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Süel uçaklarımızın Türkiye turu 

Turda kazanan bölüklere şeref kupası verilecek 

iyi bir suretle ve ne kadar bir z .... 
man içinde yaptıklarım inceliye -
rek kupa almaya hak kazanan bö
lükleri seçecektir. Kupaları kaza
nan bölükler bunları kendi bölük· 
lerinin şeref odalarında saklıya -
caklardır. 

Adımut, andımızdır. 

26 Eylôl 
Dil bayramı olarak 

kutlanacak~ 

T.D. Araştırma kurumu bayram 
Jlrogrammı hazırladı. 

lstanbul, 10 (A.A.) - Türk 
Dili Araştırma Kurumu Genel Sek
reterliğinden: 

'' Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da geniş ve ulusal ölçüde kutlan -
ması Ulu Önderimizce yerinde gö
rülen 26 eylul l 935 dil bayramı 
için hazırlanan pı·ogram afağıda • 
dır: 

1 - 26 eyhil, birinci dil kurul
tayının toplandığı tarihtir. Kurul-
tay, bugün dil kurumu üyeleri 
arasında kutlanacak bir bayram 
günü olarak kararlaştırılmıştır. 

Dil işi bütün ulusun ortak bir işi 
olduğundan, bu bayram - geçen 
yıllar olduğu gibi - bütün balkev
leri ile basın ve yayın kurumları 
tarafından geniş ölçüde kutlana-

] 

caktır. 
2 - Türk Dili Araştırma Ku -

(So;ıu 6. ıncı sayrfada) 

.:5üel uçaklarımız bölükler ha
Jinde bugün büyük bir Türkiye tu
runa çıkacaklardır. Ankara, Ye -
şilköy, İzmir, Antalya, Diyarbe -
kir, Sivas alanlarında uçuşa haztr 
bir halde bulunmakta olan bölük 
filoları bu sabah saat 6 da hep bh·
den uçacaklar ve 3000 kilometre
lik bir alan içinde döneceklerdir. 
Günde en az bin kilometrelik uçuş 
yapılacak ve yere bu uçuş sırasın
da ancak benzi~ almak için bir de
fa ineceklerdir. 3 gün sürecek olan 
bu turda filolanmız biribirlerini 
kovalamakla beraber geçtikleri 
yerlerin fotograflarmı alacaklar, 
ke§ifler yapacaklar ve telsiz tel -
graf kullanacRlclnriltr. 

Yunanistanda rejim meselesi kotarılıyor 

B. Çaldaris ulusa lurallıl{tan yana oy 
vermeleriııi tavsiye etti 

Gertel kurmay bu yarı§ma ta!İıb· 
leri için birinci, ikinci ve üçüncü 
geleceklere birer kupa armağan 
edecektir. Uçuş alanlarında bulu
nacak olan ·rargıç kurulları bö):-. 
ğün u~uşlar nı ve verilen ödevleri 

Atina, 10 (A.A.) - B. Çalda
ris, yaymış olduğu bir bildiriğde, 
ulusa, geneloyla kıralhktan yana 

, oy vermeği tavsiye etmektedir. 

~ayseri kombinası .. 
1 

nın açılışı~a gelecek 
. -sovyet dostlarımız 

Ekonomi Bakanlığının çağrısı 
üzerine Kayseri pamuklu dokuma 
kombinasmm açılma töreninde 
hazır bulunmak üzere Sovyet ağır 
endüstri komiser yardımcısı ıek • 
re teri B. Maskalof, elektrik ör • 
gütü direktör yardımcısı Andre • 
yef, türk orkestroy direktörü B. 
Zolatoref ve yardımcısı B. Zidlin 
·aym on ikisinde Odesa' dan hare -
ket ederek ayın on dördünde 1s-
·tanbul ve on beşinde de Ankara .. 
·da bulunacaklardır. 

Hükümetin resmiğ konukları 
bulunan bu zatlar, beş yıllık en • 
düstri programımızın yeritilmesi -
nin sonuçlarını ve eserlerini göre
ceklerdir. 

Asılsız bir haber 

İtalyanın Varnaya 61 tank 
gönderdiği haberi 

yalandır 
Bazı gazetelerde İtalyan fab -

rııcalarmda yapılmış olan son siı · 
lem 61 tankın gizlice Varna lima
nına çıkarıldığı hakkında bir ha
ber çıkmıştı. 

Eski yunan kıralı Yorgı 

Atina, 10 (A.A.) - Atina 
ajansı, birinci kolordunun yaptığı 
bazı hareketler sonunda bazı ted
birler alındığını ve bu tedbirler -
den sonra da B. KondiHs'in çekil
diğini haber vermektedir. 

Bakanlar Kurulu, durumu in
celemiş ve bunun bir yanlış anla · 
şılmadan ileri geldiği kanaatin -
de bulunduğu için B. Kondilis çe
kilimini geri almıştır. 

Bakanlar kurulu toplantıda bu
lunduğu ıırada, parlamento kori -
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dorlarında bir döğüş olmuş, bu 
döğüşte ara bulmak için çalışan 
General Panayotakos hafifçe ya
ralanmıştır. Bunun sonunda, Ge -
neral Panayotakos'un yerine, ko -
lordu komutanlığına, General Pa
pagos getirilmiştir. 

Y ıınan İ<: bakanı 
Atina, 10 (A.A.) - Cumuri. 

yetçi saylav iç bakam B. Ralliı'in 
çekildiği söylenmektedir. 

Eski kıral 
Londra, 10 (A.A.) - Eski yu

nan kıralı Jorj İngiltere kıralmın 
konuğu olarak Balmoral sarayına 
gelmiştir. 

B. Çaldaris'in vereceği son karar 
Atina, 10 (A.A.) - B. Çal. 

daris'io buraya dönüşündenberi 
rejim meselesi çok daha önemli 
bir şekil alnııştır. 

B. Çaldaris, geneloy yapılma· 
sma ve kırallığın tekrar kurulma· 
smdan yana olmazsa, bazı ıüel ve 
sıyasal çevenlerin besledikleri ni· 
yet1er hakkında yayıntılar dolat • 
maktadır. Fakat resmiğ haberler, 
ordunun sıyasal meselelerin dışın
da kaldığı hususunda inan ver • 
mektedir. 

B. Çaldaris'in evinde toplanmış 
olan bakanlar kurulunun kararla
rı büyük bir merakla beklenmek • 
tedir. 

Kurul, general Kondiliı ile o -
nun e01irlerini yerine getirmek is
temiyen general Panayotakoı 
arasında çıkan hadiseyi incele • 
miştir. 

İtalya Büyük Elçisi, Dış Ba -
kanlığına verdiği bir takrirde me
selenin kesin olarak aslı olmadı -
ğını ve bunun yalanlanmasına de-

Bütün soysal yücelikler nüfusla başarılır ... 

. la1et edilmesini dostça bir lisanla 
h:ildirmiş ve iltimas etmiştir. 

(A. A.) ı 
Başvekalet 

fr.tattstik Umum Müdürlüğü 

~ ............. -............ ---------------------.. .. 

IJUJlİrı siiPi ıu.;uklarımı:;:, Tiirl·i)l' tunı
ıw bn~lı)orlrır. - Ncr:üs, lwrı~Um umurl
BU~ ol-Jui.fwrrı sijyledi. - 26 eyliil dit bay
ronu olarnl..· laıılrtnu(·ak. - Bir y11rıan /ifo
~" lstanlmln geliynr. 

Her yerde 5 kuruş 

Habeşistan İtalyayı bir daha protesto etti 

Negüs Barıştan mudsuz 
BB. Laval, Hor, Eden, 1\loizi tek.rar gö
rüştüler .J)urumda bir değişil<lili: yoli:tur 

Cenevre, 10 (A.A.) - B. La -
val İngiliz bakanlart Samuel Hor 
ve Eden ile çok içtem görüşmüş · 
tür. Eksperlerin de hu görüşme -
de bulunmuş olmaları İtalyan - ha
beş anlaşmazlığının esaslarına gi
rişilmiş olduğunu gösterir. B. La . 
val İngiliz bakanlarından sonra 
İtalyan delegesi B. Aloisi'yi ltabul 
etmiştir. 

Ne{!iis, t•crilcf;d' hararı 
lmlml edecek 

Cenevre, 10 (A.A.) - Beşler 
komitesi, Habeşistan'm uluslar 
sosyetesinde bulunmağa liyakat . 
siz olduğu hakkındaki İtalyan an
drçmın ve Habeşistan'rn vermeği 
adadığı cevabı incelemek üzere 
bir eksper tali komisyonu kurul • 
masma karar vermiştir. 

B. Madariaga, her iki tarafın 
kendi görüşlerini dinlemek üzere 
dün nkşam, bunların oruntakla • 
riyle görüşmüştür. Bu hususta bir 
rapor hazırlıyacakhr. 

Negüs, tamamile uluslar sosye
tesine güvenmiş olduğundan, Ha
beşistan topraklarının tamamiye· 
tine ve nyasal erkinliğine znrar 
verilmemek şartiyle, onun verece· 
ği kararı kabul edeceği tnıunlana
bilir. 

Asamblenin ilk ıriinii 

Cenevre, 1 O ( A.A.) - 16 mcı 

Yoldan: 

asamblenin ilk günü sükun ve ve
kar içinde geçmiştir. S~ylenen iki 
ıı;öylev, elveri§li bir hava doğur. 
muştur. B. Guynazu, söylevindeki 
sadelik, incelik 
ve ifratsız ka -
ramsarlıkla ta -
nınmıı, 8. Be -
nes'in söylevi 
uluslar sosyete • 
sine ve paktına 
karşı bir inanç 
ifadesi olmuş -
tur. 

Bu birinci 
gün, tamamiyle 
organizasyon iş
lerine çahşd~t§· 
tır. Büro seçimi 
belki biraz sı • 

B. Aloizl 

yasal manaya bürünmüf, Franaa
nm seçilişi bir güven eseri olınut
tur. 

Bugün esaslı bir şey beklen· 
memekte, fakat çarşamba günü, 
20 ye yakın hatibin aöz alacağı 
umulmakta ve bunlar arasında 8. 
Samuel Hor ve B. Laval'in de bu
lunacağ'ı •anılmaktadır. . . 

K<ır~ılrklr protetırolar 

Londra, 10 (A.A.) - Röyter 
ajansı Adisababa'dan öğreniyor: 

ftalyan Orta Elçisi, iç Habeşi· 
tan'dan Adisababa'ya çekilmelrt 

( SOllu ı. inci sayfad•) 

BÜKRE ·Ş 
Romanyr.iya giden arkadfJfımız

dan: 

Büyük bir ıehir. Dört gündür 
sabahtan akıama kadar vaktimi 
sokaklannJa dolQ§makla ge,irdi· 

ğim hal.de henüz her yanını iyice 
tanımaktan ~ok uzağım. Bu, ku
ruluş tarihi pek eski olmayan 11e 

bu yüzden mesela lstanbul veya . 
Atina gibi eski e&erlere sahih bu
lunmıyan Biikre.ş, hele harbto1ı 
ıonra hayrete değer bir hızla bü
yüyerek gelit ti. Koynund o ıekiz; 
)'ÜZ bin nüluıu barıyan bu şüphe
fİz ki güzel ve görülme.ve değer {oe-

(Sonu 6. ıncı sayıfıdtt) 

BOT!reşten g6ri111Qşter: tralea ViittJr ya Telefou sarayı -

r?iiktPşin venj 'kııraftlartnrhn bin - - Kültür l>ir1iiti ~arayı. 

~ 
Dış Bakanlrli 
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Leipzig' de konuşan ftlmanya 
Leipzig'de herkes konıı§uyordu: 
- Almanya niçin nasyonal sosya-

Jl&ttirl 
- Niçin nasyonal .asyalist bir yapı, 

•ir ekonomi, bir din, bir terbi~ ay.a
sı vardır? 

Königsbergde bizu baş.b türlü ko

llUftuğu söyleMn Dr. Schttlıt bile 1Aip
%ig' de daha açık ve daha ileri idi (1). 

- Eıcacte ekonomi usulleri yoktur, 
r'_eğipnez ekonomi l:amıalarıııdaa bahse
dilemez, ekonomi politik bir ilim değil. 
'bir sanattır, merkantilist, liziyogratik, 
liberal ekonomi sıyasaları ııöi nasyonal 
sosyalist bir ekonomi sıyausı da vardır, 

- Almanya; dünya1J1a biiyül: bir 
lıısmmm maneviğ çalı§malarına duş. 

maıı oldu u bir umanda. normal eko. 
aoıniciler içıa başarılması imkansız gö. 
runen birçok ekonomile 6devleri ballet
~Ic mecburiyetindedir, 

- Devrimler dokt,ora tezleri degiJ. 
dır, 

- Nasyonal sosyalizm dilayanzn 
.on yirmi yıl içinde Almanyaya l:~ı 

tatbik ettigi zulüm ve terzil sıyasasıa
daa çıkmıştır; 

llh._ ilh- diyor, uasyonal sosyal.iz. 
ınin alman ~miyetine kendi bayat te
laliisinin §ekıl ve birliğini vermek (2) 
mücadelesini müdafaa ediyor ve nasyo. 
uJ sosya/Jst devrim jle kendi arasında .. 
ti münasebetleri; 

"Sizi temin edebilirim ki: Her s6y
lediğim söz ve yaptığım i§ mutlaka 
Hitler tarafından tasvı"b olundu. bu; 
pfin tasvib etmediği ıeyleri söylemi
yeceğiru_ yapmıyacağım demektir. Al
man iltısadi %ekasmın toruyucasu beo 
değilim, odur. 

Nasyonal sosyalist rejimin kuvveti 
plin birliği idaresinden. arkada§ları
mn H hal km beyecanlı ve fBrtsrı: f e. 
ddlrlığından ı"barettir.,, 

Diye anlatıyordu. Bu kadar ileri gi
lhbileJJ bir anlayı§ yıhlabı7ir, ttviı:ler 
Yerebilir, fa1cat d~nemeı:. 

Leipzlg'e 20 ki/.oraetre uzak bır ya
pı yerindeyiz. Diiz ve Keniş bir topra. 
ğın prası burası bzılıyor, iüçük bab. 
r;eleı içinde kü~ evler yapılıyor. Nı". 
fiİDI diye düşünüyoruz. 

- Bizi niçin buraya getirdiler? 

- Amele evleri yapıyorlar dal .. 
- Olabilir, fakat enteresan değil ki .• 
Biraz da kızıyoruz, kendi kendımizi 

aç odalı, be§ odalı, birkaç yüz evle bir 
devrim propagandası yapı/amıyaoağına 
inandırmak istiyoruz. Hayır/ diyorlar. 

- Bu küçük evlerde nasyonal sos. 
yalıst devrimin propagandası tleiil ı&m 
kendisi yaprlıyoı. 

Ve 11u~t1yorlar. 

(1) Dr. Schacht'ın n~syonaJ sosya. 
lizmin katolikler ve yahadiler aleyhine 
açtıgı mucadelenin alman ekonomisine 
yaptığı zararları anlatan Königsbcrg 
nutıkunu ben ajansın küçük hulasasında 
okudum. Dr. Scbacht, nasyonal sosya • 
lizmin ırk mücadelesini Ldpzig'de; 

"Başka ınkılablarda olduğu gibi nas· 
~"Onal sosyalist inkılabta da bi.r çok 
şeyler duşmuş ve çolanüş, hatta hazan 
ve tesadufen yalnız fena teyler değil 
iyı ş~yl r de düş.muş ve çökmüşlerdir. 
Bazan da bir kaç kişinin fazla gayreti 

ve m k ddes abtallrğı hükümet men • 
faatleri aleyhine zarar verebilir. Eğer 

nasyon 1 so yalizm yabancı ırk "yahu
dihk,, zıhniyctinin devlette 'V'e kiılturde 

yayılmasına haklı olarak mani olduysa, 
bu; devrimin her yahudiyi yok edeceği 
demek degtldir. Ve eğer farmasonla • 

rın gizli teşkilatcılığını haklı olarak 
mahvedebilinc bu da devrimin her far-

masonu vatan haini sayacağı manasına 
gelmiıyecektir. Bu hususta görülen ha • 
talar her inkılabta bulunan ve ebedi ol· 
mıyan ttferrüathr .,, diye anlatmqtı. 

(2) Dr. Scbadı'tın Leipzig nutkun· 
da §Oyle bir parça vardı: 

.. Dünya bqka bir feyi daha anlama
lı 1 Her inkılab kendisi için ayrı ayrı 
semboller meydana getirir: Geçen ve 
büsbütün değişen hayatı için yeni ııtt
lahlar ve fikirler yapar. Haken Krenz, 
kahve renklı gomlek, işaretler, alman 
selamı, Heil seslen, müşterek şarkılar, 
yenı halk şarkıları, müşterek radyo, 
mı.ı ter k yürüyüşler, genel bayramlar, 
g n lık te kilatı; bütün bunlar ve bun. 
1 n ka birçok eyler yeni devrimin 

ma irade ınin tezahürleridir .. , 

- Almanyanın ileri ve l§ıl'J öir ~n. 
dBftrl memleketi olduğunu ve §imdiye 
hdu •iitla yi~ğini ~bucı me• 
lehtlerden g_e.tirdiğini, 

Jlu aıırı unayile§ea Almanyaaııa •7· 
aı umanda küçük bir büyük miüklüler, 
biiJ'iik bir miilksiizler nt11ıu baliae gel. 
eliğini, 

Almanyanın bu yüzden zümre ha. 
liade patronl~gııır, sıruf halinde pr• 
JeteıleJtiğiai bilirsiniz. 

Biz bu evlerde Almanyanrn tam bu 
kuramını degiştirmeğe çalışıyoruz. 

Naı;yoaaJ sosyalist .Almanyaya yeni 
§eklini bu küçuk evler içinde vermek 
istiyoruz (3). lstiyorıu ki; 

Alman vatanı içinde her alman, bil. 
bassa her i~çi alman, .kendini maledin. 
me ve toprağa bağlanma haklarına sa. 
bib bir vatandaş olarak ki~edebi/sin, 
Joabznda o da alman toprağı üzerinde
ki bir parçayı parmağiyle; 

- Bu benimdir! 
Diye gösterebilsın. 

Oz.e11nde yA§adığı topragıa bır kü.. 
çülı: parçasına bile baglanallllyan bit 
adamın, toprak tanrmıyan arsıulusal 

bir fikre baglanmasrnr niçin tabiiğ gor. 
memelı? 

Sonra; 1919 dan sonraki Almanyamn 
1914 den önceki Almanya olmadıgını. 
Almanyanın harbtan sanra uz:ak kıta. 
lırdald bütüa sömürge}erini ve bütiin 
serbest dünya pazarlarını kaybettiğini, 
arsıulusal bütün ticaret münasebetleri
nin Almanya aleyhine değiştiğini ba
urlamak lazımdır. Eskiden bol satar 
bol alırdık. Şimdi satamıyoruz. Fatıt 
alamazsak açlıktan ölürüz. 

- Ne yapmalı? 

Telra.r UJpıağa dönmekı 

lşte ba gördiJğilnm lrilçiJk nlerde 
nuyonal sosyalist dnrimin yapmak is. 
tediği şeylerden biri de budur. Alman 
işçisini, arszulusal harb Jcarargih yerle. 
ri haline gelen büyük apartımanlardan 

fıkarmalr, kendinin olan bu kDçOk ev. 

!ere yerl~irmek v~ burada kendisine 

iş saatleri dı.şznda karısıımı. çocukluı
nrn yard11niyle evi için topraktan bir 

§f!yler alma imkfinrnı vermektir. 

En az bef milyon alma.n İ§Çisi, iyi 
hazırlanmış 800 metre murabbaı top
raktan, J tavukluk kümesinden, bir süt 
hayvanından bir günde, bir yılda ne B· 

labilir? Aldıgı §ey onun büdcesin~. 
Almanyanın ticaret ve tediye muvaz""
nesine ne tesirler yapar bunu siz he. 
.sıb edinis. 

Leitnig'delci uluslar barbı anıtına 

bizi, aRıtı göstermek, anıtın hangi barb 

için, kimler tarafından, kaç yılda ve 

ııe tadar para ile yapıldığını anlatmak 

için g4türmiJşlerdi. Dönüşte hepimiz 
kafanıızın içini yokladık ve orada: 

- Ne pahasına olursa olsun miJda
faaya karar Yettn AlmanyadaD başka 

bir ~y bulmadık. 

Biz bunu nasıl öğrenmi§tik: bıze 

bu telkini haberimiz olmadan, hisset· 
tirmeden kim yapmıştı! Biz, Vôlker 
Schlacbt'ta dümdüz bir adamı, geçimi_ 
ni ziyaretçilerın birkaç feniğinden çı. 
karan, anıt rehberlerinden birini din. 
lemiftik. 

- Nıçın evlenmeli> 
Kabaredeyiz. Altmışlık bir şaklaban 

(3) Nasyonal sosyalistlerin bu, ame. 
leyi toprağa yerleştirme ve mal sahibi 
yapma ııyasaları nasyonal sosyalizmin 
önemle tetkike değer işlerinden biri. 
dir. Bu evler büyük endüstri ,chirleri· 
nin dııında ve içinde bir veya j.lti ayle 
oturacak büyüklükte yapılır. Her ev 
için kabul edilen toprak büyüklilğU 
1,000 metre murabbaıdır. Yapılan her 
evin bahçesine mUtehassısın fikrini ._ 
}arak ilerde çoğaltmalı: üzere yedi mey. 
•a ağacı dikilir. Bahçeye 3 tavuk, bir 
süt hayvanı alacak bUyUklükte kümeı 

•e ahır yapıhr. Bir ayleU.k evin mali. 
yeti 3200 marktır. (1600 lira) amele, bu 
parayı lltndi oturacağı evin, diğer ev· 
lerin veya bu evlerin bulunduğu yerin 
ıokaklarının yapısına yardım ederek 
gündelikleriyle, yahut ayda (16) mark 
vererek kırk enede öder. Nasyonal sos 
yalistler zamanla bütün alman işçileri. 
ni bu evlere yerkştirmek kararındadır. 
lar. Şimdilik evliler, çocuk sa.lıibl rı, 
sıhhı ve ahlaki muayenede kabili} etle
n mu aıd ol nlar tercih edilir. 

uı..u::, 

1 DIŞ 
Lansburinin çekil. 
mesi sıyasal hadise 

mi oluyor? 
Londra. 10 (A.A.) - Sosyalist !bir

liği genel aekreteri guetecikrc demiş· 
tir ki: 

.. _ İşçi partileri lideri Lansburinln 
son hareketini onamamakla beraber iJçi 
partisin.in bugünkü uyasasını da kabul 
etmiyoruz:. Çünkü bu sryasa ulusal hü. 
kümetin emperyalist gayeleri için doğ
rudan doğruya bir destek olmaktadır. 

''Zecri tedbirler harb denıektir . ., 

Londra, 10 (A.A.) - İskoçya'da Di
emcries'de söz söyliyen ve yeniden zec· 
ri tedbirlere karşı bulunan B. Lansbu. 

ri, czecrı tedbirler, bir ham ile sonuçla· 
nabilir." demiştir. 

LEHi TAN'DA: 

Polonyada ıedm ınnıırları 

Varşova, 10 (A.A.) - Yeni diyette 
Uçte bir nisbetinde çiftçi, beş bakan ve 
aadcee 5 eski saylav vardır. Başkanlık 
divanı baştan başa yenilenmiştir. 

Seçimler nasıl geçti? 

Va11ova, 10 (A.A.) - Pazar günil 

yapılan dcneç, son seçimlerde yeritilen 

usulün uygun olmadığını göstermiş gi. 

bidir. Cuınur başkanı ile seçimi yönet

miı olan general Ryd Migbinin oya 

~rmcmcleri dolayısile dikkatini çek· 

miştir. 

Sonuçsuz katan bu dcnecin, hUkü • 

meti sarsmamakla beraber, hükümet par. 

tisini kuran elemanların yeni bir tek.il

de teşkiline sebeb olacağı kabul edil· 

mektedir. 

Ukranya azınlığının bu deneçten 

.Jnıvvetlenmiş bir şekilde çıkması, iç 
bakanı ~fından güdillene uzJapn-1 

sıyasasının bir sonucu görülmcktenir. 

Alman azınlığı, bir tek yer bile elde 
edememiştir. 

Yahudi azınlığı, zorlukla durumunu 
korumuştur. 

Yeni diyette Olanlar 

Varşova, 10 (A.A) - Yeni diyet 
kurulunda 71 çiftçi, 27 işyar, ıs avukat, 
13 profesör ve öğretmen. 8 gazeteci, 14 
cndUstrici veya mühendis, 6 tecimen, 5 
doktor, 6 İKİ ve 3 papas vardır. 

Varşova, 10 (A.A.) - Resmiğ orun· 
lara göre, diyet seçimine 16.282.000 
seçmenden 7.575.685 kişi girmiştir. Bu, 
seçmenlerin yüzde 46,S i demektir. 1930 
seçimine girenlerin nisbeti 74,86 oldu. 
ğuna göre yilzde 28,3 bir azalış vardır. 
Bu azahş havaların fena gitmesine, se. 
çim savaşının yapılmamış olmasına ve 
en son olarak ayrı ın seçime kar§ı yap. 
tıklan 'iddetli propagandalara "erili 
yor. 

Ar~ıulıısal hava l;,onfcrcınsı 

Varşova, 10 (A.A.) - Baltık ve b J. 
kan iılkeleri arsıulusal hava konferan. 
sının ikinci toplantı devresinin açılma 
töreni yapılmıştır. 

Bu konferansın erkesi, taşında d • 
ha bi.ıyük bir güven vermektir. 

içki masaları, cigara dumanları •ıası• 
da herkese bunu soruyor, 

- Niçin evlenmeli? 
- Evlenenlere para dı veriyorlar, 

fakat niçin? 

- Ben evlenirsem, o hayalimdeki 
iace kadın, o bayaUmdelci sarıpa tom
bul çoculr benim ama yalmı: benim ol
mıyacak mı?. iyi! fakat niçin bu 4e 
Dt. Goebbels burnunu sokuyor, hasta o. 
lursa ona b~aım karım, ihtiyar/arsa on3 
ber.im çocugum mu bakacak? 

Lafı ıstırablı, fakat eğlendirici bir 
bekarlık. neşeli bahtiyar eden bir evli. 
lik hikfıyeriyle ur.atıyor ve halkrn çıl
gın kahkahalarını içine sindıre sindire 
dinledikten sonra, onlara; 

- Mıttlaka e,•Jcninizl 
piyor ve gidiyor 

Neset HaliJ ATAY 

B 
Habeşistan İtalyayı 

protesto etti daha 
(Ba~ı 1 inci sayılada) 

bir 

olan italyan uyru~una katll habeş i Yll«'" 
lan tarafından zorluklar gösterildi ini 
ileri gürerek bilkii:met neıdinde protes. 
toda bulunmuştur. 

Cenewe, 10 (A.A) - Habe;;ı tan, 
Eritre ve Somalide ıta1yan lutalannın 
tahaşşüdünü prote to eden yeni bir no 
ta göndermiştir. Notada, H be ıstanm, 
bir buhran doğurabilecek hıç bir şey 
yapmamak dölenindc olduğu bildiri) 
mektedir. 

lıalyanın Ce~vredeki durumu. 
Cenevre, 10 (A.A.) - Komitenuı 

çağrısına gelmiyen ltalya'nm bu gidişi 
komitenin seçilmesine girmemi~ olması 
ve bu komite çalışmasından haberdar de
ğilmiş gibi görünmek arzusu ile i ah c. 
dilmektedir. ,, 

" " Adisababa, 10 (A.A.) - Pro es ı 
Jez'in yetkisinde hiç bır buçlama yapıl
mad•ğl ve kendisinin u1U6Jar so yetcsln
de Hab•cpst:ın'ı oruntamakta devam ed 
ceği resmen b"ld"n1mektedir 

Yeni bir anla ma 
Paris, 10 (A.A) - Cen re c e 

tesi, 1svic;re ga-ıetelerinde çıkan ve İtal· 
yanın Almanva - Polonya andlaşmasma 
benzer bir andlasma imza etmeği Al 
manya'ya önergediği hakkında alan bır 
hab•ri almaktadrr. 

Bu itazetenin sandığına göre bu lS • 
nerge, !talya'nm } eni Bertin elçi 'ne 
yapılan dostea ka'-ıuliı izah etm Hedir 

Beşi.er komite ; ı pi.mı yor 
Cenevre, 10 (A.A.) - Ne kon eyi•ı 

ne de asamblenin bugün tot>l nm 1 r 
beklenmiyor. B Lı val at hleyi B 
Samuel Horu görmüştür Beşler kom • 
tcsi öğleden sonra bir toplantı > pa. 
cakhr. 

Be,lerin ar(lftırdıiı esa lcrr 
Cenevre, 10 (A.A) - Bq1er komi -

tesi İtalya ile Habeşistan tarafınd n 
verilen belgeleri incelemek iş ni talı eks 
perler komitesine vermiştir. Komite bu
gün, tali komite tarafından hazırlanan 
~a üzerine, belgelerin ıncelcnm sı 

başhyaeaktır. Bu ilk etüdden onra ko
mite, uzlaşma işinin ve gö .. terilecek yol 
lann hangi esasa dayanabileceğini ara • 
tıracaktır. 

Toplantı çarfambaya a accık 
Cenevre, 10 (A.A) - DUnkU gün 

komittyonlann ve büronun birleş.mele • 
rine aynlmış bulundufundan, uluslar 
sosyetesi ancak çarşambaya toplanab"· 
lecektir. 

Negüı, ba"ltan umıUlıınu kcıti. 
Adisababa, 10 (A.A) - İmparatorun 

yakınında bulunanlardan toplanan ha -
hedere göre. artık, italyan • babeş an • 
laşmazhğının banş yolu ile kot ırl ca • 
ğında biç bir umut be tenmemektedir 

B. Lavul Ccncvredc 
Paris, 10 (A.A.) - B. Laval, dun 

akşam Cenevre'ye hareket etmiştir. 

Kızıllırn; yardıma hn...,ırlanıyo 

Vaşington, 10 (A.A.) - Amcrik 

Kızılhaç yürütüm komi e i, harb olurs 

yürürlükte bulunan andhşmalar gere • 
kince, Habeşitttan'a hizmetler"ni arz:et 
mek imkirum incelemek üz:ere bu ayın 
19 unda bir toplantı yapacağını ilan et· 
mektedir. 

Kızılhaç, Habcıistan'da çal şmaya 
başlarsa aynı zamanda hem hal>eşlere 

hem İtalyanlara hizmet edeceğini bildir
mektedir. 

Almanya ve italyan tezi 

Londra, 10 (A.A) - Cenevre g<Srüş
meJerinin önemine karşın gazeteler dil· 
nün en bariz hadisesini yeni İtalyan bü
yük elçisinin B. Hitler tarafından ka
~ılünde görmektedir. 

Taymis diyor ki: 

c Eğer İtalyan isteklerinin haklılığı 

burada da kabul edilmezse, başka y r • 

]erde aranılacaktır. Yok eğer Almany 

İtalyanın kuvvetlenme ve uluı:ıal ferdi 
yük eltme sıyasasını -onarsa ve bu sı • 
yasaya arka otursa, Almanyanın ben • 

• 
..1111zy, 

•• ru 
a dil\:ta ö
öl Ü 

Baton Ruj, ıo (A.A.) - B Huve}· 
long ... bakan doktorlar, yenı bir kan 
naklini hazırla.maktadırlar. 

Resmiğ çevenclerde söylendı ıne 

gött, B Hueylong'u kurtarmak umudu 
\ok ı dır. lyıh:şmc; i ıçin katedralda 
aymlar ya:nlmı9 ve Huveylong, ıns.ın 
ga hı met edenlerden biri olarak anıl~ 
oı tır. 

J.uıunada zşler du"Dalş gıbıdaı 

•• 
Baton RuJ, 10 (A.A.) - B 

long'un sıhhı durumu ag rl ı tır~ 

Oçuncu kan n lindcn sonra, helcimlcr. 
ul !nle bitme ı ıhtımal olan bir pcrıta 
nitten korkmakt dırlar. Ha ta, hucya. 
na ba lamıştır 

• 
B ton RuJ, 10 (A.A) - Huvcylong 

bu hah onda ölmUştur Cumur b a. 
nı B. Ruzvelti olcu I} ya evke~cn 
o idı Ş1mdi c mar 1:ı şk nınm u a d i· 
ru dönme i ihtinmli vard r 

Şclürdck · laeyeoon 
B ton RuJ, 10 (A A ) - Katıl Vela. 

ın c nazesi, dun o ledtn sonra buyull 
bir kal balık! kaldınlmı tır. 

chır ve yore hekımlerınin hepsi ce 
nazede hazır bulunmuşlardır. 

Sen j osef kilisesi, trklım tıklım do.ı 
l idi. Poli tarafından güçlükle tut~ 
1 n binlerce kışi kiliseye gircıneını§lcr. 
dir 

ı ILrERE'DE: 

Vç derı:iz uçu•"Tı Cebclüı.ıarıkta. 
Londra 10 (A.A.) - Cebeluttarık. 

tan bildirildiğine gö~, Plymouth'taa 
h v"lanan ve B srayn giden 3 deniz ~ 
ç ı dün akşam b r ya ge1mi~tir. 

1 ngili~ kuruhınun jeoloJı 
aroıtırmaları 

Lo"dra. 10 (A.A.) - Quest adb ise 
ttqaf gemisi, başlarında B. Cautaul• 
o c u halde Groenland'rn doğusuna 

e er ed n ingilız kurulu Ü} derıyle, 

A elmi t" • 

Ba l rr ld B Wager' n bulunduğu 
öte i grup jeolo1ik i !erle uğnısmali 

ıi ere Groenland'da kalmışlardır 

ln«ıltcrede ifaWR.rin ıayuı 
Londra, 10 (A A.) - 26 ağustost~ 

işsi%lerın sayısı 1.947 964 U bulmuıtur • 
L1 sayı 22 temmuza göre 24.977 nok. 

san e geçen yıl aynı tarıhe nazaru 
188.614 oksnndır. 

Japonların ingilizlerdrn ütedik· 
lcri kömür ve limon 

Londra, 10 (A.A.) - Royter ajana 
Daircn'den ö reniyor: 

Güney Mançuri demir yolundm bir 
şahsiyet, kailunet kömür mağdeniyle 
Çinguangtao limanmdakı ingili.ıı: aaıi• 

1 rının J nyaya bırakılması hakkın. 
da göruşüleı yapılmasının imkansız ol. 
m dı mı sbylemiştır. 

Bu diycv, İngilterenın bu asığları 
120 mıl~ on ingiliz lira& karşılığında 

bırakacağı hakkmdakı haber üzerine yL 
pılmıstır. D "rcn'd~ bu b bcrlerin ya~ 
kında Çine gelecek ol n Sir Fredrik 
Ycitheros'un devini aydır.tatmakta ol. 
du u santim ktadır. 

zer emelleri de ileride aynı onamayı 

ve ar ayı elde edecek ir.> 
Deyli Telg.raf diyor ki: 
c Biıyuk elçiye yapılan kabuı ıore

nine cger herhangi bir anlam verilmek: 
istendiy e, bu aranılan sonuçtan çok ııy .. 
rı bir sonuç doğurarak, öteki ulusları 

daha sıkı bir dayıu ı:.maya sevkedecek• 
tir.> 

Y muın limanlarında italyan 
harb gemilıeri 

Atina, 10 (A.A) - Havaa ajaMI 

bildiriyor: Jiloı, ltak ve Şira limanları

ne izinsiz italyan harb gemilerinin gir ' 

dıgi gorülmi.ış ve hükilrnct bu huau•tı 
girgide bulunmuştur. 

Doğu A/rikmınJa ölen İ§çiler 
Roma. 10 (A.A.) - Resmiğ bir bit, 

di iğe gore, bu yılın ikinci klnunun. 
d:ın 31 a uıtosuna kadar doğu Afrika• 
smda bulunan 30.000 işçiden ancak 150 
i çi ölmiiştliT 
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-Sözün geli§i 

9 E1Jliil iÇ HABERLER 
Dün, utku tarihimizin Akde· 

rızz kıyılarına parlayan kılrç ve 
§İmşeklenen mshmu~Ja yazılmış 
bir günü idi: 9 eylfıl. 

llk günlcrinc ulaşabilmek için 
sayılma:sı güç asırların üzerinden 
atlamak gereken türk medeniye
tinin zaman zaman bayındırlaştır
dığı bu ılık bölgeye, kısa bir ayrı
lıktan sonra o gün yeniden ulaş
mış, devrimimizin ilk amaçların· 
dan birini orada kucaklamıştık. 

Orada usaresi bir ulusun ağzı
aa tad veren üzümler ve incirler 
yetişir. Osmanlr hastasının can 
çekiştiğini görenler bu seçme bağ
ları tozlu çizmelerle çiğnenmeğe, 
o usareleri susamış ve susuzluk
tan çatlamış dudaklariyle sömü~. 
meğc kalkıştılardı. 

Osmanlı hastasının leşini top
rağa gömdükten sonra onun can 
verdiği topraklar üzerinde dipdiri 
bir ulusun şahlanacağım umma
yarak lznıir kıyılarına ayak ba
sanların tekrar lzmirden denize 
ve uzağa döndükleri tarihi, dün bir 
&ha yaşadık. 

Atatürk Türkiyesinirı ilk kur
tuluş günlerinde harb, bir salgm 
gibi lzmir limanından girmiş türk 
topraklarının her taralını ateşe ve 
kana boyamak istemişti. O zaman 
kan dökmek istiyenlerin kanrnı 
dökerek, yurdumuw ate.şe ver
mek dileyenlerin kundaklarını a
teşle söndürerek ve her şeyin üs
tünde {nan dolu göğüs/erimizde 
en azgın hücumları söndürerek bu 
harbı kazanmış, ordularımız Ak
denizdeki ilk bedele vardıkları za
man orada bütün bir dünya.va en 
lçtem bir barışçı/ıkla kendimizi 
göstermiştik. 
· işte dokuz eylUl, Atatürk Tür
kiyesinin bir harbı utkuya ula~tır
ması ve bir utkudan barişa yol aç
ması tarihidir. Onu bu iki alanda
da başarılara ermiş bir ulus gön
lüne yaraşır bir heyecanla kutla
dık. 

M. N.ARTAM 

Londra - İstanbul yolu 
kongresi 

Budapc§tç, 10 (A.A.) - Arsı
ulusal Londra - İstanbul yolu kon
gresi, dokuz ulusla arsıulusal tu
rizm ittifakı ve Kızılhaç sosyete
leri delegelerinin iştirakiyle bu
gün açılmıştır. 

Buhran vergisi hakkında 
Aylık tutarı yüz elli liraya ba· 

liğ olan "hakkı huzurlarm,, azalt
ma yapılmadan tamamından buh
ran vergisi kesilmesi hakkında Fi
nans bakanlığınca ilgili dayrelere 
birer genelge gönderilmiştir. 

Bafra Halkevi çalışmaları 
Bafra, 10 (A.A.) - Halkevi

mizin köy gezileri devam etmek
tedir. Bu haftaki geziye 200 den 
fazla atlı girmiştir. Nebiyan çev
resine yapılan bu gezide ilbay da 
bulunmuştur. 

Uğranılan köylerde program 
içinde köylüyü uyandırıcı devri
min verimlerin~ bildiren, anlatan 
diyevler verilmiş hastalara bakılıp 
ilaçları sağlanmış köylünün dert
leri dinlenmiş ihtiyaçlarını karşı
hyacak tedbirlere baş vurulması 
şimdiden düşüniilmüştür. Halke
vi ilçenin diğer bölgelerinde de 
gezilere devam edecektir. 

Halkevi tarafından köylülerin 
dertlerinin incelenmesi şehir ve 
köy halkı üstünde çok iyi etki br· 
rakmaktadır. 

Trabzonda fındık fiatlar 
Trabzon, 10 (A.A.) - Bu sa

bah borsada kabuklu fındık 18, iç 
fındık 38 kuruşa satılmıştır. Eko
nomi bakanlığının f mdık ürünü
nün normal fiyatla satılması yo
lunda tedbir alma'Kta olduğu ha
berleri üretmenleri sevindinniş
tir. 

Balıkesir İlbay ve Şarbayı anlatıyor 
-

Balıkesirin hayıudıj.·:ığı ve ekonomik 
ge1işimi için hazırlanan projeler 

Uraylar Bankası toplantısı dolayı • 

ıyle tehrirnize gelen Balıkesir ilbay ve 
garbayı B. Salim Cündoğan ile bir gö.. 
rüşıne yaptık. Balıkesir il ve uray işle. 
rl hakkındaki sorularımıza B. Gündo· 
ğan şu cevablan vermiştir• 

(fruy işlt•ri: 

- Bahkesır unıyı şehir halkının 

bırgc ve soy'!;al ihtiyaçlarını sağlamak 

için büyü lrlerirnizin gösterdikleri ve 
kanunlarımızın çizdigi yollarda yürü. 
mc ktcdir. BaJrk .. sir'in asil halkı soysal 
ve sosyal hayatın gelişimine ÇOik iyl 
yak uyduruyorlar. Pek kısa zamanlar· 

da orta devirlerden kalma kılıkların 

dcgiştirilmesi, modern hayatın kökleş.. 
mesi bunun canlı bir örneğidir. (Üst. 
lük) demlen baş örtüleri kadınlarımız 
tarafından tamamiyle atılmıştır. 

Urayımız programlı çalışma meto· 

ıyle bayındırlık ve saglık işlerini ko. 

vahyor. Şehirde caddelerın geni~letil · 

me ı. meydanlar açılması gibi işlerden 

öa ka g net saglrk bakımından halkın 

çôk muh!.ıç oldugu bir park yaptık. Ya

kında her eksiği bitecektir. Bu_ park 

gezme ve hava alına ıhtiyacında olan 

halk tarafından istekle karşılanmıştır. 

İstasyon önünden şehre girilecek yer· 

de bir cumuriyet alanı açıldı, Bu alanın 

yolları asfalt olacaktır. Bunlardan baş· 
ka bir pazar yeri bir de hal yapılması 
için verilen kararlan ilgili orunlar o. 
naylamıştır. içme suyu da bi.zi çok il· 
gilendiren ve daima göz önünde bulun. 
durduğumuz bir şehir davasıdır. Bunun 
enstalasyon projeleri hazırlandı. Bu. 
günlerde İç Bakoolığına sunacağız. Di· 
~er uray işleri nomal bir gidiş içinde. 
dir 

il.işleri: 
İlimizin genel d14rwau çok iy~dir. 

EknnomiJı: itler gittikçe gelişmeiktedir. 

İlimizin zengin zeytin bölgesi olan 
Ayvalık, Edremid dolayında Tarım 

Bankasının zeytinyağı fabrikaları Rç. 
ması için incelemeler yapılmaktadı!'. 

Banka bu iş için B. İhsan Abidi'nin 
başkanlığında bir iki uzmanı Avrupaya 
göndermişti. Bu kurul memleketimize 
dönmüştür. 

Ta.rım durumu da sevinecek bir değer 

dedir. Bazı yerlerde kuraklık olmasın11 

rağm n ürünlerimiz geçen seneden da. 

ha çoktur. Hayvanların sayısı da yıl. 

dan yıla artmaktadır. 

Sağlık işlerimiz nomaldır. Bulaşık 

ve kötU hastalıklar hemen hemen gö. 

rülmemektedir. Ki)ylcrde köy kanunu· 

nun yeritilmesi yüzünden sağlık işleri. 

ne bir kat daha önem verilmektedir 

İlin 800 kilometreye yalda an şose· 

leri üzerinde yerine göre esaslı onar. 

malar yaptmlmaktadır. Bayındırlık 

Bakanlığı dört tahta köprüyü betonar 

meye çevirmektedir. Bunlat', Altınova 

Dikili arasında ve Bürhaniyenin Kar. 

gaderesı, Susurluğun Karadere ve Si. 

mav çayları üzerindedir. Altınova . Di. 

kili şo esinin son kısmı bu yıl üstenci. 

ye verilmistir. Bitmek iizerr::lir. ll mer

kezinde pek yıkık ve büroları alamıyan 

hükümet binası yeniden yapılacaktır. 

Bunun için projeler hazırlanmıştır. İle 

dönünce bu binanın yapısını eksiltme. 
ye koyacağım. 

Kiiltiır işlerınde köy okullarına <>
nem veriyoruz. Geçen yıl açtığımız ? 

yatı mektebine bu yıl 2 daha katacağız. 

Bu mekteblerde köy çocukları ana ve 

babalarının evindeki hayattan mümkün 

olduğu kadar uzaklaştırılmamakta ve 

cumuriyet rejiminin esaslarına daya 

"nan iyi birer köylil olarak yetııtirilmelt. 
tedirlor. 

Bir yunan filosu 
İstanbula geliyor 
Bir ana gemi, bir kruvazör, 4 

denizaltı gemisi, 4 muhriplik bir 
yunan filosu bu ayın yinnisinde 4 
gün kalmak üzere amiral Sakalar
yonun komutası altında İstanbu
la resmiğ bir görete g.elecektir. Fi
lo bu ayın yirminci günü sabah 9 
da İstanbul limanında bulunmuş 
olacaktır. Nomal göretler yapıl
dıktan sonra akşam konuklar şe
refine İstanbul il baylığı taraf 112-

dan Parkotelde bir şölen verile
cektir. 

İkinci gün konuklara süet ve 
mülki müzeler gösterilecek ve ay
rıca Akay tarafından özel olarak 
ayrılan bir vapurla Heybeliada de
niz lisesine gidilecektir. Aynı ge
ce türk donanması adına Büyüka
da yatkulübünde bir şölen daha 
verilecektir. 

Üçüncü ve dördüncü günlerde 
1stanbulun türlü yerleri gezdiri
lecektir. 

Avukatların ayrıldıkları 

sınıflar 
Şehrimiz avukatlarının kazanç 

vergisi oakımmdan sınıflara ayni· 
ması işi bitmiş ve Finans bakan
lığı yeritimine geçilmiştir. Bu lis
teye göre birinci sınıfa 3, ikinci sı· 
nıfa 5, üçüncü sınıfa 20 ve dördün
cü sınıfa 26 kisi ayrılmıştır. Bu sı
nıflardan alınacak kazanç vergile
rinin şehrimizin nüfusu da göz ö
nünde tutulduğu için İstanbuJa gö· 
re daha az tutmaktadır. Yılda şeh
rimiz avukatlarının birinci sınıfı 
150 ikinci sınıfı 80, üçüncü sınıfı 
30 ve dördüncü sınıfı da 10 lira 
kazanç vergisi vereceklerdir. Bun
dan başka baroda yazılı olup da 
serbst iş yapmadıklarından sınıf
lara ayrılmamış 20 avukat daha 
vardır. Finans bakanlığı bunlar
dan almacak kazanç vergisini ken· 
disi kestirecektir. 

Yarkutaym şehrimize tasın· 
ması dola;Yıst.le ayrıca İzmir,~ İs· 
tanbul ve Eskişehirden 30 kadar 
avukat baroya yazılmalarını iste· 
mişlerdir. Bunlardan şimdiye ka· 
<lar yazılmaları işi bitmiş olan bir 
iki avukat şehrimize gelmişlerdir. 
Bunlar için de ayrıca bir kazanç 
vergisi bakımından sınıf taksiına · 
tı yapılacaktır. 

B. Celal Kütahyada 
Kütahya, 10 (A.A.) - Başba

kanlık istatistik genel direktörü 
yardımcısı şehrimize gelmiş, ge 
nel nüfus sayımı hakkında önem
li bir konferans vennistir. 

Güvenlik atanmaları 
Açık bulunan 1.s~an~ul güven

lik direktörlüğü bırmcı şube di· 
rektörlüğüne, beşinci şube direk
törü B. Kamıran ve beşinci ~ube 
direktörlüğüne üçün~ü şube clırek 
tör yardımcısı B. Saıd atanmış·tır. 

İzmir kordonundaki 
parke 

2 eylfıl tarihli sayıınızda İzmir 
panayırına girlen arkadaşımızın 
''1zmir,, başlıklı yazısında, İzmir 
urayının kordonda y:niden parke 
taş döşetmekte oldugu yazılmıştı. 

İzmir liman işleri genel direk 
tör vekili B. H. Dülgeden dün al
dığımız bir mektupta hükümetçe 
satın alınan rıhtım YÖnetgesinin 
onarılması ve lağımların yapılma· 
sı için ayırdığı paranın 1 zmir liman 
işleri genel direktörlüğüne veri· 
terek birinci ~?r?onun parke taşı 
ile dösenmesı ışme 1934 yılında 
başlanmış olduğu bildirilmekte· 
dir. Fransız sosvetesi zamanında 
uzun yıllar yüzüstü bırakılan bu 
i~ ,yüz altmış beş bin liraya yakın 
hir nara ile ve hüViim .. ti11 cok ve
rinde ve büyük yardımı ile yapıl-. 
ınıştır. 

t~TANBUL TELEFONLARI t 

İrak elçisinin bildiriği 
İstanbul, 10 - Irak elçisi bu

gün gazetelere gönderdiği bir bil
diriğde, ltalyaya Habeşistanda, 
Iraka benzer bir durum verilece
ği hakkında Avrupa haberi olarak 
gazetelerde çıkan yazıları yalan
lamıştır. Elçi, Irak ve İngiltere 
ilgilerinin iki tarafın karşıhkh e
şitliğine dayandığını, !rakın erkin 
bir devlet olduğunu bildirmiştir. 

Balkan festivali 
hazırlık lan 

İstanbul, 10 - Balkan f estiva
line girecek 16 romen talebesi bu
gün !stanbula geldi. Bunlar pro
fesör Dobresko'nun yanındadırlar. 
Gelen talebelerden erkekler Ga
latasaraya, kızlar da Galatasara
yın Ortaköy kısmına yerleştiril
mişlerdir. Yarın da yunan, yugos· 
lav, bulgar kurulları gelecektir. 
Festival için Ödemişten gelecek 
16 kız ve erkekten başka İstanbul
da da 50 genç hazırlanmaktadır. 
Festival cumartesi günü Büyüka
dada başlıyacaktır. 

Tarım enstitüsüne 
5elen profesör 

İstanbul, 10 - Ankara yüksek 
tanın enstitüsü profesörlüğüne a
lman Ludvig Luht İstanbula ~el
di ve bu akşam Ankar~ya gitti. 

Taksi otomobilleri 
İstanbul, 10 - Uraym eskiden 

açık olduğu halde sonradan kapa
tılan otomobillerin kullanılmama
sı hakkındaki karan üzerine 80 ka· 
dar otomobil işten çekilmiştir. 

İstanbul şoförlerinin 
durumu 

İstanbul, 10 - Şoförler cemi
yeti yaptığı bir incelemede İstan
bulda ancak 50 kadar şoförün on 
yıldrr bu ertikte çalışbğını sapta
mıştır. 

Afişaj işleri 

lstanbul, 10 - Uray Ana
d ·Jlu ajansından geri aldığı afişaj 
işini 28 mart 937 ye kadar olmak 
üzere yeniden eksiltmeye koydu. 
Üstemıe 16 eylUlda yapılacaktır. 

İki orman yangını 
l stanbul, 10 - Bugün Kartal· 

da .~amandıra ve Kurtdoğmuşda 
iki orman yangını daha olmuştur. 
Yangınlar biraz büyükçedir. 

Mühendisler arasında 
Zonguldak Baş mühendisi B. 

Rasih, Siird baş mühendisliğine, 
Seyhan Baş mühendisi B. Zeki 
Zonguldak baş mühendisliğine a
tanmaları onaylanmıştır. 

Erzurum ilbaylığı bayındırlık 
direktörü baş mühendisi B. Cev
detin Bursa ilbavhğı bayındırlık 

direktörlüğüne atanması onaylan· 
mıştrr. 

İki gazetecinin davası 
Urfa, 10 (A.A.) - Ulusal ga· 

zete sahibi B. Kazım Yazgan·a 
karsı yapılan yağınç davası ile 
Urlada öldürülen Yenilik gazete
si sahibi avukat B. Galib'in davası 
Yargutay Hakyeri ~ararile Ad.a
na ağır ceza hakyerıne nakledıl-
miştir. 

Polis, avukat B. Gatib'in katili- ı 
ni yakalamış, katil suçunu itiraf 
etmiştir. 

SAYlfl\ 1 

İstanbul gazetele 
rinin başyazılan 

Cumhuriyet te: Bay Abidl• 
Daver "harb ola· 

cak mıJ,, başlığı altında diyor Jci: 
c Harb olması için, italyanın, inği

lizlarin ite karrşmıyacağına kanaat ğe
tinneleri gerekti.r. Ha.beşistanı feda ve 

taksim ederek İngiltereyi ita1ya ile u• 
!aştırmak iı:teyen fransız sıyasası mu· 
vaffak olunıa harb olmı:yacaktır. Bu sı· 
yasa, muvaffak olmazsa, İtalya Jngilten 
arasındaki sıyasal duelleonun sonu, biz· 
ce, İtalyadan ziyade lngiltercnin elin~e
dir. İngiltere, İtalya'run Habeşistan'a ta· 

arruzu bir harb vesilesı addedeceğinl 
açıkca söy1erse ha.rb olur. rlenıek ki, 
- Harb olacak mı? - sorgusunun asıl 
karşıhğınr yalnız ingiltere verebilir.» 

T J1a. ~ da: Bay A. ŞUie. 
~ 1"11111111111 rii Esmer, "asam. 

blenln içtimaı., başlığı eltrnda diyor ki: 
c Uluslar kurwnu asamblesinin 16 -

mcı içtimaı, kurumun 1 G aylık tarihin • 
de en önemli bir meselenin halline ça· 
lıştr~ bir sırada toplan yor: İtalya Ha 
beş davası .. İtalya başkanı Mussolininı• 
dünya kamoyuna meydan okurcasına 

ileri attığı iddiayı münaka a için ku -
nım konseyinin bile fazla kalabalık gel
diği ve meseleyi inceleımek için hususi 
bir komisyon teşkil edildiği bir sırada 

asamblenin topl:ınması bu işin hallini 
omuzlarına almı' olanlan telaşa düşUr. 
milştiir. 

Gün geçtikçe anlaştlmaktadrr ki u
luslar kurwnu misakının 16 ıncı madde
ııındeki müeıyyedeler büyük devletlerdea 
hiç bırine karşı tatbik edilmemektedir 
Bu vaziyette uluslar kurumunun elind
ki en kuvvetli müeyyede dünya 1.am() 
yund:ın ibaret kalıyor. Belki bu, buğüıı 
içın müessir biı' ıilih değildir Fakat 
naha müessir bir müeyyeclenin buluıımiı

dıfı bir ars111lusal düzende nihavet 
bu da kuvvetli bir silahtJr.,. 

ZAMAN da: Z:ıman itn?.alı 

ve "lstanbul ib
ret alsrn,, başlıklı başyazıda deniliyor. 
ki: 

c Bu aralık gazetelerde ıütun ıOtua 

yazılar yazılmasına ve hattl dedikodu • 

lu yapılmasına şcbcb olan Manisa hae

tanesi meselesi elbet unutulmamıJtır. 

Meselenin dedikodusu unutulmama" 

la beraber biz doğrusu hastane intuc

nın unutulduğunu ve bu itin birçok 

faydalı itler gibi ihmale uğradığım 

zannediyorduk. 

Halbuki Manisa'da hastabcne yapd

mış: bir st'nedi.r i'lcmeğe batlemı9, Ye 

hatta yUzlerce binlerce hasta bile te -

davi edilmiştir. 

f şte bu itibarladrr ld, biz, hiç ol -

mazsa bir zenginimizin, knandığınm 

zekatı olarak bir hastane yaptırmasını 

pek gormek isterdik. Nihayet bu ıere

fin bir yahudiye bırakılmıt olması da 

bizi41l için herhalde iftihar edilecek 
birşoy değildir.» 

da: 8. Asım U•. KURUN "memlelretimfa*' 
nastl seyyah getırebilirizl., bqlıklı ya. 
zısında diyor ki: 

c Almanya hlik<hr.eti yalnız yabanca 

seyyahlar için özel bir döviz usulU lca· 

bul etmiştir. Bu usul ile A.lmanya'ya 

gelerek orada yaş<ıyacak <ıeyyabler lçia 

hayat pahalıhğını yüzde otuz derecesınd~ 

indirmek çaresini bulmuttur. Daha doğ· 

ru•u yabancılara almanyada ılmanlar· 

dan daha ucuz yaşamk imkinını ve~ 

mştir. 

Herhalde '-.UtUn avrupa'da memle
ketin dışarıdan seyyah getirmek için 
a~dıgı tedbirleri devlet işi ola.rak tetki 
etmemiz lanmdır.:t 

Türk Kt şu antrenmanlar, 
Türkkusu çalışmalarına alan

da devam edilmekte ve atlama de
ncçleri yapılmaktadır Talebe~kn 

' B. Abdurrahman ilk olarak para
şütle atlama yapmış ve 800 met
reden atlamıştır. Atlama başarı i
le sonuçlanmıştır. Antrenmanlar 
ve deneçlere düzenli. olarak devam · 
edilecektir. 

• 



SAYIFA 4 

K.omşuİarımızd 
-'? er oluyor? 

SOVYETLER BİRLİÖİ'NDE: 

§ 20 ağustos tarihinde Sovyel 
Rusyada ekilmiş topraklardan 
63.817.000 hektar, yani yüzde 76 
nisbetinde olan kısmı hasad edil -
mişti. Çalışmalar, hasadın başın
da olduğu gibi, azalmadan ilerle
mektedir. Geçen yıla göre hasad 
edilen toprnklar bu yıl daha çok
tur, çünkü 20 ağustos 1934 de ha
sad edilen topraklar yalnız yüzde 
71 nisbetinde idi. Çalışmaların 
çabuk ilerlemesi bakımından. ekil
miş topraklann yüzde 78 ni ha -
sad eden Kolhozlar başta gelmek
tedir. Bu nisbet, geçen yıl aynı 
devreye göre yüzde beş fazladır. 
Çafı~maların bu sıralarda en faz
la olduğu yerler, orta Volga ile 
Kazakistan e doğu Siberya'sıdır. 
Öte taraftan, ürünü geç biten Ka
relya, kuzay bölgesi, doğu Siber
ya 'sı ve Yakutistan'da da hasad 
başlnmı tır. 

§ Sovyet Rusyanın batmı~ ge
m" leri çı arma kurumu olan Ep
ron'un çalışmaları gittikçe geliş
mektedir. Bu kunımun şimdiye 
kadar çıkardığı gemiler, sayıla
mıyacak kadar çoktur. Son zaman· 
larda, Murman .. k tarafl rmd ki 
Viçan körfezinde batmı<l olan 
K b Ua adlı balı1 çı o mi ivle, 
Hazer denizinde batmış ol n Kas· 
pi buzkıram çıkanlmı lır. Bu so
nuncu gemiyi çıkarmak iç.in bir
kaç ay çalısmak gerekıni tir. Dev
rim sırasında kruvazöre tnhvil e
dilmiş o!an Kaspi gemisi 8 ağus -
tos 1920 de, korkunç b;r fırtına 
yüzünden batmıştı. Türlü yerler
de batmı~ olan gemilerin çıkarıl
ması için de çalışmalar yapılmak
tadır. 

§ Çağlayanları bol olan Mur
mansk bölgesinde elde edilen zen
gin elektrik kuvveti, burada ku
rulmuş ve kurulmakta olan fabri
ka} rda kulbmlmaktad r. Bu sı
ralarda Ni a ve T uloma rmakla
rının sulan düzenlenmektedir. Ni-
va nehri üzerindeki l numaralı 
tıantral çalışmağa başlamış olup 
Kirovsk'taki madenlerde yapıl
makta olan Kandalaşka fabrika
larm elektrik kuvveti vermekte· 
d"r. Tuloma nehri üezrinde, 44.000 
kilovat kuvvetinde dört türbini o
lan b'r santral yaprlmaktad11. Bu
m.m 60 kilometre ötesinde 60.000 
k"lov ık başka bir santral d.,.ha 
ya ı .-ıca ~tır. Niva ve Tuloma san
trnlları biribirlerinin bir tek dist
r" Ü ·on şe'1ekesiyle bağlı olacak· 
lar ve verdikleri kuvvet ayrıca 
Murmans • demiryolunun büyük 
bir ısmının elektrikl~tirilmesine 
yarıvacal:trr. 

YUNANİSTAN'DA: 

~ Yu --:ıistan'da tütün ekimi -
n 1 clurumu iyidir. Make -

e T el ya' da faydalı yağ -
r v ğmıştır. Çiçek aç'lla, 

nn 
dl'ln 
mı rl 
hn nudlul verici bir tarzda olup, 
reç 0 n yıla f!'Öre üstündiir. Hava 
&"rtl rı da iyid;r. Geçen yıl ürü 
nüncl YJ kaJan stoklar çok fazla 
d -;ıcı r. 

& P"re gümrüğünün a~r.tos 
ayı icinde ·i eliri 70.707.213,80 
rlrah....,ivi hı lmuştur ki, b . pe -

CP vru ava göre 16.213.538,20 
,ı,. .,-,j daha fazladır. 

YUGOSLA VY A'DA: 

~ YuP.oslavya kıralı ikinci Pi
yer'in donumunun yıldönümü do -
la ısivle hükümet yeni pullar bas
tırmış ve bu pullar, eylulde kulla
nılll"!cı<n b şlanılmıştır. Şimdi kul 
l"nı'rn" ·-t:ı olan ve birinci Alek -
aandr'm r .. ıt-ni:oi taşıyan, İyah çer
çeveli vr a çerçevesiz p Bar bi • 
li · e k.,.clar lruJlanılacaktır. 

§ Francız bo1'1lbardıman uçak
M'rmdan bir "ln T•.ma memleketle
rine, bu arada Y·•C{oslavya'ya ge· 
1 c k e Zcmun hava limanına 

ULUS 

l l! abanc gazetelerde o u oklar ~ı 
Habeş - İtalyan anlaşmazlığı üzerinde düşünceler .. 

Oz.erinden günler hatta aylaı geçtiği halele habq - İtalyan anlaşmazlığı öneminden bi"§ey 
JiaybetmeJi Son günlerde ha İfİn biisbiitiin ıehlilıeli bU aalhaya girdiği malUmdur. 

Henüz. kesin bir .onuca bağlanamayan ha anl"f1RCIZlık clevam eclip giderken bir fara/tan ha
bqler kendi Javalanm, İtalyanlar kentli davalanın mütlalaa etmek i,in elleri.ne geçen lır6atı ka 
çırmıyorlar. 

Bunlann Jıpncla dünya gazeteleri içinde tle habq taralını ve italyan tarafını tutanlar vardır. 
Bugün İtalyan tarafım tutan bir ingili:z gazetesinin biz ;,azısı ile, Londrtldaki habq elçiai

nin italyan Utiltisına kar§ın ol arak aöylediği bir söyleıJin türkçeye feVTilmİ§ §ekili erini okurla
runı%a sunayonız: 

G. Ward Price 4 eylül 935 tarihli 
Dcyli /rJ.eyl gazetesine Cenevreden ya
zıyor: 

Bu sabah ingihı: delegelerinin bu
raya gelmesiyle büyük Britanya için 
çok önemli olan hadiseler ve mesele. 
ler, Whitehall'den buradaki arsıulusal 
konuşma mas sına intikal temiş oldu. 

Cenevreye bundnn on iki yd önce 
bir defa daha gelmiştim. Geçen yıl De 
Valcra, Uluslar Sosyetesi hakkında söy· 
ledigi bir söylevde "gizli entri.~arm 
çevrildiği ve otel odalarında üstü ka. 
pah konuşmalar yapıldıÜJ yer., demi ti. 
Şimdi İngiltere için en can alıcı m s • 
leler burada kotnnlmak isten..~ktedir. 

Ulusl r So yeter.inin bu haline rağ 
men, biz n beş yıl müddetle ondan 
bir ey er umma ham hayaline k, pıl. 
mış ve ndimizi tchli':elere atmı ı.z. 

ln ı 12 asıglaı ı Tsanu goliı üze ın· 
de de il, Cen re gölü tiz rinde tchli. 

Bur to 
kurum r, duny 
kurull r dır. 

ş ola:ı kozmopolit 
ın en kotu kunılmu 

Bun} r, kendilerine hıç bir ı_hlıke 
getirmeksızin İngiliz impar torlu~u 
nun mukaddc'ratını büyük tehlike ere 
sokabilirler. 

Uluslar Sosyetesi bütün soysal ulus. 
tar arasındaki kültür işlerini düz.eltmeit 
arsıulusal m seleleri standardize et. 
mek için çalıssa o zaI14\n bir işe yarıya· 
bilir. Fakat onun sıyasa islerini çevir. 
meğe kalkışması, bütün dei'rerini kay 
bettirmektedir. 

Bu müdahaleler. Japonyanın ve AL 
manyamn İngiltereye gücenrQe in.e se. 
beb olmu tu. Eger bunda devam edile 
cek olursa o zaman İtalyayı da aynı 
kilde gücendireceğiz. 

Bu böyle gidece • olursa Cenevre 
buyuk ulusları, biri irine düşürecek. 

aralarına diışmanlık saJ, cak bir mer 
kez olacaktır. 

Eskiden bıtaraf olarak kotarılan 1ş 
ler, artık ulusal izıo:cti nefisleri yaralı. 
yan bir hal suretine l "'ğlanmak isteni 
liyor. 

Diınya ulusı.1na en büyül, tehdid. 
Essen ve Birmingham mühimmat fab. 
rikalarından değil, Cene rede milyon 
lar sarfiyle lnırulmuş olan bu saravd;ın 
gelmektedir. 

İşin kötü tarafı şudur ki tıüyük iL 

sıglar buraya yardım etmektedir. Bu. 
raya yılda 2 milyon İngiliz lirası mas· 
raf edilmekte ve sayıları 600 6 bulan 
birçok i yarların cebleri doldurulmak. 
tndır. 

Altın istandardı bırakılmağa ba~lan 

dıkt n sonra buraya harcanan para da 
otom tik olarak artırılmaktadır. Çün. 
kü burada aylıkların ve sair masrafla. 
rın altın es:ısına dayanan İsviçre fran

gı iizerinden verilmesi kabul edilmiş. 
tir. 

Burrda ancak orta tahsil görmüş 

ikinci sınıf bir katibin ayhgr .. enede 
1100 ingiJiz lirası tutmaktadır. 

Bu i yarlar. kazanç vergisine tabi 
olmadıkları gibi her yıl, beş hafta müd · 
detle kendi memle".:ketlerine dinlenme
ğe gider ve oradan dönerlerken yol pa
rasını da alıFlar. 

... Burada bol bol para verildiği için 
bir takrm yoksul memleketlerden gel· 
miş olan işyarlarm eline, kendi hükü. 
metlerinde büyük büyük yerler tutan 
insanlardan fazla para geçer. 

İngiltere, bu sosyeteye her ulustan 
fazla para verdiği halde. tuhaftır ki. 
ileri gelen işyarlar arasında İngiliz pek 
azdır. 

Sosyetenin on şuğbesinden ancak 
bir tanesi bir ingilizfo idaresi altında· 
dır. 

47 değişik ulustan işyar kullanan 
bu sosyetenin masrafları için ingiliz 
vergi müıkellefi yüzde otuz ödemekte. 
dir. Hiç bir ulus bu kadar vermiyor.,, 

Yazar, burada İngilterenin ve do. 

minyonların gelirinden rakamlarla bah· 
settikten sonra betkesine devam ediyor 
v:e diyor ki: 

"Uluslar Sosyetesinde üyeliğin bi. 
ze yükJt"diği bütün masraflar bundan 
ibaret değildir. 

Her yıl iki defa konsey loplantısı 
' olunca birçok İngiliz işyarlan Cene · 

reye gönderilir. 
Şimdi bunlardan 25 tan-esı Borivaj 

otelindedirler, bunların otel ve Lon. 
dra'ya telefon masrafları her gün yüz. 
binlerce Jiraya varır 

Fakat bütiin bunlar, İngiliz dış sı

yasasının mukadderatını burada topla. 
nan lakırdı ebelerınin eline bırakmak 

tehlıkesi } an nda hiç kalır 
Orada ln ılterenin mı adderatını 

kar rla tırac.ak o an dele e erden bıç 

biri ı, e r İn ıltere tehi ke içın<le ka 
etm k ıçm 

nı bL 
ir. 
kendı u i 1 ri. 

nin boy e ya an lar eliyle yönetilme· 
sine bo un c mekte de-.arn edecek olur. 
sa bunun sonucu fela ett n başka bir 
şey c]m 

Iiabeşistanın Londra 
elçisi anlatıyor 

lıalyu.:.ın hubc•ş wpraldarını ul
mah it.,·irı µi sU•rdiği balıaneleı 

rıclerdir? 
Hct t. ı ..nm L .dr e 'rı i, 3 ey u 

tarihinde Haydpark ote)ınde, Nıl sos. 
yetesinın y pmı oldugu hır toplantıd 
İtalyanın H b stanı ıstıla emellerı 

ve bıı.n ın için buJclugu beh neler h k 
kında bir söylev r.oykmı tır. 

Elçı bu soylevınde demı tır kı: 
«- l ş topraklar n. ı tıla etmek ıs 

tiycn İt..ılya, bu hareketıne bir tak m 

se bler ve beh neler go teriyor. 
Bu 1lardan bırisi Valval lıadisesıdır 

Fa t bu h1dıse onem r eydi; bu. 
mı ı crı ur n İt lya. h, kıg matsad 
larmı peçeleme İı>teıne".tt lir. 

tknci sebtb, İtalyanın genı le· 

mek isted· i \C bunun içın de Hah s. 
tanı almak ıstedıgıdır. 

Bu, bir hırist17an ulus n öteki hı
ristiyan ulusa saldırması ve toprak! . 
rını elinden alması için haklı bir se 
bcb sayılabilir mi? 

Eger İtalyanın fazlı:ı kalabalık ol
ması buna esas olarak gosteriliyorsa 
bir mil murabbaında 341 kişı bulunan 
İtalyaya k. rşı İn •ıltercdc 500, Japon -

yada 437. Almany .. da 360 kişi vardır. 
Eger İtalyanlar do"tça ve barış içın

de gdıp yerleşmek istiyorla sa onlara 
topraklıırımrz kapalı de-ğildir. 

Herıye -;ünılen üçünciı _ebcb de hcı. 
be ıerin ba:-lıar ve vahşı oldukları, ken 
dı yurdlarını idare etmekten aciz bu. 

ıunouklarıdıı. 

Bunun doğru olup olmadıgını an. 
layabilmek ıçın bıtaraf bır adam, bugun 
Habeşıstana gıdebilir ve or da yerli 
haıkın barbar olup olmadı .. arını ve U· 

h.ı-un bugunktl İtalya'dım daha fena 
ıdaıe eduip edilınediklermı gorebilır. 

Sınırda bjr takım vahşi ve ıdare al. 
tına almınamış kabiyleler bulundugu 
dogrudur. Fakat bu hal. Afrıkanın ve 
Asyanın birçok memleketlerinde boy 

lediı. 

Sonra bu dogru bile olsa. buna kar. 
şı yapılac.ak şey onları pusiturtm-k ve 
topraklarını ellerinden alnıak mıdır? 

Dördüncü scbeb, bugunkü günde 
Habcşistanda hala köleliğin devam et. 
mer.idir. 

Fakat bu mesele hakkında İtalyanın 
bugüne kadar hiç bir protestoda bı ir.ın 
manuş olması hayrete değer bir hadise 
değil midir 

Halbuki Habeşistanda rbest olarak 
her türlü fikirlerini s.öyliyebilen, ken· 

dilerine haksızlık yapanlara karşı gc· 
lebilen babeş cköleler.i, bugünkü zavallı 
italyanlardan çok daha iyi bir halde.. 
dirler. 

Beşinci ve en saçma sebeıb, Eritrc ve 
Somali italyan sömürgelerinin yıllar. 

danberi silahlanmağa devam eden ha
, beşlerin hücumu tehlikesi karşrsındıı 

bulunduğudur. 

Orta yerde bu iddiayı gerçckliyccek 
en ufak bir belge bile yoktur. İşin doğ. 
rusunu söylemek lazımgeJirse, diğer 

kom uları İngiliz ve fransu.:lar bizim 
erkinliğimize !büyük bir saygı göster· 
dikleri halde &ık sık habcş topraklarL 
na saldıranlar, İtalyanlar olmuştur. 

Altıncı behane italyanlara imtiyaz. 
lnr verilmediği, italyan tccimine ko
laylrklar oo • ı lanmadığıdır. 

Bugün Habeşiııtanda kimsenin te. 
c m ne kar ı konulmuş kayıdlar, kös 
teki r yoktur. O halde b iddia da bir 
c a d yanmıyor demektir 

Herh ld Habeşistanın bir harba so
kul na ı ve orada kan dökülmesi için 
hiç ir esaslı sebeb yoktur. 

Boyle paktları. andlaşmaları, v~ dun. 
ya b rışını ayaklar altına alarak hare
kete geçenler medeniyet ve hıristiyan. 
Irk dünyasına en büyük darbeyi indir· 
miş oluyorlar. 

Bugiln Afrikanın, Asyanm, hatta 
bütün dünyanın gözü Afrikanın Ulus.. 
lar sosyetesinde üye olan küçük ve 
renkli bir ulusuna karşı saldırmak is. 
tiyen buyuk hır Avrupa ulusuna karşı 
Ulu 1 r Sosyete ine çevrilmi tir; onun 

ne yapaca.,ını bekliyor. 
. E er h be ler, bir ulusun yöne

timi altına girmek lazımgelseydi, ita). 
yani rın defril, in~ilizlerin idaresine 
gıre lt"rdı 

Fakat H beş ulusu. öliımü kôleliğe 
tercih t k• tereddiid etmivccektir.> 

Av · ı )t: b ı ı "a ıı 
27 agu&tos tarihli .. Le- Messa er d' 

Athcnn s gaz te.:i' ~vrupanm buhranı 
aclh 2~ ve 27 tarihli çıft b ... tkenin ikin
cis ndc •eı J b..ıkımdan da beyaz, siyah 
ilk. duha son bcıkımdın da Avrupa, İn· 
gı it ere ile somürgc isl. m alemi ilgileri 
me clesini ine !erken "'panislamisme,, te
orisinin tarihçesini ve bu itibarla ingi. 
)jz sıyasasının tuttuğu yolu i ar.et et
tikten sonra şoyle söylüyor: 

· Bundan sonra Ka.mfilist devrımi 

islere başka bir düzen verdi. İstanbul 
sultanının tinel kudreti, görünüşte par
lak olmakla beraber, içi kof ve bomboş 
bir zarftan ibaretti. Halifenin düşüş ve 
koğuluşu ,isl§m aleminin umurunda ol· 
mndı Artık Jayik bir cumuriyet olmu 
olan Türkiyenin de diğer İslam devlet
lcrıyle olan ilgilerini bozmadı.,, 

Arkeoloji Bizansı yeı:i
den yaratılıyor 

Kama! Atatürk Türkiycsinin ne bil -
}Uk bir gayretle modernleştiği ma -
lfımdur. Fakat Türkiye aynı zamanda, 
çok önemli pre:;tij unsuru olan uzak 
gcçmışının iz ve bakiyelerıni yeniden 
canlandırmaya ısalışıyor . 

Bu bakımdan İstanbulda yapılmış o· 
lan arkeoloJİk araştırmalar, Bizans İm· 
p atorlarının saı ayının gerçek yerini 
saptamı lardır. 

Bu arada bir de büyiık ve mozaik dö
şclı geçit meydana çıkarılmıştır. Bu ge. 
çidin, hippodrome·a göre amudi bir 
galeri olduğu sanılıyor. Görulüyor ki 
türklerin de yerinde bir övünmeyle söy
ledikleri gibi, İstanbul göğsünde barın
dırmış olduğu veya biribirlerini kovala· 
mış ve yahud da f:ıiribirlerine girift SU

rette yaşamış olan medenyetlerin biltün 
eserleri yerden çıkarıldrktan 11onra dün.. 
ya& eşsiz bir yer olacaktır.,, 

La Rc\•ü'den 

niliy 
ki 

m 

' • • 

s ,.nu2 

• • 

§ Tanınmış otomobil koşucus\! 
Melkolm Kampbel geçen haft 
saatte 484 kilometre giderek dün
ya sürat rekorunu kırmıştır. Uça 
sürat rekoru saatte 709 kilometre 
ile italyan Acello' dedir. Fakat, o
tomobilde giderken duyulan sür· 
at hiasi ile uçnlı.-ta giderken duyu• 
lan his birbirinden büsbütün ayn
dır. Otomobilde bu his daha uv-

v tlidir. Her rekor km mda h ya
bm tehlikeye koyan Sir Knmphel, 
ba!\kasınm frullandrğı bir otomo-
bile bindiği zaman bayağı kork
maJctadır. Geçenlerde Londra·dn 
bir otobüse binmi~, fakat bir az 
sonra ayaga kalkarak ilk istasyon-
da inmiştir. Yanında bulunan ve 
hunun sebebini soran r a ın 
da, şöforün çok hızlı gittiğini söy
le:niştir. 

§ T ubaf işler nerede ol r 1 Ta
hii Amerikada. Bunlardan bir da
ne$İ dnha: Niyucer 'deki Trenfon 
şehri hakyeri 1908 de bir cinayet
ten dolayı Arçib ld Herren adın
da birine ölüm cezası vermiştir. 

Fakat bu i in tahkik tını y pan 
hakime mesele şüpheli görüldü
i!ünden, hakim kendis"nin ve 
ceği yeni bir emre kadar suçlu
nun idam edilmem ini istemiş, 

birkaç ay ıonra da ölmüştür. ld 
emrini yeniden vermeğe kimsenin 
salahiyeti olmadrğtndan, suçlu i
dam edilememiş ve kanunen ölü 
sayılmıştır. Bu adam 1908 den· 
beri hapisevinde, idam cezası giy. 

miş kimselere ayrılan hücrede y • 

şamaktadır. Gözleri yan lcördür, 
kulakları sağır olmuştur ve bir ta
rafına da inme inmiştir. Ncvyork 
avu atlarından biri bu adamı kur
tarmak için ustalıklı bir çare b ı. 
muştur. Ölüm cezası giyenlerin ö
lülerini aylelerinin istemeğe h k
ları olduğundan, şimdi bu a ın 

aylesinden bir kimse ara.ştınlmak
ta ' r. Kendisini hapisten kurtar -
mck için bu çarenin bulundufiu 
ad:ımcağıza sö: • .ıince: - Adam 
sende. neye yarar? demi tir. 

§ Siyonistler kongrelerini sık· 
laştırmağa başladılar. Geçenlerde 
İsviçre' de büyük bir kongre y p -

mışlardı. Bundan birkaç gün ön -
ce Viyana'da toplanarak ikinci 
bir kongre yaptılar. Bq kongreye 
yabancı memleketlerden 1800 si -
yonist yahudi ge1m1 tir. 

~ ftalya hükümeti, yabancı 
m ""leketlerde bulunan uhavfarı 

m hnlva'va ç.ağırmaktndır Ş:'\nP,
hay' dan haher verildiwine :;öre, 
Çin'de bulunan ne k dar it iv n 
subay ve uçakçısr varsa, hepsi ltal
ya'va hareket etmişlerd1r. 

Geçenlerde, Hindistn--· n 
Simla şehrindeki süel uçak ala ~ 
nındaki bir bombardıman uçağına 
büyük bir bomba yüklenirken, pat· 
lamış ve iki İngiliz ve üç hind U· 

bayım öldürmüştür. Alanda bulu
nan birçok asker ve subay da ya
raltındığı gibi çıkan yangm dola -
yı iyle iki büyük uçak da tutuşup 
yanmıştır. 

§Gün geçtikçe, kimbilir daha 
neler işiteceğiz, neler göreceğiz! 
meğerse Tuna nehrinin kumları 

altınlı imiş. Viyana gazetelerinde 
okuduihımt•za f!Öre, bir prof~ör 

yıllnrdan~Pn arr~bnn lar vapbk

tan sonra. T n<\ nehrinin kumla
rından altın cılrannanm imldinlı 

olduğu sonucuna v"rmıştır. He -
men İşe ba;larr.e 1< ü::ere üç mil -
yon kuron kapitalle bir sosyete 
kurulmUflur 
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:!'arilı bulıisleri PUJJ~'J E: 

A ITLA ll iZi { .J Çimento çovallarınm 
altında kaldı 

( Memleket Postası J 
l'ür.k filkesi tarihlğ anıtlarla dolu 

~ir haznedir. Bu anıtların maddiğ kıyL 

metleri oldugu gibi, maneviğ değerleri 
de yüksektir. Bu anıtlar, güzel sanat 
medc.niyet tarihi ve ırkımızın engin 
geçmişini öğretmek dolayısiyle de ö. 
flemlidir. 

Ulusların kultur tarihleri, gene ta

r.ihiğ amtlariyle okunur. En canlı bel
;gelcr bu anıtlardır. 

Dunya ulusları yazılı ve yazısız, sa-
11.at bakımından veya etnografik dcger
lerinden dolayı bütün maneviğ ve mad-
di medeniyet eserlerini müzelerde 
toplamaktadırlar. 

Mu.ıcl rin on mi pek buyiıktiır. Mu. 
z ler ulusların manevig degerini arttı. 
rır ve medeni seviyenin yükselmesine 
y rdım eder. Bununla !beraber müzele
rın, halk egıtimi iızerinde yaptığı et
kiler in' ·r edilmiyecek kadar büyük· 
tur. 

Hangı ulus, geçrni i iyi tanıyorsa, 
o iınkiı medeniyet sev.iyesinin gelişi. 

mıni de t kip ediyor demektir. 
Dun} nın eskı ataları olan ve ilk 

lı d ha buyuk inanla ileri göturmek 
için, türkun buyüklüğiımi tarih bakı. 

ından ispat edenlerin önüne dil tiı. 

O, neye gıri ti ise başardığı gibi, türk 

tarihinin ustune yiızyıllardanberi seri
lı örtüyü de Atatürk kaldırdı.. Türk 

evrimi, yeni nesle ileri gidişi göster
diği gibi, bir de geçmişe bakan bir pen
~re açtı. 

Kemalist genelik ıkültiırel ve ilim-

sel alanda hızla giderken ikendi tari
hini de unutmıyacak, biıyük inanla geç
mi ini araştıracak, atalarının bırakmış 
olduğu de ~ eri üyük eserleri de yaza. 

rak, turk" n büyüklüğünü bütün Jnsan
l ra tanıtacaktır. 

Atatürk bu ulkü iledir ki, (Türk 
Tarihi Tetkik Cemiyeti) ni Ankarada 

kurdu yük k yol göstericiliği ve u
yand ncılığiyle, türklük yolunda ça
lışanları ba ına topladı. 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti," tür 

kun engin ve yüksek geçmişini, büttln 
maneviğ kıymetleriyle meydana çıkar. 
maktadır. Bu buyuk işi, cemiyetin yal
nız ba ına yapması biraz zordur, bütün 

milletin kendi tarihine yardımcı olma
sı, u gayede çalışanların işlerini ko

laylaştırır, blın n için bütün halkın, 
kendi tarihinin korunmasına ve yazıl
m ma yardımı lazımdır. Bu da dört 
§ekılde olur: 

J - Bı:ı ma ve el yazısı kitabları ko 
rumak, 

2 - Tarihig 'anıtları korumak, bozu. 

lup yıkılmalarının önüne geçmek, 

llLUS'ı;rı romanı: 

• 

Yazan: Enver Behnan Şapolyo 

3 - Etnoğrafya rnuzelenne girecek 
halk maddiğ medeniyet eşyalarını der. 
lcmck, 

4 - Halk bilgisi derlemelerine ça
lışmı:ık .. 

1 - Tarih ilmi, vesikaları araştır

mak suretiyle meydana gelir. Bu vesi
kalar da yazılı ve yazısız olmak üzere 
iki kısımdır. Bu vesikalar da iki grupa 
a~rılmaktadır: Biri kitab halinde yazılı 
olanlar, ikıncisi de açıkta veya toprak 
altında bulunan tunc, bakır, demir4 ta 
veya cam gibi vesikalardır ki, bunbra 
anıtlar denilmektedir. Anıtlar da iki 
çeşiddir: Yazılı anıtlar, yazısız anıtlar. 

Yazılı anıtlar, taş veya tunç kitnbe· 
ler, mühürler, armalar. tabletlerdir. 
yaz ız anıtlar ise mimarig es.erler, si
lah} r, çömlekler, kaplar, heykellerdir. 
Bwıların bazıları güzel sanat bakımın
dan çok kıymetlidir. Bazıları da, bir 
ırkın nevini saptamak bakımından de
geri büyiıktür. Bunun iç.in vcsik lara 
yalnız güzel sanat bakımından değer 

vermemeli, ilimsel bakımından değerle
rini de göz önünde tutmalıdır. Onun 
iç.indir dri, yer altından her çrkan ufak 
veya büyük parça eserlerin ayrı ayn 
değerleri vardır. 

Bu gibi e erlere r tlayanlar hemen 
hükumet i y rl:ırm . eger o şehirde 
miıze v r h men muzeye teslim et 
melıdir. Bu ı , tiırk ol na borçtur. Tı rk 
devriminin bir vasfı da ata e erler ru 
yıkmam k, onlara l yık oldukları de. 
geri vermekt r .. 

El yazm ı kitabları bozulmaktan 
korumak laznndır. Bu el yazın sı kitnb
ların içinde türkiın ne büyu kahra
manlıkları ve türk kültürüne yardım 

eden, nice büyüklerin bayatları yazılı
dır. Bu gizli hakikatleri tekrar canlan.. 
dırmak, türk olana büyük bir borçtur. 

2 - Tarihiğ anıttan bozulup yıkıl· 
maktan korumak: Türk yurdu, büyük 
medeniyetlerin kaynağı olmuştur. Bu. 
nun iç.in Türkiyenin her köşesi ve ye. 
rin altı sanat anıtlariyle doludur. De· 
ğeri milyonlar olan bu eserleri, yıllar
danberi avrupahlar satın almak ve çal. 
mak suretiyle Tlirkiyeden ka~mp, kçn 

di müzelerine doldurmuşlardır. Artık 

gözümüzü açalım, bu eserleri çaldırma. 
yıp, kendi müzelerimize göndermeğe 

çalışalım, bunlar biziı:rı şahsig malları. 
mız değildir, bütün türk mmetinindir. 
Bunları korumak ulusal bir vazifedir. 
Bazı bilgisiz eller, bu eserleri kırabi-

lir, yaptırdığı eve temel taşı yapmak is
ter, bunlara da engel olmak gene bize 
borçtur. Hangi milletin müzesi zengin 
ise, o millet onunla övünür, dünya in-

sanları o milleti anar, müzelere önem 
vermek de, o milletin mcdeniğ değeri· 
nin yüksekliğine bir misaldir. Türk bu 
işte de kendini göstermeli, bütün tarih 
vesikalarmı ve atalarından kalan eser. 
leri konmıalıdır. 

3 - Etnoğrafya müzeler.ine gire
cek, halka aid maddiğ medeniyet eıya
larını derlemek: Etnoğrafya eşyaları, 
halk sanatına aid eserlerdir. Bunlar el 
işleridir. Halk, kendi sanat ruhunu, bu 

eserlerin üzerine dökmüştür. Halkm 

Dün Y enişchirde Tek.itler genel di
rekforluk yapısında çalışan mucurlu 
İbiş oglu işçi Salih çimento taşırken 
çuvallar yıkılmış ve altında kalarak ya.. 
ralanmı tır. Yııralı hastaneye kaldırft· 

mı ır. 

Bahçede kavga edenler 
Dün Kurultay bahçesinde gczmcıktc 

olan İhsan ve «arısı Aliye ile arkadnş. 
lıırı Ali Rıza ve Mevliıd arasında bir ta. 
bancanm bulunduğu yerin haber vml
mesinden dolayı kavga çıkmı ve Ali 
Rıza ile Mevlüdün İhsan ve karısı Ali· 
yey.i dovdükleri iddia edilmiştir. Polis. 
çe yapılan gerçinleme sonunda AH Rı
za ile Mevlüd tüzey verilmi tir. 

Yangın başlangıcı 
Yenişeh.irde Kazım Özalp mahallesin. 

de Konya say1avı B. Fikret SJJaym ya
pı ında çalışan Mustafa oğlu Mustafa 
ve ark d ı Ahmed oğlu Osman ocakta 
kaynai« yaparlarken ateşin yakınında 

bulunnn şişe iç.indeki benzin parlamış 
ve yangın çıkmasına meydan verilme. 
d~n yeti ılerek söndiırülmüştur. 

Yakalanan hırsızlar 
H cımurad maha n e 1\ u b y 

cadd ind otur n m nif tur cı Hali. 
din vıne kimse bulu madıgı b r sır d 
gunduz k p ·ilidini kırar h r ız gır 

miş bır p lto ıle bır kaç p rç çama ı 

rın çalmdıgı anl ılmı tır. Yapıl n 
gerçın mede bunun suçlu erzurumlu 
Halıl oglu Müslüm tarnfınd n yapıldıgı, 

bir kı mı hırsızlık e yanın meydana çı

karılın sıy a anlaşılmı ve çlu tuzeye 
veı:ilmi tir. 

Kadın kavgası 
Diın Kezban ile Haticenin bir ev ki· 

rası yilrlinden aralanında kavga çıkmış 
ve Kezbanın altı aylık gebe olduğu hal. 
de Hatice tarafından tekme ve yumruk 
ln dövüldüğü anlaşılarak polis e gerçin. 
kme b slamıııtzr · 

manevig de erı bakımmd&ın b lk c ya
lan da pek kıymetlidir. Bunl r bakır 
işleri, çömlek islerı s:ıraç i leri, demir 
işleri gibi eşyalardır Sahanlar, sihhlar 
mangall r, h hlar dokuma e yalar ve 
saire gibi .. 

Halk sanatına aid eserlerı, bugunkü 
medeniyet pek ınsafsız bir şekilde kim 
seye sorulmadan silip süptıruyor, halk 
sanat eserleri bir daha yapılamıyor ve 
kayboluyor. Bu i e çabuk başlamak, ve 
halka aid eşyaları (Etnoğrafya) müze· 
lerfoe toplamak lazımdır. 

4 _ Halk bilgisi derlemelerine ça. 
lışmak: Halk bilgisi derlemeleri de hal. 
kın dilinde şifahi bir şekilde, ağızdan 
ağıza yaşamakta olan destanlar, hunt
fe)er, Adetler, koşmalar, masallar ve 
efsanelerdir. Bunlar da bugünkü hayat 
şartlariyle kaybolmaktadır. bunları da 
toplamak, tUrk tarihine yardım bakı
mından ç<Yk değerlidir. 

lşte bu dört esas üzerinde taribiğ 
anıtlanmrzı korumak tlirk olanlara en ı 
büyük lbir borçtur .. 

' 'arsu~un en güze] 
Adana ik Mersin arasına sıkışmış 

olan Tarsus, tarihin en eski zamanla· 

rmda oldukça değerli bir kültür mer. 
kezi olmuştu. En eski ilnivenıitenin bu 

şehirde kurulduğu malfımdur. Bugün 

bu ilim yuvasının yıkısını ortaya çıkar
mak için yerinde kaz1 yapılmaktadır. 

Bu ehrin osmanh imparatorluğu dev 

rinde kültür hayatı s rsıntrya uğrnmı • 

tır. Cumuriyct devrine kadar dışarıya 

karşı ta."Da!DCn kapalı kalını soysal ba
yat oldukça yeniliklere yabancı durmuş 

ve yanıbaşında gelişmekte olan Adana 
ve Mersine göre eski mevkHni gün geç
tikçe kaybetmiştir. 

Cumuriyet devrinde bu şehirde ye
niden bir canlıtık başgöstermiştir. Son 

birkaç yıl içinde değerli çalışmalarl:I 

yalnız Tarsus halkının değil Adana ve 
mersinlileri de şehre sürükliyecek ka· 

dar gilzel bir park ile halkın ihtiyacını 
:arşılryacak derecede bir sinema yapıl. 

mıştır. 

Bu yenilikler arasında se "zce çalı

şan ve görünmeden Tar usıu1 kültur 

hayatına etke yapan çok önemli bir gi

rişimle hır kitapsaray meydana getiril 

mı"'tir. Tarsusun otedenbcri bir kitap. 

ray ıhtıyacı oldugunu oncedcn se

zen ve ultür ordusunda hayatının u. 

zun bir devre inı geçinni olan 72 y 

larındak B. Ahmed Hidayet duymuş.. 
tur. Bu zat hayatını eline geçen para-

sını ve hatta bütun çalışmasını hiç bir 
as.ığ kaygusu "tmeden halk için h r. 

camı ır Dört yıl çocukları korum 
yurdunda ve on iki yıl kadar da K ı 

kunınıunda çalışmıştır. 72 yaşında yur 
dnna yeni bir hizmet olarak da Tarsus 

kitapsarnyını açmış ve başına geçmiş. 
tir Bugiln bu meydana getirilen kitap-

saray oldukça zenginleşmiştir. Eskiden 

osmanh imparatorluğu devrinde Tar-
usta Mehmed ve Ali kitapsaraylariylc 

Ay Sıdıka kitapsarayları vardı. Ki. 

tap r yların kitaplarının bir kısmı ba
kımsızlık yiızünden bir kısmı da şunun 

bunun elinde kalmak suretiyle ortadan 

kaybolmuştur. Kitaplardan bir kısmı 

da Adana müzesine verilmiştir. B. Ah

med Hidayet bu durumun ne.ısını duy. 

muş, uzun yıllardanberi topladığı 771 

cilt kitab ve dergi kolleksıyonlarından 

katınç kitablarını Tarsus kitapsarayına 

armağan etmiştir. Ayrıca Halk Parti · 

sinin, Tarsus şarbayhğının ve diğer 

yurdseverlerin yardımiyle kitapsarayı 

zenginleştirerek günden güne Tarsus 

gençlerini kitapsaraya çekmekte ve bu

na muvaffaık olmaktadır. Bugün kitab 

sayısı 1340 cilde ermiştir. 

Kitapsaray 935 birinci kanunda ku. 

rulmuştur. Şimdiye kadar 160 kadın ve 

618 erkek kitab okumuştur. Ve her gün 

de okuyanların adedi artmaktadır. Ki. 

bir eseri kitaılfı.i·ıra~ 
tapsaray Halk Partisi budccsınden 795 

lira 61 kuruş yatırılmış fakat kitap a· 
ray henüz yeni kurulmuş oldugund. n 
bu paranın ancak 207 lira 69 kuruş ka

darı kitab ve dergi satın hnma ına har 
canmış. geriye kalanı da en tala yon ve 
müstahdemine verilmiştır. Bugün hu 

kitapsaray ayrı bir binaya ta mm ı ıle 

halk sosyal yardım şuğbesınden, 1 
yönetge bfidcesinden ve ayrıca rb. y. 
lıJr büdoesindcn yard m görmesi te -
~nni edilir. 

Yukarda adları geçen kitap arayl r 

ile vakfiyelerindeki kita sı:ıray ayrım

larının da evkaf tarafından bu khnp. 

saraya verilmesi T rsusun kiılttir h • 
yatı adına çok hayırlı bir i olur 

Bu kitapsarayrn Tarsusun kültur 
hayatında çok önemli bır etkisi olacıt· 

ğına kuvvetle inanıyor ve bekliyoruz. 

s. E. 

----------···--..... ------· 
RADYOLAR 

19.30 Tan recının saati 
19 40 Musiki: 

Max Re er So t ne 
F bund Ulvi· Pıvano 

20 - Transmi yon 
20.20 Seçme parçalar 

Saksofon: Nih t E nJ?İ" 

Piyano: Ulvı Cem l 

20 40 Haberler. 

l TANBHI. 

18.30 Fransızca den 

18.50 Dans musikisi 

19.10 Mozann son majör yaylı kıu. 

vprtcti. 

19.30 Monolog. Bayan Halide. 

20.10 Konferans 

20.30 Radyo caz ve tango orke tr • 

tan. Türkçe sö lil eserler. Ba

yan Zehra 

21.35 Son haberler - Borsalar 

21.45 Viyana radyosu artistlerinden 

soprano. Bayan Rızzo Wınifred. 

Piyano refakatiyle 

22.05 Plak neşriyatı. 

Alaka li:esilme i 
Ankarada yeni halde 37 No. da 

kasap dükkanımda müstahdem 
Ahmet Hamdinin vazifesine niha~ 
yet verilmiş olduğundan mezkfır 
dükkanla hiçbir alakası kalmamış· 
tır. Hesabatı olan muhtereme 
müşterilerimizin doğrudan doğ
ruya dü.klmna müracaatla hesap
larını kesmelerini saygılanmla ri
ca ederim. 

Adres: Yeni halde 37 No. da ka 
sap Yabanabath: Ali Rıza. 

Levis, lren'i düşünmekten büsbütün 
vazgeçmişti. 

. Alçak, zorlanan bir sesle İren cevab ver
dı: 

- Size söyliyecek başka sözüm yok de
di - ya sizin? 

- Tabii - Benim de yok. Sizi seviyorum. 

ev·s ve lren 
Levis, her dalgaya baktık~a İren'i düşü

nüyordu. 

xıı 

Öyle yakında idi ki nefes alışı işitiliyor
du. Bu nefes, kelimeler şekilleşmeden önce 
dudaklardan ve sonra, saniyenin onda birin
de, uzun yollardan, denizlerin altından Sen 
ne~ ,?zerinden, bütün Paris'ten geçiy~r ve 
Levıs ın sağ kulağına erişiyordu. Levis. ge
ce t.e~e~o~~? ne kadar iyi, ne kadar patrrdı
s~ ışıtıldıgıre dikkat etti. İren'in söylediği 
~ozler sanki su gibi akıcı, oracıkta ve mana 
ıle dolu idi. Levis onunla bir dost gibi ko
~uşmak istedi ve anladı ki ancak sevda ke
lımeleri söyliyebilecek kadar onu tanımak
tadır. 

Bu sözler, bu kara deliğin içinde, çıngı
rak gibi öttü. Levis, Manş'm ötesinde, on
ların hedefi dosdoğru bulduklarını, bevnin 
ta kine girdiklerini hissetti. Yazan : Pol MORAN 

Tıırkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Levis. V estministr saravımn saatıne 

baktı. Parlamentoyu, bütün hürriyetlerimi
zin kaynadığı bu hapisevini gördü, gece ya
nsı olmak üzere idi. Saatin yelkovanı ile 
akrebi, biraz sonra, hazırol 1 biçimini alacak
lardı. Yirmi beş dakika sonra Fransa tre
ninin hareket edeceği Levis,in bi11denbire 
aklına geldi. Londrada artık yapacağı ne 
kalmıştı? 

Otele gitti, bavullarını aşağı indirtti, 
trene bindi. 

Günün doğuşundan önce çıkan hafif rüz
drla yelkenlerini şişirerek Bulonya lima
~ından denize açılan gemilerdeki balıkçılar, 

11!1ana giren vapurun baş tarafında, siyah 
ııı~ '-I ve s"lindir şapka.siyle, suların kıöpü
r.. ·· seyreden bir yolcuya sasırarak bakı-

Daha yola çıkılmadığını ve geziden. da
ha dönülmediğini bildirmemek suretıyl~ 
kazanılan önceki kırk sekiz saatle sonrakı 
sekiz gün yolculuğun kazançlarından b~dir. 

Levis, Madam Manyak'ı gömıeğe gıtme-
di. Gündüz çalışıyor ve İren'in telefon ede
ceği umudiyle geceleri evde kalıyordu. 

Bir sefer, gece yarısına doğru, lambalan 
söndürüp uzaklarda, denizin ötesinde, fakat 
gene odasında, yanında olan 1ren'i düşünür 
ve onu kollarının arasında sıktığını sanırken 
telefonun zili çaldı. Bu zil sesi, yas~ı~~ .al
tında patlamış bir tabancanın sesi gıbı ıdı: 

Onu arayan belki Elzi Manyak'tı. Mık
rofonu kulağına dayayınca İren, karyola~ı· 
run ayak ucunda oturuyonnuşçasına, bır
denbire, ona yaklaştı. Levis O'., andığı sıra· 
da İren de Levisi, anyarak uyandırmış ve 
bu uyanıştan faydalanarak ta içine kadar 
sokulmuştu. 

- Ben; mi ha .. 1rları..,,7 tren? 

- İren, sizin çok yakınıruzdayım. 
L:vis başka bir şey işitemedi. Telefonu 

kesmışlerdi. Fransız idaresinin trajedili ko-
mikliği araya girmişti. Telefoncu kızın, her 
telefoncu kızın sesine benzeyen kuru sesi on
dan numarasnu sordu. Senra, bir başka ses, 
bir erkek sesi onunla Londra'dan konuşanın 
kim olduğwıu sordu. Levis cevab veremedi. 

Birkaç dakika sonra İren l?ene telefon
da irli 

İren: "Hayır,,, diyerek telefonu kapadı. 

Levis, telefonun yahut aradaki mesafe
nin sesi ağırlaştırıp İren'e ciddilik verdiaini 
sevimini eksilttiğini düşündü. O imdiye' 
kada~ ratnız ince kahkahalar, sabahleyin 
kendını uyandıran p~ri~l~ krzlarm dağınık, 
yahud ç~tlak seslennı ışıtmişri. Bu ses na
muslu hır kadının sesi idi. 

Levis, deminki görüşmeyi karanlık oda
sında bir rüya gibi anar ve kendisine o ka
tla~ uzak göründüğü için söylenmiş olan söz
len unutmamağa çabalarken telefon yeniden 
çaldı: Onu arayan Madam Manyak'tı. 

- Sevgili dostum, Paris'e dönmüş oldu
ğunuzu öğrenmekle memnunum. Kaygılan-
mz ~~a. ile o kadar ilgisiz görünüyordu, 
geldıgınız yere hemen dönecei!inizi umuvo-

- o rum. 
(Som.ı var) 
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SAYIFA 6 ULUS 11 EYLÜL 1935 ÇAU~AMBA Si ES 

f olclanı 
26 eglulde dil bayra"ı' kutıanacuk DACINIK HAlll!.HLt<;U ı 

BÜKREŞ (BS§ı ı. inci sayrfada) Am.eriluı filosunun parçat<ın 

( Bs ı l. inci ssyıfada) 

hir, merkezinin çok avrupalı gö • 
rüsüne rağmen, bütün doğu §ehir· 
leri gibi tez:adlarla dolu. Ameri
kanın dev binalanna özenmiş on 
riç katlı telsiz istasyonundan en 
zavallı ve harab kulübeye geçi§ 

ifin birkaç dakikalık yol yetiyor. 
Büyük bir zevkle süslenmiş, lüks 
mağar.a vitrinlerinin önünden ba
cakları beyaz toiluklu, beyaz fi -
tanları iizerine işlemeli ceket 
veya yelekler geçirmig köylü er
kekler, ve çiğ renkleri Üzerlerinde 
çok iyi imtizaç ettirmesini büen 
köylü kadınlar geçiyor. 

kahve, sinema ue eğlene ;yeri. 
Keyfine ve zevkine düşkün olan 
romen uluru, epiküryen bir felse
lcyle hayatın tadını dünyaday· 
ken çıkarmak istiyor. Onun için
dir ki eğlenceye daha fazla vakit 
kalsın diye resmiğ dayreler an
cak öğleye kadar çalışıyorlar ve 
onun içindir ki yazın bu ıcak ve 
bunaltıcı aylarında en büyükle
rinden tutunuz en küçüklerine ka
dar işyarların dörtte üçü izinli. 
Vaourlar ve demiryolları, bu izin
li kafilelerini romen tabiatinin 
koynuna ta§ımakla me§gul. 

romu, 26 eytOl 1935 günü radyo ile bil. 
tün yurda bir ayta verecektir. Bu ayta 
iç.in İstanbul ve Ankara radyo merkez. 
leri birleştirilecektir. Aytanın hangi 
saatt~, hangi radyo merkezinden vel'i. 
leceği ayrıca kararlaştırılarak bildirile
cektir. O saatte bütün halkevleri dil, 
tarih ve edebiyat şubelerinin öncülü. 
ğiyle toplu olarak bulunacak ve bu ay. 
tayı dinliyecektir. 

a • Elden geldiği bdar öz, sade, gU. 
zel anla ılır tUrkçe ile yazılmış ve söy· 
lenemiş olmak, 

b • Konular, genel olarak, tUrk kül • 
tür varlığının eskiliğini, genişliğini, bil
yUkli.ığiınü ve özel olarak türk dili de -
nen dilin bir yandan türk ulusunun en 
geniş ölçüde biribiriyle anlaşmasrna ya· 
radrğını, bir yandan da bütün yeryüzU 
kültür dillerine kaynak olmus en eskl 
ve ana bir dil olduğunu anlatmağa yara
yacak yolda seçilmek. 

Lizbon, 10 (A.A.) - Asar adalan 
yöresinde dolaşan 23 anlaşılmaz harb 
gemisinin nihayet hüviyeti nnlaşılmış
trr. Bu gemiler, yaz manevralarııu biti.. 
ren bir Amer.ika filosuna mensubdur. 

Alnumymım Belçika elçiliği 
Brüksel, 10 (A.A.) - İşgal .aama· 

nında alman sıyasal büro şefliğini yap. 
mış olan Fon der Bancken'in Brüksel 
elçiliğine atanmnsı hakkında Almanya. 
nın soruda bulunmuş olduğunu Bdçi.
ka ajansı yalanlamaktadrr 

3 - Halkevleri, dil bayramı 'in ön
ceden hazırlanarak toplantılar yapacak. 
!ardır. Bu toplantılarda okunacak şiır. 
ler, verilecek söylevler için kapsal ola 
rak şu yönerge verilebilir: 

Çin u~:manları lıalyada 

Burada hayat çok canlı. Cad. 
delerden, kt§ın karın lailalığı yü
zünden kızak haline sokulan ara
balar, taksiler ·Ve taksilerden da
ha bol özel otomobiller, otobüs -
ler ve tramvaylar biribiri ardınca 

Bükreş'in, kaplıcalar, plajlar 
ve köyler lehine çok boşalmış ol
masına rağmen bu sıcak günler
de hayat ritminin bu kadar hızlı 
olmasına §asmamak hakikaten 
güç. 

lan yeni Bükrnş istikametinde bü
yüyor. Henüz şehre bağlayan ana 
caddesi pek bozuk bir halde olan 
yeni Bükreş, gitgide endü:ıtrilC§cn 
ve nülsuu artan şehrin ucuz yapı

lara olan ihtiyacını kar§ılamakta
dır. 

4 - Halkevleri toplantılannda söy· 

lenen ı irler ve söylevlerin birer kopya· 

eı dil kurumu merkezine gönderilecek • 

tir. 

5 - Halkevleri toplantılan, dil ku

rumunun radyo ile vereceği aytanın sa· 
atine göre, lıu ay tadan önce veya sonra 

yapılabilir. Ancak başında veya sonun

da ikinci maddede yazılı olduğu gibi, bı1 

ayta dinlenitecektir. 

Şanghay, 10 (A.A.) - Çin uçman. 
tarından bir grup İtalyanm Jıava örgU
tUnü incelemek üzere Roma'ya hareket 
etmiştir. 

Çekoslovakyadaki leh azınlığı. 
Ivov, 10 (A.A) - Ivov gazctecilOI' 

sendikası başkanı B. Laskovic.ki, çekos
lovak k nsolosuna gönderdiği bir mek· 
tupta, (Beyaz arslan) çek nişanını ge
ri verdiğini ve çünkü çek Silizyasında' 

lehlere karşı yapılan itisafların kendi· 
sinin bir çek niŞıanmı ta~ımasına elve -
rişli olmadığını bildirmiştir 

ıralanarak hiç durmadan akıyor
lar. Taşıma araçları o kadar çok 
ki halk, beklemenin ne demek ol
duğunu bile unutmu§. 

Hiç monoton olmıyan, her nok
tasında değişen, ayrı, fakat daima 
gülürmer bir yüzle karşınıza çıkan 
Bükre , insana daha uzun zaman 
kalmak, onu daha iyi tanımak ue 
sevmek arzusunu veriyor. 

Bükrq urayının büyük varlığı
nı bilhassa kaydetmek lazım. Par 
ke veya asfalt, caddelerin hepsi 
geni§, temiz ve düe.znli. Hiç toz 
olmamasına rağmen sokaklar, her 
gün birkaç defa sulanıyor, belki 
biraz erinli!: versin diye. 

llenüz. bef ya§ındayken, yirmi 
iki yıl önceki bir ge~işimde, dü
zenli caddelerincle lastik tekerlek· 
li bir arabayla gezinmiş olmaktan 
başka hafızamda bir iz bırakma· 

6 - Radyo merkezi olan yerlerde 
halkevleri toplantılan da radyo ile ve • 
rilecektir. 

7 - Türkiye'de çıkan bütün gazete· 

ter o gün için dil işinin değerine, Uç yd

da alınan yolun ve önümüzdeki çalışma· 
la.rm önemine dair yazılar yazacaklar ve 

l' ugoslavyada bir halli. c 

Ne kadar çok lokanta, gazino, 

Güzel üslUblu eski ve büyük 
binaları yanında aynı derecede 
zevkle yapılmış modern binalara 
ahib olan Bükreı, şimdi, işçi ma· 

hallelerini koynunda toplamış O· 

mı olan Bükreş şimdi çok sempa
tik topluluğu, güzelliği ve olgun· 
luğiyle bende unutulmıyacak bir 
hatıra bırakıyor. 

Ya~ar NABi 

dil bayramını canlandıracaklardır. Bu 

yazı~:ır için de üçüncil maddede yazıl' 

yönerge göz önünde tutulmalıdrr. 

Belgrad, 10 (A.A.) - Dün Pre.gra. 
dağ yakınında bulunan 1'aborski'<ftı 
jandarma ve köylüler arnsmda bir kaı
gaşalrk kopmuş, 3 kişi ölmUş, birkaç 
,kişi yaralanmıştır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lm;:ı Komic:vonu il~nlan 

t LAN 
l - l parta garnizonundaki kıtaatın senehk ıhtıyacı olan 250 

bin kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - İhalesi 20.9.1935 cuma günil saat 15 de 6. tUm satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 1972 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhaseıbecilik veznesine 

yatırılmış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılr form~ 
uygun bulunması zaruridir. · 

S - Şartnamesi hergUn komisyonda görilleblllr. 
6 - Tahmin bedeli 26250 liradır. (2481) 1-3912 

t LAN 
· 1 - İzmır mustahkem mevki kltaatının 66100 kilo ade yağı ih. 

tfyacı kapalr zarf usuli ile satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 23 eyltıl 1935 pazartesi günU aat on altı buçukta 

lmıirde Kı lada müstahkem mevki satın alma komisyoounda yapı
lacaktır. 

3 - Şartnamesi 258 :kuruş bedel mukabilinde komisyondan alı-
nabilir. 

4 - Sade yağının tahmin edilen tutarı 51558 Uradır. 
5 - Beher kilo sade yağı için 78 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
6 - Teminatı muvakkate akçesi 3827 lira 90 kuruştur. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayrtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - MUnakasasına iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3. UncU maddelerinden ve şartnamesinde yazılı vesika ve teminatı 
ttuvakkate makbuzlannın ihale saatinden en az bir saat evel komis. 
yona vermiş bulunacaklardır. (2484) 1-39!0 

. 1 1# A N 
1 - Tumenın Bayramiç garnizonu civarında bulunan kıtaları 

Uıtiyacr için 561,000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kurus 15 santim olup 

fhalesi 25.9.935 tarih çarşamba günü saat nn be te Bayramiç tümen 
atın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin verecekleri unun serait ve ev.J1· 
fın~ bulunduğu yerin atın alma komisyonuna müracaat ederek 
öğrenebilirler. 

4 - fstekliJerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerine 
göre istenilen vesaikla muvakkat teminat tutarı ol.ın 4658 liranın 
ihaleden bir saat evet tümen muhasebesine tevdii ile komisyonda 
\azır bulunmaları. (2448) 1-3916 

• 

İLAN 

470 ton unun kapalı zarfla 
.-«siltmesi 14 eylül 935 cumarte
ai günli saat 11 de Eskişehirde 

'tlma koruisyonu b!rasında vctpt. 
lacalctrr 

skeri satın atma komisyonunda 
yapılacaktır. Unun tahmin bede. 
li (61.100) lira muvakkat temi. 
natı (4.305) liradır. Teminatlar 
ihaleden evci muhasebecilik 
veznesine \'eya diğer mal sandrk 
larma yatırılarak makbuzlarla 
banka mektupları ve diğer bet. 
gelerin kanuna uygun olan tek· 
lif mektuplarının ihale gUnU 
ıaat ona kadar komisyona veril· 
mesi mecburidir. Şartname her 
gUn Eskişehirde komisyonda gö 
rlllebilir. Sartnamenin sureti 3 
lira 6 ':uruş bedel mukabilinde 
hnabillr. (2360) 1-3766 

l LAN 
l - Tilmen kıtaatının ihtiva

cı olan 444,000 kilo un kapdlr 
tarfla eksiltmeye konuldu. 

2 - Beher kilosunun muham· 
men be•leli 12 kuruş 15 santim o
tup ihaJesf 24.9.935 t11rih s'.'lb 
V,ilnü ııqnt on ~· tilmen cıat ın 

3 - Münakasave girece :lerin 
verecekleri unun serait ve evsa. 
fmı bulunduğu m~hallin satın 
atma komisvonıına müracaat e
derek öğrenebltirler. 

4 - İsteklilerin 2490 numa 
rah kanunun 2. 3. Uncu mııddele· 
rine göre istenilen ves ikle mu. 
vakkat teminat tutarı ola'l 3948 
Hranm veya banka mektubunun 
ihaleden bir saat evet tümen mu
hasebesine tevdii ile komisyonda 
hazır bulunmaları (2451) 1-3898 

İLAN 
1 - Garnizon dahilindeki 

kıta ve müesseselerin senelik 
mahrukat ihtjyaçlarına sarfedit
mek Uzere 2232 ton linyit kömU· 
rü fiyatının 13 lira tutarının 30 
bin lira 16 kuruş ve teminatı 
muvakkatesi (2251) lira 20 ku· 
ruş. Kapalı zarf usuliyte mUna
kasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara leva
zım amirliği satın atma komis
yonunda tatil güntı:rinden maa· 
dıı her gün gBrUlebitir. 

3 - Eksiltme 18 eylill 935 
tarihine müHıadi~ carsamba [!ÜnO 

.,.ıd l un oınie Ankara levazım a. 
mirliği satın alma komisvonun· 
da yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye konulan 2232 
ton linyit kömiiriinUn b•her to. 
nunun fiatı 11 lira ve mecmu tu. 
tarı 24552 lira c.lup teminatı mu· 

vakkatesi 22 'i1 lira 20 kuruştur. 
5 - İstel-liledn münakasanın 

yapılacağı muayyen saatten en 
aşağı bir lat rvel teminatı mu· 
vakkate makbuzu ile hirtlkte tek. 
lif mektuplrırını Ankara levazım 
Amirliği satın elma komisyonu· 
na vermeleri. (239'i) t-3R28 

1 f AN 

.l - Scrom aşı evindeki elek. 
trlk tesisatının 19 eylül 1935 ta· 
rihinc mU adif perşembe gilnU 
saat 1 t de pazarlık suretlle mU· 
naka~a t icra edilecektir. 

2 - Eksiltme Ankara leva 
zım amit liJ1i satın ~ lma komisyc, 
nunda vaptlaC'ak ,,,Pktrilc te!lisa. 
tının tahm ,n edile:ı. tu ~eli 194~ 
lira 82 lrnrmı •>lup tC'minııtı mu· 
vak1ratesl 14'; lira \ 7 kuru~tuı. 

3 - Şartname, ke. if ve pUi· 
nını görmek istiyenlerin hergtin 
Ankara Levazım fimtrli~i satın 
alma komisvonuna gelmeleri. 

4 - Eksiltmevt" gire<-eklcrin 
bu gibi islerle iştir.at ettiklerine 
dair vesika göı,ıt("rmr-leri mecbu
ridir. 

5 - ts~~khı-:r · pazı:1r"~ın 
yapılacağı "'Utıvven aatte lc·n1 

natı muva1cltate rn •khuzlım ile 
birlişte me .. 1cfı~ bıni voM ;, t
meleri (2447' •-~R68 

!LAN 

Konya garnizonunda bulunan 
kurumların bir senelik idareleri 
için 80,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 20000 lira muvalc. 
kat teminatı 1500 liradır. İhalesi 
Konyada kor komutanlığı bina. 
sında satın alma komisyonunda 
30. eylUI 1935 pazartesi günü sa
at ondörttc yapılacaktır. Şartna· 
mesi komisyonumuzdan bila be 
del verildiği gibi Ankara leva. 
zım amirliği satın alma komisyo
nunda hergün görülür. (2551) 

1-3999 

lLAN 
1 - K. elinde 600 ton arpanın 

kapalı zarfla ihalesi eylı1lün 
26 ıncı peışembe günil yapıla· 
caktır. Eksiltmenin vesikalarını 
telgrafhane ayarı saat onl>eşe ka. 
dar K. reisine vermeli ve saat 
on altıda komisyonda bulunma. 
hdır. • 

2 - Arpanın tahmin edilen 
beher kilosu 4 kuru 50 santim 
ilk teminat 2025 liradır. 

3 - Şartnamesi K. eli satın 
alma komisyonundan her gün 
görUJebilir. (2530) l--3991 

İLAN 
1 - Konya garnizonunda bu. 

lunan kıtaat ve müessesatın bir 
senelik idareleri için 135,000 ki. 
Jo sığır eti kapalı ~ar'f usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 20250 lira l'\l\lvaf:abt te. 

mınau 1519 Jıradır. ihalesi Kon
yada kor komutanlığı binasında 
satın alma komisyonunda 30 ey· 
lul 1935 pazartesi günü saat 13 
de yapılacaktır. Şartnamesi ko. 
misyondan bila bedel verilir ve 
şartname Ankara levazım amir. 
liği satın alma komisyonunda 
görülür. İsteklilerin ihale saatin. 
den bir saat evel komisyonwnu
za teklif mektuplarını vermeleri. 

(2549) 1-3997 

LAN 

1 - Erzincan garnizonu kıta· 
at ve müessesesi için 450,000 ki. 
lo un kapalı eksiltmeye konul. 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli i0200 
liradır .. Muvakkat teminatı 4760 
liradır. 

3 - Şartname 351 kuruş kar. 
şıhğında Erzincanda ttimen sa
tın alma komisyonundan "cnıir. 

4 - İhalesi .!6 cylUt 1935 per 
şcm.bc günü saaat t.i de Erzmcan. 
da tümen satın alma komısyo. 
nunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameııin d1>ı:duncli 
maddesi mucibince istekliler tek. 
lif mektuplarını artırma ve ek· 
siltme kanununun 32, 33, 34. inca 
maddelerindeki ahunıı tevfiık.an 
tanzim edilerek ihale gününden 
eveline kadar Erzıncanda tiımen 
satın atma komi yonu başklnlı 
ğma vereceklerdir (~SSO) 

1-39913 

. ·ı~ Gazetf• ~· 

Satıcısı aranıyor •: 
Çarşıda gazete sata .. ak bir :• 

kaç kişiye ihtiyaç varrlrr. Ak- ~lt 
baya müracaat. ~~ 

~ « ~ .. v ~ ~ , • - ~ ~~ 
:.tı>:.aı;4..:a:..:~• .... ··-

lAYI 
933 senesı Ankara Necati ılk 

okulundan aldığım şeh~dema
ıneyi kaybettim Ycr.ı inı çıkara 

cağım için eskisir.in hük.,-ü ol. 
madıgını bıldirtrım. 

İsmetpaşcl malnllesi Çeşme 
sokak No .. 1 l ılgaıh Receb og. 

1u Abdullah ı-~\195 

ZAYi 

Po ta telgraf ı..ıı.um mudUr. 
lük muhasebe memuru merhum 
Rıza oğlu Ekrem ltıı:ı furklina 
aid maaş cüzddnı kaybolup ye· 
nisini alacağımdan eskı inin huk 
mü yoktur. 

Ankara posta ışlerı ışyarla. 
rından anneleri Şazıye 

1-4007 

ZAYi 

Mülga İstanbul Hadikai Mcş. 
veret idadisinden 1331.1332 yılı 
aldığım şehadetnaml'!mi kaybet
tim. Yenisini ;lacağıınJan eski· 
sinin hükmü yoktur 994 Cevat 

1,:--4006 

Bursa Türk Havai uruınu 
Başl{aııhğındaıı: 

Bursada hava kurumuna alt Tayyare sinemasının Ankara. lıs
tanbut ve Bursa şubelerinde m~vc ud şartname dairesinde 16 ey1QJ 93$ 
pazartesi günn pazar:ıklct il- ~lesi yapılacağından Türkiyenin en 
modern bu sinemasını kınılam.ı '< isti yenlerin zikredilen gün ve s;ı
atte Bursa hava kurumu ,ur:tıesınde bulunmaları ilan olunur. 

1-4005 

Anknra ~ ihay!1ğından: 
ı - Keskin ııçeıi mcrker. birinci ve ıkinci okullarının 799 Urı 

33 kur11~ be<!eli kcı;ıitH tıunır ışl açrıı: eksiltmeye konmuştur. 
Z - Blısil·~ ~ ... <J.ÇJS çarşamba gUnıi Keskin hükilmet konağın. 

da yapchcaktır . 
3 - lstckliledn belli gi!n ve yerde yüzde 7.S teminatı mu.. 

v;ıkkata makt-.:ı:ı:lat'lyla Cirlikte hazrr bulunmaları ve şartnameyi 
gôrmelı:: liurc Ankara KUltür Direktörlüğiine müracaatları. (2548) 

1-3996 

Otobüs İşleri •1irektörlüğünden: 
Kapalı zarf usulU ile eksiltmeye konup 9.9.935 tarihinde zarfla· 

rı açılan garaj inllasrna ait teklif layik hadde görülmediğinden 
2491) No. lu 1carıunun 40 ıc\CI m;ııidesi mucibince bu eksiltmenin ey. 
liilün on altıncı r•azarteıi ~ıi nü ıoaat 10.30 da otoblis idaresinde pa.. 
zarhkla yapılaca~ı i'ı\n ohınur. (2~45) 1-4001 

Ankara P.T.T. Başıniidür1üğündeu: 
Ankara oto~atik telefon şebekesi için yaptırılacak otan 3300 

tane iki rleli:Cli l:eton künk iJe on beş. tane menhul kapağı on be 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
2625 teminatı muvakk~tc IQ7 liradır Buna mütealHk şartname yazı 
işleri bürosunrtan ''erilir. 

hteklilerın 2.S eylul 1935 çarsamba günü saat 15 de konusyonU-
muza müracaıtlcırı . (2546) 1-4000 

lll lllllUllll 11111111111J1111111111111111111111111111111111111111111111f1111111111111111111111 t s 

i ilıu]e giinünüıı tarihi ~ 
= 1 ------- s··mer 8BDk ---------- umumi l'lüdürliiµiinden: 
-
_ Sümer Bank merkez binası inşaatının 16 eylUI 935 

::: = pazartesi günü saat 16 da yapılacak olan ihalesi, gö- Sj = rülen lüzum üzerine, evelce ilan edilen şerait daire- =-= 
_ sinde 20 eylul 935 cuma günü saat 16 ya tehir edil- =: = mlştir. 1-4007 s 
=ııııınını11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nıııil 

ara ila reti 
Def lt~rdar lığı taba cJ" ulc 

\ 1 ü d i i r 1 ; i ıri i , , c 11 
• • ·, : 

Türk tebaasından muteveffa Ostaş Papadobluııun oglu •,ı. <11 
S. papas ve kansı Konstantinanın sahıp olduklım 432275 No il\ 
mısır tahvilatına yüı bin frank ikramiye isaht etti u1tfen 18" ., ı 

marah kanunun muaddel beşinci madde i hükmile Ankara tııb, kku' 
müdürl'.:..~üne muayyen müddet zarfında beyanname verilmccl;1Tin.. 
den kanuni esaslar dairesinde Mihail S. Papas n:ımına 995 lira 50 
kuruş ve Konstantina n•mımı 294 liza ikramiye vergisi tarhedilmiş 
ve tanzim dilen ihbarnameler, kendilerinin ikametgahları meçhul 
bulunmasından dolayı tebliğ edilememiştir. Hukuku usul mahke. 
meleri kanununun 123 üncü maddesi mucibince ve tebliğ makarnr-
na kaim olmak üzere kevfivet ilan olunur. (25«i7~ 4002 



ULU1S 

·-
Aktif Cumuriyet Merkez Bankcsmm 7 Eylül 1935 vaziyeti Pasii 

KASA: Lira Lira Lira Lira 
23.00S.172,76 SERMAYE: lS.000.000,-Altın: ııafi kilogram 16.355,788 

Banknot 18.003.836,-
Ufaklık, 783.~88,70 -
DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
Tilrk lirası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER; - 398.089,11 

Altın: San kilogram 4.401,278 8.190.'163.28 

41.79s.zn,46 

398.089,11 

!HTlYAT AKÇEStı 
TEDAVOLDEKİDANKNOTLAR 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hat:ine tarafından vakl te• 
diyat 

I• 
1.026.756,67 

ı 58.748.563,-

10.640.380,-

Altına tahvili kabil serbe~ dövider 
HAZİNE TAHVİLLERİ: 

1.047.535,36 7.238.298,64 Deruhte edilen evrakı naktlye ba· 
kiyesi ı 48. 108. t83,-

Deruhte edilen evrakr naktiyc kar· 
şılığı tS8.748.Sfl3,-

Karşılrğı tamamen eltrn olarak lll· 
veten tedavüle vuedilcn ~ooo.ooo,= ı ıss.108183,-l 

· Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te· 
diyat 
SENEDAT CÜZDANI: 
Hazine bonoları 
Ticari ısenedat 
ESHAM VE TAHVİLAT 
CÜZDANI: 

1 

Deruhte edi!en evrakı nakti· 
A • yenin karşılığı esham ve tah· 

vilôt (itibari kıymetle) 
B • Serbest esham ve tahvilAt 
AVANSLAR: 
Altın ve döviz ilzerine 
Tahvilat tlıerine 
HİSSEDARLAR: 
MUHTELİF: 

10.640.380,- 148.108.183,-- -
J.500.000-

12.641.248,74 14.141.248,74 - - -

31.286.637,91 
4.552.252,46 35.838.890,37 

32.534.54 
4.034.955,80 4.067 .490,34 

4.500000,-
10.974.815,74 

TORK J;tRASJ MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 
DÖVİZ MEVDUATh 
Vadesiz 
Vadeli 
MUHTELlFı 

18.268.807,04 l 
--==-·-- 18.268.807,0~ 

1 
12.662.249,58 1 

- 512.67~ 13.l 74.925,38'1 
61.481.641,31 

267.060.313,40 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

YEK ON 
1

26'7:06Ö.3t3,'lıJ 1 
lskont"I hRddl % 5 1 /->- Altın üzeri:_:~% 4 11_. 

.... ~--- .. 

iş kumbarası 
sahi.plerine 

senede 
20,000lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BiRtNCi TERTIP... iKtNct TERTlP.~. 
Senede iki defada 

bin 414 kişiye on 
lira ikramiye 

Her sene 1 nisan ve l ilkteşrinde kum· 
bara sahibleri araı;mda ~ekilen kuralardo 
ve her def aı-ımda 207 kişi}e beşer hin lira 
tevzi edilm(•ktmlir. 

Birinci mükafat: 1000 Lira 
ikinci ,, 250 
~ 

On kişiye yüzerden 1000 
,, 
,, 

Yirmi ,, ellişer den 1000 ,, 
175 kişiye onardan 1750 ,, 

Senede 
da beş 

hin lira 

beş defa· 
kişi}1e on 

ikramiye 
Yeni ihdas edilen bu kuralarnı her 

birimle tek kumhara ahihine iki hin lirn 

ikramiye verilmektedir. Bu kuralar sene· 

de beş defa: 

Evlü] ve Şuhaı. Haziran. Temmuz, ı 

Riri11eikanm 

aylarmm ilk giinfori çekil~f'.-ktir. 
Beş hin liralık kura 

) ilkte~rin<1e cekil.-cektir. . . 
Kuralara iştirak edebilrr ek için kumbara sahibler nin asgari ı 

yirmi beş lira biriktirmiş olmaları laznndrr. 

~Ialiye Vekaletinden: 
Kazanç temyiz komisyonunda açık bulunan 60 lira ücretli dak

tiloluğa makine ile çabuk ve yanlı ·sız yazı yazmasını bilen ~rta 
mektep mezunu erkek daktilograf müsabaka ile alınacaktır. ~.usa
baka 16 eyllıl 1935 pazartesi günü zevalden sonra saat on. dortte 
)'apılacaktır. (Lise mezunları tercih edilecektir.) İstiyenlenn sıb. 
hat raporu, bonservis ve mektep şehadetnamesi ile 14 eylül 1935 
cumartesi günü zaval vaktine kadar memurin müdürliiğüne müra-
caatlan. (2560) 1-4004 

Lokantacılar Cemiyeti Başkanlığından: 
. Üyelerin senelik toplantısıyla yeniden idare üy.~l~_rei de~ş.tL 

r~trnesi için birliğe yazılı üyelerin 20.9.9.35 cuma gunu saat ıkıde: 
bırJık 'lıincısrnda buhınmaları dilenir. 1--400~ 

1 Ankara Belediye Reisliği' 
, ilanları 

İLAN 

Belediyeye ait ve Cebeci fi. 
danhğrnda mevcut 27 tavuk. 9 
ördek, beş piliç açık artırma ile 
satılacaktır. İ!teklilerin 19.9.935 
persembe günü saat onda fidan· 
lrkta hazır b•tlunacs.k memurumu· 
za müracatları • 

Muhammen ~~deli on lira mu· 
vakkat temin;,t 75 kurustur. 

(2406) 1--3794 

'

'lifti '1ii«lafaa Vt>kiHt>ti 1 
'\atmalnrn KıımiMycmu 

Jlfınlnn 

B1LIT 
1 - Bir metresine biçilen e _ 

der 400 1'uruş ol:ın 3500 metre 
lacivert kuma kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhale i 12. 9. 935 perşem
be günü aat 15 dedir. 

3 - Şartnamesini parasız al. 
mak ve örneğini görmek için her 
gün eksiltmeve girmek ic;in de 
1050 liralık ilk innnç parası 
mektup veya makbuzlariyle ka • 
nunun 2 ve 3 iincü maddelerin. 
de yazılr belgelerle birlikte tek. 
Jif m,.ktuplarınr ihale enatrnda., 
l:ıir sa.ıt eve) M. M. V. ı;atın al 
ma Ko. na vermeleri. (2351) 

t- 3759 

BlL1T 
1 - Bursa, Mudanya ve Ban. 

dırma garnizonları için 23 300 
kilo sade yağı karalı zarfla e.k· 
siitmeye konulmu tur 

2 - İhalesi 16 eylül 935 oa 
zartesi saat 14 de Bursada tı.l • 
men satın ıilma Ko. rla vapıla . 
r.aktrr . 

. 3 - tık inanç parası (1485) 
lıra (38) kuru ve bir ltilosuna 
biçilen edt!t 85 kuruştur. 

4 - ŞartnPmesi yukıırda adı 
geçen komısyondan verilir, 

5 - Eksiltmevc; ~i··eceltler ilk 
ına?ç paras• mektup 'e it taret 
vt sıkalarıy 1 a birlik~: te4~if mek 
t-Jplarını ilıAle saatmdı.n bir r;a. 
?.t evel Bı:n.adn tUmrrı Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. 

(2353) 1--3761 

BILtT 
. 1 - Yerli malı olmak üzere 

bır tanesine biçilen e<lcr 680 kıt· 
ruş olan 15.000·20.000 tane yün 
battaniye kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 19. cyliıl 935 per~ 
şembe günü saat ı 5 dedir. 

3 - Şartnameler 680 kuruşa 
M. M. V. Sa. AI. Ko. dan alınır. 

4 :- Eksiltmeye girecekler 
so50 lırahk ilk inanç parası mek· 
tup vev~ makbuzlarile 2490 sa-yı· 
h ~anunun 2. ve 3. üncü madde
lerı~de vazıh belgelerle birlikte 
teklıf. mektuplarını ihale saatin. 
den hır saat evel M.M.V. satın 
alına Ko. na vermeleri. (2367) 

(236?) t--3812 

BİL İT 
1 - Bu~sa, Mudanya ve Ban

~~a garnızonları için 1007 ton 
tuvenan maden kömilrü kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12. 9. 935 per -
ş~mbe günü saat ıs de Bursada 
tumen sat1n alma Ko. da vapr -
lacaktrr. 

3 - İlk inanç parası 11155 U. 
ra 80 kuruş ve hepsine biçilen 
eder 05.544) liradır. 
. 4 - Eksiltmeye girecekler 

tıc.aret vesikası ve teminat mek. 
~uplariyle teklif mektuplarını 
ıhale saatmdan bir aat evet adı 
geçen Ko. na vermeleri. 

(2352) ı- 3760 

B!LtT 
l - B~r metr.esine biçilch e. 

der 475. kuru§ o:an 2650 metre 
kurşuni kaputluk ~mas kapalı 

İstanbul ünive .. • A . sıt sı e • 
komisyonundan: 

;:: ~ - et 
... .. - C>- .. ... &.. ..... o:ı -.c g 111 

rG ·-
nı.- c: 111-

"" .c:;:-
... _ 

.c ,.. -11!1 ~ e .ııı: -s c - :ı ç ..... :E ~e 
4> o F-

Maden kömürü 1125 ton 17 19,125 1434,37.5 ll.9.935 14 
Kok kömürü 1172 ton 19 22,.286 J<nJ,tO U.9.935 ıs 
Odun 1366 çeki 2,50 3.415 2~.12.s 11.9.935 lô 
Mangal kömürü 2200 kilo 3,50_ krJ: 11 :5(!1,5 K. 1 ~:9-;~." 17 

htanbul üniversitesi merkez ibınaınyte fakulte ve mıış,cmılatı. 
nın yukarda yazılı mahrukatı 11. 9. 935 çarşamb günu. üniversıte 
binasında ayrı ayrı ihale edilmek üzerf' lkapah zarf u tı1 ylc eksılt 
meye konulmu"?tur. 

İsteklilerin verecekleri zart, teminat ve ... esik lan 2490 Saylı 
ibalat kanununun maddelerine uygun olmalıdır Yukarda ya ıh 
mahrukatın ayrı ayrı olan şartnameleri heT gün univer<iİte komıs
yon Jdtibinden okunabilir. MektupJ:ır ihale tarihi ofan 11. 9: 9~5 
günü saat 13.30 a kadar re ktörlü ~e mlkbuz muk.abihncle verilınış 
olması lazımdır. (4932) 1- 3705 

Açık ~k~i .1 me ilan 
Bilecik İlbaylığından: 
ı .... Bılecik ilbayı. ı ç.evresinde Bilecik • Soğut E&J.isehh yo· 

lunun 6 ıncı kilometresindeki Aşağıköy köprüsüntin tablive ın~ .ı. 
u malzeme:.i Bayındırlık Direktörlüğünce verilm"k üzere ı ç lıgi 
(2000) lira bedeli keşif ile açık eksiltemyc konulmuştur 

2 - Ilu i§e :ıit şartnameler v" evrak şunlardır. E.ksi itme şa_ t "

mesi, mukavelename sureti, fenni şartname, Nafm ı"lcrı ş raıtı u 
rnumiyesi, keşifname, Proje evraltı ennıycsı lniy nler ş.ırln.:ı 
me ve mukavelenameleri B:ıyrndırlık DircktörlugunJe t ıebilirlcr. 

3 - Eksiltme 25 eylUl 935 tarihinde çarşamba rumi s :ıt lS de 
Bilecik htıkümet konağında İlbaylık orununda yap lac ktır 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 
S - Eksiltmeye girclıilmek i~ın.150 lira muv41kk t temınat ver. 

mesi ve bundan başka aşağıdaki vc:sikaları haiz lup göstı!rmes c:

ırmdır. 

1 -- Muvakıkat tcmınatı muhaSt"bei Hususiye veznesıne yatır~ 
dıklarına dair makbuz. 

2 - Bilecik Bayındırlrk Direkrcirlüğünden musaddak fennığ 
ehliyet vesikası. 

6 - İsteklilerin 3 üncü maddede yazılı gün ve saatte BHecik 
!Jbaylığmda hazır bulunmı:ılıırı. (?.5l8) 1--3992 

P.T.T. Başmii<l1irlii~inden: 
Posta vesaiti nakliye .. ine JüzumtJ olan Rus \..e}a Anıenkan rnar· 

ka 1500 Litre Benzin pazarlık s· retiyle mubayaa edilecektir. 
Taliplerin münakasıı omisyonuna m•traç"'ıı "'"I (2537) l--1QQO 

-1111111ınlll'IJ~ınıııı 11111 JllllllUi!:I 111 nııııuı"ıınııınnııı ıııııııııınu-ı-- 1111 ııııııııııııı·ııuıa 

1 Askeri Fabrikalar Unıurn t nudiırliığ f 
~ ~ 1 Satrn Alma Komisyonu ilan!an t 

t LAN 
Bir pil fabrikası ile bir muha:l~rc malzemesi tamırhanes1 tc:"' ., 

ettiriJc-ceğinden allikador mütehassrs firmahrrın saHihiyertar •.e. 
killerinin bu hususta izahat almak üzere 20 cylul 935 tarihine kad ır 
Ankarada Asker\ 1-'a\ırikalar Umum Müclürlil~'ii Fen şııbe ın• nıÜ· 
racaatları (2456) J- 3915 

13 KALEM KESME FREZESİ, M>\KJ\S, MAKAS BIÇAGl 
VE SAİR 'MALZEME 

Tahmin edilen bedeli (2380) lira olan yukara:ı mikrları ve c.ını;. 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum mütiürlüğü satın alrı111 ~o
misyonunca 24. 1. teşrin 1935 tarihinde perşembe günü saat l!I el 
açrk eksiltme ile ih41le edileccktıı. Şartname parasız nlarak 1c'lmis. 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (178) lira (50) 

kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. marirlelerinıleki ves-tikle 
mezk\ır giln ve saatte komisyonif müracaatları. (2470) 1-3<n9 

1 nıthant>dt> f,..tanlml lk 

ıvuzım Amirliği Sntm 
Alma Komi~yonu 

tlanları. 

lLAN 
fstan.'bul eşya ve teçhizat an· 

barına teslim edilmek Uzcre 500 
adet büyük kazan 250 adet küçlik 
kazan 5000 adet bakır karavana 
800 adet bakır saplı tas 2000 adet 
bakır kapaklı bakraç 24 eylill 935 
salı gümi saat 16 da kapalı zarf_ 
la eksiltmesi Tophanede satın 

alma komisyonunda yapılacak. 

tır. Tahmin bedeli 46180 liradır. 
İlk teminatı 3463 lira 50 kuruş· 
tur. Şartnamesi 231 kuruşa ko 
misyondan alınır. Nümuneleri 
hergün görülebilir. İsteklilerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad
delerinde iıtenilen vesaikle be
raıber belli 5aattcn bir saat evel 
teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (5252) 1-39-02 

ıarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 26-9·935 perşembe 

günü saat ıs dedeier. 
3 - İlk inanç parası 944 lira 

6 kuruştur. 
4 - Şartnamesi parasız komiS

yondan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler ilk 

inanç parası mektup veya mak. 
buzlariyle 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncll maddelennde yazılı 
belgelerle birlikte teklif meıktup. 
!arını ihale sa:ıtından bir saat 
evel M. M. V. satmnlma Ko. na 
vermeleri. (2540) J-3994 

Oevl~ı DcmiryoUa • ,. • 
Limanlan atmalma 
Komhıvonu lltnlnrı 

Muhammen ~edeli 5400 'i·a <> 

lan takriben 38570 kilo galvanize 
oluklu saç 9 Birinci teşrin 1935 
Çarşamba gtinü saat 15, 30 da 
ltapalt zarf psulü ile AnkarnJa 
idare binaemda sat n aiınacakur, 

Bu işe girmek isf yenlerin 405 
liralık muvak ·:ıt t minat ile ka 
nunun tayin ettigi vesik:ıl2 ı. ka
nunun 4 iincii. m:ı.Jdesi mucibince 
iş.e girmeye kanunimanBeri bu
lunmadığına daır beyanname ve 
tekliflerini ayni gun saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliMine verme· 
leri lazrmdı.r. 

Bu ise ait şartnameler parasız 
olarak Ankarada Malzeme daire· 
sinde ve Haydarpaşada tesellüm 
ve sevk müdürlüğünden dağıtıl· 
maktadrr. 2480 ı - 3962 

İLAN 
Muhammen bedeli 6000 lir.ı 

olan 30 dane 180 gözlü ve iO da. 
ne 240 gözlü bilet dolabı ıo.ıo. 
1935 perşembe gilnü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe ginnek istiyenlerin 450 li
ralık muvakkat teminat verme.le. 
ri ve kanunun tayin ettiği ve i· 
katar ve ise girmeğe manii kanu· 
nrbulunmadrj!ma dair beyanna. 
me ve teklitlerle avnı gün saat 
14.30 a kö1da'r komisvon reisli~i. 
ne vermeleri Jiizımdır. B•ı j e ;-it 
sartname1er Havrlarpasada te el
lüm ve seyk inüdürW~ün•ie An. 
karada malzeme dıir sinrl p~ 
rasız olarak rhıvıtrlmaktadn 

(2479} 1~3063 



SAYIFA 

nkara Ev af Ül"lüğü e : \ 
Çeşme mahallesinde Ulukapı caddesindeki çeşme mescidinin 

enkazı satılmak Uzere 5.9.935 gününden itibaren on be§ gün müd
detle artırmaya konu]muştur. 19.9.935 perşembe günü saat on beşte 
kati ihale olunacağından görmek ve almak istiyenlerin Ankara ev. 
kaf direktörlüğüne gıelmeleri. (2455) 1-3886 

Ankara llhaylığından: 
1 - Ankara ilk okullarına 16 eylfıl 935 gtinünae ogrenc.l yazıl

masına başlanacaktır. 
2 - Okullara yazılma işi 30 eylôl 935 gününe .kadar sürecektir. 
3 - Okullara yeniden yalnız 928 doğumlu kız ve erkek çocuk

lar alınacaktır. 
4 - Okula yazılacak çocukların sıhat ve aşı raporlarını nüfus 

tezkerelerini S fotoğraflarını beraberler-inde getirmeleri gereklt-
dir. ( 2496) 1-3931 

Gümr ·· eler ınu af za unıııın 
kumandanlığından : 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık karargfthmda açılan biri 
98 diğeri 108 lira iıcretti vazifeye imtihan ve deneme ile iki memur 
alınacaktır. 

En az lise uhsilini tamamlamış olanlarla, mütekait subaylar· 
dan yaşları elttri Ji olan isteklilerin ellerindeki belgelerle 12 eylQl 
1935 perşembe gününe kadar Muhafaza Genel Komutanlık İkinci 
Şube Müdürlüğilne görünmeleri. (2535) 1-'3979 

Ge el e • • 

Bu sene .Bankamız nam ve hesabına tahsil için 
ecnebi memleketlere gönderilecek talebenin seçim 
imtihanla~ görülen lüzum üzerine, talik edilmiştir. 

1-3977 

\jr1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x:ırıx1x1x1ı 

inhisarlar Başmüdiirlüğünd "'Jı: 
Ankara İnhisarlar Baş Müdürlük binasının altındaki satıs de

posuna yapılacak ilave ve tadilatın keşif bedeli 939 lira 23 kuruş. 
tur. 

Bu iş 6 eylül 1935 gününden itibaren yirmi giln açık eksiltmeye 
konul1N.1ştur. Eksiltme eylUlün yirmi altıncı perşembe günü saat 
15 dedir. Şartları :anlamak istiyenlerin Baş Müelürlük komisyonu-
na müracaattan. (2440) 1-3900 

l'ürl Ha\7a 1 urunu · 

• 

Şımdıy:c kadaı binlerce ktşıyi zengın etmışur. 
19 uncu tertib 5 inci keşide 11 eylUl 935 tedir. 

Büyük ·kramiye 35,00r liradır 
. 

J~ Ayrıca: ıs.ooo. 12,000, 10,000 liralık ikramiyelerle 
.~ ZD.000 liralık bir mükafat vardır. 
~~~~~~~~~-~~ 

ZiRAAT B Nl\AS l\TJ)AN: 
Bnkamıza :aid Ankara memurlar kooperatifi binası da

hilinde yaptınlacak olan muhasebe bürosu inşaatı kapalı 
zarf usuliyle -:eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 826 
liradır. İhale· 20.9.935 tarihinde saat on birde Bankamız 
binasında yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin mezkur 
tarihten bir saat evetine kadar her gün mükerrer muvak
kat teminatları ve Ehliyetnameleriyle beraber Levazım 
Müdürlüğüne baş vurmaları. (2471' 1-3917 

ı·~ :uruluş U y A 1 Servetı !unun 
~ l 8 9 l • yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A K B A K1 
tapevidir. Senelik ahone 10 lira ~avtsı 20 kuruş. 

Husu --i Bizim Okul 
Direktörlüğündeıı: 

1 - Okulun bulunduğu ev yol için yrkJlmıştır. Okul Samanpa
zarı civarında :Albayrak okulu yanında evelce bulunduğu eve ta
şınmıştır. 

2 - Kayıt iç.in. hergün saat ondan 17 ye kadar gelinebilir. 
3 - İlk kısmın birinci sınıfına 929 doğumlular da alınır. Tele· 

fon: No. (2459) (2495) 1-3932 

Anl ara Cezae'\i müdürl~Oünden: 
Ankara ceza.evinin 1. 8. 935 tarihinden 31. 5. 935 tarihine kadar 

on aylık ekmek htiyacı için 20. 8. 935 tarihinde açılan kapalı zarf 
usuliyle münakasaıuna zuhur eden taliplerin teklif eyledikleri fiat 
haddi itidalde görillmediğinden mezkQr ekmek aynı şerait altında 
ve kapalı zarf usuliyle bir ay müddetle uzatılmasına karar verilmiştir 

Taliplerin bcaeli muhammenesinin % 7,5 nisbetinde olan (21!8) 
lira (40) kuruşluk banka mektuplarını kanunu mahsusundaki sara· 
hat veçhile teklifnameye 16ffederek yevmi ihale olan 20 eylül 935 
tarihinde cuma günil saat (15) de Ankara Cumuriyet Müddei umu
miliğinde müteşekkil komisyona vermeleri lazımdır. Birinci ek· 
mek çıkaran fırınların da bu münakasaya iştirak etmeleri için An· 
kara belediyesınden müsaade alınmıştır. Yalnız hapishaneye mün
hasır olmak üzere birinci ekmek çıkaran fırınlar ayrıca ikinci ek
mek çıkaracaklardır. 

Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Cebecide 
Cezaevi müdürlUğline mürac•tları ilan olunur. (2350) l-3821 

OLU~ 

Kız Ertik ögretmen o kulWla parasız 
yatılı talebe alınıyor. 

(illtür Bal{anlığ1n d · n: 
1. - Ankarada İsmetpaşa kız enstitüsünün ertik öğretmen o'klfru 

kısmına yapılacak yarış smaçları sonunda (müsabaka imtihanı ne
ticesinde) seçilmek şartile parasız yatılı 30 talebe alınacaktır. 

2. - Sınaçlara girebilmek için: 
a) Türk olmak. 
b) Kız enstitülerinin veya krz sanat okullarından birisin( 1934 -

1935 ders yılında bitirmiş olmak veya bu okullardan birini daha ön
ceki yıllarda bitirmiş olup da şimdi bu okullarda veya akşam kız 
sanat okullannda stajyer olarak kullanılmakta olmk. 

c) Mezun olduğu okulun öğretmen kurulunca aday gösterilmi 
olmak. 

d) Vücutça ve sağlrkça öğretmenliğe mani bir özrü olmadığı 
sağhsal bir kurulun (heyeti sıhhiyenin) raporile anlaşılmak şart
tır. 

Okula yatısız ve paralı yatılı olarak talebe de alınacağından ge
rek bunlardan istiyenlerin gerek parasız yatılı girmek istiyenlerin 
tafsilat almak üzere Ankarada İsmetpaşa, Bursada Necatibey kız 
enstitüsü, Üsküdar kız sanat okulu, lstanbulda Çapada Selçuk Kız 
sanat okulu, direktörlüklerine 'Zt.9.1935 tarihine kadar başvurmaları 
lazımdır. (1407) 1-3816 

~ethive ~., aı" •a ı~ndan: 
Su borusu ve hususi aksa mı mübayaası 
l - Fethiye belediyesince mübayaa olunacak muhtelif kutuc

da 7100 mı:tre Jüte asfalte eksiz çelik su borusu ve hususi aksamı 
vana ve saire 28.8.935 rorihinden 11.10.1935 tarihine kadar 45 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur . 

2 - Tahmin edilen bedel 12750 liradır. 
3 - Buna ait şartname Fethiye belediyesi~e müracaatla gcirU

lebilir. Ve isteyene bdedsiz gönderilir. 
4 - Eksiltmeye 11 birinci teşrin 1935 cuma günü saat 16 da 

Fethiye belediye dairesinde belediye encümenince yapılacaktır . 
fstekliler şartnameye tevfikan ve S. ci maddede yazılı vesikaları 
havi tekliflerini bir saat evetine kadar Fıethiye Belediye Risliğf· 
ne vermiş veya bu saata yetişmek üzere posta ile göndermiş olma
hd ırlar. 

5 - Teklif mektupları aşağıdaki vesıkaları ihtiva ed.ızcektir. 
A - İstekli bir şirket olduğ.u takdirde )rketin sirkülerinin 

veya vekaletnamesinin noterden tasdikli bir suretini. 
B - Yabancı tebaanın on senedenberi Türkiyede mukim ve ti

caret sicilinde mnkayyed olduğuna dair vesika . 
C - Teklif ettiği boru ve aksamı hususiye vana ve airenin 

fenni evsaf ve teferrüatmı gösterir liste, resim kroki. 
D - Muvakkat teminat makbuzu veya bank mektubu. 
6 - Muvakkat teminat mikdarı 956 lira 25 kuruştur. 1--3894 

S< çl~ "I 

döküleni r 

{ 
I 

KOMOjEN KANZUK 

~ ac Eksiri 
> 

Saçların dökülmesine ve 
kepeklenmesme mani olur. 
Komojen saçların kök1erint 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, Hl· 
tif bir rayihası vardır. Ko· 
mojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf ecıanelerle ıtriyat mağa
zalarında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK · 
ROMATİZMANIN KATT 

DEVASIDIR. 

~-K~·;;;···n 
~: Nezih bir toplantı yeri 
.. ıt ve masah olarak açıldı. 
~ Temizlik ,ucuzluk ve iyi 

Y enişehirde Kiralık 
Paşalar tepesinde Havuzba

şrna ve vekaletlere yakın dört o. 
dalı bahçe ve manzaralı mtikem· 
mel bir apartman. Paşalar tepesi 
bakkalına Yeya Fevzi Çakmak 
t.okak numara 7 v~ müracaat. 

1 -3836 -

SATILIK EV VE 
ARSA 

Yenişehirde lsmetpaşa cad· 
desinde postane karşısında Lo
zan meydanına bitişik olan 
beş odalı evde elektrik, hava ga
zı ve su vardır. Kabili ifraz olan 
arsası ile ve içindeki eşyası ile 
satılıktır. Görmek istiyenlerin i
çindeki bekçiye pazarlık için de 
telefon 2471 Ekreme müracaat 
edilmesi. 1-3926 • 1 nuııınııı ıımııı ıımım ııu ıuııuuııınuıı ıııı:nnuııılUlllllt1D 

~ l(irahk ösk 
1 Çankayada betonan:e. al. ı 
§ tı oda ayrıca garaj ve şoför 
~ dairesi müteaddit tarasaları ve i 
~ nezareti fevkaladesi bulunan, 1 kalorifer tesisatı ile elektrik, 
a havagazı ve saire bilcUmle 
§ konforu havi mükemmel bir 
~ köşk acele kiralıktır. 
~ İstiyenlerin İş Bankası 
~ Umumt katipliğine bizzat ve· 

ya telefonla müracaatları ilan 
olunur. 1-3841 

ıı lll!ll1ı. nruıımnı:nnnmıııımr.ııı. 

Kiralık büyük ev 
Yenişehirde general İsmet 

İnönil ve Kazım Ozalp caddele· 
~inin birleşti~i dört yol ağzında 
Uç katlı kargir ev son sistem ka
lori fer yatak odalarında ıcak so. 
ğuk su; garaj. 
Yenişehirde Hilliliahmer kar
şısında Ali Nazmi apartma· 
nrnda doktor Cevat Arife mü. 
racaat t-3935 

Operatörü 

Dr. TURGUT 
Hastalaunı Adliye. Sarayı 

karşısında Hayati apartmanın 
da her gUn 15 den 19 za kadar 

kabule başlamıştır. 

İş arıyor 
Usulü defteri ve muzaafaya 

ve bilcümle ticari muamelata 
bakkıyle aşina bir katip iş arıyor. 

Gazete idarehanesinde S. F. 
rumuzuna bildirmeleri. 

1 - 3966 

il EYLÜL 1 fl35 Ç ~R.}. \f' 1 \ 

' rita lJmuı ut ur 
1 - Muhammen bedeli (3543) lira Harita Genel direktorlıüğU 

kıta erleri 3çin (35) bin kilo un pazarlıkla satın alınacaktır. 
f. - Şartnameyi görmek istiyenler her gün ve pazarhga gııe.. 

ceo.klerin de (265) lira (73) kuruş teminat makbuzlarile 16.9.935 pa
zartesi saat (14) de Cebecide Harita Genel Direktörlüğü satın al· 
ma komisyonuna gelmeleri. (2477) 1-3919 

Çoı·lu Şarbay ığın aıı: 
1569 lira 23 kuruş bedeli kesifli urayımız mezbaha ve Gaz.hane 

tamiri 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat 
teminatı 118 liradır. İhalesi 23-9.935 pazartesi günü saat 15 dedir. 
Ş;ı.rtname ve plan her gün için muhasebede görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatta urayımıza müracaatları ilan olunur. (2517) 

1-3993 

K U/ oll u 

Erzincan ja darına Er okulası 
satın alma ltomisyonundan: 

l - Jandarma er okulası erat ve hayvanatınrn (935) yılı yöne. 
timi "İdaresi,, için bir yıllık ihtiyacı olan beslev maddelerinden 
aşağıda cins ve mikdarı yazılı (6) kalem çeşitlik yerli beslev mad
delerinin kapalı zarf usuliyle 22.8.935 günlemecinde yapılan müna. 
kasa neticesinde arpaya teklif olunan fiatın gali ve diğerlerine de 
istekli çıkmadığından 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanUı 
nunun 40 ıncı maddesine tevfikan eksiltmenin bitişi 23.8.935 gün. 
lemecinden itibaren bir ay içinde ihalesi pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Pazarlrk 20.9.935 günlemecine tesadüf eden cuma günü sa
at 9 dan 12 de ve bu meyanda un ihalesi yapılmadığı takdirde: un 
ihalesinden sarfı nuarla ekmek ihalesi yapılacaktır. 

A - 1.9.935 gUnlemecinden itibaren 20.9.935 günlemecinde saat 
16 da Erzincan belediye -salonunda ihalesi yapılmak Uzere (300000) 
kilo ekmek kapalı zarf usuliyle 20 gün müddetle eksiltmeyo 
"münakasaya'' konulmuştur. 

B - İhalesi ve gerekse pazarlığı yapılan mevadrn ihaleleri is. 
tizani bağlı olup Ankarada Jandarma Gn. komutanlığından sorul .. 
duktan sonra yapılacaktır . 

C - İstekliler şartnameleri ve gerekse nümunelerini Jandarma 
okulasından parasız olarak istiyel>ilirler. 

3 - Pazarlrğa, 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanununun 
ikinci ve üçüncü maddelerine tevfikan ticaret odasından 935 yıh 
kayıtlı vesika, 16 ve 17 maddelerinde yazılı bedeli muhammeneni11 
yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvakkata makbuzuyla girebilirler. 

4 - İstekliler teklif mektuplarını (A) fıkrasında yazılı olan 
saattan bir saat önce makbuz ve mukabilinde satın alma komiıyo. 
nu başkanlığına verecektir. Teklif mektupları poıta ile gönderil
diği takdirde bu saata kadar gelmiş ve dı zarfı mühür mumu ile 
kapatılmış bulunması şarttır. 

5 - Pazarlığa ve gerekse eksiltmeye girecek i te4dilerin yazılı 
günü saatlarında komisyona baş vurmaları ilan olunur. (5351) 
Miktarı Muvakkate Fiatı 

teahhüdün miktarı tahmin 

kilo 
300000 
200000 
300000 
200000 
120000 
10000 

teminatı edilen 
Lira K. Kuruş S. 
225000 10 00 
180000 12 00 
90000 4 
45000 3 

0750 0,75 
45000 60 00 

U sulilne Glinlemeci Cinsi 
eksiltme ihale 
Kapalı 2-0.9.935 Ekmek 
Pazarlıkla " Ekmeklik un 

,, ,. Arpa 
,, Kuru yonca 

., ., Saman 

" ., Sade yağ 

Bayburt atın alma 
l{omisyonundan: 

l - Bayburt Alayı ihtiyacı için iki yüz elli bin kilo duziye fal> 
rika unu fiatı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi yirmi altı eylfil dokuz yüz otuz beş perşembe günU 
saat on dörtte Bayburt satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler şartnnmeyi bedeli mukabilinde tedarik edeceklec. 
dir. Muhammen bedeline nazaran tuta.tı yirmi yedi bin beş yüz ti. 
radır. Yüzde ycdibuçuk ilk teminat iki bin altmış iki lira elli ku. 
ruştur. 

S - Taliplerin iki bin dört yüz dokısan sayılı artırma eksiltme 
kanununun maddei mahsusu ehkamına uygun olarak tanzim edece~ 
leri teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline ka
dar Bayburt satın alma komisyonuna makbuz mukabilinde teslim 
etmeleri Ui?.ımrhr. (2380) l-39R9 

t ' ~/ . .... ~ .. . ~ . , . 

lmtıyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ne§riyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrtl Nasuhi 
BAYDAR 

Ç.ankm caddtsi clvarmda 

Ulus Basınıevinde basılmış· 

J 

, y 
s ·NEMALA 

1 BUGU 'l Hu GELE 
Volf Albach - Retty ve Rose 

Barsony tarafından temsil edilen 

NI 

AŞKTAN KAÇILMAZ 

ı;-""Vkalide almanca komedi 

TAMİRAT DOLAYISİYLE TATİL 
EDİLMİŞTİR 

Pek yakında yeni sinema mevsimine baş
lıyacak ve 1935 - 1936 mevsiminin en gU 
zel filimlerini göstermeğe başlıyacaktır. 


