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S ··el uçaklarımızın finadolu turu de\lam ediyor 
• 

i g .. nliik uçuş tam başarı ile yapıldı 

UçaklaumrT. ve uçmanlaTimrz Ankara uçak alanrnda l<Jtoğra'frmıım objektUi karşısrndıı . 
Süel uçe ·darımızın başladıkla

rı Anadolu turunun birinci ve 
ikinci günle· ·. öğrendiğimize gö • 
re, başarı ıle bitmiştir. Bugün 
üçüncü gün, aynı programa göre 
uçuşlara devam edilecektir. Uçak 
bölükleri şimdiye kadar memleket 
içinde (tek uçuş) lar yapıyorlar -
dı. Bu yıl uçuş, her alaydan birkaç 
bölük alınarak, bölükler arasında 
bir yarışma gibi hazırlanmıştır. 
Bu turun uzunluğu 3000 kilomet -
reye yakındır ve her gün genç uç
ınanlarımız 1000 kilometre kadar 
uçmaktadırlar. Bu yol, iki uçuşln 

1 aı'adeniz bölge
sind ki etüdler 
l arım Bakanımız B. Muhli.s 

Erkmen ile doğu illerine giden uz· 
manlardan bir grup Karadeniz 
bölgesinde kalarak verilen direk -
tiflere göre incelemeler yapmak
tadırlar. Dönüşte Karadeniz böl
gesine uğrıyacak olan bakan, bu 
teknik grupun hazırlıyacağı pro 
jeler üzerinde önemli kararlnr ve· 
l'ecektir. 

Ajansın verdiği habere göre; 
B. Muhlis Erkmen yanında bulu • 
nan Tarım Bankası Genel Direktö· 
rü B. Kemal Zaim, Orman Genel 
Direktörü B. Fahri Bük ve diğer 
zatlar olduğu halde ayın on birin 
de Gümüşane'ye gelmiştir. 

Bakan C. H. Partisini ve şar· 

baylık ve aşevini gezmiştir. B. 
Muhlis Erkmen meyya ağaçları -
nın arıtılması ve meyvalarda olan 
hastalıklar için ilimizdeki uzma
nın yaptığı işleri gözden geçirmiş, 
bütün bağ ve bahçelerde İncele · 
meler yapmıştır. Bakan dün Trab
zon'a hareket etmiş ve varmıştır. 
Bakan Trabzon'da dört gün kala
ca! hır. 

geçilmektedir. Vollarda süel öğ -
relim ve eğitim için faydalı keşif, 
fotograf, seyir ve sefer ve bom -
bardıman ödevleri yapmaktadır -
lar. Dün bir yazarımız alana gide
rek uçuşları yakından görmüştür. 
Değerli uçmanlarımız ödevlerini 
verilen programa göre tam bir 
ba~arı ile yaparlarken neşe ve 
sağlık içinde görünmektedirler. 
Alana iniş ve çıkışları çok düzen
lidir. Havada kartal gibi süzülen 
türk uçakçılarını gören halkımız
da kendilerini sevgi ile seyret . 
mektedirler. Çelik kanadları ile 

Sovyet ){uı·ulu yarın 
İs;tanhula geliyor 
Ekonomi Bakanlığının çağrısı 

üzerine bir Sovyet kurulunun Kay
seri dokuma kombinasının açılma 
töreninde bulunmak üzere yakın
da memleketimize geelceğini ha -
ber vermiştik. Y aTm İstan 
bul'a varacak olan bu kuruln. sov· 
yet ağır endüstri komiser yar • 
dımcısı B. Piatakof başkanlık 
etmektedir. Kurul aynı gün ak -
şam lstanbul' dan Kayseri'ye hare· 
ket edecektir. 

Almanya 
mektıibları 

)mauya·daıı dönen 
ha~yazarnnız 

Falih Rıfkı Atay 

yurdumuzun bekçisi olan yiğit uç
manlarımızın bugün de yarın da 

( Sonu 3. üncü sayfada) 

))ört aylık sıtma 

~avaşıııın sonucu 
Ankara, Aydın, Antalya, Bur. 

Sa Balıkesir, Eskişehir iHerind..! , , 
lstanbul'da Ya
lova ilçesinde, 
Kocaili, Konya, 
Manisa, Sam • 
sun ve Simav il
lerinde t mart 
tan 15 temmuz 
1935 e kadar şu 
sıtma savaşı ~o

nuçları alınmış· 
tır: 

Dört bllçuk 
ay içinde dok 
torlarımız 919 
bin 899 kişiye 
b~kmı lardır. 

BunlJ\rdan 154 
bin 700 yurd · 

Sama ~av aşının 
şefi B. Refik 

Saydam 

daşta dalak görülmüştür. Bunun 
yüzde nisbeti 16.81 kadar tutmak
tadır ki çok iyi bir sonuç sayılabi
lir. 169.198 erkek, kadın ve cocu
ğun kanlarına bakılmıştır. Y~kar· 
da yazdığrmrz 919 binden çoJ< 
ha, vuranlardan 140.652 hastaya 
bakılmıt ve kendilerine kinin da 
ğıtılmıştır. 12152 kişiye de korun 
ma bakısı yapılmıştır. Bu zamaıı 
icinde dağıtılan kinin 2076 kil'> 
844 gramdır. Bundan başka co . 
cuklar için ökinin ve kinin am'pu 
lü harcanmıştır. Sıtmadan sıska 
laşmıs ve kuvvetsiz diişmüs olan. 
lara da kuvvet hapları verilmek 
tedir. 

Göriişlerini ''Alnımı·ya meh· 
t11blrırı,, başlığı cılımda, pt~k 

·yakmdcı. Ulus'ta neıre 
lm*lı)·ac<ılı·tır. 

Bu yıl yukarda saydıın bölge. 

l lere Gemlik ve Ezine şubeleri ka
"tılmış ve çalışmaalrma başlamış
lardır. 

13. E\ LÜL ıc;3;> <.i 1A 

.'tile/ lH'<ıklarmıızın 1 iir/:iH' lwv.ı tu .. . ~ 

'rıwım ilci1ıci ~iirıii ı,~arı) la r.:eçti - ı;q .. 
lcr 1.·omite1~İ italvmı . izabe~ mıln~marlı,~ı 

' J ~ .....,. ~ 
rlıaJ;kındo lwııseye bir rapor ı•erccel: -
Bakarılat'lmızm etiidleri devam ediyor. -

' Her yerde 5 kuru 

Beşler komitesi konseye bir rapor verecek 

Kararlara başeğ eyen 
cezaya çarpt rı acak ır. ---
İtalyan basını İngiltereye hi..lcum ediyor - B. llonın 

yeni söylevi - Mısırda süel hazırlık 
Cenevre, 12 (A.A.) - Bugüne 

kad r iki tarafı bnrıştlrmağa gi.ıcü 
yetmiyen beşler komitesi, onay
lanmak üzere, konseye bir rapor 
hazırlayıp verecektir. 

Eğer iki tardtan biri, ulu lar 
sosyetesinin kararına bM eğmez 
de harba girişecek olurs , 16 mcı 
maddede gösterilen ekonomik ve 
finansal cezalara çarptmlacaktlr. 

t . , , . 
zı•t•stıva ııuı nr yazısı 

Moskov~, 12 ( A.A.) - Radek 
fzvestiya gazetesinde İtalyan • ha
beş anlaşmazlığını inceliyerek di
yor ki: 

"- Sovyet Rusya şu fikirde 
dir ki, uluslar so yelesinde kalmış 
olan devletler barış için sava . 
mak istiyorlarsa. sosvete onlara gc
..ni imkanlar verebilecektir. Dün 
ya kamovu, ba.rıcın elhirlii!iyle .ko . 
runması isteminden yana İngiliz
lerin yaptığı harP1<ete büvük bir 
önem vermektedir. 

Sovyet Rusya ile Fransa ara . 
smda yapılmış olan karşılıktı yar 
dım paktına karşı in~iHz idare çe 
venlerinin aldığı durum, b.arısm 
uluslar sosyetesi cercevesi icindl' 
ve onun y rdımivle bE-rkitil 0lı'1p 
c gi umudlarını uynndırmı tr F 
1-ı:nt deniz silahl rı hakluncl\ki İn
giliz - alman uzlasm !iti bu kanP.a 
ti çok hafifletti. Çünkü Almanya 
bunun ln~ilterenin Raltık denizin 
den ve dolayısiyle Baltık <levlet 
leri yani doğu avrupası i lerin · 
den el çektii?i anlamına aldı. Ba
zı Avrupa gazetelerinin lnJ?İltere 
tarafından Akdenizin do~u bölge 
sinde harba karşı yapılan savaşın 
İngiliz çıkarlarım korumak prcn -
sipinden doğdui;unu yazmaları 1n
giltere'nin barışı tutmak yolunda
ki İsteklerine karşı ileri sürülebi 
lecek bir belge olamaz. Bunun 
böyle olması İngiliz barış ı;ava~t -
nm ciddiliğini isbat eder. ln~ilte· 
renin bu barış sıyasası sebebi her 
ne olursa olsun barışın korunma ı 

1 

l 
ile ilgiri hütlio dcvietf t"rİn yardı -
nuua değer Ancak lngiltere'ni11 
boyle bir .ardıma güvenehilm,.si
için kendisinin 1 lnı:r SUven ı\ -
nah ile de~\l foknt bu1~ eserinin 
tehlikede otduğu hor hangi bır 
nokta ile d~ u~11~acağmm J ık 
o1 rak bHinm~ı; lhımdır. 

L"em:vrc ı.onuşm larr hskk1nda ıo~ yet 

gtırü~ ınlı unlat n 8 Kari Radek 

Barı için devletlerin clbirliei
te v p c kları &ava , bunları b" t-

rJ rine güvenmeyi ve bir ar 
hM<>ket etmeyi .Ogrel ce-ktir. Böv
le bır ~ava~ uluslnr w yetcsini v 
kuvvetlt;>ndirecek en iyi yoldur. 

(<::onu 2 inci ayrfada) 

T·ize Ba <.· ıııın z 
Epi :z.amandanberi İstanbul' da 

bulunan Tüze Bakam Bay Şükru 
Saraçoğlu'nun bu abah şehrimizi! 
gelmesi beklenilmektedir. 

Uçali j)iyaııgo u 
Dün çekilen numaralar 
6 ıncr sayıf amızdadır 

Üzüm ve incirlerimizin korunması 

İznıiı·de tec · nıerler fiatları gene düşürdii 
leı·. Bunların isimJeri teşhir ed · ecel{ti ı: 
Ege bölgesindeki üzüm ve in -

cir fiatları üzerinde ihracat teci
merlerinin diledikleri gibi hareket 
etmeleri ve üretmenin zarar gör· 
mesi dolayısiyle Türkofis, devlet 
adına esaslı tedbirler almış ve köy
lünün yıllardanberi ayısı belli 
kimseler elinde oyuncak olan hak
larını korumaya karar vermişti. 
Alınan tedbirlerin tatbiki, devlet 
kontrolu altında bulundurmak 
gayesiyle de fiatlar üzerinde na • 
zım ödevini görmek üzere iş ve 
Tarım bankalarının finanse ettiği 
bir ııosyete kurulmustu. 

Eııe bölgesindeki yüzbinlerce 
vurddasm hayatını bağladığı vo 
her safhasiyle vakmdan ilgilendi· 
ğimiz bu önemli mesele, ihracat -
çılardan Türkofis'in kabul ettiği 
en az fiattan aşağı oferto yapma
maları hakkında söz alınarak bir 
sonuca bağlanmıştı. 1 

Ekonomi Bakanı B. Celal Ba • 
yar'ın lzmir•de, devletin alınan 
kararları kesin olarRk tatbika ka 
mr verdis?ini Ye fürk kövlüsüniln 

.. 

lncirlcrımizı ku•uJarına yerle!itİren 
hır türk kızı 

h"kkmm hiç bir uı rtle sömürü( . 
mesine göı. yumulamıyacagım 

(So.w 6. mcı sa;·tf acfa) 
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s 
Birkaç ylldır gitmediğim is~ 

viçre'nin bu sefer, eskiden gözü
me çarpmıyan taraf /arma dil!J:at 
edişimin sebebini araştırırken bu
nun, zaman oldı:.ğunu öğrenmek
'te gecikmedim. Gerçekten her şe
.yin anlam ve değerfoi yaşımıza 
göre biçiyoru:t. Sevgi ve nefret 
de yıllarla değişiyor. Onlaıın ko
nularını arasıra yenilemezsek ne 
sevmekte devam edebiliriz, ne 
nefret etmekte. Duygu bile, ken
di açtığı yolda yürüyebilmek için 
yenilik ister. Tıpkı onuıı gibi, lıer 
gün kendine yeni bir evren y;;;ra
tan kafa da, yenilikle yaşar. 

kurmuşlar, ve u evin, içinde bil
lurdan ırmaklar akan, buzdan 
dağl:ır yükselen bazr yerlerini ça
tısız bırakmışlardır. 

İtalyan· habeş anlaşmazlığında son durtım 

"'** 
::,ıı c kavramı, insanların, ev 

kapıları nasıl sürülürse şehir ka
pılarını da canavar ve yahut yağ
macı akınlarına kapadıkları eski 
çağlarda doğdu. Bugünün en de
rin ve en modern ihtiyaçlarmd n 
biri olan yabancı el ve gözlerin 
değmediği kendi ılık havamız 
içinde yaşamak ihti}1acı, acun ka
dar eski bir korkunu11 ürünüdür. 
Ve böylece, ruhunu dinlemek, be
denini dinlendirmek için evinin 
pencere ve kapılarınr örtmek lü
zumunu duyanlar, binlerce yıl e
ve] protoplasmanın yırtıcı hay
van ve öldürücü insan şeklinde 
üremesine karşı çare arayanların 
torunlar1d11. 

Sosyetelerin dağılıp yıkıldığı, 
bütün kıymetlerin biribirine karış
tığı bu devirde, Site kavramının ye
ni bir anlam almağa ba§ladığmı 

gördüğüm bir zamanda Site'nin 
prototipini yaratmış memleket
lerden biri olan lsviçreJye gidişim, 
oralarda Site likrinin her başarış
ta hüküm sürdüğünü daha iyi an
Jamaklığıma yardım etti. Fakat, 
sıyasal kıymetlerin az çok anlam
lacı m kaybettikleri bugün, Sitc!'
nin tarihiğ, sosyal ve sıyasal ba
kımlardan ne demek olduğunu 

hatırlamak bile lüzumsuz görünü· 
yor. Eski ergesine cevab vermez 
olmuş bu kurum her zamandan 
daha canlı ise yaratmış olduğu 

maddiğ eseriyle yaşadığındandır. 
lsviçre'de Site kavramı ve Site 
sevgisi biribirinden güzel ve ra
hat şelıirler doğurmuş. Onların 
değerini ölçmek için bugünkü 
zevk ve iHtiyaçlara ne kadar iyi 
cevab verdiklerini görmek yeter. 

"* 
Bu eski Site kavramı artık şe

hircilik özlüğünii almış. Vaktiyle 
sıyasal ve sosyal bir ihtiyacı kar
§ılayan bir kavram §İmdi konfor 
Jravramiyle birleşmiş. Yani tchli 
keden kaçınmak kaygusu yavaş 
yavaş sıkından kaçınmak ihtiyacı 

halini almı~. Bu yeni ihtiyacı en 
gen1ş surette dinizleyen memle
ketlerden biri de lsviçre olmuş. 
Orada evrensel, amansız, "müste
bid,, bir konfor var. Evinizin eşi
ğinde bitmek şöyle dursun, nere· 
ye gitseniz arkanızdan gelen, şe
hirin her sokağında, her kır yo
lunda karşınıza çıkan, size her 
türlü kolaylığı her adım başrnda 
hazır bulunduran korkunç bir 
konlor. Evinizden çıkarken onda
ki rahat ve kolaylığı sanki bera
berinizde götürürsünüz. Sokak 
guya evin devamıdır, onun kadar 
temiz, rahat ve derli topludur. De 
nilebilir ki dört milyon İsviçreli 
toprakları üstüne tek bir yurd 

*·~* 

Aşağı yukarı berkesin hayal 
ettiği gelecek Sitesinin şimdiden 
tipini yaratmış olan lsviçredeki 
konforun özelliğini ondan, herke
sin, yani zengitıin ve fakirin aşa· 
ğı yukarz aynı nisL~.!tte asığlan
masmda görmek lazımdır. Bir 
konfor ki paralıya daha çoğunu 
vermez, parasızdan da bir kısmını 
esirgemez. 

*** 
Ernest Renan, yanılmıyorsam 

Priere sur l' Acropole'da, yunan 
arkitektürünün hiç bir tırkitektür
ce erişilmiyen bir üstünlüğünden 
bahsederken bu üstünlüğün, yapı
ların içi ile görünen tarallarr
mn dışı ve görünen tarafları ka
dar temiz işlenmiş ve en ince bir 
özeııle tamamlanmış olmasmdan 
ileri geldiğini yazar. lsvi~re, Re
nan·m bu sözünü her yerde hatır
latan bir memlekettir. Gerçekten 
bu ülkede maddeyi her za
man, onu bir sanat unsuru gibi se
venler kullanmış ve bunlar eıı ka
ba işi bile ince bir sanat işi gibi 
sonuna kadar uğraşmak, özenmek 
suretiyle başarmışlar. Bu toprak
lar üstünde şehir, köy, yol_ bahçe, 
tarla, bostan aynı titizlikle kurul
muş ve işlenmiştir. 

Memleketin bir ucunda başla
yan bahçe, öbür ucunda biter. A
rada da bit viranelik göremezsi-
niz. 

~** 

Sanki bir otoklavm içinde !•u
rulmuş olan bu Site'nin dış görü
süne işaret etmeği yeter buluyo
rum. Bir ulus için kendine bu ka· 
dar rahat, tatlı ve saat gibi işli
yen bir yurd kurmak da bir çeşid 
olgunluk eseridir. O ulusun bir
çok bakımdan evrende tuttuğu 
yer nedir? Onun yaşayış tarzım 
da incelersek belki bu sorgunun 
cevabi kendiliğinden verilmiş o
lur. 

Reşad N. NURİ 

SOVYETl.ER RIRLt(;l,NDE: 

~4rs ıtlwml nrl..-eoloji kongresi 
Moskova, 12 (A.A.) - Leningrad. 

da üçüncü arsrulusaJ arkeoloji kongre. 
&i ~ılmıştır. 

Al..lHANYA'IlA:. 

B. Hiıl~rin yeni bfr ~i;y!evi 

Nürenberg, 12 (A.A.) - Ulusal sos· 

yaJist kongresindeki bildiriğinde B. 

Hitler, din meselesi hakkında partinin 

hıristiyanhğa karşı savaşta bulunmak 

değil, fakat politikacı papasları ortadan 

kaldırmn fikrinde olduğunu söyleı:rii§ 

ve ekonomik zorluklar hakkında da htı 

zorlukların bu yıl ekinin fena olmasın. 
dan ileri geldiğini kaydetmiş ve fiat -

lan yükseltecek olanların tecemmü 
lmmplarma hapsedileceklerini bildir -

mişt:ir. 

Nihayet B. Hitler enflasyona kati
yen dü~n olduğunu söylemiştir. 

Ray~ıağ toplanıyor 

Londr, 12 (A.A.) - iyi bir kaynak
tan öğrenildiğine göre, B. Bitler. Rayş
tag'ı pazar günü Nurenberg'te toplan

maya davet etmiştir. 
B. Bitler, dış sıyasa hakkında büyüle 

bir söylev verecektir. 

(Ba~ı 1. inci sayrfada) ı 
Sovyet hüküıneti barış sıyasasına da -
yanarak şimdiye kadar olduğu gibi ile· 
ride de barışı kurtarmak için elinden 
gelen her şeyi yapacak ve barış yolun. 
darki her girişimi tutacaktır. 

Franscmın durumu 
Cenıevre, 12 (A.A) - Fransız çe _ 

venlerinde söylenildiğine göre, B. La • 
valin ltalyaya ka111 zecri tedbirler yo
luna girilmesini kabul etmiyeceği hak.. 
kında gazetelerde çıkan haberlerin reS
miğ veya yarı resmiğ hiç bir mahiyeti 
yoktur, :ıira frans12 durumu B. Laval 
tarafından ancak yarın asamble önün 
de anlattlacaktır. 

Mısır'da siiel hazırlık 
Kahire, 12 (A.A.) - Mısır gazetele

rinin verdikleri ha.:;erlere göre, süet 
orunlar .kıyıyı tahkim. Akaba ile Tiranc 
de deniz üsleri ve Sollim, Marsah ve 
Matruh•da da hava üsleri kurmaktadır

lar. 
Abukir'e yeni tipten üçyüz uçağm 

geldiği bildirilmektedir. 

B. Hor'un yeni si))-levi 
Cenevre, 12 (A.A) - Sir Samuel 

Hor. bu akşam radyoda verdiği bir söy
levde ezcümle elemiştir ki: 

c - Kendi hesabımıza. anlaşma im
kanlan olan durumu düzeltmek için e
limizden geleni yaptık. Uluslar sosye
tesi paktında resmen verdiğimiz sözü 

tutmak için olan dölenimizi ifadeye ça 

lıştım. Habeş-istana karşı dürüst dav -
ranmaya çalışırken aynı zamanda ge
nel harb arkadaşımız İtalya ile aostluk 
bağlaırmırzı devam e.ttireceğimizi umu
yorum. İngiltere ile İtalya arasında an· 
laşmazhklar fikrinden, herke~ten fazla 
nefret ederim. Hem Habeşistanrn ulu • 
sal haklarını ve hem de İtalyanın gc -
nişleme hilkkındaki isteklerini tatmin 
edıen 1ıir aı1laşıni bulunmasını Avrupa· 

da herkes kadar hararetle arzu ettiği· 
me italyanlarm inanmasını temenni e
derim. Hava dalgalarının, acı olmakla 
beraber dost sözü olan bı.i sözleri bu 
akşam İtalyaya götürmesini dilerim . ., 

B. Hor, sözlerini. İngiltere'nin dün
ya ekonomik kaynaklarından daha iyi 
faydalanma meselesini incel~meye lia. 
zır olduğunu berkıterek bıtimnştır. 

Beşler komitesinb raporunun esası 
1930 Irak anlaşması olacağı ve İtal

yanın önerge üzerinde aytışacağı sa
nılmaktadır. 

BB. Laıvıl - Hor konuşm.ası 
Cenevre, 12 (A.A.) - B. Laval ile 

Sir Samuel Hor, dün akşam uzun bir 

konuşma yapmışlardır. 

Bu konuşmada yalnıı; habe~ anlaş. 

ma.ılığr değil, fakat aynr zamanda, ha.. 

va, Tuna ve doğu paktlarının imzalan· 

masmı tasarlayan 3 şubat ingiliz • fran. 
su: konferansında görüşülen Avrupa ba
rışı ile ilgili meseleler de mevz.uubahs 
edilmiştir. 

Günün en önemli hadisesi olan, dun_ 
kü diyevinde B. Samuel Hor, en çok 
kollektif güvenlik meselesi hak!kında 

izahat vermiştir. 

Maluıya gönderilen kruı·azifrlcr. 
Londra, 12 (A.A) - Sü bakanlı -

ğından bildirildiğine göre arsıulusal 

durum dolayısiyle Maltaya yeniden üç 
piyade taburu gönderilecektir. 

Londra çevenleri İtalya'nın Bari is. 
tasyonundan arab dili ile yapılan yayı . 
nm müslün-.an kamoyu üzerindeki e.tki
ıir dne kaygıla nmaktadrr. 

lngiliz tecinı.erlerine göre 
italyan /inamı 

Londra., ı2· (A.A) - Finansal Tay-20 İ L K T E Ş R İ l\ - P A Z A R mis ile Dcyli Huald gazetele.ri, ltaı • 
yanın tecimel bor~larınm y;ıkında tecil Ger el nüfus sayımı ::.lmğind•· korkulduğunu y•uyor. 

Deyli Herald diyor ki: 

Bütün ulusal kuvvetlerir: kaynağı nüfustur... « İngiliz tecimer ve endüstriyelleri 
arasında B. Musolininin bir anorator • 

1 
Başvekalet 

istatistik Umum Müdürlüğü yom ilanı zorunda kalacağı kanaatı var 
dır. Bunlardan bir çoğu italyan si -

- ~ ......................... ~·~-....... 4•••-.................... ~ .. ~ .. ~-.... -·~ ................................................................... . 
-. pa.rişlerini kabul etmemektedirler, Lon 

dra çevenleri dün İtalyan bankasının 

iskonto fiatım y~niden yükseltmesini 
bekliyorlardı. 

Fraıuanın lngiltereye bir sorusu 
Loodra. 12 (A.A) - Taymis gaze -

tesinin haber aldğına göre, fransrz el

çisi İngiltere hükümetince, Cenev.redc 
takınılan kesin durumun Avrupa için 

de ve hele Avusturyaya kar~ı bir salım 

olursa da muhafaza edilip edilmiyece· 
ğini dış bakanlrğmdan sormuştur. 

1..ansburinin {'Cli:ilnıesi 
Londra, 12 (A.A) - Nev Kronikle 

gazeteı;i, işçi partisi lideri B. Lans -

hurinin 30 eylülde tı,,,Jlanacak olan iş· 

çi partisinin toplantısmc!an önce lider
likten çekileceğini yazmaktadır. 

Bu gazete Lan burinin bu tuttuğu 
yolun Kr:. tarafından da onanacağını 

çünkü, Kripsin de trac\ünyonlann Mar
gate kong.resinde süet zecn tedbırler 

tatbikini ta~iye eden kararma karşı 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Mat.-ar delegelerinin istedikleri. 
Cenevre, 12 (AA) - Uluslar sos -

yetesi asamblesinde bir söylev veren 

macar cklegesi B. Tancos. Maacrista
nın, hadiselerin gidişinden duyduğu 

kayguyu gizliycmediğini \'e silahlan -
ma yarışının, barış andlaş..-nasının Ma
caristana yüklediği yükümlerden ma -
nen ve hukuk bakımından Macaristanı 

kurtarmış olup olmadığını kendine 
sormakta bu!unduğunu ı:öylemi tir. 

Macar delegesi, baz:ı hadiselerın, 

böyl-e bir gelişimin lüzumunu daha iyi 
anlamaya yardım etmiş olduklarını ila
ve etmiştir. 

Azınlıkların himayesi için yapıla -
tak ytğrimleri mevzuu bahseden dele
ge, asambleye aşağıdaki önergelerde 
bulunmuıttur: 

1 - Uluslar sosyet~ı konseyinin 
andl~alan sayması için yapacagı mü

dahaleler, yalnız müracaat konusu o • 
lan meselelere münhasır kalmaması ve 
konsey, bu hususta kendisi girişim!;o-r 

yapmalıdır. 

Z - Mandalar komisyonu :ı-eklindc 

sürel bir azınlıklar komisyonu kurul -
malıdır. 

3 - Konsey. azınlıklara aıcı tşıen 

yalnız hukuki bakımdan incelemeli ve 
bütün sıyasal düşünceleri bertaraf et -
melidir. 

4 - La Hay'daki arsıulusal sürcl 
hukuk yerine daha fazla müracaat e -
dilmesi muvafıktır. 

Ultls1aı sosyetesinde tatbik edilen 
usulJer cabulrlaştınlmalıdrr. 

Sflko lıarbı lltnımnen bitti. 
Cenevre. 12 (A.A.) - Arjantin de

legesi uluslar sosyetesi asamblesinde 
Bolivya - Paraguay harbımn durduğu
mı resmiğ olarak bildirmiş ve anlasmaz_ 
lığı kökünden kaldırmak için Buenos· 
ayrcste girişilen kontı§maların iyi bir 
yolda gittiğini bildirmi§tir. 

Holanda delegesi uluslar sosyetesi. 
nin ekonomik ve sosyal ~anlarda birçok 
başarılar elde ettiğini fakat silahsız. 

!anma alanında hiç bir şey yapamadığı 
ru kaydettikten sonra Holandanın u. 
luslar sosyetesine bağlılığını ve sosye
te paktına göre kendisine düş~n ödev: 
yapacağını söylemiştir. 

lttılyttn elt;iliğinin ccwır.ın11ı 
lnrclılm· 

Varşova, 12 (A.A.) - So~yafüt 

gençlerden yüzlerce kişi halya büyük 
elçiliğinin önünde gösterilerde buluna· 
rak camları krrmışlardır. 

Cenevre, 12 (A.A.) - Dünkü günUn 
hadisesi, Sir Samuel Hor'un söylevi ol· 
mu~tur. Denilebilir ki bu söylev, Cenev_ 
re çalr~rı.a. andlaşmalara ba~eğmek 
formülüne bağlamak suretiyle gerçek 
bir başlangıç olmuştur. 

Cenevre kurumwııııı çalıştığı 15 yıL 
ffanberi, hiç bir ingiliz diplomatı, İn
giltere'nin. Avrupa krtau üzerindeki "-tr. 
sıulusal yükenleri saydırmak hususun.. 
daki ödevlerini bu kadar açık bir şekil· 
de tammış değildil'. 

(B. Hor'u.n dünkü söylevinin 
türlü memleketlerdeki yankıları 
5. inci sayıfam1zdadır.) 

Yunan geneloyu 
Atirut. 12 (AA,} - KıraJlık için ya

pdacak geneloyun tarihi 27 ilkteşrin ola 
rak teshit edilmiştir. 

Bir yunan myla'Otm.n eli kesildi. 
Atina. 12 (A.A.) - Kıralcr General 

Panayotakosrun sebeb olduğu hadise 

sıra:;mda yaralanmış olan saylav Pana
yotakosun bir eli kesilmiştir. 

General Kondiüsi ayırmak i~·İlt. 

Atina, 12 (A.A.) - Gazeteler, yakın. 
da kabinede bir değişiklik olacağını ve 

hükümetin, bu suretle krraldan tar:ıfa 

daha çok meyledeeccğini yazıyorlar. 

Bazılarına göre bu değişiklik, panayo · 

takos hadisesinden sonra general Kon. 

dilis'i kabineden uzaklaştırmak bede. 
fini güdecektir. 

Atina, 12 (A.A.) - Ulusal kurultay 
başkanı Vozikis. saylav Panayotakosun 

yaralanmasıyla sonuçlanan hadikenin tü. 

zeyc verilmesini istemiştir. 
Şimdiki balde bu iş. siiel tüz:en~n e~ 

!indedir. 

RIRLEŞlK DEVLETLER' DE: 

Amerilwdrı !,freucilerle 
çarp~ma 

Minneapolis. 12 (A.A) - (Ameri • 
ka) Çelik fabrikası yanmda polislerle 

grevciler arasında bir çarpışma olmuş 

ve iki kişi ölmüştilr. On beş kiti de ya

ralanmıştır. 

Polis beş bin grevciyi dağıtmak i~in 
ağlatıcı bombalar kullanmış ve fakat 

başaramamıştrr. Bunun üzerine grevci. 
lere ateş açmak zorunda kalmıştır. 

OAt,I fK HABERLER: 

Bir fabrikada kazt, 
Hanovra, 12 (A.A.) - Bilflefeld'de. 

ki bir bisiklet fabribsmda bir patlama 

olmuş, 18 kişi hafif )'aralanmıştır. 

Rom<myad<ı örfi idllre 
Büknş, 12 (A.A.) - Orfi ıdarcnııı 

altı ay daha uzatılmasına karar \•eril• 
miştir. 

Bulğm·isıand" yöıwıim bölgelerl, 
Sofya. 12 (A.A.) - Bakanlar kuru• 

lu Tırnava, Kırcali. Cumaibalada Uç 

yönetim bölgesi kurmaya karar vermiş. 

tir. Buralarda bölge bakycrleri de ola. 
caktır. 

~lr.k.•ilm ıxırl.am4lnto.'fundt1 

kavgalar 

Meksiko, 12 (A.A-) - Parlamentfl • 
da 100 el kadar silah atılmıştır. Saylav. 
lardan iki kişi ağır yaralanmış ve Mar. 
tincz ValadeL adındaki saylav da öl. 
müştür. 

~u hadise, iç. nizamnaı:nen)n değişti• 
rilmcsini güden yasa taslağı görüşi.ililt. 
ken olmuştur. 

Görüşmeler, bira.ı. s.onre kavgaya 
dönmü~tür, 

)'eni bir ıı~-ak rekoru 

Villa Kublay. 12 (A.A-) - Uçman 
kadın Maris Hiitz. hafif uçaklarda dün .. 

ya yükseklik kadın rekoruna krrmıştrr. 

Hiltz. 6500 metre kadat yükselmiştir. 

Bundan önceki rekeor H. Huşer'e aid vP 
5900 metre idi. 

l'or-ıelı·iale durum. 
Lizbon, 12 (A.A.) - Dün akş u r. 

lan olunan örfi idare b.ldırrlmış 'V'e al• 
bay Laipira iJe birçalr ııiriller y.rkalan
mıştrr. 

lsJ)wıyatla füıans tedbirleri 
Madrid, tZ (AA) - Harcalann _ 

za:ltrlması kaımnumm bir sonucu olmak 
üzere iki bakanJrğm kaJdmlması ihti. 
mali nrdrr. Tarım.bakan mm çekileceği 
söylemnektecfir. 

Wbonda alınnır. ıetlbiı-ier 
Lizbon. 12. (A.A.) - Sııibsda Jr... 

O!mıJ olan süel we aiYr"l işyarlar işlerin 
den uzaklaştınlacak ft ballarında lca_ 
ıwniğ takibat ~aprlacaktrr. 





SAYIFA 4 

• 

t ,._9mşuiar1m1zda 

neler olu_yor? 
• 

JRAK'TA: 

Ş Bağdad·tan 25 ağustos tarı -
hiyfe İr lst gazetesine yazıldığı
na göre Bağdad1t n Hayfatya bir 
de · ryolu yapılması hususunda 
lngiltere ile Irak hüküm~ti arasın
da bir yakınlapna olruu§hu. Bu -
nunla beraber Bağdad'ta yetkili 
çevenlerde, bu anlaşmanın henüz, 
lriisbütün bitmiş ve kesin olmadı
ğı söyteniyor. 

Irak hükümeti, bir müddetten· 
heri ltüyük harbta ingiti?:ler tara
f us.dan İngiliz askerlerinu kulla· 
nılmak üzere yapılmış olan 1 rak 
demiryollarınm kime aicl olacağ1 
hakkında İngiltere ile konuşma -
larda bulunmaktadır. 

Irak tabii olarak, kendi toprak
larından geçmekte olan biricik 
tlemiryohınun ken l kontı>ohı altı
na girmesini istemektedir. Bu nok
ta, ge~enlerde l..andra'ya geldiği 
zaman lı:ak dış. bakanı Nuri Paşa 
jJ .. fnniltere hükümeti arasında 
mi1 akaşa zemini olmuştur. 

O zaman bu konuşmalardan 
hiç bir sonuç. çıkmamıştı. Alınan 
haberlerden bugünlerde bu konu
nun yeniden canlandığı v konuş
maların ilerlediği anlaşılmakta 
dır. 

Şam sanayi sergisi iç.in hazır · 

lanan piyango biletlerinden her 
~yara maaşına göre bir mikdar 
verilmiş Te bunlann bedeli finans 
bafcanlrğı tarafından ağustos aylr

ğından kcsihni5tir. Ancak bu ara 
da aylığı keıilen Şam kadısı Şeyh 
Abdülmuhsin El Üstüvani Efendi 

itira1da lnıhmmu!1ur. Kadı efen · 
ili tüze bakanlığına gönderdiği 

uzun bir mektubta, piyanıonun bir 
ae-.i ln:ıma., olduğunu ve bundan 
ötürü ne kendisi 'Ve ne de yanın -
daki '.mahhemei §eriye,, memur -
)arının böyle bir günaha katıla -
mıyacaklarım bildirmi,tir. 

Tüze bakanlığı bu mektuba 
Yerdiği cevabta, bütün dayre iş -
ya.,Jariyle beraber asıl fetva dayre · 
sini oruntayan Şam müftüsünün 
de aylrğından piyango bileti bede
li kesildj-i halde onların itiraz et

mediklerini bildirerek kadı efen -
diyi iddiasında haksız göstermek 
istemi tir. 

Fakat kadı efendi buna da iti
raz ederek müftünün süktit et -
mek1e bu husustaki (gayet sarih) 
••nehyi Jer'i,, ile günahtan kurtu -
lamıvacağmı bildirmiştir. 

3':.r mesele, hükümetle itim çe
ven leri arasında tuhaf bir anlaş -
rna7hk doi!urmuştur. 

SURlYE'DE 

Ş Ti.ir' iye'deki okullarda oku
mak üzere, bu sene de Antakya 
li~es=nden epiyce talebe Türkiye -
ye gitmeğe hazırlanmaktadırlar. 

~ Ağusto un 30 uncu gününe 
rastlıyan türk kurtuluş bayramı 

her yıl olduğu gibi bu defa da An· 
takya türkleri taraf mdan munta
zam ve parlak bir törenle kutlan
m:ş' ır. Bu yıl aydın Antakya ha -
yanlarının da katıldığı bu bayram 
Ası boyundaki "Asmalı bahçe,. 
adiyle tanılan mevkide yapılmış 

gündüz türk gençleriyle kızlan 

taraftan ulusal şarkılar söylen -
miş, büyük günün etrafında ayrı· 
a söylevler verilmiştir. Gece de 
hütün bahçe hur.usi surette yapı -
lan taklar ve kandillerle donatala
rak geç \ akte kadar pek ne eli ve 
Ce>Jkun bir hayat geçirilmi~lir. 

Bu teren de, eerek w k ha 1 ı 
nın gösterd" ği d'izl'"nle ve gerekse 
güvenlik ve po is "eflerinin göster
diği büyük hü,.ri•·etseverlik bil -
hassa memnuniyet ve sevmç ile 
kay de değer. 

ULUS 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
-

Ce evrede atılan • 
yeııı adım 

7 ey/iil 935 tarihli T aymis gazetesi "yeni bir giri§im,, btJ§lığı altında bir baş l>etke yazmış
tır. Bu yazıda bqler komitesinin ne için kurulduğu, ne YQpacağı ve ingilizlerle lrcuuızlarm ita/
yanlara karşı durumları ne olduğu uzun uzaılıya anlatılmaktatlır. Bugünlerdeki durumu aydın -
/atacak önemde olan bu yazıyı dilimize çeviriyoruz: • 

Cencvrc'de i lcrtıa bir çılunaz.a gir
mesi ilı.timali bir beşler komisyonu ku. 
nılmasiyle şimdilik ortadan kalkmış 
gibi görünüyor. 

Anlaşmazlığı ortadan kaldırmak Ü

zere kurulan komiteye olduğu gibi btı 
yeni k ula da italyanlar itiraz etmiş
lerdir. 

İtalyan delegeleri. 1906 andlaşma. 

srnı imzalamış clcvlet1cr sıfatiyle Fran. 
sa ile İngilterenin meseleye ilgi g~ 
tıermclerinden ve İtalya temsil edil. 
meksizin işi kotarmağa yanaşmıyacak
larından hoşnud görUnmektedirler. 

İngiliz ve fransız delegcJeri bu be _ 
ler komisyonunda üye olan öteki üç 
delegeye işi bırakıp bir tarafa çekil
mek istemı~lerdir. Fakat bu • devle. 
tin gıyabında ne Lehistan, ne de Tür. 
kiye bir karar vermek dileğinde değiL 
dir. 

Eger italy lar verilen kararları din. 
lemez ve yapılan önergelere itiraz e· 
decek olursa o zaman açıktan açığa bir 
ilgi k-esimi yapnıak gerekecektir. 

Dün konsey ilk önce özel ·r top. 
lantı yaptı. 

Ondan sonra yapılan genel toplantı
da başkan scçileceık omisyondan bab. 
settikten sonra italyanların oy vermek. 
ten sekinecoklerini söylemişti. Ge~ek.. 
ten Baron Aloizi habeş mümessillerinin 
orada hazır bulunmasını protesto ede. 
rek toplantıya gehncmi,tir. 

Bunun için karar oy birliği Be ve · 

rilmi tir. 
Bu yeni kurulun konsey toplantııtı 

biter bitmez toplantıya başlaması iı-
te.nmiş olduğundan bunlar, i.apanyol 
delegesi B. Madariaga'nın şkanlılı 
altında toplantılar yapmakta, çal~
sına devam etmelktedir. 

Çarşamba ve pe11embe gUnü kopı\11 
fırtınalardan sonra dünkü toplantı sq. 

nucunda alınan kararlar, her oe kadar 
bütün bütün müsbet vaidlede dolu de
ğ.ilse de gene az çok umud verici bir 

mahiyettedir. 

Uluslar Sosyetesinin barış makinası 
işlemektedir; onun için barışçıl bir ka
rara ve yatışmaya varılması umud olu. 
nabilir. 

İlk iki gün içinde ital1an delegıele· 
rinin söyledikleri söylevler ve yaptık
ları hareketlerden şu anlaşılmıştır ki 
onlar, İtalyanın uluslar sosyetesine 

karşı girismi§ oldukları yüıkenleri ye· 
rine gteinneğe yan~ş, yalnız a.nd. 
laşmanın on ~ir ve on be inci madde. 
]erinin tatbikine konseyin hakılıı ol. 
rruıdığı noktasında ayak diremişlerdir. 

İtalyanlar yatıştırma ltoırnisyonunı.ın 

kurulmasına da aym itirazları yapmı}
lardır. 

Bereket versin, İngiliz ve fransız 

delegeleriyle diğer delegelerin döleni 
ve sabırlı bekleyişi sa~sinde kapı açılr 
kalabilmiştir. 

Bunun önemli bir başarı olduğu in · 
kar olunamaz. 

Yatıştırma komisyonu meselesi, e. 
ğer asamble'nin pazartesi günü toplan
ması karar altına alınmamış olsaydı. 

belki de bir çııkmaza girecekti. Üyeleri 
daha çok ve yönetilmesi daha güç olan 
asamblenin meydan okumalar kar ısın. 
da konsey kadar tahammül VC' sabır 

rösterip gösteremiyeceği şüphelidir. 

Fransız ve ingiliz delegelerinin du. 
rumu, takındıkl~n tavur gC'rek itatvan 
lara. gerek bütün dünyaya bunların 

herhangi bir özel asığa bağlanmıyarak 
sadece Uluslar Sosyetesi an<llaşmasının 
gerektirdiği yolda barışı korumak r,ay. 
retinde bulundukları kanaatini vermiş 
tir. 

H~b istan tarafından Uluslar So~ 
yetesine vapılan başvuru, andlaşm:ının 
on birinci maddesine dayanma<ktadır 

Bundan daha evelki b"svutu i~e and 
laşmanm on be inci maddesi iızerine 

yc:pılmı tı 

Dün kurulan komite ne bu madde 
dairesinde ne de buhangi bir formül 
ile çalışmakta değildir. 

Bu çalışmanın özü "İtalya ile Ha. 
beşistan arasındaki anlaşmazlığı her 

ybnden uçinkmek ve bıı suretle işi 1 
barış yolu Be kotannağa çahşmak., tıı. 

Tutulan u çalışma metodu italyan. 
lan tatmin c k i~indir. Bu suretle 
herhangi bir eui altında lı:almıruyara.k 
mesele genel olarak hc.r bakımdan in
celenmek ve bir kotarışa varma'k iste. 
necektir. 

Bu suretle komitenin enine boyuna 
sahşmasına hi~ bit şey engel olmıya
cak, anlaşamazlığa daha geniş bir alan. 
da bir on vennek imkanları aranacak

tır. 

Herhalde bu komite Pari.s .Jı:onuışma. 

1anndan da asığ1anacaktu. 
Şimdiye kadar ingiliz ve fransız 

ddegeler.i tarafından yapıhnası isten. 
miş olan anlaşamaz.lığı diplomatik araç. 
larla ortadan kaldırmak dileği, şimdi 
Uluslar Sosyetesi ve konsey m~kinaSI 
tarafmdan beııimsenmi bulunmaktadır. 
Bu suretk hem anlasamazlık içinde 
9ulunanlar, hem de nötürler tatmine 
çalışılmaktadır. 

Herhalde komitenin çalışmalarında 
hareket nokt~.sı. İta1yaya yapılan ve o· 
mm tarafından reddellilen önergeleri 

incelemek oluaJrtrı. Bu önergeler her. 
halde onarılabilir ve tadil olunabilir. 

Habeşistan, kendi erkinliği ile aykı
n düşmcmc:k şartiyle htt tilılü önerge. 
leri kabul etmeğe 'hazır buhuımaktadır. 
N.e yaz.ık iri İtalya, hcnil%, asl::er kuv. 

veti ile erkin habeş ülkesini z.aptetmet 
ve yıkmak arzusundan ayrılmış oldu. 
ğunu göstermemiştir. 

Cenevre'de şimdiye kadar olup bi 
ten MdiseJer, bunu pekiştirecek mahL 
yettcdir. 

Her geçen gün italyan hükümetine 
Habcşistandaki kendi dileklerinin akıl 
dairesinde verilmiş garantiler sayesin
de sağlanamıyacağı kuşkusunu vermek. 
tcdir. 

İngiltere ile Fransa İtalyaya kendi. 
sine yardım etmek için ellerinden ge. 
len her şeyi yapmağa hazır oldukları· 
nı bildirmişlerdir. 

Konseyin öteki üyeleri de aynı şeyi 
yapmağa hazır bulunuyorlar. 

Şimdi çahsmakta olan komitenin 
vara.:ağı sonuç ve kararların Paris't0 

b~arılamıyan başarıyı başarması umu. 
dunu verdiği için önemlidir. 

' 

Ulus1aı~ osye esi ve Fraıısa .. 

İtalyanların doğu Afrikasındaki sı
yasalarının gıcli ·mini, yalnız, s&nürge

lerin nasıl :kurulduğunu bilmiyenler 
kavrayamaz. İçlerinden en önemli üçü. 
nü saymak için &öyliyozıwn, ister 1n
gi1terc, ister Fransa 'ttya Birlepk A· 
merika hülrümctleri olsoo, bunların 

hangisi, sömürgelerini zora başvurma
dım ve yalnız ideaJizm ile 'kurmuşla:r. 
dır? 

İngiltere'ye, jamecon ve Secil Ro
des'ten başhyarak Lord oberts ve Kiç. 
ner'e varıncıya kadar, Hindistanın iıı. 

tilasmı, Mısır Sudanının işgali ve Bo. 
erlerle Transval'da yaptığı harbı mı 

hatırlatrıak larıindır? 

Fransanın Büjo ve Lamorissiyer'· 
ile başlıyarak Guro ve Liyotey'e ge11n. 
ceye kadar, süel kuvvelerine dayanarak 
güney Afrikasma yayılmasını, Federlı. 
den Arsinar'a kadar, doğu Afrikasın• 

istila edişini, Briyer d'lzel ve amiral 
Kurbc, amiral Piyer ve general Galiye
nPnin, Hind körfezinde yaptıkları 
işleri mi a;kJa getirmek gerektir? Ve 
en sonra, Birle ik Amerika hükümctle. 
rinin de ı '186 dan bugüne kadar. nasıl 
ilk önce kırmızı derilileri, ondan sonı;" 
da esmer derili meksikahları Avrupa 
kıtasrndan daha bliyük olan bir saha . 
dan atarak yerlerine kendilerinin yer. 
lestiklerini mi hatırlatmalı? 

' Şu halde, kendi egemenliğini. ted 
mini, otorite ve refahını sağlama bağl~ 
mak için istilasına uğradıkları medeni 
uluslardan biç bir şey istememiş olan 
kıtalar ve uluslara tatbik etmiş olduk 
lan bir metodun. italyanların kullan. 
mak istemelerine kızmak. sahte bir gö . 
teriş değildir de nedir? Fakat, böyle 
bir gösteriş yalnız tiksinilecek bir şey 
olmakla kalmaz, onun arkasına saklanır 
kendilerini konunak istiyenler için d~ 
çok tehlikeli olabilir. Çünkü böyle bir 
durum. bütün dünyadaki sömürgelenrı 
genel olarak yeniden gözd n geçirmek 
meselesini ortaya atabilir 

İtalyanların Habeşistanı bir sömür 
ge yapmak istemeleri gerçekten haksız 
bir hareket ise, in~ilizler. A frikarl<ı 
Kahire'd~ n Kap'a kadar ve Asya 'da •h 
Hayfadan Singapura kadar olan sömür 
gelerini hangi hakka ~ıavanar k kur 
muslardır. Fran a d;>, Tunustan Kau
blanka'ya ve Cezavir'rlen Brazavilc kıt. 
dar gcnic:lemesini nasıl izah edebili"' ' 
Amerikalılar Filininlerde. Teksa" ve 
Arizona'da ne yapıv,.rlar? Londra, Pa
ris ve Vasin c:ton'ı· .ıptığı bir is. na. 
sıl olur da Roma'ya yasak edilir? 

Öyle ise, hisse kapılan taassubu bir 
yana bırakalım: çünkü böyle bir taas 
sub bazan lnsanın kendi iş.ine de yan 
maz ! İyisimi, meseleyi olduğu gibi f'lr 
alahm ve akla yakın gelecek bir anlaş· 

Yaaan: llanri Beranjcr 
Jı'ransn senasJ dı§ kom.isyan başkam 

manın yapılıp yapılamıyacağını di.ışU. 

nelim. 
ltalya, sömürgecilikte bugüne ka.. 

dnr yapılmış olan işlerin ananasına d11-
yar.makta, İngiltere ise Uluslar Sosye. 
tesi paktına başvurmaktadır. Roma. 
vaktiyle Kıiçner, Gürzon, Roberts v~ 
daha başkalarının başardıkları işlerle 

ktndi yerini sağlamla tırırken 1ngilte. 
re,, Versay andlaşmasrnın bir ilişiği o. 

tarak imzalaıunlJ olan Uluslar Sosye 
tesi paktını kendine siper yapmağa ça 
lışıyor. 

fngilterenin, son on beş yıl içinde. 
Kayser'in ve alman mareşallannın ce. 
zalandırrlmasrnı istiyen maddeden va? 
~ç; inden tutunuz da. Lozan'da tami· 
rat işlerinin tasfiyesi ve Uluslar Sos 
yetes.ine karşıt bir tavur takınmış oldu. 
ğu halde Almanya ile tek başına bir de 
niz anlaşması yapmasına \•arıncaya ka 
dar. birçok hadiselerle bu paktı ve Ver 
say andlaşmasmı parçaladığım hatı:r. 

latmak, İtalya için düsünülemiyecelt 
derecede kolay bir iştir. 

İngiltereye de. İtalya ve Franuya. 
kendiluinin ileri ürdükleri arzu üze 
rinc, Habeşistanın. J923 de Uluslar 
Sosyctcsinc eşit haklı bir üye olarak •
hndrğını hatırlatmak kolay geliyor! 

Bu meselede de, bütün dogmatik 
inadçılığı ve her devletin, iç veya (hs 
sıyasasında işine gelmeyince yan çiz... 
diği veya aldırış bile etmediği arsıulu 
sal düsturlara karşı değişmez bir hal. 
de olduğu iddia edilen yükümleri, bir 
yana bırakalım. Fili yahut da türel, na. 
srl olursa ol un. mutlak olan şeyler. sö 
mürgcci büyük devletlere pek de fay
dalı o1mıyacak olan evrensel harblara 
ve yeni bir dünya durumuna çığır aç 
mış olur. 

Uluslar Sosyrtesinin faydalı bir ku 
rum olduğuna şüphe yoktur; fakat o. 
mm varlığı bir panzehir değildir. Bun. 
dan başka. o kendi kendini tutacak bir 
duruma da girememi~tir. Birlesik A. 
merika hiıki.imetleri. ilk tincc onu. cu 
mur başkanı Vilson ile m'cydana gc 
tirdiler. ondan sonra da s nato ve bir. 
çok cumuı busk;ınları adını bile işit· 

mcdiklerini soylediler. Almanya ile 
Japonva geri c;ekıle~k. sos~tcyi çok 
ıa~·ı' rliiı;ürdiil r Bundan dolayı. Cr 
ne •ttde. hab rnec;elesini düzeltip iyi 
le::.tirme usu l'eri kullanılırken, co-k rli1<' 
katli davranmak 15zımdır. Bir bakım. 
dan Uluslar So~yetesi bir ilaçtır mıı. 

çok kuvvetli bir dozaj kullanılacak o
lursa, bir anda hrm helrimi hem de has. 
tayı öldürebilir. 

İtalyaya gelince. o da kendini, Mu· 
solini'nin birçok defalar söylediği gibi, 1 
Habesistandaki hareketin ••atrf bir sö. 
mürge meselesi,, olduğu biciminde tel· 
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Biliyormusunuz 
ki ? ... 

T as'm Tokyo aylarının hn -

ber!crine göre Sanhı şehri k1} ıla 
rmdan geçen iki Japon vap• ru çin 
polisi tarafından te e tu ,fm ş -
tur. Bunun sonu. çindc Ten-zin 
~ehri üvenlik d'J"ektörü inponl r 
tarafmdan vak lanarak hapı;e 
atdmı tır. 

13 ağusto!l Se-va-ne akı ın
da iki j pon skerinin çinl"Jer ta 
rafından hakaret ~örmesi i pon . 
larla ç.inlilt~r arasında y "'; anl-.o; -

mazlıklar dof!urmwtur. B · •n 
dolayı 14 ağustosta japon k"r • 
mayı çin hükümetine yeni bir "''l· 
ta vermistir. Tas'm ~'l ·10-h ~"'t->. 
rının haberlerine görP cin l P' l 
müfrezeleri Si-cu-van ;Jba.y:J.ğmm 
kuzayınd,,. ilerl· verck " · n-pan şeh
rini almıcılar, l-h.n-s•t iJbaylığmı:ı. 
girmislerdir. Nankin askerleri 
mai?liiben çekil~ktedirler 

~ Alrnan okullarında he,. der -
sin basında ö<Yretmen sa ... elini kal, 
rfırarak bir Nazi selamı -.erir •e: 

- Hayl H itler! diye ba rır. 
Cocuklar da avm selamı ve aynı 
cözü tekrarl" rrar. Ders r- • en 
de hu yapılır. Bu okullarda tarih 
cogrnfva mukadderat bakı uu:I n 
okutulur ve Vers y a dl sı 
okunarak Almanya'nın zl top· 
rai?a olan ihtiyacı hatırlatılll'. 

Böyle törenler ana oku!I randa 
hile yapılır. Hatta Grim'in peri 
masalları tarzında resimli bir ki -
tab yazrlmısbr ki bu, yedi, sekiz 
ya~larrnda olan atman çocuk arı. 
na Hitler'in ve nazi devriminin 
hikayesini anlatrr. Bu lritabta 
"lngiltere ile Fransa'run Alman -
ya'yı nasıl öldürmek diJ-.diqi, 
hi\Th vasıf asiyle bunun na.sa! er -
çekleştirilmek istenildiii. fak'\t 
yiğit ve kahraman alman a erle

rinin savaş boyuna atrfıp dü~man· 
ların yurdu çiğnememesi için na"ıl 
gögüs gerdikleri., anlatılml\' -.,Jır. 

Bu hikaye şöyle biter: •'Jıarb -
:.. n sonra Hitler ismındc bir as er 
tanrıya alman ulusu için yalvar·., 
yakarmış. tanrı da ona su Ö7.fE>rİ 
!löylemi~tir: 

•• Sen, Alman ra'yı bu felake~
tıı>n knr•ı:trar:;ol<"m ' .. 

v Ruııya Sovye•ler Bir j;;.j.,... P. 

bugün kiicük b:r h'-'lstayurdu iciu 
lüzumlu olan bütün Şfer--l r· tası
yan elli tane hasta yurdu uç.- &ı 
vardır. Bunlarda dört. hes hası a, 
iki uçak tayfası. bir hasta hakıcı 
ve bir iki doktor bulunur. 

K. 19 numaralı hnstayurdu u -
ç1ıslının pilotu olan Dorko•, batı 
Sibirya'sında 20 günlük bir ocus 
ice~; .. ;ncle 96 d 0 fa tarlalara. hos ~ 
tanlan\, TT"1~k kıyılarmı:ı. yant ön
cetlen ur:ak inmesi icin h<t,.ırl n -
mamıs olan ve"'lere İnfl"'"' · il•ne -
me~ini hasarı ile yapını hr. 

Orada Kızıl baç ve ktzıl ny ku
rumları, yalnız hastalara yıırdl!lı 
etmekle kalmamakta bu türHi 11-

çaklann kullamlmasım d;ı iJ mı~ 
re öğretmektedir. 

kinlere pek kaptırmıyacak olursa, da
ha iyi etmiş olur. 

İnsan, tarihin geçmi~ devirlerine hir 
gö.ı atacak olursa, "suya sabuna dokun. 
mayan sömürge meselesi .. dıye bir şe· 
yin olmadığını hemen anlar. Bugün eö.ı 
mürge meselesi yoktur. Buglinlcü gün. 
de yalnız arsrnlu!ial meseleler vardır. 

Ha.beş meselesi de İ§te bu ba.lmndan1 

Nil kaynaklaı:r, Kahire'den ta Kapa k:ıı 

tar varan diyagonal ve Akdenizle 
Hind o~anusunu bağlayan hat dola. 
yısiyle arsıulusal bir meseledir. 

Eğeı barbın önüne geçilmek isteni. 
\iyorsa. anlaşmak 15.ırmchr. Bu i te her. 
kes elinden ~leni yapmalıdır. Mutlak 
olan ~eylerc. maddelere ve nas halinde 
olan hükUmlere saplanıp kalınmış olan 
devirler çoktan geçmiştir. Şimdi yapı
lacak olan şey, hadiselerin nisbetini 
kavramak. zanuın ve mekana göre ma. 
kul bir surette hareket etmektir. 

NoyeFraye Pre:w'den 
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B. Hor1ın söylevinin .. l lirlii ) aııl~ıh· rı 
ll!(fitiz Dış &ktmı r: . • ';amu 

aMt11tblesinde ;,,J.,·ım - habe~ 

durıtmunu MJpln-yan !Jöyleui. 
Bunlann iıfoemlilerini t1lıyor 

Pi' ALYA'DA: 
Roma, 12 (A.A.) - Stampa gaze«:· 

eL. Sir Sam\H!1 Hor'un söyl~vini "bi.r ri
ya fibidesi., olarak tavsif etrne:ktedir. 

Jurnale İtalya ve La Voro Faşista 
petelcri hammaddelerin yeniden da -
~iması hakkmda gerçin } apılmak işine 
0

"Uyaliham .. diyorlar. Gazdclet, Habe· 
fis:taıwı İtalya iç~n bir devrim Meldi ·.;e 

Jıhısohni ltalyasuıın bir şeni meselesi 
e1fluğunu söylüyorlar. 

Nevyork, 12 (A.A.) - B. Samuel 
Hor'un soylevini. geri kalmıı ulusların, 
daha ileri uluslardan yardım görmek 
haıkkını haiz bulunduklarına dair olan 
bölümünü yorayan Nevyol'k Tay.mis ga
zetesi eliyor ki: 

"Bu sözler, Habe~i.stan'ın ıbüyücek 

bir bölgesi i1zerinde bir nevi himaye 
tarzı kabul etır.::si ic;in B. Musoliniye 
yapıldığı sanılan önergeden kinaye ol. 
rnak gerektir. Böylece hari:ı tehlikesin
den koı unmak çaresi bulun.nuyacak o
lursa, Cencvr deki durnm pek hoş gö
ninmüyor.,. 

Vaşin6ton, 12 (A.A.) - B. Hul ver. 
digi bir söylc\•de B. Samuel Hor'un 
6Öylevinin "barış için ustaca ve mevsi

minde bir hitah,, olarak tavsif ve Ameri

ka hü küme tinin çalısmasını barışın ko

nınma~ma katmak iı;in bütün imkanla

rı kullanacagını ilave etmiştir. Uluslar 
wayetesi konscyfnin dünkü toplantı .. 
nnda Belçika Başlıa·kanı, ~ç D1' Ba. 
kanı ve Holanda deleegsi uluslar aoayc

tetlİ paktının tatbik edilımrsini Rrarla 
istemişlerdir. 

l'RANSA'D.A: 

Pu)a. l~ CA.A.) - :&. s.-.ae) Hor'un 
eöylevi burada çok önemli bir e•l&i yap
mıştır. Gazeteler ve bilhassa aoı parti 
oııganlan, CeMne andlapna$ı:mn tat. 
~iıkıi hakkındaki bu sarih kararı aJ.iuşla. 
.U:tadır lar. 

Ancak, Paris ga.aeteleıi, İngiltere
-., Awupa meuvu bebeolduğu zaman
tla da aynr fillcirleııi miidafa.a edeceğin· 
lkn emin bulunmak istiyorlar. 

Pöti Jurnal diyor ki : 

":Bu söylevin, habe§ davasını yatış
tırmak bahsinde faydalı olup olmıya
c.ağı su götürür olmakla buaber, genel 
barışın en değerli desteği olan ve Fran
sa.nm da yd1ardanıberi uğrunda çabala. 
d1iı birge güvenlik düzenine geniş ve 
kesin surette biı ittin.k ifade etmek~le 
su kuvvet vericidir.,, 

Jurnal, bu söylevin. daha düne kadar 
olan umudlan da kırdığı düşüncesinde. 
dil'. Bu ga.zcte: 

"13. Samuel Hor, İtalya ile ulualar 
l!Cltlyetesin~ adeta dayatımştw.,, diyor. 

Maten, söylıcviıı fikir yüceliğini ve 
enerjisini övdükten sonra, su mütaleayı 
yürütmektedir: 

.. 
el Hor·rm U/ıt .... /ur 'o:-:-;eı~ ... i 
mıloşmtızlı~mda ln:.!iltere'nin 
ıiirlii ymı/;ıltff doğurmıutur. 

ıı.z : 

.. Gehp geçen ingrliz hir.·rnmetlerinin 
hepsi ~ B. SamueJ Hor un knllandrgr 
d}Ji kuJlanmış değiHerdir. Vt iJ!erith 
gelecek olan hükn~tJ~Fİfl de «>mm gıl>i 
lisan kullanacaklarını hiç k:nn~ temin 
edemez. Fransa~yı kusJm!and'rran işte 

budıw.,, 

Eko dö Pari. soylevin onemli bir h~. 

dise olduğunu ve pek büyuk bir haşan 
kazandığını kaydettikten sonra Baron 
Aloizi tarafından İtalyan basınına söy
!enen sözlerden kalya deJegasyomınun 
ftaJyaya karşı alınaca:k tedbırlerdcn pek 
ziyade kuşkulandığı anlas1Jmaktad1r . ., 
diyor. 

Gene Eko dö Pari diyor ki: 
"Biz bu söykTI ok\U'ken. biıaz hayal 

kırıklığına uğradık. Fıansiı daima Av
rupa hakkında ne demiş ve ıkimseye 

dinletmemi§ ise, B. Hor da Afrika hak
•kında aynı sözleri tek:raılamış 'Vt ODdan 
sonra da hükümetinin her zamanki lilÖy. 
leyiş tarzına dönmii!tü:r. Biz, hang.İ 
mü.s.bet inanca:ya güveneceğiz?.,. 

Figaro da şunu yazıyor: 
"Mi.idafaa ett.iği prensipler, fransız 

sıyasasmm prens.ipleri.le e§ olduğundan 
Sir Sa.muel Hor'un diynine tama.mile 
katılmaktan başka yapılacak yoktur.,, 

övr gazetesi diyor ki: 

"Fransız - ingiliz götü§ birliği yeni. 

den kurulmuştur. Bu sayede birge gu· 

venlik ile arsıulusal düzen kurtarılabi

lir. 

Popüler gazcttsi fUAian Y4il.llYf>1: 

"Sir Samuel Hor tuafmdaD w.riJen 

söylev, büyük akisler yapacaktır. Bu 

söylev, çok mutlu bir intiba uyandır
mış, denifobilir ki, ~evıkle llarşılatımış. 

tır., 

INGILTERE'DE: 
Londra, 12 (A.A.) - B. Salsnıcl 

Hor'un IÖy k.Yİ, eış Aya&a alanında if
gitiz Juımoyunun en apk bw ifadd&i 

sayılıyor. 

Bu ıöylev, yigi.tlik isteyen i:ngiltcre 

balkının çoğunu memnun etmiştir. 

İngiltere'nin, u)uslar sosyetesi and

l~nın tatbikine kayıdsız. şartsız 

yardım etmeğe ha.ur bulunduğu anla

şılıyor. 

B. Samuel Hor'un. ilk maaOıelu ba

kımından fakir olan devlrtlere bağış.

lanacak bualnğlar hakkında &öylcvle -

rine gelince, bir veya birkaç devletin 

ve bu arada İtalyanın özel ihtiyaçlarını 

incelemek hU45usunvn teknisyenlere ha 
vale edilmesi du~ünüliiyor. 

GVNEY AFHIKA'DA ~ 
Kap, 12 (A.A.) - B. Sam\lld Heruo 

Cenewedeki diinlrii söylevi bütün mf:IYI.. 

lekette iyi kuşılanmıştır. Kap Taymis 

gazetesi diyor ki: 
" Ne B. Hor ne de İngiliz bük.lime· 

ti İtalyaya zarar verecek düfütlu bu. 
lemelde su~lanama.ı. 

(!LfJSıın roracam: Tefr'ka· 27 
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ULU5 

H.1tKl EldNJJl' 

'\alancı ... thiıllf'r .. 
Dün ağır cezada Meki köyün

den lısmaili tabanca ile yaraladığı 
iddiasiyle durusmaya getirilen ay-
nı köyden İbrahim. Mustafa ve 
Halil adlarında üç kişiye karşı 
önce sahid1ik yapan Ovacık kö-
yünden Hıfzı oğ1u Veli ve Ali oğ· 
lu Ali dinlenmistir. Şahidler ye· 
min sırasında İsmailin arkadaşlaıı 
tarafından vurulmadığını ve ta· 
bancamn İsmaile aid olduğunu İs
mail tabanca ile ovnarken tabanca 
mn birdenbire a:~ş aldığını ve ls-
mailin bu suretle yaralandığını 

söylemişlerdir. Hakyeri önce İb
rahi~ Mustafa ve Halil hakkın
da yalan şahidlikte bulunan Hıfzı 
oğlu Veli ile Ali oğlu Alinin suç· 
Yarım söylemeleri üzerine tevkifi
ne karar vennistir. 

> 

Tarikalçikrin duruı;nıaM 

Tarikatçilerin dUruşmalarma 
dün de devam edilmiştir. Ancak 
hakyeri yeni bir şahidin daha din
lenmesine lüzum gördüğü için du
ruşma 21 ey1iH cuma günü saat 17 
ye hırakrlmıştır. 

POIJSTE: 

Sarkmhlık ed .. nkr 

Gezici satıcılardan Salih ve 
Abdullah adlarında iki kişi Taba
kane caddesinden geçmekte olan 
Sab3hat ve Pakize adlarında iki 
kıza elle sarkıntıbk yaptıkları ve 
laf attıklarından bu hareketin ö
nüne geçmek istiyen Naci ile Ab
diyi dövdükleri anlaşılmış ve ya
kalanarak tüzeye verilmiştir. 

Ka''~a etlen ~oför)t·r 

Dün Lozanpalasın arkasında 

sıra beklemek yüzünden şoför Mi
tatıa şof'm Ali arasında kavga çrk
llll§ ve Mitat Aliyi sol kaşından 
yaraladığı anlaşdması üzerine ya
kalanmıştır. 

Karısını dövdii 

Dün Hasan oğlu Abduıfahın 
geçimsizlik yüzünden karısı Gül
beyazı dövdüğü ve kolunun kırıl
masına sebeb o1duğu anlaşılmış ve 
ynkalanarak tüzeye verilmiştir. 

llırı;ızlar vakalandı. 

Koyun pazarında bakkallık e
den Fuadın dük.k5nında ~ahş_an 
Kamilin Fuadın ardiyesine anah
tar uydurmak suretile türlü tarih
lerde zeytin, ve susam yağlarını 

çalarak diğer suçlu arkadaşları 
hammaı Mustafa ve Ham eliyle 
sattırdığı anlaşılmış ve her üçü de 
yakalanarak gerdnlemeye başlan
mıştır. 

İren: 

SAY sF,\ .J 

l Memleket Postas1 
--

Au ara· Zoııguldak telefonu k{in.1 .a.· iline 
yeni bir canlılık Yerd; 

Zonguldak, (Özel aytarımızdan) -
Bugün Ankara ile Zonguldak arasmda 

yapılan telefon resmiğ işletmeye açıl. 

masmdan. ııonguldn1;:Jılar çok sevinmiş

kr ve her taraf, ~- timli bayta!klarım z_ 
la !Üslenmislcrdir. 

İlk olarak Zon.,, ldak şarbay vekili 
B. Hilmi Uluğ P. T. T. GenıeJ Direk. 
tor vekili B. Hayri ile konuşarak. Ze>n· 

Posta ispekteri B. Hüsnü ve direk . 
tör B. Hilmi 

guldagın telefonla Ankaraya kavu§ma

sından dolayı sevinçlerini ve başarıcı. 

Jarma teşekkürlerini bildirdi. Bundan 

sonra 1zmir ve İsta-ntıula deneç yapıla 

rak İzmir'de şarbay B. Behçetle i'IT
bay vdrili Uluğ ve parti başkanı Avni 

Doğan1a parti başkam adına Karauğuz 

görüştüler. Ve lzminn kurtuluş günü

niın yıldönümü bayramını kutlayarak 

zonguldaklılarrn öz dııyguJarmı yo11a· 

dtlar. 

İatanbulJa da buluşularak İatanbuI 

prbayı adma Ekrrmle kom~larak Is.. 
taııbuJ ha)Jtma 'ft baıunına 2ongultb.'1r. 

Jıların içtem duygu1arı ve selamJarr su
nuldu. 

Gerek Ankara 'ft gerek İstanbul, lr
mir görüpneleri Sok iyi sonuçlar ver. 

miştir. Ses pek temiz ve canlıdır. Ya

kınd;ı İstanbul ve lzmirle de resmiğ 

konuşma açılacak ve bu suretle Zon.. 

guldak bütün dünya ik konuşmaya 

başlıyacaktır. 

Ankara • Zonguldak battı: (Zongul

dak - Devrek • Gerede - Kıulcaharnam) 

üzeri çekilmiş, üç milimetrelik bakır -

dan çift nakiUi ve çaprazlı "kuruvaz
ma,, olarak yapıbnıgtır. 

Hattın yapımında ispeıkter B. Hus. 
nü ve Zonguldak posta direktörü Bay 
Hakkının çok emekJeri geçmiştir. 

Zonıalt#ak far baylığı: 

Zonguldak şarbayı B. M. Tankut 
sıbhiğ &ebcblerden dolayı ödevinden 
affını dilemi1 n çelrfünu onanllD)ftll. 
Şarbay vekilliğine mektupçu Hilmi U 
Juğ getiıilmiştir. 

ilbay ve parti bQ§lıanının gezileri: 
Hükümet ve parti Öırgütünü incele

mek ve halkla yakından <kğette bulun-

mak ı.iıere ilbay ve part b.a~nr Alt ·~ 

saylav Hasan Karabacak ve j, ndarn 
komutanı Bartın ve Safıanbolu i'cc'c
rine gitmislerdir. 

Filyos'ta at koşulan: 
Hisarönü ltamununda yapılm kt 

olan parti kura·ı bitim"ne y<ırdım icın 
8 eyllılde at ko usu ve pehlivan gi' r 
leri yapılmıştır. Hem bu koşul;ırr gnr. 
mek ve ht>m d~ orada b·r kövlii b. vr 
mı yapmak üzere Zonguldak Halk i 
Necat vapurunu hcı.ınrlamı:-. ise de h _ 
vanın birdenbire bozmasından , apı ~ 
gidememiş ve bu güzel giri im ı k 
bir vakta bırakıJmı!<tJT. 

Havzadaki işfilerin so~yal ve s •. 
lık durumlan: 

Büyük Başba"ıtanımrz l 1n<ınu dog ı 
gezisinden dönerken Zonguldak'a rl 
uğramr§tr, türk i çisinin giyim ve ~ • 
vim hususları ıle ft"•u•iü nbulr c;ı'r 

Zonguldağın y~ni Posta binası. 

tınlmalan üzerinde durmuşlar ve emir
ler vum~lerdi. Botün so:,yeteler ış

çinin bu önemli ihtiya~lan ile cidrlig 
olarak ilgilenmııelıtedirler. İ§C;:iler iş "e 
dış elbiseleri n yattıkları yerlerin rla-

ha srhhiğ olması ve sabah ve akş :ıı ~ı. 

cak yemek verilmesi cihetleri scığl:ın. 

mak üzeredir. Turkiş sosyetesinin isç: 
evlerinin yapımı ilerlemektedir K,., 

müriş sosyetesi de Kozlu'da isçiler cın 

önemli ve sevindirici tesisata ba!<T mı - • 
tır. 

Orta okulda ikmale kalan talebe
ler: 

Bu yıl orta okulda 68 talebe ikmalı> 

kalmış ve bunlar için Halkevinc:e riya. 

ziye kursları açılmıştı. Bu gençleri rı 

ikmal smaçları yapılmıs ve pek cokla· 

rı kazanarak sınıflarını geçmislerdır 

ıı 
tan otlar kavrulmuştu. Deniz ve göky: . (U 

biribirine karışıyordu. 

Levis ve lren 
Yazan : Pol MORAN 
Türkçeye çe.,,;,~,._. Nasuhi BAYDAR 

- Hiç bir şeyi kırmayınız Lcvis, inanınız 
·bana. Sarsıntısı:ıı: yaşayınız. Birkaç zaman 
sonra işinizi de, dostlarınızı da esefle anar
snu?.. 

ve hafif olduğunuz halde ... Fakat yaptığ~ 
çılgınlığa esef etmiyonun. Sonra, her şeyı 
bırakıp atuğımdanberi size de ihtiyacım 
var. Si.ı benim en yakmımsımz. 

İren, bir yabancı ile evlenmeğe, Triyes
te'de artık oturmamağa razı olduğundanbe
ri o da, onu bankasına bağhyan bağ1an kır
mıştı. Çünkü onun iş hayatı ayle haya:ı~ın 
bir devamı idi ve biri olmayınca ötekmın 
imkanı yoktu. Yunan bankerlerinin yan te~ 
cimge olan ayle yurdlannda fantezinin yen 
yoktur. 

- Ben, Sporad adalarından biri olan L ... 
denim, demişti. Bu çok küçük bir adadır ve 
ancak alman haritalarında bulabilirsini.t. O
rada benim, mermerden yapılmış bir ku1ü
bem vardır. Korkmayın, yakı~da kimseler 
yoktur ve ayJeden bizi görmeye gelen olrna
yacaktrr. 

Levis aşağı inip !ren'in kamarasına ır
di. 

- Çabuk yukarı çıkı .... z madam, el li, 
Akdenizde, sizin denizinizdeyiz. 

Güverteye çıktıkları zaman, yatan bir 
kadın gibi, orta taralı çökmüş, Midil1i gö
rünmeğe başlarnışu bile .. 

JIJ 

- Ben. clost sahibi olunacak çağı geçir
dim. Dostlarımın hepsi rastlayacakları ka .. 
dmlara rastladrlar, erkekler arasındaki dost
luk hakkınrla kadınların neler düşündükleri· 
ni bilirsiniz: erkek dostluğu onların rubaJa
nnda gölge ~apar. Çalışmağa gelince: ben 
hiç çalışmadım. Modern cahşmalar çalışma 
değil bir çeşid yağmadır. Lüzumundan faz
la ihtilac ve lüzumundan a.z hareket dolayı
siyJe doğruca ihtiyarlığa gidiyorum. Siz be
nim olduğunuzdan beri, varlığımın kaynak
Jan azalacak yerde, görüyorum ki, coğah-

. yor. İns?niğ o)mağ'r öğreniyonTITI. Başlıca 
ihü acım size tapmmaktrr. 

- Benim de size h2g1r o)maktır, dalgın 

İre ve Levis bahtlı i<liler, faydasızddar, 
bahtlarını herkesin gözü önüne seriyor v_e 
biribirine istem ve sunum (arz ve taleb) gı
bi bağlı bulunuyorlardı. Kendi ellerile ha
zırlamış olduklan boşluğun üzerinde, tek 
bir bağla bağlı olarak, sallanıyor ve bu teh· 
likeden derin bir zevk ahyorlardı. 

Şimdi, bu utkularını ne yapac~lard!? 
Yıkandıkları saatin dışında yalnızlıgı bıl
mcz olmuşlardI. Aralarında •astgele, sihir
li ve karanlık hiç bir şey yoktu. Işıkların en 
parlağı, bahthhk içinde biribiı'inin idiler. 

Bu yetmiyormuş gibi batıyli bırakıp Yu
nanistana gitmee-i rlaha iyi buldular. 

• 
Tirenden inip İstanbulu gezdiler ve Yu

nanistana gidecek vapura Galata rıhtımında 
bindiler. Levis, ertesi sabah, uyandığı va 
kit Çanakkale boğazından çıkıyorlardı. Ha-
va sıcaktı. Gökyüzü tepelerinde dikilmişti. 
Artık hiç bir bulutun saldırmadığı bir güne
şin altmda, yumuşak bir ormanlığın tepesi
ne oturmuşcasına, dalgala!' üzerinde, martı
lar salınıyorlardı. Solda, türk bataryalarının 
koruması altında Kum.kale, kertenkeleleriy
le Truva ve Asya kıyılan, sağda ke 
mikletıe do)u Seddülbahir görünüyordu. 
Batmlmış eski ingiliz gemilerinin direkleri 
ve bacaları denizden f:rrbyor, bir yanda bir 
fransız kruvazörü çürüyordu. Sonsuz sıcak 

Sıcak ve ekmek kabuğu gibi kızarık, u;.ı;un 
yarıklarla dolu, ye~illik yetiştirebilecek bir 
avuç topraksız, bir ka·uaJıö-m üzerinde ada-

J b ' 

nm tek kövü asılı duruyordu. Menekşe ren-
gine boyanmış bir kac sandalla altı tane hoş 
fıçının süslediği küçük bir limana tas mer
divenlerle iniliyordu. Köyün evleri k~;.pictcı 
yapılmıştı; yanlarında, tozdan beınbcya7., bir 
kaç palmiye, taflan ve kaktüs vardı ki buz 
dağlarında rastlanan göz kamaştıncı ışıklar 
içinde parlıyordu. Yukarı tarafta, Aposto1a
tosların, kapı ve pencere kenarları mavi ve 
içi hep mermer do~cli, bir bc11dak su gıöı se
rin, evleri vardı. 

(Sc.·nu var) 
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Çıktı 

~ Satış deposu: İstanbul, Meydancık, Atabek han. 
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1 ~ ıı Ankara Levazım Amirliği Satın ~ 
= ~ 

( Alma Komisyonu ilanları 1 
t LAN 

1 - Kars garnizonile Ardahan ve Krzdçakçak hudud taburu ihti· 
yacı için kapalı zarf usuli ile satın alınacak unların ihalesi 11.9-935 
ca:şamba günü idi. Talip çıkmadığından 11-9.935 den itibaren bir 
ay devam etmek üzere pazarlığa konmuııtur. İhalesi Karsta askeri 
satın alına ıkomisyonunda yapılacaktır. 

2 -- Birinci pazarhk zamanlarr ile tahmin bedelleri muvakkat 
teminat miktarları aşağıda yazıhdır. 

3 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve pa
zarlığa i§tirak edeceklerin belli gün ve saatte komisyona müraca
atlarr . (2587) 

Mevkii 
Kdrs 

• Ardahan 
Krzılçakcak 

Cimıi 

Un 
Un 
Un 

Miktarı 
500000 
127000 
124000 

ihalesi tarihi günü 
18-9.935 çarşamba 
18.9-935 çarşamba 
18.9.935 çarsamha 

İLAN 

1 
1 - K. elinde 400 ton yulafın 

kapalı zarfla ihalesi eylUlün 
28 inci cumartesi günü yapıla. 

caıktır. İstekliler teklif mektubu 
ile !kanuni •belgelerini ihale gü. 
nü telgrafhane ayarı saat ona 
kadar komisyon reisine veerme
li ve saat 11 de komisyonda bu. 
lunmalıdır. 

2 - Yulafın tahmin edilen bir 
kilo fiatı beş kuruştur. İlk te
minatı 150 liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklareli sa· 
tın alma komisyonunda her gün 
görülebilir. (2588) 1-4062 

!LAN 

UN: 

1-4061 

1 LAN 

1 - Pazarlığına devam cdi· 
len 108200 kilo sığır etine istek
li ;:'"elmediğinden ikinci pazarıık 
19 e}Hll 1935 perşemlt günii sa. 
at on altıya brrakılmıştır. İlk pey 
parası 1928 liradır. 

2 - Bir kilosunun muham· 
men fiatı 24 kuruştur. 

3 - Şartaamesi eskisi gibi is
tekli Çorluda satın alma komis
yonunda okuyabilir. Pazarhga 
gireceklerin belli olan gün ve sa
atte teminatları ve lazım gelen 
vesaikle beraber komisyonda bu· 
lunmaları. (2463) 1-3893 

TL AN 
İstanbul K. Satın alma komis

yonu başkanlığından: 
İstanbul komutan!Igı birli.deri 

ihtiyacı için alınacak olan 58 ton 
sade yağına verilen fiat makam. 

1 

300 bin kilo unun kapalı zar. 
fırul talip çıkmadığından pazar. 
lığa dökülmü§tür. Evsaf ve şart
namesi 143 kurus karşılığında ko. 
misyonumuzdan alınacaktır. Hep. 
sinin tahmin edilen bede1i (28500) 
liradır. İlk teminatı (2137) lira 
50 kuruştur. İhalesi 18.9.935 çar. 
şamba günü saat 15 tedir. Eksilt
meye girecekler 2490 sayılı kanu. 
nun 2 ve 3. üncü maddelerinde 
istenilen belgeleri ile birlikte te. 
minatı muvatcltate makbuzları. 
m ihale saatından en geç bir 
saat eveline kadar Ankara le. 
vazmı lmirliği satın alma komis. 
yonuna verilecektir. (2464) 

1-3940 

ca pahalı görüldüğünden tekrar 
25 eylUI 1935 çarşamba güni.i saat 
15 de pazarlıkla alınacaktır. Be
her kilosunun t;ıhmin bedeli 78 
kuruş olup ilk teminatı 3393 li. 
ıadır. Şartnamesi 226 kurus mu
kabilinde komisyondan alrnab:l; r. 
İsteklilerin ilk mektup veya 
makbuz veya 2490 numaralı ka. 
nunun 2.3. inci maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evetine kadar Fındıklıda komu. 
tanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2506) 1-3954 
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1 Askeri Fab.rikalar Umum Müdürlüğü ~ 
i 

1 
1 

Satın Alma Komisyonu ilanları ,. 1 
t LAN 

Bir pil fabrikası ile bir muhaıhere malzemesi tamirnanesi tesis 
ettirileceğinden alakadar mütehassıs firmaların salahiyettar •;e. 
killerinin bu hususta izahat almak üzere 20 eyh11 935 tarihine kad.ır 
Ankarada Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Fen şubesin~ nıü-
racaatlarr. (2456) 1- 3915 

13 KALEM KESME FREZESİ, MAKAS. MAKAS BIÇAôI 
VE SAİR MALZEME 

Tahmin edilen bedeli (2380) lira olan yukarda mikdarı ve c.ınsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü satın alı:r.a ko
misyonunca 24. I. teşrin 1935 tarihinde perşembe günü saat 1:> de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak kr,mis. 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (178) Ura (50) 
kuruş ve 2490 numaralr kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkOr gün ve saatte komisyona müracaatları. (2470) 1-3Ql~ 

Müteahhit nam hesabına 

1200 paket düz başlı perçin 

1000 .. 
11500 " 

"4000 •. 

çivisi 
Kulp vidası 
Kuşak vidası 
Dip ve kapak vida· 

sı. 

500 ,. Baslı tel çivi. 

Tahmin edilen bedeli (8820) 
lira olan yukarda miktarı ve cin
si yazılı malzeme askeri fal:>ri. 
lkalar Umum Müdürüğü satın al. 
ma k-0misyonunca 30 eylUl 935 
tarihinde pazartesi günü saat 
-ıs te kapalı zarf ile ihale edile. 
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (661) li. 
ra (50) kuruşu havi teklif mek
tuplarını mezkflr günde saat 14 c 
kanar komisvona vermeleri ve 

kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 .. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracatları. (2564) 

1-4051 

1000 KİLO KALAY VARAK 

Tahmin edilen bedeli (3800) 
lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab. 
rikalar Umum Müdürlüğü satın· 
alma komisyonunca 1-2. Teşrin 
935 tarihinde cuma günü saat 
14 te açık eksiltme ile ihale edi. 
lecektir. Şartname parasız ola. 
rak komisyondan verilir. Talip. 
lerin muvakkat teminat olan 
(285) lira ve 2490 numaralı ka. 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyon:\ müracaatları. (2565) 

\-4050 

- . . - -------- - -- - -

ULUS 13EYLL'I H,,.-

EVLERİNİZİ, APARTM ANLARINIZI, VE DİGER İNŞAATINIZI 

Ankara Çimento arı T. A. Ş. . 
nın 

8 İNCİ KİLOMETREDEKİ 

A Fabrikasının Yeni imal ettiği, mühürlü ve damgal 
· torbalar içindeki Alman Sun'i Portland 

• 
1 s ile yaptırınız 

KARTAL ÇİMENTOSUNUN EVSAFI: 
Istanbul Mühendiaı Mektebinin 4.9.935 
tarih ve 80 numara.lr raporuna göre: 

Mukavemeti 

Harç 1: 3 

Çekme Slkma 

317j 2s 28~ 3 7 - 28 28c 

20.0
122712,,2 42.o mmnıru 

Terkibi 

Ateşte ı:ayiat; 

Si 02 
Al2 03: 

0,4Z o/, 

20,70 % 
7,00 % 

Fe2 03: 2,80 % 
Ca O: 65,52 °/0 

Mg O: 1.28 o/o 
s 03: 2,17 % 
Tesbit edilemiyen: 0,11 % 

100.00 % 

~~~~~ ~ür:k işle;d: n~ü~~~hhidlerin k~~lan dık~arı bu çimentonun mukavemet, tazyık ·e 

l
tasab .. u'"uknı..·e .. evsa

1 
ı evb. aka e ve eı:n~adın~ faık olduğu gibi fiatça da ucuzdur. Sipariş. 

er uyu vır surat e ve ır aç saat ıcm e ınşaat mahalline kadar teslim ed"l k ·ı · f ı ı me suretı e 
ın az o unur. 

SATIŞ ACENTELERİMİZ: Bay Vehbi Koç Tecim Evi 
Demir ve malzemei inşaiye ,.ırk eti. 
Şark levazımatı inşaiye ticarethanesi. 

Tel: 1060 
,, 1760 

" 1259 

. .• ... . ' . :· . . . • t· : ( ... -.~ ~ ... _,~ . 'fi ~... ' '"-: 

~~ Nezih bir toplantı yeri 
~~ ve maseı..iı olarak açıldı. 
~ Temizlik ,ucuzluk ve iyi 
~ servis. 

iş kumbarası 
sahi'plerine Dr. CEl\fS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve mi.iessir bir na
sır il~cıdrr. 
Kanzuk öksiirilk suru bu: Öksii· 
rüğü kati şekilde durdurur. 

~11ıını11oıımı:ıııııımııummuııııınıınmıH1111111111ııııııı111nıııııııııııaHııı 
Ei 

~ Cebeci Hastaı,, ~ı Opt=r~törli 
~ 
§ Dr. TURGUT 
~ ~ Hastalarını Adliye Sarayı 

3 karşısında Hayati apartmanın 
§ da her ı;ln ıs den 19 ıa kadar 
~ kabule ba<Ş,lamıştır. 
iii111taıwwıınıınımınıııııumınımııııwıılllllllllllllll!li 

SATILIK EV VE 
ARSA 

Yenişehirde tsmetpaşa cad· 
desinde postane karsısında Lo· 
zan meydanına bhisik olan 
beş odalı evde elektrik, hava ga
zı ve su vardır. Kabili ifraz olan 
arsast ile ve içindeki eşyası ile 
satıhktrr. Görmek istiyenlerin İ
çindeki bekçiye pazarlrk için de 
tıelefon 2471 Ekreme müracaat 
edilmesi. t-3926 

Çank111 caddesi civarmda 
Ulus Basımevı"nde basılmrş· 

t~. 

senede 
20,000lira 
müka a 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BiRiNCt TER'"fiP ... 
Senede İliİ def ada 
414 kişiye on hiıı 

lira ilo-amiye 
Her sene l nisan ve 1 ilktc~rimle kum

bara salıihleri arasmda çekilen kuralarda 
ve her tlefasnu-la 207 kişiye be~er hin lira 
tf•vzi edilmektedir. 

Birinci mükafat: 1000 Lira 
,, ikinci Jt 250 

On kiŞiye yüzerden 1000 
Yirmi ,, ellişerden 1000 
175 kişiye onardan 1750 

" ,, 
" 

Be~ bin liralık kura 
1 ilkh~srindf' <'ekill'fektir. ' . 

iKiNCi TERTiP .. ~ 
Senede bes defa-

' 
da heş kişiye 

hin lira 
Yeni ihdas edilen bu kuralarm heı 

birinde ıek kumbara sahibine iki bin lira 

ikramiye verilmektedir. Ru kuralar sene ... 

de he~ defa! 

Şubat, Hazfran. "l't>:rnmuz, Eyliil ve 

Birincikamın 

1 aylarının ilk ~iinleri çekil<'ccktir 

Kuralara iştirak edebilrr ek için kumbara sahibler nin asgari 
yirmi beş- lira biriktirmi~ olmaları lazımdır. 

• 
J SiNEMALAR J 

( YENi 1 
BUGUN .BU GECE 

H A T A 
Umumi arzu üzerine 1-I ATA fi! -
minin devamınca yalnız 4A5 se -
anslarmda AŞKTAN KAÇILMAZ 

g3steri1ecektir. 

IKULÜf] 
14 eylul cumartesi günü akşamın
dan itibaren yeni sinema sezonuna 

başlıyacaktır. 
Fiatlar: Balkon: 75 - Hususi: SG 

- Birinci: 40 - Duhulive: 30 


