha telefon kurulmadığı için, Sov· 
yeller yeni bir rekor daha kırmıf
lar, denilebilir. 

§ Japonya. bu yı)m ilk dört 
ayında Arjantin'e 14.840.000 pe • 
201 değerinde mal satmış ve geçen 
yılın aynı devresine nisbetle Ar -
jantin'e yapılan japon çıkatı o/~ 149 
artmıştır. Arjantin'e giren japon 
mallarından ayrıca bir vergi ah& 
dığı halde bu artıklık. japon "do-
kumalarının İngiliz dokumaların· 
dan % 25 den 40 a kadar ucuz ol • 
masından ve Arjantin'e giren 
Mancister dokumalarının böyle • 
Jikle yerini almasından ileri gel • 
mektedir. 

~ İngiltere kıralı Hindistan 
anasal kanununu onaylamıştır. Bu 
kanun, parlamento karma komis -
yonunun görüşlerine uygun olarak 
hazırlanmış olmakla beraber üç 
prensipi de içine almaktadır: vi -
)ayetlerin erkinliği, Panendiyen 
birliği ve ihtiyati kayıdlarla so • 
rav. Kanun yürümeğe başlar bat· 
lamaz federatif yönetim başlıya· 
cak değildir. Çünkü hind devlet· 
)erinden bir takımı erkin, bir takı 
mı değildir. Parlamentonun, fe<le· 
ratif yönetimin başlamasını iste -
mesi için, devletlerden yarıdan ço

ğunun federasyona girmc.ği iste f 

mesi şarttır. Genel vali, federasyO' 
nun bütün icra kuvvetini elinde 
tutmaktadır. Dış işler ve sü baka
nı kendisidir. Hindistan parla • 
mentosuna karşı soravlı on bakan 
genel valiye yardım edecektir. Fe· 
deral kurulun 250 üyesi olacak ve 
bunlar beş yıl için seçileceklerdir. 
Bundan başka bir de 150 üyelik 
bir damftay olacaktır. Genel vali 
lüzum gösterecek olursa bu iki k'ii-
rul birlikte toplanacaktır. Hindis
tan ·ın korunması, dış işler bakanlı" 
ğı, emeklilerin aylıkları ve borçlar 
hüdcelerine parlamento karış~ı· 

yıu:aktır. Bu büdceler genel büd· 
cenin o/0 80 ini bulmaktadır. 

Bu anasal kanuna Hindistan' .. 
da çok karşıt olmakla beraber in • 
gilizler bunu, Hindistan'ın erkin
liğlne doğru atılmıı büyük bir 
adım saymaktadırlar. 
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Cebeci ı 
m hiraı cıcldiJc.-urmege ç .. lış.art1k ', rım 1 
yana kaymrs. çenesıni bırakır. 

- Ne oldu da yedin . tt.r bakalım 
~ c:.ı1:.u .. akm bize takı;or to\ibeler ol

sun, tövbeler olsun .. 

Demindenberi gio0r..dt: bılı:t almak 

- Cebeci! haydi bir kişi kalkıyor! 
Cebeci. 

İstasyona, Dikmen'e, Cebeciye gide
ıtek otobüsler, giinün her faatinde deği
ten ve her \"akit biribirlerinden kolay
)ı.Jda ayrılabilen yolcularla dolar, bo

'alır. 
Sabah Cebeci otobüslerini Ta~han'· 

dan, Samanpazarından dolduran yolcu
ların hemen yüzde dokı;anı konuktur. 

Hem çoluklu cocuklu konuk. 
Öğleye doğ;u Cebeciye gitmek i~ter

seniz kula.klarınızda yalnız yarım saat 
bel' . . c b . ' u bır saat uza) ıp giden bu .e ecı · 
Cc-beci ! haydi kalkıvor ! Var aıı Cebe
ciye naraları. getire. getire yanınıza, 
ya va.ktıni :::asırmıs bir konuk. ya çarşı
dan alacagmı alm~ş. alış verişini bitir
ırniş. gene bir kadın, ya tembel bir işçi 
\le yahut da gününü akşama kadar kah
Vtde geçirmekten vaz geçmis, ihtiyar 

bir emekli getirecektir. 
Akşam üstü be;ı buçuktan ı;ekize ka

dar biribiri ardınca dolup giden oto
oüslere artık yardımcı şoförlerin müş
teri çagırmas; lfürnnısuzdur. Müşterile
:line t1rabanm arka kapılarını açıp Iia
Pcunakla günlük işinin en bunaltıcı kıs
ınmı başaran şoför yamağı arasıra "Ct· 
heci .. Cebeci .. kalkıyor Cebeci., formii· 
lünü, uzun zamanların kendisine verdi
ği bir alıs.kanlıkla ve gene ancak kell 
elitinin gÜç duyabileceği kadar yüksek 

•e4'le mırıldanır. 
Cebeci otobüslerinin bu vakte kalan 

tnüşterileri çok zamanlar biribirlerlıli: 
tanıdık yüzlerdir. Yolda sıyasal fikir

lerden aç karnına insanın ağzını sulan

dıracak kadar tatlı tatlı anlatıln yaz. 
Y~ek1erine varıncaya kadar her türlü 

lakırdı, on on beş dakikahk bir zaman 
~nde, araıba tekerlekleri kadar hızla 
d"" oner ... 

l{ucağındaki tombul yavrusunu bir-
8"2 önüne doğru tutup fırsat buldukça 

ttrafını inceleyen gene .. orta boylu ve 

t>iraı fazlaca etli bir kadın yanında ço
cu-ğunun bohçasından oyuncağma va

rıncaya kadar, kendisinin çantasından 
Yazlık eşarpına kadar yüklli kocasına 

ısesJ~nir. 

- Hamam önünde inelim pazara uğ-
1.arız. Bak~na ı;oför Hamaınönilnde du

rac;alcsm. 

İnce ve kesik 1'e&ik sulcrinj bir 
&İnger makinası gibi ;,ıeten çenesiyle 

~u işini bitiren gene kadın bu sefer ~e 
ınmeğe hazırlanır .. Ön« hafif .. hafıf, 
}'arı bükıüm, k~küllerini, sonra beresi

ni, daha sonra buru~·UP buruşmadığını 
kontrol etmek için etekliğini yoklar v.e 

koc.asının on parmağı içinde ancak sol 
dinin serçe parmağına ilişmek imkanı
nı bulahilen çantaı::ma sarılır. Açar, 

düzen vermeğe çalıştığı yüzünü bir iki 
ısan-ıyc olsun görmeğe va.kit bulamadan 
bir sarsılma ile ve şoförün bize göre 
kötu fakat kendi aralarında olgun ve 

hatn ı say ıhı narası duyulur. 

- Çabuk olalım Hmwnönü ... 

Yeni bir o;arsJJma daha, tekrar yo
la başlayan otobiisün cJeıninki sesı yıik-
t:oelir ... 

- Ce.beci .. lccı.beci var mı? 

Şişman bir kadın kımıldanır gibi 

komışımağa başlar. 
- Bilmiyor musun .. a canım .. elbtt-

te var .. Sonra bize ve arabada buJ~

lara döner: 
- Ne acayip adamlar. Sanki İ!iceıbc-

ciden istasyona dönüverse ne çıkar .. 
parasız gdmiyonızya .. 

* 
Ce-beciye günün hangi <;aatinde olur

sa ol~un giden mutlak derin bir sükutla 
karşılaşır. Ct:bcd belki şehiriınizin en 
sessiz bir ko~esidir. Orada insan istemiye 
istemİye yavaş konuşur. Biribirleriyle 

pek geniş olmıyan aralıklarJa ayrılmış 
<'der: günc!'C bakan yüzlerinı önlerin· 
deki bahçelerin gölgeleriyle serinletir
ler. Her bahçe ak,.am konuklarını gü
rültüsüz bir kıpırdanışla karşılar. On 
beş yirmi ev ötede ~lan bir gramofonu 
kolaylıkla dinlemek ve hatta onun ha
vasına uyup mırıldanmak günün her sa
ati için imkinhdır. Yaz Cebecinin çi
çek meraklıları için bir smaç devresi
dir. Bir bahçenin boy boy yük.selen 
türlü çiçek fidanlarına bir diğer bah~
nin geniş ve yemyeşil kameriyesi bakar. 
Hat ta basık beton duvarlardan boyun
larını bugün sırıtan ay çiçekleri biJe 
Cebecinin saatlerini dolduran birer ko
nuşma mevzundur. Saat yedi ile sem 
arasında İç Cebeci yolu zengin renkler
le ve biribirinden fürtün tuval<:tlerlc 

kaynaşır. 

Bu yaz günlerinin hemen dörtte ü

çünü temiz boyalı evlerinin pancorları 
arkasında geçiren Ctbecinin gene ba
yanları için bir akşam töreni veya gü
zelliğin bütün genişliği ile yapıldığı 
bir §iir vaktidir. 

Yalnız her gürüldiyü derin bh sü

kuttan süzüp kendine maleden Cebeci, 
istnyonundan tikayetçi midir bilmem? 
}lele pazar günl~ri bir vapur güvertesi 
ni andıran bekleme salonundaki gürül
tüler bir kaynaşma halinde Cebeci il~ 
kucaklaşırken; sessizliğe.. daima duru 
bir sessizliğe alı§'W• bu çeven i&tuyo
nun frstıkçısından dondurmacısına ka
dar, kcetaneciainden bardağını ı;ırasına 
göre kırk paraya ucuzlatan huvarda a.y
rancıama kadar her satıcısı ayrı ayrı 
dinler. Bu vakitler istasyona en çok 
Mamak .. üreğil .. Kaya' için gelinir. 

trlli ufakh tam sekiz ni:ifus başın
da, reiı olduğu, kucağındaki yeni r.üı
ten ayrılınış süınüklil, fettan çocuğuy
la kafilenin en önünde yürümesinden 
belli olan bir bay yeni açılan gişeye 
yanaşır. Arkasından bir ~rid gibi uza
yan aylesi bir an bilet yerinde topla
nır. İçlerinden iri tombul yapılı beş al
tı yaşlarında bir çocuk biraz evel simi
dinden koparıp yiyen annesine ağlar, 
••gitmiyeceğim .. ver simidimi .. ver .• ,. 

Daha henü.ı gelinliğinin yedi veya 

sekiz baharını görmüş taze, uzun za
mandanberi kaynanasının surat asma
sındaki sebebi öğrenmek merakına dü

ser .. ve usulca sorar: 
· _ Gene ne oldu? 

ihtiyar kendisine demindcnberi sa
bırsızlıkla sorulmasını beklediği bu s<i
zün bu söz olduğunu saklamıyacak ka 
dar açık bir sevinçle parlayan gözleri-

i~in sıra bekleyen kafile başkanı kesi1-
miş yedi biletin parasını vermek iç.in 
tJini cebine atacağı sırada kuc:-ğındaki 
çocuğunun burnu gözüne ilişır. Mendi
Jini çıkarıp kesilmiş biletlerin parası

nı bekleyen biletçiye aldırış etmeden 
ttmizlemeğc baı;lar .... Derken keskin bir ı 

düdük .. bir lokomotif gürüJtüsü: Ma- 1 
mak !, Üreyil !, Kayaş ! naraları .. çan se
si.. gA!nt çatlak bir düdük .. tren; açık 

camları iri taneli İzmir rezzakı üzüm
lerinin salkımları kadar kabarık oldu
ğu halde kısa bir sarsılmayla geriye 
sek.iz ki ilik kafilenin karşılıklı konuş
malarını bir türlü sonuna erdiremiyen 
gelin kaynanasını dönü~~ almak üzere 
uzakJasır .. 

Ccl>eci bu sefer de bağrından bu gü
rült\icü yükü atıp sessiz ve rahat bir 

uyku içinde güneş altında pinekler, pi
neklt-r hem ta akşam oluncaya kadar. 
Ta beyaz ve sarı boyalı evler gözlerini 
açıncıya kadar pinekler. 

Cebeci her saat yumusak vt: rahat 

dfişWıceJerin yatağıdır. Ak~ çiçek 

bahÇ!l!lerinin gece 12 ye kadar kısa gü

lüşlerin, hafif mınltılann .. dağınık bir 

mıMOikinin ahengi içinde büyül nıe bü -

yült>ne genişJ~r ve 12 dt'n sonra derin 

ve bölünmez uykusunu arnsıra. duyulan 

korkak ve dar nefesli be-kçi düdükleri 
verir. Y. S. 

Yeni karma liseler 
. Bu yıl memleketimizin kız lise-

8~ ~Jmayan yerlerinde erkek lisele
~nı~ d~ karma olmasına karar ve
rilmıştır. Buna göre orta okullar
dan diplomalı kızlar memleketle
rinde bulunan liselere girebilecek
lerdir. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - Sıhhiye Vekaleti saati: 
Türkiyed doğum yardım~n 

1~40 - Musiki: 
Mtndelssohn Variations seriıtuet'ı; 

Ferhunde Ulvi: Piyan-0 

20. - Sporcu konuşuyor 

20.10 - :Musiki: 

Li.azt Sonctte del Petrıua. 
Fıerbunde Ulvi': Piyano 
Avrupadan nakil (kısa dalga) 
20.30 - Dans musikit>i 
20.50 - Habe!rltr. 

tsTANB•n 

Ui.30 Bayanlar için jimnastik Bayan 
Aıade Tarcan 

18.50 Almanca ders 

19.10 Dans musikisi (plak) 

20. Profesör Like Amar, keman 

konseri. 

20.30 Stüdyo orktstrcısJ 

21. Radyo caz ve tango orkestrası 

21.35 Son haıbcrJer - borsalar 

21.50 Muhtelif plak neşriyatı 

1 'dında peçe ve çar ~aflı kadın kal nadı 

le t ttırnesine çıkan Burdur Halke11i ko- vurarak ga-·.,te . ı "'} Gunday.ı ba .. -
Aydın, - Ege bölgesinde bir bisik- ı yorlar. Bunun için ilb" , .. 

~~ mız acına şu d" .· 1 
rı .. nası altında çalışan Yıldırım spor drm: ıye-. ı <'l -

-
llurdurlu bisikletçiler aydrnh 

kulübünden öğretmen B. Haydarın baf· 
karılığında beş kişilik trup öteygün Ti
reden Aydına geldiler. Konukları Tire 
ıııınmndan Aydrn HaJkevi bisikl.etçile
ri kar ıladı ve Aydında Halkevi kendi
lerini konukladı. Trup Aydından Na

zilliye giderken yol üstilndcki kamun ve 
köyler~ parti örgütleri tarafından kar
tıJanmı,iar ve ağırlanmışlar, dün gece

yi de Nazillide Halkevinin konuğu o
larak geçirerek bugün Denizliye geç

mişlerdir. 

Bis.ikletçilcr 1437 kilometrelik bir 

gui yapacaklardı. Fakat Balıl«sir il

bayı kendilerini Balyaya göndermiş bu 

suretle geıi 1457 kilometre olmuştur. 

Peçe yaı;ağı 
Aydrn şarkurulunun vcrdigi karar 

üzerine peçe ve çarşaf y~ağı iki gün

dür yeritilmeye ba§lanmıstır. Kadınhı

rımu ı;evinçle medeni kıhklarını ah-

.. _ Bu İftC balkın kendisinin iste-

POLİSTE: 

Çocuk yüzünden kavga 
Dün ı;aat 20 de Tabakhane ma

hallesinde sebzeci Ha.mitle odacı 
Osman bir çocuk meselesinden 
dolayı ka" ga etmişler ve Hamid in 
sopa ile odacı Osmanı başından ya
raladığı anlasılarak yakalannttıt· 

tn 
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1 Kiralık 1 
ı E § 1 v aranıyor 1 
1 ''Önümüzdeki eyltllden itiba· 1 
i'! ren Uç ay için evini kiraya vermek ~ S istiyenlerin 1336 numaraya tele- S 
1 fon etmeleri rica olunur .. , >"l 
1 1-3667 ~ 
iT""11rlll.lllllllllllllll~~ 

arkad~Jarı ile bir arada 

yip yaptığı bir durum vardır. Uray 

bu kararı genel duygulardan esinlene

rek vermiştir. Kararın yeritilm~sine 

başlanalı iki gündür görülen durum da 

bunu göeteriyor. Aydın urayının bu 

kararına i1imizdeki diğer urayların da 
uyacaklarını işitiyorum. 

Hava kurumu ii~t·lc•ri 

Germencik kamu.muza dlin Ayuın 

hava kurumu başkanı Ahmed Arkaynm 

ba~kanhğında Halkevi ve hava kuru

mundan bir kurul geler~k halk ve köy

lülerimizle görüşıtüler. Dün yeniden 

190 üye yazıldı. Bundan önce yüken ve 

kuruma yatırılan 1000 küsur lira bunda 

dahil değildir. Bu işte çok çalışma ve 

ilgileri görülen kamıınbay B. Süley

man Yalçın.kaya. şarbay ve parti baş.

kanı Tevfikçeviren ve kurum başkam 

Dr. Sabriye kamun adına te. ekkür et

mcği bir ödev sayarım. 

Son düzeltmelere göre 
Kılavuzdaki yeni 

kelimeleri 

ası] kullanmalı)1I 
~u adla çıkan kitapta (Ulus) 

d~kı {Kılav.'.1z dersleri) toplanmış 
ve en son turkçe yazılardan örnek: 
ler konmusttır. Kitabın sonunda 32 
sayfalık bir endeks vardır. Burada 
kılavuzdaki birçok yeni kelimelerin 
tUrk~eden osmanlıcaya ve osmanlr
ca.dan türkçeye kar§ıhklarr gösteril
mı§ ~e bunların örnek yazılarda 
?angı sayfalarda kullanıldıkları da 
ışaret edilmiştir. Kitap 16S sayfa. 
dır. 

İıstanbulda Ahmet Halid ve An 
karada Akba kitapevlerinde 50 ku
ruşa &atılmaktadır. 

!!!~VS'un rtmıanı: 
Tefr"k~ · 8 -

Sinir ve sıkıntı dolayısiyle Levis bütün bu 
serüvenleri, bir sinema hızı ile, ilerletip du
ruyor. Ve "küçük rolleri,, , "asıl ro11er,. den 
ayırd etmeğe ancak vakit bulabiliyor. Ka
dın! ona - bilmez neden - her zaman ka
dın lazımdır: yandan yüzlerine bakmak, ar
mağanlara boğmak, sarhoş etmek, zihinleri
ni açmak. ahlaksızlastınnak. karakterlerini 
sağlamlastırmak, koğmak, hiddetini geçir· 
rnek, yatrrmak ve bir kac gün yabancı•edebi
yatları öğretmek, yalnız başına yemek yeme~ 
mek, uyanmak, yanlış attığı adımları düzelt
mek, hakikati kovalamak, yolculuk etrnek 
icin ... Hele yokuluk etmek için. Kadınlar 
yolculukta, her yerdekinden daha sevimli • 
clirler. Yolculuklar, başka rubalarla bitmek 
üzere, rubalarla başlamaz1ar mı? Bunca şe
hirlere. insanlara ve göreylere karşı sadakat
sizlik, bir o kadar yatak ve yorgan içinde bir 

~ra adını yazacak, her durakta, kendisine 
... e

1 
ml~ket eşyası alınmasını bekliyecek <le-

gı mı? ' 

t3ğ~armın baş dön~ürücü inişleri gelip gecti. 
a_ a sonı a gece, ta İ talyaya kadar devam 

ettı. --
• 

Levis ve )ren 
Ya.um : Pol /,fORAN 

. Na .. hi BAYDAR 
Tiirk<;eye çevıren: s .. 

No. 412 RiJnuvar ( Ernestin) 15.~~t~şri~ 
19 ... On yedi yaşında. Şüvazö/ geçı .ınd ;isi 
:numarada. Kız. Çilli. Cok yumuşak bır e • B /O" .. o 

1-tar. Sabahleyin ra5tladım, o akşam u 
ormamna giı tik .. 

Sonra, bmrnn altında: 
· · · rin 

No. 411 J!alpen (Jorjet) 14 blTı~c.rteş. 
19 · . ' . d K· Jlo teızı/Jkevm-

··· Y1rm1 sekız ya.şın a. a . . d b · . . E kek gıbı puro 
e ırıncı manken. Esmer. r . 

~·igaras1 içiyor. Araba ile gezerken .. Marsı -
}'al'a verildi .. 

·· ·· deki ha
.Kırmızı def teri karyolanın onun 

] B'" ·· bu kadınlar. 
ının üzerine auyor. utun ' 

lutfedici, hırslı, inanlı, kederli, ço~ ~eslen · 
'ft.. • • • • • k aJayrp gıd1yorlar . 
..,.,ş veya aç, bırbmnı ov 

o kadar zevktir. 
Levis Sicilyaya yalmz mı gidecek? Hal-

buki bu. kadınla birlikte yapılacak bir yol -
culuktur. Bir fantezi eşyası, saUŞ salonları 
kataloğlannda denildiği gibi, "bir çok ama
törlerin elinden geçmiş,, çok güzel bir hay -
vancık - ki hep kendinde11 bahsedecek, ba
vul anahtar1arm1 bulamıyacak. buğulu cam-

Hayır, Levis yalnız başına ycla çıkacak. 

. Levis, hemen hiç uyuma:t. Sabaha karsı 
hır kar t E d "" ~aa ··· v e ses yoktur. Dısarda yağ-
mur yağmaktadır. Saat sabahın ücünü ça • 
~ryor. İşte, çalışmak icin tam vakittir. Yastı
gının altından bir dosya çekip ahyor: A vru
p~ kanunlarına göre toprakaltma nasıl sa
hıb olunacağı hakkında etüd .. Kod Napolyon 
Pecçoni kanunu. 18 mart 1873. 

s Sayı~.a .. ken~rl~rına bir şeyler yazıyor, 
onra gozluklerını takarak San Luçido ma

den] · · · ı · - . 
h 

erını ış etmek ıçın bır mukavele projesi 
azırhyor. 

~II 

Paris - Liyon - Akdeniz simendif eri Le _ 
vis'i, çabucak ve daha genç yaşında, Paris 
hayaundan alıp götürdü. Liyon durağının 
saat kulesinden. s_on;a. ak am yemeği sıra -
sı.?da, .s~n ı_ı:e~.nmn mce eskisleri, birer birer, 
gozlermın onunden kayıp gitti. Burgonya 

~evis, iş adamı gibi, yalan yanlış ve her 
vakıt acele.. ve hiç bir vakit gözlerini ve 
~albini açmad~~ baştan başa dolaşmış oldu
bu Avrupayı .~ılıyordu. Değişmeyen yol pro· 
gramlarıyJe onceden tertiplenmiş biJetleri 
karmakarışı~ etmekten pek hoşlanmakla be
raber yol tarıfelerini de, yolun nereden b 
l~yıp~ ~ere?e bittiğini de bilmez de w ·ıa· Gaş
nıc:.lıgı d r w •• gı 1. e-

~ erın ıge ustün tutardı ve b""f" -
~aşları gibi onun sinirleri de hız1: ~n ~ag
ıdi: iş zevki onda serüven zevki idi çaf r anı 
oyun . . · ısması 
cal oydnamak gıbı. anarşikti, fercliğdi. bu 
• rsma a memleketin ve , . · . 
Yaçları ı·· .. . ya zamanın ıhtı -

c usuncesı yoktu. 
Levis, Paristen değilse bile Fransada 

cıkmayı se d" M n . . ver 1• • Vandemank'm d a•w· gıbı bu "kosm r . e ıgı d d opo ısson,. , Parıs dtwarlannm 

lışhm a Fransa sınırlarının dışındakinden 
c a a çok şaşırırdı. 

Memleketten cıkmak. memleket d"" 
mekten so e on • . . nra. en cok ho~ı mlan seydir L 
vıs Italyaya. cocuklar P-İbi sevine . . . ;-
vardı '' ıçınne 
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Ankara Belediye Reisli2:i İlanları 
f LAN 

ı - Yenişehirde 1325 ınci adanın 2 parselinde ada fazla ı (77, 
50) m2 yer açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (155) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (11) lira (63) kuruştur. 
4 - Harita ve şartname ini görmek istiycnler hergiln muhase· 

beye gelmelidirler. 
5 - İhale 26.8.935 pazartesi günü saat on buçukta artırma ve 

eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (2123) 1-3444 
İLAN 

1 - Atpazarında 33 numaralı depo 31.5.936 giınüne kadar ar.ık 
artırma ile kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen bedeli (51,20) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (3;84) liradır. 
4 - Sartnamesini görmek i tiyenler hergün muhasebeye gele

bilirler. 
5 - İhale 26.8.935 pazartesi günü aat 15 de artırma ve ek iltme 

komisyoııunca yapılacaktır. (2124) 1-3445 
t LAN 

1 - Temizlik idaresine ait 916 ve 917 numaralı fort kamyonla· 
nnın tamiri ve malzemesi için yapılan acık eksiltmede istekli çık· 
madığından on gun daha uzatılmıştır. 

2 - İhale 26.8.935 pazartesi günü saat on beşte levazım direk· 
törlük odasında müteşkkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 41 lira 25 kuruştur. 
4 - Teminat ihale saatinden evet Belediye veznesine teslim ile 

mukabilinde alınacak makbuzla eksiltmeye girilecektir. (2228) 
1-3599 

Devlet Demiryolları ve l)manlan Umum ı 
Müdürlüğü ilanları 

tL AN 
20770 muhammen bedelli ve yerli malı (310000) tane 

devlet tipi galvanize tirfon 5 eylıll 935 perşembe günü saat 
15.30 da Ankarada idare binasında kapah zarf usuliyle sa. 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1557 lira 75 kuruşluk mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. kanu· 
nun 4 üncü maddeı:;İ mucibince işe girmeğe kanuni mani. 
leri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal· 
zeme dairesinden, Haydarpasada tesellüm ve sevk müdür. 
lüğünden dağıtılmaktadır. (2226) 1-3609 

İLAN 
Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 dane mahruti ça

dır. 6.9.1935 cuma günü saat 15.30 da kapalı .zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiynelerin 643.50 liralık muvakkat te· 
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe 
girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerle aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliği. 
n e vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa
da Tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malze· 
me dairesinden parasız olarak dağıtılmaktadır. (2227) 

1-3608 

Tophanede İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyont ilanları 

İstanbul levazım amirliği için 10 ton ade yağı 28. ağustos 93.., 
çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarfla eksiltmesi Tophanede 
Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 49700 lira· 
dır. Muvakkat teminatı 3727 lira 50 kurustur. İsteklilerin belli gün 
saat 14.30 a kadar tekliflerini komisyona vermeleri. Şartnamesi 249 
kuruş karşılığında komisyondan alınır. (90) (4591) 1-3446 

lııha ~ell i Hu, ıısiye 
Diı·el törlüğüııdeıı: 

Keskın muhasebei husustyc dairesme kesbi katiyet etmi ilam· 
la 8435 lira 84 kuruş ödemeye borçlu Keskinde eski muhasebei hu. 
susiye tahsildarı Hüseyinin bu borcundan dolayı haczedilen ve ta
mamına 54 lira kıymet takdir edilen Seyifli köyü şarkan Hacı oğlu 
O man garben Hacı şimalen Ömer cenuben İsmail ile sınırlanmış 
tarlanın sekizde iki hissesi açık artırma suretiyle satılıga çıkarıl· 
mıştır. 

l - Satış ilam tarihinden ba lıyan günden bir ay sonra saat 15 
de Keskinde yapılacaktır . 

2 - Takdir edilen kıymetlerin yüzde 75 buluıunazsa en on pey 
koyanın taahhüdiı baki kalmak şartiyle artırma ıs gün daha uza • 
tılacaktır. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimen
kul üzerindeki hakları hususiyle irtifak ve tasarrufa dair olan id· 
dialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde icra dairesine bildir. 
meleri aksi takdirde haklar ıtapu sicilleriyle anlasılmakla bede -
linin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 

4 - Masraflar müşteriye aitti. 
5 - Taliplerin daha evel takdir edilen kıymetin yiızde 7,S pey 

akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mektubunu getir· 
meleri lazımdır. 

Daha fazla malilmat almak istiyenlerin Keskin icra dairesine 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2264) 1 - 3654 

dliye v 1 alctiııden: . 
1 - Adliye vekaleti binasile temyiz mahkemesı ıkaloriferi için 

alınacak 350 • 450 ton kok kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 9.9.135 tarihinde pazartesi günü saat 14 de Adli· 
ye vekaletinde levazım müdüriyeti oda ında toplanan eksiltme ko· 
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu hususa ait şartnamey.i vekalet levazım müdil· 
dyct inden parasız alabilirler. 

4 - Beher ton için tahmin edilen bedel 31 liradır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli muham· 

menin yüzde 7.S ğu nisbetinde olan 1046 lira 25 kuruşu nakden ya· 
hut devletçe naokıt makamında kabul edilen tahvilatı mahalli mal· 
sandığına tesli metmiş olduklarına dair olan sandık makbuzalrile 
teklif mektuplarını havi mühürlü zarflarını eksiltme saatinden bir 

1 

saat ev line kadar komi yon riyasetine vermeleri, taşradan teklif 
mektubu gönderecek olanların da ayni saate kadar yetişmesini te· 
min için daha evelden po taya tevdi etmiş olmaları, dış zarfları 
mühür mumu ile eyice mühiırlemi olmaları lbımdır. (2298) 1-3670 

U L US 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 1 
J - Antalyadaki birliklerin ekmeklik un ihtiyacı aşağıda gös • 

terilmiştir. İsteklilerin karşılarında gösterilen günde yüzde 7,5 te
minatı ile 29. 8. 935 saat 16 da komisyonumuza müracaat etmeleri. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul ve Antalya satın alma ko · 
misyonlarında göriilebilir. (2252) 

Nevi 
Un 

Tak itleri 
Eylül 935 
l. Tş. 935 
2. Tş. 935 
1. Ka. 935 
2. Ka. 936 
Şubat 936 
Mart 936 
Nisan 936 
Mayıs 936 
Haziran 936 
Temmuz 936 
Ağustos 93f 

Yekun 

Mikdarı 
kilo 
Z6400 
?6400 
16600 
l6600 
16600 
l6600 
l6600 
!3000 
31500 
26500 
26500 
26500 

~69800 

% 7,5 
Teminat. 
1981 lira 1 kuru 

[halenin 
günü ve saatı 

29. 8. 935 saat 16 

Şekli 
Kapalı .... .-. u uıu 

1- 3623 

iLAN 
r.hıhammen tta tı 

5 
4 
5 
7 

Tırnak 
625 
629 
124 
ııs 

numara ı donu ve cınsi 
Kızıl kır erkek katır 
Al dişi katır 
Doru di i katır 
Yanık kestane doru ka· 

tır 

Muhafız alayına ait olan ve yukarda muhammen fiat, tırnak nu· 
marası ve eşkiili ya.zıh 4 ha:? hayvan 24 ağustos 935 tarihine müsa· 
dif cumartesi günü baat altıda Akköprii Atpazarında milzayede 
ile satılacaktır. İsteklilerin vakti muayyeninde mezkO.r pazar ma· 
hallinde bulunmaları . (2062 > 1-3370 

İLAN 

l - Kar garnizon ihtiyacı için 180000 kilo sığır eti kapalı zarf 
usuliyle 15.8.935 per cmbe günü saat 11 de komisyonca yapılan i· 
halesi pahalı görüldüğünden yeniden ihalesi 20.8.935 itibaren bir 
ay zarfında devam eUnek Uzere pazarlığa konulmuştur. 1. inci pa· 
zarlığı 29.8.935 perşembe giınü saat 1 de Karsta a keri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 21600 lira muvakkat teminat "1620., liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamı:sini görmek istiyenlerin hergiın ve pa 

zarlığa i tirak edeceklerin belli gün ve saaatte komisyona miira· 
caatları (2304) 1-3668 

İLAN lLAN 
l - lzmir mü talıkem m v .ı 

kıtaatınm 66100 kilo sade yağı 
ihtiyacı için kapalı arf u ı \ it 

satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 4 ·ylul 93~ Çdl 

şamba gUnii aat on altı buçuKt 
lzmirde kıslıtda mu tahkem mev 
ki satın alma knrnisyomında y 
pılacaktır. 

3 - Şartname ı 258 kuru§ be
del mukabilinde komisyondan 
alınabilir. 

4 - Sade yaı;ının tahmın e • 
dilen tutarı elli bir bin yüz: elli 
SC'kiz liradır. 

5 - Beher kılo b8dc yagı ı.~in 
78 kuruş fiat tahmin edilmi tir 

6 - Teminatı muvakkate ak 
çegi 3827 lira 90 kuruştur. 

7 - İstekliler Ticaret Oda 
sında kayıdlı olduklarına dair 
vesika gö termek mecburiyetin 
dedirler. 

8 - Münaka aya ı::.tırak '-de 
cekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
üçüncü maddelerinde ve şartna 
mesinde yazılı ve ika ve temina 
tı muvakkate makbuzlarını iha· 
le saatından en az bir saat eve) 
komi yona vermiş bulunacaklar 
dı~ (2221) 1- 35 o 

İLAN 
Komutanlığa bağlı hayvanat 

ıhtiyacı olan 440 ton arpa veya 
yulaf kapalı zarfla ek iltmeve 
konulmustur. 

Arpa ve yulaftan hangısı 
ucuz teklif olunursa tercihan 
ucuzu alınacaktır. Arpanın be 
her kilosuna tahmin edilen be . 
del 5 kuruş 50 santimdir. İh, le 
si 6 eylül 935 saat ıs dedir. Şart 
namesi her gün Fındıklıda artır. 
ma eksiltme komisyonunda gö 
rülebilir. Ek iltmeye girecekle -
rin arpa için 1650 ve yulaf ic;in 
1815 liralık ilk teminatları ile 
2490 ayılı kanunun 23 üncü mad 
desindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektubu belli gün ve iha 
le saatından en az bir s.1at eve. 
tine kadar komutanlık artırma 
ve eksiltme komisyonuna ver · 
meleri. (2284) 1- 3647 

İLAN 
Pmarhisarın 21560 liralık yu 

lafına ihale günü verilen fiat 
korca yüksek görUJdügünden 
bir ay pazarlığa konulmu tur. 
İlk paazrlığı 28 ağustos 935 çar
şamba günü ~aat 17 dedir. İstek· 
lilerin Vize satınalma komi yo. 
nuna gelmeleri. (2285) 

1- 3650 

1 - İzmir miistahkem mev • 
kı kıtaat hayvanatınm 612700 
kilo arpa ihtiyacı kapalı zarf u 
sulü ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 10 eylül 935 sa 
lı gi.ınü aat on altı buçuk· 
ta İzmirde kıstada mü tahkem 
mevki satın alma komi vonunda 
vapılacaktır. 

3 -Şartnamesi her gün ko· 
misvonda göriılel>ilir. 

4- Arpanın tahmın edilen 
mecmu tutarı 27571 Ura 50 ku 
ru tur. 

5 - Beher kilo arpa için 4 
kuruş 50 santim fiat tahmin e • 
oilmi~tir. 

6 - Teminatı muvakkatc ak· 
çesi 2067 lira 86 kuruştur. 

7 - f tekhlcr Ticaret Oda 
ında kayıdlı olduklarına dair 

ve ika göstermek mecburiyetin. 
dedirler. 

8 - Münakasay iştır k ede· 
cekler 2490 sayılı artırma ve ek 
silUnc kanununun 2 \'e 3 ünciı 
maddelerinde ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla temin tı mu. 
vakkate makbuzlarını ve teklif 
mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evel komisyona ver 
mis ulun:ıcaklardır. (22S2) 

1- 36 cı 

1 LAN 
Ankara merkez ha tdhan1: ı 

hayvanlarından olup çiırliğc ~ıka 
rılan 4 tırnak numaralı doru bey 
gir 24 ağu tos 935 tarihine mü sa· 
dif cumarte i gunü saat altıda 
Akkoprü at pazarında muzayede 
ıle satılacaktır Takdir edil n 
kıymeti "225" urust r. istekli 
lerın mezkur gıin ve aatte Ak 
köpru Atnaz rnda hulu".'1nııı11111 

lLAN 
Kırıkkale askeri sanat mck 

tepleri icin 62 kalem eczayı kim 
yeviye ve 54 kalem der malzc • 
mesi iki sartnamede olarak 7 ey
lül 935 cumarte i günu saat 11 
de açık ek iltme uretiyle atm 
alınacaktır. Talipler eczayı tıb 
bivenin muhammen bedeli olan 
157 liraya mkabıl 34 lira 28 ku· 
rus ve ders malzemesinin mu • 
hammen bedeli olan 1436 lira 25 
kuruşa mukabil 107 lira 72 kuru 
teminatı e\felivelerini Ankara 
levazım amirli~i muhasebeci 
lik veznesine Y tırarak vaktinde 
Ankara l,evazım amirliği satın. 
alm:ı komis\'on ında hulunmıılıı 
rı. (2283) 1 - 3648 

n1iara A ~)~erli) 

ğinden: 

Su hesi Rei~li. • 

111 sayılı Askerlik mükellefiyeti kanununun ;16. maddesine 
2608 sayılı kanunla ilave edilen fıkraya göre İH. SB. 
(Zabit) yetiııtirecek kadar okumuş olup ta askerlik çağında bulu • 
nanlardan tam AS. ehliyetnamesi olanlar ey!Ulün birinci gunü ha 
zırlık kıtasına ve yüksek ehliyetnameliler 2. teşrinin birinci günü 
ihtiyat subay (zabit) mektebine gönderileceklerdir. Bu vaziyette 
olanlardan isteyenlerin As. ehliyetname hiiviyet cüzdanı ve mektep 
ehadetnamesini alarak istida ile- bulundukları yerlerdeki A . Ş. si. 

ne mliracaatı. (2258) 1-36~ 

l!i'l"'--"'"'lilllllll-ıııaı ıı ııım-llllllı ıııuın ııııııııııuıcıı:i:ı::ı:.ıcmııc 

Milli Müdataa Vekaletı Scıtın Alına 

Komisyonu iJanJan 
BİLİT 

Askerı lise ve orta okullara öğretmen aranıyor. 
1 - İstanbul ve Bursadaki liselerle Kırıkkale ll"ke rı "''1 :ltl ı 

li esine ve orta okulasına \e Erzincan, Konya askerı orta okula 
!arma her ders için öğretmen alınacaktır. 

2 - Öğretmenlerin kanuni art ve vasıfları tasımaları gerektir 
3 - Bu gibilerden istekli olanların dilek kagıdların Ankarada 

a kert liseler müfetti1!1iğine göndermeleri. 
4 - Dilek kağıdlarma ilistirilecek kağıdlar unlarclır 
a) Fotoğraflı ve tasdikli fiş 
b) Cıktıgı yük ek okulanın ahadetnamc ı veya tasdiklı uıetı 
c) tlniversited imtihan vererek ehliyetname almı ıse bunun 

ta dikli sureti 
Bunlardan; tetkık edildikten sonra uygun göruienlerden ay • 

rıca hli nüh;;1l ilmühaberi, sıhhat raporu ve taahhü<l senedi i ten -
cektir. 

3 - Ücretleı şoyledir : 
İstanbuldaki askeri liseleı ıçin rıyaziye ve fizik derslerının 

aylık ücreti 108 liraya, diğer dersler ücreti 98 liraya kadardır. Bur
sa lisesi için riyaziye, fizik ve kimya deslerinin aylık ücreti 126 
liraya. diğer derslerin ücreti 108 liraya kadardır. 

Kırıkkale sanat lisesi için riyaı.:i:re ve fizik 165 liraya kadar. 
diğer derslerin aylık ücreti 126 liraya kadardır. 

Konya orta okulası için blitün derslerin Ucreti 108 liraya ka
dardır. Erzincan orta okulası için bUtün dersler 126 liraya kadardır. 

6 - Maarif okulatarında der i olan öğreUnenlere d r basına 
ücret verilir. 

7 - t teklılerin 1 eylül 
(2096) 

BlLIT 

935 tarıhinc kadar müraca tları 
1 - 341~ 

B1LIT 

Asken lıselerin son mıfları· 
na talebe alınmağa devam edile 
ccktir. 1 teklilerin 30 ağusto 
935 tarihine kadar 1stanbulda bu· 
lunan Kuleli, Maltepe askeri li
seleriyle Bur adaki Bursa aske
ri lisesine veya askerlik şube · 
lerine müracaat etmelidirler. 

(2268) 1-3640 
B1L1'1 

1 - Bir tanesine biçilen eder 
200 kuru olan 25 bin tane şaplı 
koyun derisi kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur • 

2 - İhalesi 14 eylül 935 cu 
martesi günü saat 11 dedir. 

3 - tık inanc parası 3750 li. 
radır. 

4 - 'artnamelcr 250 kuru a 
M .M. V. Sa. Al. Ko.dan alınır. 

5- Eksiltmeye girecekler 
ilk ınanç parası mektup veya 
makbuzlariylc 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (2270) 1- 3654 

BİLİT 
ı - Yangın söndilrme tilet 

lenne mahsus eczanın pazarlık. 
la eksiltmeye konmu~tur . 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
5000 ve ilk inanç parası 375 li · 
radır. 

3 - lhalesi 18.9.935 çarşam· 
ua günü saat ondadıı. 

4 - Sartnamcsini ve örneği · 
ıti görmek i:.tiyenlerin her gün 
eksiltmeye gireceklerin 2490 sa. 
yılı kanunun 2. 3 üncü maddele
rindeki belgeleriyle il. M. Ve 
kaleti satınalma komisyonuna 
varınaları (2229) 1- 3664 

BİLİT 
1 - Alınacak olan 2,000 ma· 

nevra kay ı ae<ık ek iltmeırıe ko· 
nulmuştur 

2 - Hepıoının biçilen ederı, 
2,200 ve ilk inanc parası 165 li· 
radır 

3- İhale i 3. 9. 935 sah giı· 
nii saat ondadır 

4 - Şartnamesini v ôrnegını 
görmek istiyenlerin kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki belgeleriy· 
le M. M. Vekaleti satın alma ko 
mısvomına varımıları. (2145) 

1-3492 
:BİLİT 

1 -İımır Miı~ Mv K gın.ı 
bağlı kıtalar için 66.100 kilo a· 
de yağ kapalı zarfla eksiltme ve 
konulmustur. 

2 - İhale-;i 4 eyliıl 935 çaı 
amba günü aat 16.5 ela İzmirde 

kl l"'da Mü . ~v Sa Al. Ko. d 
yapılacaktıı 

3 - Hep ın bıcılen ecl ı 
51158 liradır. 

4 - İlk inanç parası 3827 lı 
radır. 

5 - Şartnamelerini almak is· 
tiyenler yukarda adı geçen Ko. 
na her gün uğrayabilirler. 

6 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından ır 

saat evet lzmirde Sa. Al. Ko na 
Vf"rmP1ıori (??'.l4'ı ,_ -.ıı;R4 

l - Alınacak olan 2920 met
remurabbaı kaplama tahtn ı ek -
siltmeye konmustur. 

2 - Hepsinin biçılen ederi 
(2335) ve ilk inanç parası (179) 
liradır. 

3 - İhalesi 16. 9. 935 pazar · 
tesi günü saat (10) dadır 

4- Şartnamc:sini ve örnegi. 
ni görmek i tiy nlerin her gün 
eksiltmeye girecek~ 2490 sa 
yılı kanunun 2, 3 üne .. maddele 
rindeki belgeleriyle M. M. Ve. 
kaleti satınalma komisyonun 
varmaları. (2232) 1-3665 

BİLİT 

ı - Bir metresine bıçilcn 
der 500 kuruş olan 7000 metre 
haki gabardin kumaş kapalı zarf 
la ek iltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 eylül 935 cu
martesi glinü saat 11 dedir. 

3 - İlk inanç parası 2625 H· 
radır. 

4- Şartnamesini 17 5 kuru -
şa almak ve örneğini görmek iı 
tiyenler her gün komi yona uğ
rayabilirler . 

5 - Ek iltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbu . .dariyle 2490 sayılı kanu• 
nun 2 ve 3 üncü madde1erin1e 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından h\r 
saat evet Ankarada M. M. V. sa
tın alma Ko. na vermeleri. 

(2160 ) 1 - 3530 

BİLİT • 
ı - Sarıkamış garnizonu ıçio 

67 5.000 : 900.000 kilo un ile 
600.000 : 800.000 kilo arpa kapalı 
zarfla ayrı ayrı eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Una biçilen eder 101.250 
ve arpara biçilen eder 26.000 li
radır. 

3 - Uu ihalesi 5. 9. 935 per-
embe günü saat 10 da. Arpanın 

ihale i aynı gün ve saat 15 de 
Sarıkamışta Sa. A 1. Ko. da yapr
lacaktır. 

4 - Unun ılk manç par ı 
6313, arpanınki 1950 liradır. 

5 - Şartnameler adı gccçn 
komisyondan alınır. 

6 - Eksiltm ye ,,ır cekJeı 
ilk inanç parası mektup ve)·a 
malobuzlariyle 2490 ayılı kanu -
nun 2 ve 3 üncU maddelerinde 
yazılı belgeleri birlikte teklıf 
mektuplarını ihale a tından bir 
saat eve] Sarıkamı ta A . atın 
alma Ko. na vermeleri 

(2233) 1- 3585 

BIL!T 
Erı:ıncan garnizonu ıcın ı. 

milyon 38.600 kilo arpa kapalı 

zarfla cksiltmeyı konulmuştur. 
ihalesi 9 eylfıl 1935 pazartesi g-ii
nü sat 15 de Erzincanda tümen 
e.1tın alma Ko. da yapılacaktır. 
Şartnamesi 445 kuruşa adı geçen 
komisyondan elde edilir. Biçilen 
ederi 64.912 lira SO kuruş ve ilk 
inanc parası 4868 lira elli kuruş· 
tuı. Ek iltmeye girecekler ilk i· 
nanç parası mektup veya mak
buzlariylc teklif mektuplarını i
hale c;aatinden bir saat evel Er· 
'İncanda -;atın :'llma Ko. na ver· 
meleri (2212' 1-.lG72 

Adliye Vekaletiııdeıı: . 
Her ikisi 37 forma teşkil edecek olan marten'in borçlar !kanunu 

şerhinin bir cildi ile !borçlar kanunu metni ay{; ayrı birer cilt olmak 
ilzere şartnamesi mcibince beherinin bin beşer yüz adet bastırılma· 
ı eksiltmesi adliye vekaleti levazım miıdüriyeti odasında toplanan 

eksiltme komisyonu tarafından 6.9.935 tarihinde cuma guniı saat 14 
de pazarlıkla yapılacaktır. 

Muhammen bedel beher forması 24 lira h abilc 888 liradır. 
Şartnamesini görmek ve parasız almak ii ere h rglin ismi g ç n 

müdüriyete mitracaat eylemeleri ilan oh nm ( O) l-S669 



uhasebei Hn8118İye 
D:irektörliiğiinden : 

Keüin mub11ebei buamiJe dalreline ke.W katiyet etmlı lı.nla 
1431 Ura 84 1mnıf Meme,. borçlu Keüfnde Hld IDlllauebei husu· 
.tye tabe.iWan Hilıeyhdn bu borcuadln dalayı haaecllleıı 91 ta
mamına 11lira25 kurut kıymet takdir eöllen Kariye civarımla El· 
malı "" ballar mnılriinaeJd 31 dnam tarla (I&sJdnıin Sey1fli Jrö. 
,..._, apk Mtırma auretile _... ~· 

1 - Satıı ilim tarihiadıea _,..)'mi slndaa bir-.., wara mt 15 
.. Kelldftde JapılaClılr.tll'. 

3 - ipotek abibi aJacpklıJaia difor ı•anclatlanla ~ -· 
kul berindeki haklarını hUMliijle kdf• '" tMamlfa da& ola 
ldclilanm eft'ala mllbitelerile 20 cin içinde icra dairellne bltdlr
meJerl lbl tlııkclmle hakları tapa ilcillerile anlaplmakla '*"1iniD 
payı.-mctm hariç kalacaklardır. 

4 - lrall'aflar miifteriye aittir. 
5 - Taliplerin daba evel takdir edilen kıymetin yiisde 7.S peJ 
~ vermeleri veya milH bir bankanın teminat mektubunu aetıir· 
mehri lbmıdır. 

Daha fazla maJOmat almak iltiyenlerin Keskin icra dairesine 
milracut etmeleri ltlzumu ilta olunur. (2261) 1-;3659 

Belediyeler Bankası bina proje 
müsabakası 

Ankara' tla yapılacak Beleclly,eler Banka ı bina ı 
pro~ S apstos 1935 tarihinden S Okteşriu 1935 ta· 
rlhlne kadar 2 ay müddetle müabakaya konulmuş· 

tur. 
Mhbak•ya Tirkı ve -eaıebi milıendla mim_.. 

lu «irebillrlel". 
Milahabcla birindlfif ....... LOOö. ddn~ 

km- 800. 8'8nelidea beşbıelye kadar da dörder 
~.. . 

......... .-rtnamesl w. ~ planı akanda 
belediyeler bankumdan ,...... ahnır. Bu miiıldet 
~W. projeler An._.. lıeledl,.ı. ~-.... • 
aa teelilD etlllmlt elaaktn". 'Poata e 4'ldr 8ebepled 
e"...ıer hld>lr Miretfe kabul edllemM. b-ı-1828 

uhasebeı Hu osıye 
ktörım·· ""'nı··lndtm : 

Kiralık Daire 
YeDft81ir ..... teptiin • 

4e 9t ~bir 11o1 .. • ı1r11 ı..:::.:==::J::.:~...;...~1111111!"'..-.,...~-.~=~~~~ 
konforu pvı kiralık c1aln.i Pa " 
talar tepelhtde ba1ıbl llAme
de~ ı-.a 



-~AYIFA S ULUS 

EVLERİNİZİ, APARTMANLARINIZI, VE DİGER İNŞAATINIZI 

Ankara Çimentoları T. A. Ş. . 
nın 

8 İNCİ KİLOMETREDEKİ 

Fabrikasının Yeni imal ettiği, mühürlü ve damgalı 

• torbalar içindeki Alman Sun'i Portland 

Mukavemeti 

Harç 1: 3 

Çekme 

KARTAL CİMENTOSUNUN EVSAFI: 

İstanbul Mühendis Mc4ctebinin resmi tahlil raporuna göre : 

SıJ-..ma 

Terkibi 
Ateste zayiat: 

Si oı 
A12 03 : 
Fe2 03: 

3 l~l 2s - 28 c 3 ı_:_ı~ı~ 
Ca O : 
Mg O: 
s 03 : 

ile yaptırınız 

0,42 3 
20.70 % 

7,00 % 
2,80 No 

,o 23,4 ıs,s .42,o 21a 330 l 420 j s2s Tesbit edilemiyen : 

65,52 % 
1,28 % 
2,17 % 
o.ıı "'lo 

100.00 <7,. 

Bütün büyük islerde ınüteahhidlerin kulian dıkları bu cimentonucı mukavemet, tazyik :e 
tasallübündeki evsafı fevkalade ve emsaline faiktir. Siparişler büyük bir süratle ve bir kaç 
saat icinde inşaat mahalline kadar teslim edil nlek suretiyle infaz olunur. 

SATIŞ ACENTELERİMİZ: Bay Vehbi Koç Tecim Evi 
Demir ve malzemei inşaiye şirketi. 
Şark leva:tımatı ins.aiye ticarethanesi. 

Tel : 1060 
1760 
1259 

22 AGUSTOS 1935 PEl<ŞEM 

Aııkaı·a otobüs isleri 
' 

OirektörlüAiindeıı 
OTOBUS İŞYARLARI İÇİN : 
110 takım elb.ise ve kasket tahmin l.ıedeli 1595 li r., 
110 Palto tahmin bedeli 1320 lira 
110 çift potin tahmin bedeli 577 lira. 
50 adet ceviz bilet kutusu tahmin bedeli 200 lira ayrı ayrı a 

eksiltmeye konulmuştur . 
Şartname ve mühürlü nümune ler Ankara belediyesi otobus işl 

direktörlüğündedir. 

İhalesi 2 · 9 . 935 tarihli pazartesi gunü saat 10.30 da yapıla 
tır. 

İsteklilerin % 7,5 ılk teminatlariyle !belediye otobüs ışleri ko 
yonuna gelmeleri. (2286) 1-3652 

Adliye 'r el\:aletiııdeıı: 
l - Ycnişehirdeki temyiz mahkemesinde 7 odaya şartname 

projesine göre sapkalıklar yaptırılması açık eksiltmeye dconulmu 
tur. 

2 - Eksiltme 9.9.935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 d 
Adliye vekaleti levazım müdüriyeti odasmda toplanan eksil 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedel 2587 lira 50 kuru tur. 

4 - Bu baptaki şartname ve proje levazım müdüriyetindedir 
İsteklilerin bunları görmek üzere her gün bu müdüriyete müracar
at edebilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin muhammen bedelin yüzde 7.5 ğu 
olan 194 lirayı veya devletçe nakıt makamında kabul edilmis olan 
bu mikdar tahvilatı malsandığına yatırmış olduklarına rlair olan 
makbuzlarla beraber eksiltme saatinde müracaatları. (22g9) 1-3671 

Tapu Kadastro Genel Müdürlü
~,..,~-ır.-.ı-..,,._..~,. ğündeıı: 
'i.: Askeri f<'abrikıdar U11ıum ~: 
~~ Müdürlüğü Satmalma 

iş Kumbarası 
sahiplerine 

senede 
20,000lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BiRtNCt TERTtP... iKiNCi 1~ERTiP ... 
Seııcde iki def ada 
414 kişiye on hiıı 

lira ikramiye 
llt·r t•ne 1 nisan ve l ilkteşrincle kunı

hara salıihleri ara!'lmda (jekilen kuralarda 
vt• lu-r defasında 207 k~iye he~er bin lira 
tevzi edilmektedir. 

Birinci mükafat: 1000 Lira 
ikinci ,, 250 ,, 
On kişiye yüzerden 1000 ,, 
Yirmi ., elliterdeo 1000 

" l 75 kişiye onardan 1750 ,, 
ne~ hin Jirahk kura 

l ilkte'<rinde ~ekilecektir. > • 

Senede ı,eş defa
da beş kişiye on 
biıı lira ikramiye 

Yeni ilula~ cdifou bu knralarm lıer 

biriıuje tek kumbara ı-mhibiut· iki bin lira 

ikramiye verilnwktf·dir. Bu kuralar !'lene

dt• he.~ d•·f a: 

Şubat. Haziran~ Temmuz, Eyfül ,.e 
Birincikanun 

aylannm ilk günleri çekilecektir. 
lki bin liralık ilk kura l eyliildt• 

çekilecektir. 

Kuralara iştirak edebilmek için kumbara sahibler 'nin asgari 
yirmi beş lira biriktirmiş olmaları lazımdır. 

""' 
TARSUS AMERICAN COLI.ıEGE~: 

Amerikan Erkek Lisesi 
~l 
'i. 

~ 

TEDRJSAT 1 BİRİNCİTEŞRİNDE BAŞLAR 'i.~ 
~ 

Tam devreli lise oldugu Kültiır bakanlığınca tasdik edilmiştir. ~ 

Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. l' 
LEYLİ ÜCRET 220 LİRA. NEHARİ ÜCİ5T 40 LİRADIR. ~ 

Fazla malCimat için Direktörlüğe mliracaat. 
1-3614 

"' 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Naeuhl 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarında 
Uluı Bssımtvfod• basılmış· 

f JI'. 

~~ Komisyonu flanlan 

5000 metremikabı çam tahtası 
Tahmin edilen bedeli (17 5000) 

lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılt malzeme Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü sa
tınalma komisyonunca 12 eylül 
935 tarihinde perşembe günü sa
at 15 de kapah zarf ile ihale e
dilecektir. 

Şartname (sekiz) lira (75) 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan ( 10000) lirayı ha
vi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona müra
caatları. (2237) J-3612 

2 Ton ferro krom 
J ,. fcrro vanadyuw 

50 ,, elektrolit tuty 
1.5 ,, nikel 
3 ,, Aleminyun: 

500 ., Hamatit 
15 .. Ferro mangan 

Tahmin edilen bedeli (142000) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab· 
rikalar umum müdürlüğü satm
alma komisyonunca 10 I. teşrin 
935 tarihinde per§embe günü sa
at 16 da kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname (yedi) lira 
(10) kuruş mukabilinde komis • 
yondan verilir. Taliplerin mu • 
vakkat teminat olan (8350) lira
yr havi teklif mektuplarını mez
kur glin ve saat 15 e kadar ko • 
misyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta kamisyona 
müracaatları. (2238) 1 -3613 

300 ton tasfiye edilmiş 
Avrupa pamuğu 

Tahmin edilen bedeli ( 100000) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri fabri· 
kalar umum müdürlüğü satınal
ma komisyonunca 10. 1. teşrin 
935 tarihinde perşembe günü sa
at ıs de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname (beş) lira 
mukabilinde komisyondan veri
lir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
olan (6250) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkfır günde sa • 
at 14 e kadar komisyona verme· 
teri ve kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2. ve 3. madde -
!erindeki vrc;aiklc me7.kfıt t!Ün 

Kadastro fen heyetleri için gatln alınacak olan ve teslim şart
ları dairede bulunan şartnamesinde yazılı muhammen bedeli SSO 
lira bir adet (ELLİPSKOPF) kopya makinesi ve teferrUatı keza 
muhammen bedeli 450 lira bir adet (HİLDEBRAND) Türk alidalt 
(Alidat Olimetrik) ve muhammen bedeli 180 lira (SÜSS RAN
DOB Müessesesi Polar Koordinatoğraf Sistem Szovatay muhammen 
bedeli 350 lira bir adet Kart Zeiss Kip Lodis muhammen bedeli 9 li .. 
ra presizion, teş adet mahfazalı Balastr, muhammen bedeli altı Ji .. 
ra beş adet büyük pusla, muhammen bedeli 5 lira tam daire taksi .. 
matlı 19.75 kutrunda beş adet şeffaf minkalegrat taksimatlı) mu .. 
hammen bedeli S lira beş adet tam daire derece taksimatlı 19.75 nıı
timetre .kutrunda şeffaf minkale, muhammen bedeli 1 lira Albert 
Nestler on adet tribl desimetre, muhammen bedeli 2,85 Richter on 
adet tirilin. muhammen bedeli 25 kuruş 25 adet cep için iki met .. 
relik çelik şerit, muhammen bedeli 1,25 otuz adet yarısı 45 yarısı 
60 derecelik mika gönye, muhammen bedeli 20 lira otuz beş ı:ıdet 20 

metre lik çelik şerit, 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltm günü 4.9.935 çar~amba günü saat on dörtdür. 
İstekliler her gün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Jevazıııı 

müdürlüğüne müracaat ederek ~artnameyi alabilirler. (2223) 
1-3666 

Ank.ara İmar ıniidiirlÜ!!iinden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Bend deresi mezarlık şose i keşif 

bedeli 64897 ,20 dir. 

2. - Bu işe ait şartname ve evrak oŞUnlrır<l ır: 
A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi 
C. Nafıa işleri şeraiti umumiye ı 

E. Hususi ve fenni artname 
F. Ke§if bedeli 
G. Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 3 lira mukabilinde Anka

ra İmar müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3. Ekslitme kapalı zarf usulü ile yaptlacaktır. 
4. - Eksiltme 6. Eylul. 935 cuma günü saat on altıda Ankara 

müdürlüğünde yapılacaktır. 

5. - Eksiltmeye girebitmetk için isteklinin 4495 lira muvakkat 
teminat derci bundan başka Nafıa işleri şeraiti umwniyeaindeki 
şartları havi ve ehliyeti olduğuna dair vilayet nafıa direktörlliğün· 
den vesika göstermesi lazımdır. 

6. - Teklif mektupları yukarda Uçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat olmasına kadar Ankara İmar müdürlüğüne getirilerek ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3. üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile i
yice kapatılmıs olması lazımdır. Postada olacak teahhür kabul e-
dilmez. (2255) 1-3634 

ve saatta komisvona müracaat • 
lan. (2236) · ı- 361r 

100 ton petrol 
100 ton benzin 

Tahmin edilen bedeli (58000) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab· 
rikalar umum müdürlüğü satın • 
alma komisyonunca 10 eylül 1935 
tarihinde salı günü saat 15 de 
kapnh zarf ile ihale- enilerektir 

Şartname (iki) lira (90) kuru' 
mukabilinde komisyondan veri • 
lir. Taliplerin muvakkat temi .. 
nat olan ( 4150) lirayı havi tek
lif mektuplarını mezkur günde 
saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkCtr gün 
ve saatta komisyona müracaat -
!arı <2?::t5) 1- fit t 

SİNEMALAR 1 
I YENİ BUGUN BUGECE 

Claudette Colbert - Clark Gable 
tarafından temsil edilen 

iKi GÖNÜL BiR OLUNCA 
Fransızca sözlü neşe saçan 

bir komedi 

BU GECE f KULÜP) 

PETROL MUHAREBESİ 

Heyecan ve sergüzeşt filmi 


