
Adımız, andımızdır. 

TÜRK DEVLETÇİLİGİNİN UTKUSU 

Kayseri kombinası 
dün büyük törenle .açıldı 

1( omhinayı bir söyleviyle-açan B. Celal Bayar dedi ki: 
Size ·ıereceğim parola şudur: İstihsalden çekinmeyiniz. Hedefine doğru yüİii
yen endüstrileşmemiz size dayanıyor. Vazifeniz asıl bundan sonra başlıy~r. 

1·arkyeyJ endüstrile~tirmek ve eTcono • 
mik gidişimizde devletçiliği sağlamak 
ve gerçekleştirmek için yılmaz ve yo• 
rulmaz bir dölenle çalışan Başbakanı • 
:;,,,2' ismet laönü dün açılan kombina-

nm ilk temelini atarken .... 

Kayseri bez fabrikası bugün bü • 
yük törenlerle Açıbnı§br. Jstan -

buldan Ankaradan gelen tren sa • 
at 8, 15 de durağa varmış, başta il-

.. bay olmak üzere Halk Partisi ile. 
ri gelenleri, tarbay, ilbaylık İ§yar· 

ları ve çok kalabalık bh· halk yı • 
ğım tat"afından karşılanmıştır. 

Tren durakta yarım saat kadar 
durdu\: an sonra Ka.ı eri' de 
nenleri de alarak fal:trikaya gel. 
mi~ ve yolcularını çıkannıftır. Tö
re· katılmak üzere Kayseriye g& 
lenler arasında Sovyet konukları~ 
mız, Sovyet Büyük Elçisi Kara 
han, Ekonomi Bakanı B. Celal Ba. 
yar, Tüze Bakanı B. Şükrü Saraç. 
oğlu, Sıhat Bakam B. Refik Say
dam, birçok saylavlar, büyük hü. 
kümet işyarları, Ankara ve lstan
bul gazetecileri ve birçok çağrılı 
bu~ ... ~makta idi. Tören yeni hazır
lanmış olan spor alanında yapıla
caktı. Futbol alanında düzenli 
mavi elbiseleriyle işçiler yer al • 
mış, yekô.nu on bine yakın tahmin 
edilen bir halk yığını da alanın 
dört bir tarafına dizilmişti. Saat 
tam onda fabrika adına bir iıçi 
aşağıdaki güzel sözlerle töreni aç
mış oldu: 

iTALYAN -HABEŞ. ANLAŞMA.ZllGI 

Beşler konii tesi raporunu hazırladı 

Cenevre, 16 {A.A.) - Röyter ~ 
Tali komite raporunu tamamla 
mıttır. Rapor yarın öğleden sonra 
Leıler komitesinde incelenecektir. 

Habeşistanın egemenlik.h&k -
lannm korunmuf olması ayral ol
·mak üzere, rapor hakkında hiç 
bir haber almamamı§ olmakla be
raber, dönen bir yaymtıya . göre, 
İtalyan sınırlarına bititik bölgeler 
ltalyan komiserlerinin kontrolu al
tına konulmuıtur. 

RomtUla durum 
Roma, 16 {A.A.) -Beşler ko

mitesi projesinin burada dikkatle 
inceleneceği sağlanmakta ve fa 
kat bunun kabul edilmesi ihtima
linin pek zayıf old·•ğu çünkü son 
bakanlar kunılu toplantısında 
reddedilen çözelere dahil bulun
duğu ilive edilmektedir. 

Cenevre, 16 (A.A., - Konsey 

tali komitesinin İtalya • Habeı an
laşmazlığı hakkındaki anlaşr 
projesini bugün bitireceği sanıl 
maktadır. Proje açık toplantıda 
İtalyan ve babe, delegelerine ve 
rilecektir. Bunun perşembeG ~.1 
önce olmıyacağı bildirilmektedir. 

Cenevre, 16 (A..A.) - Uluı -
lar sosyetesi asalklblesi Lehista: 
tekrar konseye aeçilebileceğine ka
rar vermittir. · 

B. Dövalera pakta tamamen 
başeğme ve bir bnrış konferan· 
sının derhal toplanmağa çağırıl 
masını istemiştir. 

Lehistan dış bakam 8. Bek, B. 
Litvinof'un söylevinde iki ta:-. ·. 
paktları kötüleyen kısımları ten 
kit etmiştir. Zira B. Bek bu söy 
levde Lehistanın yaptığı bazı dip
lomatik anlaşmalara karşı bir hü 
cum gönnektedir. 

(Sonu t. inci sa.vıfada) 

''- Şanlı cumuriyetimizin ve . 
rinıli bir plana dayanarak ülk• 

KayserJ komdıt~ı değerli blr 3V.fı t. • 
viyle açan Ekonomi B_akanımız 

B. Celal Bayat 

mizi ~konomik alanda yükseltm~k 
yolundaki endüstri anıdmı bugün 
burada açmakla sevinç duyuyo • 
ruz. Bu büyük izerin kısa bir za
manda ne kışın soğuğuna ne de 
yazın sıcağına baknı"arak canla 
~aşla meydana getirilmesi için ça
lışan bizler, bugünden sonra da 
daha ağır ödevleri başarabilmek 
suretiyle sevgili cumuriyetimize 
layık işçiler olduğumuzu isbat et
meğe lier zaman hazırız.,, 

(Sonu Sinci sayfada) 

Balkaıı güreş şamı>i • 
yonluğunu kazandıl\: 

• Balkan güre§ Yarışmalarına 
dün aktam saat 20 de Taktim 
stadyomunda devam edilecekti. 
Radyomuzu açtık. Spiker, alanın 
çok kalabalık olduğunu, halkın 
stadyoma akın ederek her yeri 
kapladığını, hatta birçok kimse . 
lerin ringin etrafını sardıklarını 
söylüyordu. Maçlara başlıyc:.~il
mek idn polisin araya girmesine 
ve halk üzerine su sıkılmasına lü
zum görüldüğünü gene radyodan 
ö~reniyorduk. Bir buçuk saat bir 
beklemeden sonra güreşlere baş· 
lanılabildi . En son güreş bir 

(So.w fi . rncı sayı/ad•) 
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' 
Kll)'11erı kombimı-ttı b u,,·iiJ. lnr ı~n .. rıl1t 

•ıçddı. - Btalkwı glite~ 4ampiyoufot; anu 
ka:Mmdak. - Ulu dar .w~yctesi n~~lr;r n ,,_ 
m.ite•İ İtalyan - luzbeı anla~ma~lı~ı iı. in rn· 
pt>runu ha:ıırladı. 

. . 

Dflrt llÇYlltn itaysen t:omtn11asınrı:ı 
·genel bir görüaiişii 

Dil Bayramı Yaklaşırken 

T .D. A. K. Nasıl ç8lışıyor? 
Türk Dili Araştırma I{uı·ıımu. Genel scl{

reteriyle önemli bir lionuşıiıa~. · 
Bugüne kadar, edfodiği miz sarsılmaz kanmıı odur. ld; 
Hindıı - Öropcen ve Sem itik denilen dillerin. ~imdiye-ku
dar bir tiirlii bulunamamış olan ana kaynağı ıiir1c~niııı 
koyn_unda siıklıdu:·· · · · 

Kıla vu:ı; ne oldu. Türk Dili A
rqbrma Kurumunun çalıımal$
rmdan timdiye ka:dar aldığı •o· 
nuçlar nedir, kurum dil bayranii· 
na hangi hazırlıklarla ıiriyor? .. 

lbrahim Necmi Dilmen 
- 'Anladtm! · 
Dedi. 
- Bunları Ulu•'a yazarım. 
- Yazını Uluı'a her istedi -

ğin zaman gönderebilirsin, ben 
Uluı için yazı değil haber istiycr 
rum üstad! 

- Yeni bir şey yok ki ... bildi· 
fin gibi •. : 

- Hiç bir fey, mesela kılavu· 
zun ne olduğunu bile bilmiyorum. 

- Tuhaf .• Falih sana anlatmı· 
yor mu? Ondan soraana! .• 

Soramam üstad ! dedim. 
- Gazetemin başyazıc11ından 

gazetem için beyanat alamam!. 

.far• kelimelerin kar;Jchlarriıı 
koyma_kta· iıe bcqlanmıflt. Sonra
.Ja.tt f,u ölçü daha geni,ıeai ., .. .l-' 

Güldüm, o da güldü ve, 
- Zaman'ı okudun mu? 
Diye lafa başladı. 

' Blf' 11rktur11şrnna. ati flltı.şm.dHrnı 

- Niçin yazarlar, niçin konu§· 
mazlar, ııiçin •ormazlar? Kurum 
kılavuz için geçen ilkkanunun or
taaınd anberi. çalıftyor. ilkin yazı 1 
dilinde çok kullanılan arab "e 

· sn/atan 8 . lbrshim Necml Di!nıen 

bin kelime yerine 7-8 bin kelime 
ye karşılık aramak ge,.ekliği gö 
rüldü •. Yapılan sözler bir kere ela 
ha gözden ge~irilerek lulcw1.u;a 

( Sonu 2 inci sayıladtt ) 

= 
SELANtK. PANAYIRI 

açıbrkeu 
Selanik, 8 eyU:U (Özel aytan- 1 

ımzdan) - Selanik arsıulusal pa~ 
nayın bugün büyük törenle açıldı. 
Kardeş ulusun son yıldaki iç me
selelerine ve hele bugün karşılaş· 
tığı plebisit işinin doğurmakta 
devam ettiği pürüzlere karşın bu 
panayır, on yıldır, adım adım açı· 
tıP. bliyümekte olduğunu ispat C• 

der bir tümlük göstermeğe mu· 
vaffak olmuştur. 

Türkiye'den başka giren mem. 
leketler şunlardır: Finlandiya. 

Belçika, Mısır, Yugoslıwya, Ar-
navııdluk, İtalya. Bu pavyonları" 

(Sonu 6. ıncı snıfsda) 

,. .. 

Sdaııik parnıyınnds tt:trt: pavyonu ve türle '!lçisi 



Dil hayra mı yaklaşırken 

T.D.A.K. Nasıl çalışıyor? 
(B~ J inci sayfada) 

Uk fekli verildikten •onra hazırla
nan ttulah Arikartltla "Ulıu,, ta 
11e ondan almak suretiyle bütün 
gaz.ete ve clagilerde ~Baba
aqta herke.ten önerge ütendi. Bir 
JÜ§Ünce.İ olanlm önergelerini im. 
nıma gönderdiler. Bunlar topla
mp sıraya lıondaktan .onra üçün
cii 6ir revi.z70n yapdclı. Gelen ö
nagelerJen uygun görülenler a
lındı, burulan btJ§ka Şenuecltlin 
Sami, Muallim Naci ve Salam lii
gatleri tmandmak lal'""1za gir
rnemiı, arabca ve lanca sözler ele 
katıldı. Ba .an ıeldini aldıktan 
soma kılavuz., oDnanlıca ve türk
çe olarak tam allabe aıranna hn
da 11e ba.kıya verildi. 

KJa11uzan oımanlıcatldit türk
çeye olan kıımı basılmıftır. Çok 
yakında ıah§a da çıkacaktır. 
Türkçeden oımanlıcaya olan kı
nm basılmaktadır. Dil bayramına 
kadar bunun da ıatııa çıkacağını 
umuyorum. 

- Kılavuzda kaç kelime var, 
ve bu kelimelerle, konu!ma ve ya
zı diline yeni kaç kelime giriyor 
dersiniz? 

- Kılavuzda 1500 - 8000 ka
dar kelime 11ardır. Bu kelimeler 
le yazı ue konuıma diline kaç ye-. 
ni kelimenin girdiği. ezberden söy
lenemez. Fakat, bu 8000 kadar 
kelime 3 katagoriye aynlabilir: 

1 - Ôtedenberi ıöyleyip yazdı· 
ğımız ıözler •.• Banlann yazı di
linde arabca oe lar.ıca ktlT'ftlıkla
nnı kullanmakla dile bir ıey ka
zandırmı§ almıyorduk. Tamtersi 
kafamızı boı bir kalabalık ile dol· 
Jaruyorduk, günq dediğiniz hal
de, ıems, alitab, hurıü:l yazma
mız ne kadar lüzumsuz ve §O§trlı· 
cı bir !eydi!. Örnekleri buna gö
re '°ğaltabilir.iniz. Demek ki bi
rinci kategoride.ki •özler Jile ye
niden yerletecek kelimeler değil
dir. Herkesin ötedenberi bilip lml
lantlığı bundan ıonra da kullana
cağı ıözlerdir. 

liii ile Miylerler. Tiirk tlüinJe Jc 
birlqilı kelimelerden böyle önek· 
ler ,Juıbilrnai plı tahüğtlir. 

3 - Ba kategoride, türk cltli
ne yabancı dillerien gelmif sanı· 
lan .cıiler 1Jardu. Bu kategorideki 
aözler dil İfİnİn en can alacak 
nokta.r.du. Bi~ yabancı dillere 
türk kökünden ~eçtiği anlcqılan 
ve .anradan btqaiılaımak dilimi
ze geri dönen 6iitiin kelimeleri 
kılavuza türlıçe lıölıiinden diye ol
duğu gibi altlık. Bagüne kadar 
eJindiğima aanılmaz kanaat o
dur lıi; Hinda-Ôropeen ve Semi
tik denilen dillerin ıimJiye katlar 
bir türlii bulanamanarf olan ana 
lraynağı türkçenin koynunda sak
lıdır. Avrupa dilcileri türlıçeyi di
limizin türlü ldçelerini az b:ldik 
leri ve hele ana lwıynağı iizerinıle 
durup dmnlqmedilıleri iein bu 
büyük hakikati görememü;lerdir. 
Görenleri olmu~ıa bile boı bir gu
rur bunu •öylemelerine engel ol
muıtur. 

Dillerin ilk doğutuna doğru 
gerisingeri bakılacak olı•rsa, tabi 
iğ •es çıkarma ve •esle duygu an
latma mekanizma.ının en çok ve 
en eyi türkçetle bulunduğu görli
lür. 

Tarihten öncenin karanlıkları 
içinde doğacak olan bu 1'üyük ha
kikatin sımnı ortaya ,ılzarmak 
dil da11amıztla büyük ve biitün 
diinyaya yaygın bir buluş olacak 
tır. Bu bulu§ ortaya çıkınca yalnız 
dilimizde kullanılan ve şimdiye 
kadar yabancı dilden gelm!s sanı 
lan sözlerin Jeğil, bütün yabancı 
sanılan dillerin dahi türkçc in 
zeng"n varlığından ka namı ol 
duğa meydana çıkacak ır. 

Ancak böyle bir b• la# 'i sek 
bir ökeliğİn (deltanın) verimi o
labilir. 

- Bittimi üstad? 
- T amtersi yeni ba lı onız. 

Yarın tam bu saatte gel, gene ko-
nU§flTUZ. 

İbrahim Necmi Dilmen ben 
yanından çıkarken müdh

0

J bir bü
rokrat olmuştu. Karıdlar i zah
yor, havaleler vapıyor, ve ar' 
dan b <!ınyordu: 

- ldarecil"iimi nanl bal or.-
mn?.. Neset H~l"I ATAY 

RADYOLAR 
ANNARA 

19.30 • Çocul: saati 
19.40 • Muı.ild: 

Godard ! A ubade 

2 - Bu kategoride yeniden 
yapılan türkçe ıözler vardır. Bun
lar fimdiye kadar yabancı bir söz
le anlatmak :zorağr.nda ln6u'flllu. 
ğamuz yüksek anlamlan söyliye
bilmek i~in bilinen türk lrökleriıte 
tiirk ekleri katılmak yoliyle ya
P.llrmıtır. Bunların içinde az bir 
kıımının diifünceyi tam karflla
yamaman ya'lrat bir zaman için 
yadırgmrmcm ihtimali vmdır. Fa
kat güvenerek diyebilirim lıi, bun
larda yüzde ıeksen yerindelik 11ar-
dır. Şurada kullandığım (zorağ. Gabriel Mari: Cinquantnine 
zaruret) (yerindelik_ iıabet) söz- Edip Sezen: ViolonseJ 
leri gibi içlerinde çok sevimli ve Ulvi Cemal: Piyano 
çok kolay anltı!dacak kar§Üıklar 20. • Kayseri 4önüşii 
'oktur. Bu yeni yapdan kelimeler 20.lS • Musiki: 
içinde bir takım önekle yapdmı§ Bcet.hovm: Ay 1'ığı sonat 

-' d d y d Ferhunde Ulvi: Piyano ıözıer e var ır. a , yanlı, as ••• 
gibi sözlerle yapılan bu yeni ke- 20.35 - Transmisyon 
limelerin türk dilinin ıivesini hiç 20.50 • Haberler 
de bozmadığını, bozmak ıöyle 1STANBUL 
dursun dile yeni bir tat verdiği 18.!0 Dans musikisi 
duygusundayım. Türk dilinde ön- 19. Ses musikisi ve ouestra m 
ek olamaz diyenlere yalnız ıunu siki i 
söylemek isterim: 19 30 Ege caz. 

Eski ve ilkin dillerin hiç birin- 20 Spor konu§Zllalan. Sait Çe 
de önek yoktur. Hatta Hind - Av- 20.30 StUdyo orkestrası. 
rupa dillerinin ana dili diye bil- 21. Radyo caz ve tango orlrc tra 
ginlerin yaphkları teorik dilde ları. 
bile önek görülmiyor. Dil bilgin- 21.35 Son haberler • borsalar 
leri önelJerin birlqik kelimeler- 21.50 Şehir tiyatrosu artistlerinden 
Jeki ilk pmçanın kaynapp küçül- ı 1. Galip Arau konuşuyor. 
muiyle meydana geldiğini oybir- 22.05 Plik :nepiyatı. 

• J .............. - .............................. - .... ---1 ... .. 
20 tLKTEŞRt1'- PAZAR I 
Genel nüfus sayımı 

Brmwı ~ lu!rkea yulnıs b..ı.ndlajM ,,.rde ymıla
lacak ve bir gümh biıiril.eceklir • 

Sayım '\-urdumwıun her 'larafı_. .,_ ~ yapı
lacıukıır. 

Lt"1ilet 
istatistik UlllUID Müdüdüğü 

1-··- ...... - ...... ·· .............................. ··r ... 

AJmanya vcı 
Litvanya 

Nurenberg, 16 (A.A) - B. llit• 
ler dünkil toplantıda demiftir ki: 

Litvaııy hadisel rini büyuk bir 
kaygu ı·ıe gözetliyoruz. Memel 'toır 
rakları Alnumyadan barı§ içinde 

koparıllill§Ur. Bu suikastı ulusl/J.r 
sosyetesi ktınurJa.ftırmzşur. Ora -
Jardaki alman elemarıı andlaşma • 
Jar bozularak yıll rda.n'beri ezil -

mektedir. Bu almanlann tek k b 
batı alman olmalandır ve alman 
kalmak istemelcrıdir Devletlerin 
Kovnoda yaptıkl rı giripmler sa • 
dece değersiz: formalitelerden iba
ret kalmr§tır. Almanya bv hadise -
Jerin geli§iminı büyük bir diklrnt 
ve derin bir ac.r ile talrib etmekte
dir. Uluslar so~etl'~ dıkkat•ni 

ld en elw muhtariy tı' Durine de 
çevırmelıdır ve bumı buralarda da 
hadi'>elerın herkcsın e elle karşılı -
yac"ğı bir şt:kıl alnuı n önce yap. 
ma dır 

evlen c yapılmasını y.ısak eden " 
nun, aynı zamanda, burılar ar: ~unda 
cinsel müna,,ebeti de .> asak etm k
tcdir. Bundan b ~ bu kanun e
refancc herhangi b 'r y hudinin ırl 

beş ya ından •3gı hizmr.tçı k:ıclm 

s~k i§yarlar, gaz tcciler ve ya n
cı diplomatfar hazır ulurıuyorlaı -
dı. 

Fraıısı::s 1a:;etcle1 inin yazdıl.ları 

Parla, 16 (A.A.) - Bo aabahki P 
ris gazete?eri, Nurenberg'teki nazi kon
gresine büyük bir y r nyınnaktadırlar 
F kat B. Hitıer'i • söylevi· ile yeni a -
man kanuni rı çı:>k geç haber alın gT 

için bunlar etr. fında fazla düşünce y · 

rüti'lmemektedir. 
Bun nla berdber, b zı diplom tı y • 

neı r bu s 'yl vin v l}ı.i kanuhun Av
uzeri deki genel «-tkilen 

s l rda b ılunmaktadı • 
r. 

or 
e , Li vany ve Mcmcl hak-

' d U ·r r k Jlarumş, h tta 
• t mi~ k ·ı o v ca yakın har ket -
1,.r , t Jın di de buJunm tur. İtalyan 
habeş bı hranının ilk k til etkilerinin 
Avrupa'nın bu t rafmd:ı duyulacağını, 
çoktnnberi t'lsmlıyorduk, habeş me 
si, nereye varıcağtm biç kimıenin hile • 
miycceği bir hadis ler aJrıntnımm b.:ış 
langrcı olabilir 

Bu bakımdan, B. Hitlel'in sözleri, bir 
ihtar gibi çınlamaktadır.,. 

Diğer fransız gazetelerinde cie, aynı 
k ygular ve habcş ı:r.eselesinin, Avrupa. 
da güçlükler doğurmaSt korkulan ıörüt. 
mektedir. 

Pöti Parisiyen gazetesi: 
"Bu afatın önüne geçmek lhrmdl1'.,. 

ba'lığt :altında yazdığı bir yuıda, • A•· 
rupadaki clenk1estirici 11yasanın yıkıla. 
cağım ve Stresa kalkınmasının kmla. 
cağım., söykmeketedir. 

Pöti Parisiyen söyle yumalrtac!ır: 
"Temenni .edelim ki, uluslar ıosye. 

teıd konseyinin tavsiye ettiği şeyler a· 
ras.rnda, B. Muıolininin delegelerine 

A LE 
ITALYAN -Il1\13ES Aı ~ı\Sl\L\ZIJGI ' , 

(Ba.~ı 1. inci sayıfada) 

Londra, 16 (A.A'.) - Morning Post 
gazetesine göre, ingiliz bakanlannın, bu 
hafta içinde bir toplartı yapmaları ve 
hJZI hallerde İngiltere tarafından müna
sib yükenler altına girilmesi mesele i ile 
orta Avrupada banşı korumak icin alı
n"cak zorağh tedbirleri görüşmeleri 

muhtemel bulunmaktadır . 

~ il ubefist!mda 1uıygu 
Adisababa, 16 (A.A.) - Onbeş gün 

sonra bitecek olan yağmur mevsiminin 
sonu burada hele yab· ncı tecim ceven 
leri tarafmdan gitgide artan bir kaygu 
ile bek"enmektedir. Hnrp b:ı~yınca A
di aha üzerine ya:ml:ıeak İtalyan bav:ı 
hücumlannd:ın korkan birçok ha:bcş v: 
yabancılar, b~çelerinde siperler ve SJ· 

ğma 1ar kazmakt:ıdırlar. 
'R"yter ajar.smın öğrend'ğine gör 

h b s impar,..torunun, bu h:tfta içinde. 
ÇO'k Önemli knrarhr alT"ST mnnt"IT'l'ı • 

Lomlra, 16 (AA ) - Deyli TleF!r&t 
gaz tcsi, Kah=re ayt:ınnın bildirdiğine 
göre, ita'yanlar, Trab1us'd.'lki kuvvetle
rim somali nefer1eri ile k ıvvetl~ndir • 
m ktc ve do ·u Afrika n:ı Trabluslu a 
k"rler gnnderm~ktedirler. 

ftal~ a hük"m ti, a kerlerini soy 
dıl ıtib:ırile aynı olan düşm:ınlariyle 

rş la .. rrm, m k için. bu tat'Zda hare · 
k t etmektedir. 

ır - Trablus sınırın a topfanmrş 
olan kuvvefür, 20 000 kişi oıarak ta 

1 nmakt d r. Bunchn b şka italy 
n dwizd n it'b~ren Jurabuba'ya k, 

il r i en 150 millik b'r mesafe tlzrein
d 3 di e li tel ha tı kurduktan haber 

lı hanlara lrar§ı Mısır sınırındn 
lırı~ırlıMar 

Roma, 16 (A.A.) - 1stefani ajan. 
n Curnale Ditalya gazetesi, J;on 

ar kurulu toplantısında Mısır -
ki D rne g 'çın nlerutin tahriklerine 

ı Trabluc:garbta alınacak yeni mü -
d aa t<.d~irleri dolayısıyle, İngiltere • 
nın .ont.rolu arzusuna bağlı olan bazı 
Mı ır kurumlarının İtalyanlara karşı 

Sunu i tahriklerini diriltmek istedik -
terini öyledıkten sonra son defa Mar-
6'1 M ruk'da İngiliz espektöriı hazır 

olduğu halde Mısır sü bakanının yaptı 
ğt orüşmeyi kayd\!derek diyor ki: 

dfiüdafaası pekiştirilecek olan T.rab
lus arb karşı Eilahlı gö~mcnler bir şey 
yapamıyacaklarına göre, Sünusi tah. 
rikle ini ihya etmek neye yarar tngil
terenin Mısır maskesi altında yarattı
ğı bu tahrikler ancak bu fikri ortaya 
koyan için tehlikeli olabilir.> 

I ngili.z gemileri 
Ccbclüttarık, 16 (A.A.) - Beş in • 

giliı: torpidoıu ile bir tctrpil gemisi da· 
ha gelmiştir. 

Bir haber ·yalanlanıyor 
Roma, 16 (A.A.) - Yetki!' çeven-

1 r N d o1i ve Sirküza Umanlarmm • 
pılle kapatxldıt>ı hakkında ıngiliz kay· 
na ından çıkan haberleri yalanlamak • 
taclrrlar. 

Asambforıin yı>ni iiyelil.leri 
Cenewe, 16 (A.A.) - Asamble da

imt olmıyan üyeliklerine 42 reyle Lc
histanı, 50 reyle Romanyayı ve 45 rey. 
le Akuatör'ü 6eçmiştir. 

Cebelüı.tarıka giden lıcub 
gemileri 

Cebelüttarık, 16 (A.A.) - Ajaks ve 

Cenevreyi terketmek emrini vermesini 
haklı g5sterecek bir nokta bulunmaun.. 
İyi niyetlere başvurmak zorağı vardır, 
çllnkil Almanya size bakıyor.,, 

"Avrupanm durluğu adına felaket 
getirecek olan anlaşmazlıklardan aneal: 
o faydalanacaktır.,, 

Le' Jurnal, lta!yaya itidal tavsiye e. 
derek diyor ki; 

"Bir sömürge hareketi masraflı ve 
tesadüfe bağlı bir iştir. 

Bu iş, çok u:run vadeli bit' pan bağ. 
lama meselesidir. Bu sömürge baf'elteti. 
gene! bir barba aebcb olacak kadar teH 
like ile dolu olursa, daha zordur ... 

Fokshound ismindeki irı;iliz hcırb ge 
ır.ileri buraya gelmiştir. Başka ı;cmilCj 
bekleniyor. Avustralya illbiliz kruvazö 
rü meçhul bir yere hareket ct.:niı;tir. 

•• ,, tt 

Malta, 16 (A.A.) - Çarşamba " 
perşembe gecesi burada gece hava ma. 
nevraJan yapılmışur. 

H. l..avalin görüşmeleri 
Cenevre, 16 (A.A.) - B. Laval öğ. 

leden aonra buraya gelmiş ve BB. Ma 
dariaga, Eden ve Aloisi ile görüşm··~ 
tür. 

Cebelüuarıkın güm•y nıeth<ıli 
k<1patıldı. 

Londra, 16 (A.A.) - Cebelüttarık 

resmi gazetesi, limanın güney methali. 
nin bundan böyle gemilere kapatıldığı· 
nı bildirmektedir. 

Londra, 16 (A.A.) - Bu pazar gün 
kU ingiliz basını, B. Musolininin ulus. 
tar sosyetesine verdiği cevabı, uluslar 
sosyetesi tarafından yapılacak her tiir. 
lii uzlaşma bnergelerıni kesin olarak 
reddedici mahıyette gormektedir. 

Bununla bera er, "Sunday Taymis,, 
Cenevre aytarından alarak bastıgı bir 
vazısında şöyle diyor: 

"Burada sanıldığına göre B. Muso 
lini, Adua'da, harekıetin başlangıcından 
en fazla üç hafta sonra kazanmayı ısan. 
dığı bir gösteriş galibiyeti i-le iktifa 
edecek ve bu yengi üzerine italyan o. 
nurunun korunmasını.lan sonra uluslar 
&OS\. err-si tarafından barı ı yeniden k,, 
rı.mak için yapılacak gayretlerin boşa 
çıkmasına çah mıyacaktır 

~labada ıedbirter 
Londra, 16 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesinin h her verdiğine göre, dun 
Maltada aşağıdaki 3 buyrultu yapılınıt
tır: 

1 1. - Halkta kaygu uyandıracak ya. 
lancı haberlerin yayılma ı hır aya ka

dar hapis ve 20 lıray:ı kad r para c~. 
zasına çarptırılacaktır. 

2. - Malta ilbayı, genel dit ene za. 
rar verecek mahiyette konular u erinde 
yazılar yayan gazeteleri ihtarla veya ih. 
tarsız olarak kapatmak ve ters haı ket 
edenleri 6 aya kadar hapis ve 100 1ıra 

ya kadar para cezasına çarptırmak yet. 
kesini haiz bulunmaktadır. 

3. - İlbay. ayni zamanda yapılma. 
smı mevsimsiz gördügü, yayın •e gaze. 
telerin Maltaya girnaeaini yasak edebi· 
lecektir. 

' lııgilterenin JUısıra verdiği sö= 
Kahire, 16 (A.A.) - .. Etcihad,, ga

zetesinin yazdığına göre, Mmr başba· 
kanı ite İngiliz üsnomal komiser muavi· 
ni araımda harb halinde Mıaınn duru • 
mu ha! kında yapılan konu~lar so • 
nunda, lngiltere, Mısırın haklarından 

hi~ birisine dokunmamayı yükcnmi 
İngiliZ orunları, önce Mısır hlikümeti • 
nin iznini almadan Mısır'da hiç bir ôzel 
tedbir almıyacaktır 

Dcyli JUcyliıı bir )azısı 
Lond.ra, 16 (A.A) - Deyli Meyl 

gazetesi diyor ki: 
c Fransa ile İngiltere, harbta oldu. 

ğu gibi, aynı güven ve iyi niyetle ha
reket etmelidirler. Çoktanberi Fransa 
ile İngiltere arasında 'Savga birliği te· 
menni ediyoruz. Bu birhk yapılmış ol 
saydı. bugünkü duruma kadar gelinme. 
sine engel olacaktır.> 

Diğer taraftan, bu gazete. lngilte • 
ceye ııyasaemın dayandığı prensipleri 
müdafaa edr'ıilecek araçları .sağlamak 

üzere, yUkümşel askerlik hizmetinin ih 
dasını istemekte, ve bugünkü sıkıntılı 

durumun İngiltcrenin zaafından ileti 
geldiği düşilncesirti ileri ıllnnekte•ır. .. .... 

Adisababa, 15 (A.A.) - Memleket 
içinden yazılan üç bin giSnWH! ~cUn 

buraya gelmiftir. İmparator, buntar1 
karşı bir aöylevde bul .maNftul'. 

Düzenli ordunun talim ye eğitimiyle 

belçikah subayların uğraştılclannı bn. 
diren duyumlar berkitilmemiftir. Belç~ 
ka aubaylar,;tnın Adisababa zabıtasmrtf 

talim ve eğitimi ı1indc Jrullanılmacı içift 
Belçika ve Habeş hükümctlcri aramda 
kMuşmalar vardır. ., 
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Baı·ı~çı lngilt ~' re 
ltalya - habe!j anlaşmazJığı

aıa rlaha çok bir 1 ta/ya - in
giliz aiıJaşmazJrğı olduğu artık 
anlaşllmı§tır. Bu, ilk gününden
beri böyle idi. Sömürge seferine ' 
çıkan ( 1) devletler, geçen yüzyıl 
içinde de, çıkışta ve dönüşte İngi
liz İmparatorluğunun büyük "Sö
mürgeler Kütüğü,, nde kayıt dü
§Ürmeğ"e mecbur tutulurlardı. 
Hiç bir devlet, sömürgeler işinde, 
lngiltere kadar yetkili olamamış
tır. Düşünmek gerekir ki, lngil
tere kendi varlığına en öz plan bu 
işi her devletten geniş tutmuş ve 
denizlerin zabitasını kendi üzeri
ne almıştır: Bütün kapıları tut
muş, bütün anahtarları cebine 
koymuştur. Başka devletler sö-
mürgeci olsalar bile, deniz yolun
dan vsz geçmedikçe, lngiltere ile 
ho§ geçinmek, şarttır. 
Savaş ve savaş sonrası .bu kaide

yi değiştirmemiştir. Böyle oldu
ğu halde ltalyanın bunu bilm~ 
rnezlikten gelmesi nedendir? ltal
ya iki yıldanberi açık olarak "Tu
na durumu,, içirı ve Almanyaya 
karşı İngiliz garantisini istiyor ve 
bir türlü ele geçiremiyordu, Al
manya silah/anmazdan ·önce, A
v~sturya istiklalinin Fransa - ln
giltere - 1 ta/ya tarafından korun: 
ması yetiyordu. Fakat Alm!fnya 
silahlanmağa başladıktan sonra 
Avusturya ve Tuna durumu için 
başka türlü garantilere Romaca 
lüzum görü/meğe başlandı. Fran
~a bu lüzumu anladı ve gerekli ,"n
laşmayı yaptı. lngiltere ise, diy ·ı 
§eklinde platonik garantinin ·öt< 
sine geçmemekte ısrar etti: 

işte Roma, 1 talya - habeş an
laşmazlığma en sert edasını ve
rirken, lngiltetenin hem bu ba
kımdan hem de Tuna durumu ba
tcımmilan kendisine kar!$ı bazı 
noktaları kabul edeceğini umu
yordu. Demek oluyor ki ltalya, 
barışın dostlarını korkutan bu işe 
bile bile girişmişti. Dikkat edilir
se, görülür ki, ltalya ilk günün
denberi lngiltereye karşı geldiği- · 
ni saklamamış ve radyolarrnr ve
sair türlü propaganda vasıtalarını 
bu tarzda bit dil kullanmaya tah· 
sis etmekle sryasal bit presyon 
yaptığını da anlatmak istemt;kt~ 
/avda görmüştür. Hatta daha ılerı 
giderek doyurulmamış olan ge1?ç 
emveryalizmler ile tok ve tatmın 
edilmiş ihtiyar emperyalizm/erin 
biJe .bit kar~ılaştırmasını yapar!~ 
İleriki tehlikelerin büyiiklüğünu l· 
şaret etmiştir. 

Genel savaştan önce de, em
peryalist karargah/ar arasında 
bu türlü çekişmeler olur ve bir Fa
şoda meselesi bütün sıyasal gö~ü 
savaş bulutlarıyla örterdi. Bu~un 
ise, cekişmenin prensipi aynı kal
makla beraber tekniğini biraz .de· 
ğişmiş ?,6rüyoruz. 

Sir Samuel H oare geçenki ta
rihi söylevinde iki önemli nokta
ya dokunmuş ve demişti ki: . 

ı. lngiltere, barışın kollektil 
yoldan korunması prensipine. bağ
lıdır. 

2. lngiltere dünyanın ham mad-

Dil l)ayraınına 
ha·.vırhl{ 

Dün akşam §ehdmi.z Halkevin
de bir toplantı yapılmış ve 26 ey
lulde yaprlacak olan a:t bayramı
nın prngrammı saptamak için ko
nusulmµştur. Sonucda programın 
halkevi dil, tarih, edebiyat komi
tesi tarafından tez olarak yapıl
masına karar verilmiştir. Komite 
bugünden başlayarak kutlanacak 
dil bayramının programım sapta
yacaktır. Ayrıca o gün ve o gece 
icin Türkiyedeki bütün radyolar 
bir elden yönetilecektir. Ancak 
radyonun. hangi merkezden kul
lanılacağı ve söylevlerin hangi 
yerden verileceği henüz kararlaş
tırılmamıştır. 

Arsıulusal sağış 

kongresi 
17 ağustosta Brükselde açılan 

arsıulusal sekizinci sağış kongre
sine Tarım Bankası adma katılan, 
bankanın sağış genel direktörü B. 
Derbil St!İıleyb memleketimize 
dönmüştür. 

Kongreye 22 ulusun ı:>runta;ı 
gelmiş ve fransıı; delegesı B. Do
laport başkanhğa seçilmiştir. 
(Fransa hükümeti drş tecim da
nışmanı ve Fransa ulusal sağı~
manlar birliği başkanıdır. Abdül·· 
hamid devrinde de Tilrkiyeye gel
miştir. Birçok eserleri vardır.) . 
Üç gün süren toplantıda önemli 
kararlar verilmiştir. Önce 12 kişi
lik bir komite ayrılmıştır. Bu ko
mite sağ"ış terimlerini saptayacak 
ve Belçikadaki arsıulusal merke
ze yazacaktır. Merkez de bu terim
leri bütün üyelerine bildirecektir. 

Kongrede dilek olarak Şu ka
rarlar verilmiştir: 

- Tecim kayıtlarının kanuni bir 
belğe sayılması; · 

• Sağışmanlann genel kültür 
düzeylerinin daha yüksek bir de
receye çıkarılması için tedbirler a
lınması; 

- Sağış öğretmenlerinde aynı 
zamanda eğitim·kapasitesi aran
ması ve bunların işten yetişmiş 
kimseler olması; 

- Bütün tecim kurumlan bilan
çolarını mutlaka eksper sağışman 
lar sosyetesinden bir kimsenin in
celemesi usulünün kanunulaştırıl-
ması; 

- Devletlerin ulusal bir bilan
ço çıkarması. (Bu bilanço ulusal 
varlığı göstereceği gibi hesab dev
resi içerisinde yapılan kamusal 
hizmetlerini, ulusal varlıkta vü
cuda gelen değişiklikleri göstere- · 
cektir.) 

Arsıubsal sağış birliği ilk de
fa 1908 de kurulmuştill'. Birliğin 

soıı yedinci toplantısı 1931 de 
Bükreşte yapılmıştı. Birlik, dev· 
let ve özel tecim kurumlan sağış
larında beraberlik sağlamasına ça
lrşmağı gaye edinmiştir. 

de kaynakları ve bu kaynakların tesinin kürsüsiinflen şu tarihi di-
daha doğru bir dağıtımı üzerinde 

yevde ·bulunmasıdır: 
konuşmağa hazırdır Şu şartta ki, · d 1 · 
hu konusmalar uluslar sosyetesin:.. "lngiltere, ham mad .e erın 
de yapr/~alrdır. daha doğru bir dağıtımı için g(). 

• rüşmelere gitmeğe hazırdır.11 - Almanlarla deniz· anlaşmasrnı 
tek başına ve daha geçenlerde Dünki! ajans bülteninde "A· 
yapmış olan f ngiltere kollektif · vusturya işini görüşmek üzere in-
lormüllere zaman var ki bu kadar giliz kabinesinin bir toplantı ya-
yakcnlık göstermemişti. pac~ğma,. dair bir haber vardı. 

ltalyan sömürgeci/iğini ten- Bespelli bir noktadır ki Fransa 
kid ederken de, pek yeritJde bir kanalından, lngiltere ile ltalya a-
§ey -ki, bu hususta kendisinin çok rasında bir takım pa.,.arlıklar ya-
d aha geniş ve yumuşak görüşlü pılmaktadır. ltalyanm habeı ha-
olduğunu ·söylemeğe lüzum gö- nesinden tenzilat yapmak için 
recekti. Kaldı ki, karşı taraf! son Avusturya hanesinde ilaveler is-
llylardaki yayını ile adeta l'!gi~- tiyeceğine şüphe yoktur. Ve, A-
terenJn bütün sömürgecilik ·tarı- vizsturya istiklalini l ta/yaya karşı 
hini. ortaya koyup sermekten çe- lngiltereııin tıp_kı Fransa gibi ga-
kinmemişti. . · ranti istemesi habeş - ita/yan.an .. 

lngiltere'nin kol/ekti! barışçı- Jaşmazlığını bit .hayli yumuşata-
lığa yeniden baş vurması! §Üf!he_ cak mahiyettedir • . 
~ok ~i. çok önemlidir. ı;:_akat __ da.IJ~ lngiliz barışçılığı acaba bu ka~ 
onem/ı o/ap no~~a, uluslar ~os>;..e· d~r ileri gidecek midir? · .. - , . . -

( . d . . ' .Q.:, . . • . .. ...... f)•i'· 
~) eroi~iere anlamın a • - . . . ! . ·- - ·. . . ' . . 

ULUS 

Tokatta sarah 
' fahriliası 

fokact, 16 (A.A.) - Şehrimiz
de bir şarap fabrikası kurmak yo
lundaki görüşmeler ilerlemekte
dir. Bol füı:~\m yetistiren Tokad i
çin böyle hir fabrikanın kurulma
sm;ı büyük hir ilıtivac v~rchr. 

İzmitte at yanşlan 
·t:trnit, 16 (A.A.) - Yarış ve 

arıtma kurumu tarafından tertib 
olunan at yarısları dün yapılmış
tır. Birinci koşuyu Güler, ikinciyi 
Tayyar, üçüncüyü Alderviş ve 
dördüncü koşuyu da Yavuz adlı 
hayvanlar kazanmışlardlr. 

Ulusal talebe birliğinin 
. . 

gezısı 

İstanbul ulusal talebe birliği
nin yapmakta olduğu yarım Ana
dolu gezisi bitm~k üzeredir. Bir
lik talebeleri yarın akşam saat 
7 15 de Samsundan şehrimize ge
l;ceklerdir. Talebeler şehrimizde 
2 gün kalacaklar ve bu süre içinde 
şehrimizin türlü yerlerini geze
ceklerdir. Birliğin gezisi bundan 
sonra gidecekleri Eskişehir ilinde 
bitmiş olacaktır. 

İzmitte yangın 
İzmit, 16 (A.A.) - Sabaha kar

şı şehrimizde bir yangın çıkmış
tır. Bir buçuk saat süren bu yan
gında bir düklçan ve altı ev yan
mıştır. 

R 
Otobüsler işlemeye 

hazırlandı 
1 birinci teşrinde işliyecek o

lan yeni otobüsler için ~ütün ha
zırlıklar bitmek Ü.zeredir. 1 birin
ci · teşrinde şehrimizde 40 otobüs 
işlemeğe başlıyacak ve ayrıca 6 
otobiis de yedek olarak saklana
caktır. Otobüslere alınacak olan 
şoförlerin, biletçilerin ve kontrol
lann alacakları aylıklar da sap
tanmıstır. Soförlere 75 lira, bilet
~itere 4s u;a, kontrollara da 75 le 
80 lira arasında aylık verilecektir. 
Yaprlacak durak yerleri halkın .ve 
şehrin bütün ihtiyaçları göz önün
de · tutularak saptanmıştır. Belli 
başlı duraklar .Taşkan, Cebeci, 
Sergiönü, Sağlrk Bakanlığı, Ba
kanlıklnr, Y enişehirdir. Bunlar a
rasında işliyecek olan otobüslere 
verilecek bilet paralan bugünkü 
duruma göre ucuzlatılmıştır. Me
sela Taşhandan Bakanlıklara 10, 
Sağlık bakanlığına 7,5, Sergiönü
ne 5 kuruşa gidilecektir. 

Yeni öğretmenlerimiz 
Türkiyedeki öğretim okulla

rından bu yıl diploma almış olan
larm ilbayhklara ayrrlmalan işi 
bitmiştir. Kültür bakanlığı öğret
mene ihtiyacı olan illere kendile
ri için ayrılan yeni öğretmenlerin 
adlarını bildirmiştir. İlbayliklar 
bunların hangi' okullarda ödev a
lacaklarım saptayacaktır. 

1stan.hu1 gazetelerinin ha~yazılan 
• cie, B. Yuniis Na-

Cumhunyel · di · baş yavsımla 
diyor ki :· 

« Cemiyetl, yahu şimdiki haliyle 
tutmak değil, onu daha yükseltmek ve 
hatta evrens.el kılmak imkanı vardır. 

Yer yUzündeki bütün milletleni cemi
yet içinde bulunduı;nak imkanı yok 
değlldir, bir kere cemiyet her işi sa • 
vaşsız bitiren bir yola dökülürse ona 
şimalt Amerika cumuriyetleri birliği • 
nin dahi katılacağına şüphe nıi vardır? 

Kaldı ki, cemiyetin içinde olanlar
la dxsında kalanla.r arasındaki farklar, 
göze ~arpacak kadar belirtilmekle bü • 
tün dünya milletlerinin cemiyette yer 
almaları adeta zaruri bile kılınabilir. 

lngiliz dış işleri bakanının söylevi 
milletler cemiyetine çok parlak ve ge. 
niş ufuklar açmıştır. Bunu dört elle 

· tutarak ilerletmek insanlığın boynuna 

borçtur.> 

TA 
~ da, B . A. Şiikrü 
~ Esmer Yunanis _ 

tann iç durwuunu inceliyerek diyor ki: 
"Rejimler dalına araya müracaat yo. 

ıu ile değişmez. ihtilal ile değişir. tn. 

kilau ile değişir. Fakat Yunanistan •
raya müracaat yolunu takib etmiştir. On 
bir sene evel, kırallıktan cwnu~iyete in· 
tikal de böyle oldu. Ve bir defa bu yo.. 
lu . intihab ettikten sonra lrlya müra • 
caatr bitaraflık içinde yapmaktan ba~ 
ka çare yoktur. Kıralcrların bir emriva· 
ki yaparak kıralr getirmek yolundaki 
çalışmaları, Yunanistanın dışmda, ar!
ya müracaatın neticesinden doğan bir 
korkunun eseri gibi görUnmektedir. 
Belki de bu yanlr~ır. Fakat son ihtila. 
ti bastırmak hususunda büyük yararlı. 
ğı görülen general Paynatakos'un pa · 
ralamak ve kabin.edeki tek bir cumuri. 
yetçiyi dC'. attırmak derecesine varan 
gayretkeşlik tıaşka türlü izah edilemez. 

ZJIMJlN da, Zaman imzalı 
başyazrda dil du -

rumu bakımından mekteb tedrisatını 

inceliyerek deniliyor ki: 
"Gramer hocaları ne kadar bilgin o.. 

tursa olsun, muayyen bir kadro ile mu. 
kayyed olmadrkça bu işin içinden çıka· 
mazlar. Dil inkılabına muvafık küçük 
bir gramer herhalde boca için de, tale. 
be için de kitabsız kalmaktan çok eh. 
vendir.,, 

Balkan festi vali devam ediyor 

Dünkü sayımızda 1stanbülda 
bpyük- törenle a~ddı~t · yazdığı: 

· °'ız. Balkan festıvalı. ~ hazırlanan · 
~rogram ger~ı:!io~,. d~vam Mmek 

tedır. ResimlerinJ.fa festivale ı~ıı 
· ra k eflen bir grupu, ulusal ktlığın
,fo lliı- .-.;enci, ve güreşlerden iki 
·r· • "t·ı ""ı:.cd göstenneKtectir. · 

SAYIFA 3 

Tarım iflerimiz. 

Göçmenler 
VE 

pulluk· 
Sayın iç Balmnımı:ı 
Bay Şükrü II.aya'yo. 

Cumrıriyet hü.kümetinin yanı 
işini eline aldığı günden başlıya. 
rB.k bugiine kadar yarattığı ve 
yaptığı bin bir güzel i§ arasında 
ön sıraya gelenlerden birisi de, 
§Üphe edilmez ki, yurd dışında 
kalmış olan milyonlarca kan kar
deşlerimfaden yurda gelenlerin 
kabulü ve onlara yer ve yuva ya
parak insanca yaşamalarının sağ~ 
ıanmış olmasıdır. 

Sayın Bay Şükrü Kaya, tlışar
dan gelmekte olan göçmen işi, 
yakından bildiğime göre düzgün 
plan içinde yapılmakta ve ba§a
t1lmak.tadıc. Bu işin tamamlanma. 
sı için.yüksek vekaletinizin hazır
ladığı toprak kanunu gibi haya
ti.~ kanurılat da vardır. Ummakla 
beraber candan da dilerim ki hu 
kanunlar önürpijzdeki yıl içinde 
yurda yarar bir kılıkta kamutay
dan çıkmış , ols~n. Çalışmanızın bu 
noktada toplanmRsınr çok dile 
rim. 

Göçmen işi. bir devlet ve uıu
sun en büyiik i~Terinden &iridir. 
U !us ve devlet bu önemli işin ba
şarı ile sonuclanması için her şe
yi yapmaktan çekinmez. Yalnız 
,, yapılacak işlerde en büyük ran
dımam almak ister. Benim baya
zıdan gayem ~öçmen işlerini say. 
mak ve önemini anlatmak deiil 
hu konu miinasP.bP.tivle bazı nok
talan yliks~k dikkatinize koy
maktır, 

Yurdumuza gelen, gelmekte o
lan ve gelece-k göçmenlerin sa
.vrsrnı siz lıerkesten iyi bilirsiniz. 
Ben onları bilmemekle bP.rabcr 
davanrn büyükJüitünü anladığım 
için görüş ve düşünüşlerimi_anlat. 
mak isterim. Yurda gelen. göç
menlerden çoğu çiltçidirler. Su 
halde bunlar ya köye f!İdecelcler 
veya onlar için yeni köyler yapı
lacaktır. 

Memleketimizde genel nll.lusnn 
yüzde yetmişi ciltçi oldriğu bit 
hakikattir. Bunların kullandılrlaA 
rı tarım vasıtalarr arasında bele. 
sabanlar, en ilkel aletlerdendit. 
Çiftçilerin .elinden . frara sabanla
rrnı altp işlerine yarıyabilecPk · 
pullukları vermek taşımın he
men bir mikdar ileri gitmesfoi 
sajtlayacaktrr. Hiç şüohe etmem
ki bu yeni göçmenlerin ellerine 
ilk verilecek alet pu11uk olaca1c
tir. 

Yalnız pulluk deyip de işi /Jit 
miş sanmak do.~ru de.~ildir. M<'m· 
Jeketimizin hemen birçok yerle
rinde çeşidli pulluklara rast~PIİ
nir. En az altmış yıldRn.beri y'1r
dun çeşidli yerlerine, ilbay/ar, ko 
mutan/ar, şarbaylac, tartm bakan 
ları, mahalli idareler zaman za. 
man pulluk getirmişlerdir. Bu ge
tirilen pulluklarm mahalli ihti· 
yaçlara uygun olup olmad1kl1trı 

ve bunlarrn yedekleri hic dfö::;j. 
nülmemiştir. iste bu yüufon,fir 
ki, getirilen pulluklar köyliive 
zorla daj!ıtılmr~ olsalar bile kul 
lanrlmaksızrn çiftliklerde. köyln 
de olduğu f!İbi ka1mı..:trr ve yahut 
acantaları lstanbul, lzmir, Adamı 
gibi büvük ~ehirde brılurm1'1 irim. 
seler, dünyamn çe.(\idli lahrikRh 
tından getirdikleri vul/İıklarm i'\t• 

yarayıp yaramadrklarmı srasttr· 
maksıım borclandırma ,..;1ırPth(1e 
satmışfardır. 

Dört yıl önoe Ankara'd'a ton 
larıan büyük tsırım knngrP~inrf e 
pulluk is.i gö-rii<iüMü. MemJPk"t; 
mizde kullanrTac~k oullvk tioleri 
nin santanmaı;;ı k:,r:Jr]."!ştırr1ffr vp 

pullukları yapabil1>f!ek yİrTTJidr·rı 
fa7.T::ı l11hrika ve Btn1vc old11;;rı tf<J 

anlaşıldı. Yarı resmiK mahivefte 
oll!n bu kongre kararları devfrt 
hesabına ele alma•·Pk bir '<'~ '"'· .<. "l ~ 
yılabilir. Bu defa Trakyamır.c1 gc:: · 
l~n f(öçmenler i~in oldnkca önem
lı mikdarda f)ullnk ve di~er tarrm 
aletleri almacağr işitflmistir. Es' 
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Komşuiarımızda Jl 'y , j .8iliyormusunu 
neler oluyor? abancı gazetelerde okuduklarımız! ki ? . . . 

lRAN'DA : - - - ..J 

§ İran hülümeti Rusya ile im
za edilen tecim anleşmasmı mec
lise vermi§tir. Bu hususta Tahran 
Basını tecim anlatma imzası gü
nü verilen şölende Sovyet nısya
nm Tahran elçisi B. Teherik ve 
Başbakan Furugi hanm karşı -
bldı diyevlerini re·r _diyor ve mem 
nuniyetlerini meydana vunıyor. 
furugi hanın diyevinden şu par· 
çayı alalDll : c lrnza ettiğimiz bu 
anlapna iki tarafı da memnun et
miştir. iki tarafı memnun edebile
cek bir anlaşma herhalde d~ğru 
"e yeritilebilir bir anla§madD'.,, 

« T-ahran ,, gazete~ ~nnu yazı
yor: 

« Sovyel rusya. endüstrisinin 
tarımsal ham maddeye ihtiyacı 
vardır ve burası bize açılmıt iyi 
bir kapıdır. Diğer taraftan biz de 
ekonomik kalkınmama ve hele 
tanmımw düzeltmek için pek çok 
makine lazımdır. Esasen ekonomi 
yön:·nden olduğu gibi coğrafya yö
nünd · n de bakacak olursak yalnız 
S1'vyet rusya'nın bize hwıJan aai
hyacağım görüriiz. ,, 

IRAK"TA : 

§ 1 rak'ta yükümsel askerlik ka
nununun tatbikine başlanması üze
r ·~e seyyar aşiretler arasında an -
' ;mazlrk baş göstermiş ve aşiret 
b:işkruılan kanuna ba~eğen adam
lan öliimle tehdid etmişlerdir. 
aşiretler yükümsel askerliği kabul 
etmemeğe karar vermi§lerdir. 

§ Irak kıralı birinci GazPnin 
tahta çıkışının yıldönümü olan 9 
eylôl büyük törenle kutlanmış ve 
lnrala birçok yerlerden kutlama 
telleri gelmiıtir. 

§ Irak kırahnın amuc:aaı Emir 
Zeyil ile kıral arasmdaki anla~ -
mazlık kotanhm§ ve Emir Zeyit 
Berfin elçiliğine alaDDUJlir. 

§ Irak krralrnm tahta çıkışının 
yrldönümü gÜnünde Bağdad rad -
yosu da işlemeğe başlamıtbr. Yal
nız ıes Suriye ve Lübnan' dan çok 
hafif isitilmiftir 

SURİYE'DE; 

§ Lübnan' dan Eritre'ye timdi
ye kadar 150 kişi gitmittir. Dört -
yüzü lübnanlı ve üçyüzü ermeni 
olmak üzere yediyüz kifi kendile
rini göniillü kaydettirmişlerdir. 

§Suriye kültür bakanlığı Jiice 
komiaerliğe bat~k her yıl 
yetiımekte olan öğretmenlere yer 
bulmanm mümkün olmamaamdan 
dolayı kız. ve erkek öğretmen 
okullarının kapatılmasını istemit
tir. 

ki hatalara düşmemek için, hiç 
olmazsa oralarda İ§e yarıyabile
cek pulluk tiplerinin şaşmaksızın 
saptanması gerektir. 

Ben bu soravı birkaç kişinin 
sırtlarrnda görmek İstemem. isa
betin daha fazla olması için esas 
ö'!-evi .olan Tanm Bakanlığmm 
tıplcrı saptaması gerektir. Bu 
tipler saptandıktan sonra onlan 
memlekette yaptırmak kolaydır. 
Memleketimizde pulluk yapabile
cek sanat seviyesi vardır. Fabri
kalar vardır. Tipler saptanarak 
§artlar ilan edilecek olursa bu 
pulluklar herhangi bir yabancı ül
Tcedl3n getirilecek olandan aşağı 
olmamak ve onlardan herhalde 
doıha ucuz yapılmak üzere sağfan
mak imkanı vardır. 

Konu geniştir. Başladığımz 
t~lerde bas.arınız vardır. Ben o 
ha~arıyı burada da !(Örmek iste
rim. Ciinkü bu öyle bir hareket· 
tir ki memle/cPtte yaratılmasınr 
istcrNeimiz sanat hareketlerinin 
bir kısmrnm l:alkrnmasına sebeb 
olacaktır. Bunu, ~Üt>he etmem ki, 
siz de istersiniz. lsin önemsiz ta
ralı sayılsa da brı isle yakından 
flgilenmenizi candan saygılarım
la dilerim. 

Kastamonu yl :vı 
Tahsin COSYu\1~ 

İtalyanın sıyasal manevrası 

Bu tara/tan habq - ita/yan anlQ§mazlığı Cenevre'de konufulup darınken öte taraftan /tal. 
Y'!nın. almanlarla bir dostluk kurması, Avrupanın ııyasal hadiselerinden birisi olarak telak
kt edilmektedir. Bu hadise, Berline giden ve kararltJ§mış günden üç halta önce güven 
mektubuna mnan yeni ~talyan elçisi Atto_liko ile Hitler arasında geçen sözlerle belirmiştir. 
Bu 1ıya.al manevraya daır, ayn ayn partüerin organı olan iki ingiliz gazetesinin dii§ün
celerini el ilimize çeviriyoruz: 

Deyli Meyl'in bir hetkeHi 

Bu fa§İ.at İngiliz gazetesi lngüıe. 
reyi ulııslar sosyetesinden 

rıl;mağa çağınyor 

10 eyJ(il 19JS tarihli Deyli Meyl ga.. 
zetesi "Almanya ve ltalya,, başlığı al. 
tıada yazmış olduğu bir başbetiede di
yor ki: 

İatlya iJe Almanya aı asuıda bir an.. 
laşma yapılmaık üzere olduğıı haberi, 
Avrupa i~ktinin fU buhranlı zamanm.. 
da büyük .bir önemle almmağa değer. 

ltalyannı yeni Bedin elçisinin Bay 
Hitler tarafmdan pek iyi Jı:abul edilmit 
olması çok anlamlıdır. 

Güven mektubun\ID verilmesi, karar. 
laştmlmış olan günden tiç hafta önce 
yapılmış ve bıı aırada iki taraf da çok 
dostça sözler söylemişlerdir. 

Dün de ita1yan elçisi Nurenberg'de 
toplanan Nazi kongresinde bulunmak 
üzere yola çıkmıştır. 

Onun orada bulunması, ıiıki memleket 
arasındaki ilgilerin bir hayli değişmi§ 
olduğunu gösterir. 
~ılıklı söylenmiş olan sözler ara

sında beraa,er çalışma ve elbirliği ba. 
hisleri geçmiştir. Buna büyük bir ö. 
nem vermek gerek.tir. Çünkü her iki 
devlet de bugün dünyanın en fazla si. 
lahlanmış iki devletidir. İkisi de artan 
nüfuslarını yer1eştirmek için yeni top
raklar almak ihtiyacındadırlar. Bu iki 
devlet de uluslar sosyetesinin işlere ar. 
sımasmdan kocunmaktadtr. 

Dilediğini elde edememit olan bu 
iki devletin asığlarmı varlıklı devlet. 
lerin asığları bir arrada incelemek gü.. 

nün birinde bunların sabırlarını tükete
bilir. 

Bu dunun, üzerinde durup düşün. 
meğe değer bir konudur. 

Almanya ile İtalyanın Uluslar sos. 
yetesine kartı olan durumlarında bir 
yakınlık ve benzerlik vardır. Almanya, 
Japonya ve Amerıika Birletik devletle. 
ri gibi sosyetenin dışmdadır. İtalya, 

içinde olmakla beraber sosyete tarafm
dan biteviye tahrik edilmektedir. 

Bu iki büyilk devletin bu durumu 
karpsında lngiltereni.ıı bütün dıf sıya. 
sasıtıı bu değer ve itibardan dO~üş 

ıosyeteye dayamaaı apaçık bir çılgm. 
lıktır. 

Biz, ~nevreden uzaklqmalı Ye ken. 
di kendimize ırilahJanarak yalnız Jncn· 
di uığlarımızı düşünmeliyiz. Böyle 
bir hareket, dominyonJar tarafından da 
hoş görülecektir. 

Kanada Bap<e'kili B. Bene6, bugün. 
•fÜ arsıulusal durumu anlatan bir aöy. 
!evinde "Kanadanın, dcğrudan doğruya 
kendi asığlarmı ilgilemiyen herhangi 
bir çatışmaya karışmaktan geri doraca. 
ğım,, söylemişti. 

İngiliz ulusu, dünyanın herhangi 
bir tarafında yahut her tarafında bap· 
nı !belaya sokmak dileğinden çolı uzak
tadır. 

Bizim asığmıız. barıpn devarnmda,, 
uzun buhran yıllarmdan sonra ele ge. 
çirilmiş olan genliğimizin bozulmama
sında, imparatorluğumuzun konmma· 
sındadır. Bütün bunlan da UlUıllar 

Sosyetesinde fiye olarak yapabilmemiz 
imkinsızdu. 

Bizim bugünkü müdafaa araçlanmız. 
o "kollektif güvenlik., deni~n ve nere. 
de bir patırdı, bir güriiltil çıkarsa ora. 
ya burnumuzu sokmamızı gercıktircn 

sistem içinde çalışmamrza elverişli ol
maktan uzaktır. 

Bizim bu müdafaasızhğnnız ve düı 
künlüğümüz, sıyasamızı arsıulusal İ§ 

adamlarının dileklerine göre yönettik. 
çe artacaktır. 

Bu, devam" etmemelidir. Silahsız bir 
ingiliz imparatorluğu kurmak bir teza. 
da dii§mek demektir. Çilnıkü silahsız 

bir ingiliz imparatorluğu, onun yoklu. 
ğu demektir. • 

Uluslar Sosyetesine ...bağlandıkça, 1n 
giltere için biricik istikbal, zayıf ve 

müdafaasız kalmaktır. Bu aıyuanın de
vamı, bizi adam kuvvetlerinden de 
mahrum edebilir. Zira genclerimiz, 
başka1arınm adına ve he&aa>ına barba 
girişmek .için askerliğe girmekten. bak. 
lr olarak, ·kaçınacaklardır. 

Gerçek bir ingiliz sıyasasınm ilk 
hareketi Uluslar sosyetesinden ayrıl. 

mak ve hemen silahlanmağa girişme.k 

olmalıdır. 

Bunu yapmazsak, bütün etkilerimi?. 
sönecek ve ingiliz adındaki şeref, ağız
da kal:ınıı bir masala dönecektir. 

Sıy.asal bir manevra 
10 eylal 935 tarihli T•ymis gazete. 

si ••SlyasaJ bir maıwvr•,, başlığı altında 
yazmq olduğu bir baş betkede diyor ti: 

Habeş - italyan anlaşmazlığı Cenev. 
rede Uluslar Sosyetesinin asamblesinde 
konuşulduğu ve herkesin gözlerini o· 
raya diktiği bir sırada R l\fosolini fır. 
sattan istifade ederek Berlin'de sıya. 
sal bir hareket yaptı. 

İtalyan elçisinin gUven mektubunu 
vereceği tarih, umulmadık bir surette 
önceye getirildi ve elçi, pazar günü gi_ 
bi tören yapılması adet olmıyan bir giln. 
de hem 1kendisinden önceki elçinin ve. 
da mektubunu, hem de gUven mektubu. 
nu sundu. 

Söylenmesi adet olan sözlerde Bay 
Attoliko, teşrifat buclarını aştığı gibi, 
alman • italyan ilgilerinin bugüne ka· 
dar gösterdiğj durumun da ötesine geç.. 
ti. 

İtalyan elçisi, Avrupada barıı ve 
kuvvet dengesi kurmak için çabalandı. 
ğı şu sırada İtalyan - alman ilgilerinin 
yüksek bir dereceye çıkarılacağından 

bahsetmiş, İtalyanın bugün bütün ulus. 
lardan kendisinin haklı asığlarına, o. 
nun öteki ulusların haklı uığlarma göa. 
terdiği derecede saygı beslenmesini is· 
tediğini söylemiştir. 

Elçi, ikisi de tüzeden başka his; bir 
feyin devamlı ve sağlam olamıyacağına 
inanan iki u1uıun dostça elbirliği et. 
mesinden büyük faydalar geleceğ.inP 

emin olduğunu da bildirmiştir. 

Bu sözlere daha tutumlu sözlerle 
cevab veren Bay Hitler, faşU;m ile pas.. 
yonal sosyalizmin elele verme&ind<:n 
yalnız iki memleketin değil, bütün dün. 
yanın asığlanacağını söylemiştir. 

İtalyan bükümetinin Berlin elçisi 
ağzından işitilen bu aöıı:lerde ne gibi 
bir erge güttüğünü anlamakta yanılma 

ğa imkan yoktur. 
Eğer italyanlarm iıotedikleri tiizc 

bir takım çevenlerde tanınmamışsa, bu. 
nun başka çevenlerce tanıtılmasına uğ. 
raşılacak ve İtalyanın .kuvvetli ve ulu. 
sal onuru Almanya tarahndan tanıla· 

cak olursa Almanyanmki de İtalya ta
rafından tanıtacaktır. 

Bundan İtalyanm elbirliği sryasaaı. 
nı başka tarafa doğru değiştirdiği an.. 
!aşılabilir. Sonra Fransa, bu elçinin 
söylediği sözlerden başka türlü anlam
lar da çıkarabilir. 

Bu yazı okunurken lngilterenin 
kabul ediletıilir alman dilekleri Ü%eriD
de dostça konuşmalara hazır bulundu
ğunu göstermiş orduğu kolayca hatır. 
!anabilir. 

Yalnız §utası vardır ki İngiltere 
bütün andlaşmaların esaslarına saygı 

göstererek genel bir surette her alan
da anlaşmalar yapılmasına ve bunun 
toptan olmasına taraftar görünmüş. 

böylece arsıulusal gilvenliğ.i kurtanna.lr 
ve korumak istemiştir. 

Uluslar Sosyetesi andlaşması, öteki 
anla~ ve andlaşrn.aların ancak hel' ta. 
rafça gerekli görüldüğü tcW<dirde tadil 
edilmesine imkan verir. 

Asamble başkanlığına seçildikten 
sonra söylediği teşekkür söylevinde B. 
Beneş, sosyetenin «dünyaya barış vere. 

bilmek için yeni araçlar bula.bilmek bu.. 
ıusunda gereken kuvvete• ve yetkiye 
ıahib olduğuna güveni olduğunu .. söy· 
lemiştiı:. 

Bu yeni araçları bulabilmek için a. 
çık konuımak Ye ihtiraılan tatmin e. 
dilmiş ve edilmemiş ulu.lann arasmı 
bulmak gerekecektir. 

Herhalde bu yeni ödev, Uluslar ~ 
yeteaini yeni zorluklar karpama koya
yor demektir. 

Avrupalıların Afrikadaki sömürgeleri 
11 eylfı.l 1935 tarihli Noyes Viner 

]urnafdan: 

Fransız sena üyesi Şad Dümon. 
italyan _ habeş anlapnazlığı dolayuiy
le Afr.iıkadaki sömürgelerin yeniden 
paylaşılmasını ileri sürüyOl' ve harbı.n 
önüne geçilmek, Briyan - Kellog pak· 
tı yerine getirilmek isteniyorsa, Ulus. 
lar Sosyetesi paktının 19 uncu madde 
&i yeniden ortaya çıkarılmalı, İtalya. 
nm haklı olan istdtler..i gözden geçiril.. 
melidir, diyor. 

Afrikada, müstakil iki küçük devlet 
olan Llberiya ve Hahqistandan aonra 
geri kalan bütün topraklar Avrupalı. 
lann sömürgeleridir. 

Afrika haritama bir bakıhnca bir. 
denbire iki ıey g~e çarpnaktadu: 
Bunun biri, Afrikadald toprakların en 
çoğu büyük Britaııyanın dinde değil, 
Fraıuıanm egemenliği altında olduğu, 

fakat buna karp. Akdenizde olduğu 
gibi büyük Britanya, dünya yollan il. 
%erindeki önemli geçidlerin anahtarla
rını kasasına koyduğu meselesidir. Fas 
ktyıları Cebelüttarık ile, Şapdenizi, 

Port.Said ve Aden kayalıklarındaki is.. 
tibkimlarla kapanmaktadır. Hind Ok· 
yanwsunon geçidkri de Sokotra ve a 
miral adalan ile tutulmuştur. Kap ve 
Umut burnundan geçen yolun arkası.. 
na kuzay Afrika birliği ,.:!rleştirilmi§, 

sömürgelerin çoğu frar. .... z_arm elinde 
olan doğu tarafındada, Gambiya, Ni. 
geriya. Livra Lcone sömürgeleri ve al
tın kıyıları ite büyUk Britanya. en ö.. 
nemli noktaları egemenliği altına al. 
mıştır. 

Toprak çokluğu baknnuıdaA Fran· 
ııa, 20,000,000 kilometre murabbaı yu 
tutan sömürge ve mandası altındaki 

topraklan ile birinci gel~yor. Buna 
karşı büyük Britanyanm 11,000,000 ki. 
lometn murabbaı yeri vardır. Fakat 
nüfus ba.k:mıından. Fra.manm 35,000,000 
kişisine karp, büyük Britanyanın AfrL 
kadaki sömürgelerinde 60,000,000 nü
fusu vardır ki, Fransaya kat kat Ustün. 
dür. Bundan başka ingilizlerin Afrika. 
da.ki sömürgelerinde Fransaya üstün 
olan daha ıbir tarafı vardır ki, o da, Mı
sırdan başlayan sömürgelerinin tA Ka. 
pa kadar zencir gibi biribirlerine baf. 
h olmalarıdır. 

1914 de işgal edilmiş olan lıtwrıo 

üz•rindeki manda ha.Jckı teorik olarak 
k:aldırılmıı bulunuyorsa da. bilyilk Bri
tanya, pratik bakımdan, önemi olan 
tekmil noktalarda egemenlik haklarını 
sağlama bağlamr~tır. 

Ekonomik bakımdan büyük Britan. 
yanm &ômlirgeleri Fransanın ısömlirge. 
!erine Ustündür. Aralanndaki nisbet 
60 :1 dir. Elmas. altın, balı:tt, fil dişi, 
kauçuk, §'Cker, gilii maddelerin hemen 
hemen ya hep~ ve yahut da çoğu bü
yük Britanyanm sömürgelerinde çık.. 

maktadır. 

Portekiz, Angola, Mozambik, ve 
Kapver, Madeira adalariyle Portekiz 
Ginea'siyle Afrikada eskidenberi elin. 
de tuttuğu sömürgelerini barbtan son· 
ra da koruyabilmiştir. Yalnız İspanyol. 
larrn durumu başkadır. Bugünılru gün. 
de İspanyanın elinde, yalnız hava ve 
iklim güzeJHğinden başka hiç bir şeyi 

§ Faşizm lspanya' da tutun 
ma Jı. İspanya hükfımeti nered 
bir faşist bulursa yal a .. ına yapışı 
yor. Netekim, iç Bakanlığının b i 
emri üzerine Lautinder i!inde n 
kadar faşist yurdu va rsa h epsi ka 
panmısbr. 

§ Aşırılık, h e r yerele ve her za 
man aşırılıktır. Habeşistan lıüku 
meti bile, İtalya ile arası hem açı 
hem de çok gergin olduğu hade 
ltalyaya karşıt halkı helecan v 
heyecan İçinde bırakacak yazıla 
yazdıklanndan üç gazeteyi ka 
patmıstır. Gazetelerin adlar 
« Hat·cş sesi ,, , " B'\nş yolu ,, 
"Çığırcı., dır. Gazei:el r' n direk
törleri hapsedilmisl"'rr "r. Habeşis
tanda aln da.ne gazete çıkmak 
olduğuna göre. yan-ıı kapanm 
demektir. 

§ Şarlo birçok ağlatacak gü
lünç hallerimizi arayıp bulan bil· 
ıahsiyettir. Yeni hir filim eevir
meğe be.ılıyan Şarlo bu filimde. 
büyük bir fabrikada işçidir. Yıl
lardanberi bütün işi gücü. ayni 
yerde, ayni makinenin, ayni p.u
çasına ayni vidayı Yidalamakhr. 
Günün hirind... Şarlo sapıtıvor, 
fabrikayı bırakıp kaçıyar. Göz, 
kulak. borun dti~e hasılı herfe 
vida diye gö.rüvor. 

Simdive kadar filim buraya 
dar çevrilmiştir. Arkasmm nasıl 
geleceği henüz belli de<!il. 

§ Avusturyanm tanınmış yazı
cılarından Bavan Mybaniski, bun
dan birkaç gün önce bir narça 
fazlaca imıiş bir )lalde Berlin so· 
kaklarmda otomobilini sürme<Ye ., 
başlamı~ Yol dar gelmiş, trotu
vara çıkmış ve hircok yolculan ci~ 
nemiş. Hic aldırmadan voluna de· 
vam etmek İsteyım bayanı, polis
ler zorla durdurabi!misla'r. Simdi 
ceza evinde yatryormus. 

§Bazı İnsanlarda üsnomal ha
reketlerle göze çarpmak hırsı var
dil'. Bu tertip insanlardan yeni evi" 
bir çift, bundan birkaç yıl önce 
beygir sırtında Viyanadan kallia
rak Hindistana gitmeğe karar ver
mişler. 1926 yılı nisanında Viva
ııadan hareket eden hu cift Ma
caristan, Yunanistan, Türkiye, A
rabistan ve İran volu ile Afgania.
tana gelmişler. Efganistana var
dıldarı zaman azımaya rastlamı.t
lar. Türkistandn &OV\'f'lt isyarları 
taraEından yakalanarak hRosedil
mişler. Oradan yakalannı krll'· 
ta.rdıktan sonra Çine gec.:mişleY, 
Çınde çap11lcularm eline clüşmüş
lar. Lafm kısası, binbir belayı at
latbktan sonra Kalkütaya gelm!ş. 
ler. Bugünlerde Viyanaya dön
müı olan bu atlılar dillerde des
tan olmuılardırr. Şimdi yeni bi-, 
proje hazırlavorlarmı,, yeni proje 
leri Kahlre'de atlarına bin"!rek 
Kap'a gitmektir. 

§ Her d~vlet hava kuvvetlerini 
yenileştiriyor, büyütüyor. Arjantin 
hükiimeti de kongreye yapmrq ol
duğu bir teklifte bu uğurda h~. r
canmak üzere 22 milyon pezo iı;. 
temistir. 
============================~ 

olmxyan Kanariya adalarından ıronr:ı . 

vaktiyle sahibi bulunduğu büyük ölcii 
deki sömürgelerinden arta kalmış ve 
dar bir şerid halinde olan Rio dö C r.-, 
kıyıları ile her yıl, ıronsur kan ve pa. 
ra fedakhlığı yaptıran Fas manda11 
kalmıştır. 

Belçikalıların Kongo aömürgesi e. 
konomik 'bakımdan ç<>k kıymetlidir. 

Belçikalılar dünya harbında itilaf dev
letlerinin yanını tutmuş oldukları hal. 
de, kazandıkları sömilrge, 57,000 kilo. 
metre murabbaı bir yer tutmaktadIT. 

Versay andlaşmasında alman sömı.ir. 
geleri paylaşılırken, ingiliz aslnnJ 
2,000,000 kilometre murabbalık bir Jo'k
ma yuttu. Buna karşı Fransa, değeri 

düşük 600,000 kilometre muro.bbaı, Bel. 
çika da, yukarda söyled: ğim .. giıhi 

57,000 kilometre murabbaı yer al clı. 

f talyaya gelince, kendisiyle hi rl k. 
te harb edenler. Londra paktın hiç J. 
dmş bile etmediler ve onu ı\ ' · ;ırl ld 
paylaşmada da ceblcr i bomlı it 

çıkardılar. 
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yanı basında ve grup halinde Yu 
nani tanı gösteren 5 büyük pav
yon ve özel kurumlan orunt:ıvan 
45 kücük pavyon var. Yeri Lmir 
ürsnilusal panayırının aşağı yu
karı iki büyüklüö-ündedir. Ge~en 
yıla ı<ıyaslanırsa girenlerde yilz 
de yirmi derecesinde fazlalık v~r
dır. 

Rıhtım boyunca uzanarak be
yaz kule gerisine geçen asfalt yol 
dG~ u paırıvır alanına daya:~ıyor. 

Şehir ve hele bu yol bayraklarla, 
otlarla süc;tenmistir. Sık, sık ma
vi - beyaz yunan bayrağı yanı ba
.. mu:ı güzel türk bayrcıkla:-rnm 
cta1r,.alandıgr gtirülüyor. Taksile
:-m !enerleri hizasına takıl·ms fi
lamah bayraklar herkesi p:mayı
ra c.ağınnaktadır. Atina'dan fün 
kalkan özel treni karşılamak için 
hazırlık yapmış efzun, p~lis, okul
lu rnii~rezeleri, her taraft2n ve ~e
lıirden akı~ gelmiş büyük halk ta
bakalarının dalgasını .zorla tut
maktadır. Tiirkçe bilmiye-n yok 
gibi·iir. Bünik yol üzerindeki o
teller panayıra giren memleketle
rin ve hele balkan birliğine girmiş 
mel)lleketlerin bayraklariyle ~r
tülüdUr. 

Denizde bastanba a süslenmiş 
gemiler arasında, yarın lstanbula 
hareket edecek olan yunan filosu 
da vardır. 

Saat dokuzda Atina treni gel-
di. Dün gece türk - yunan anlaş
ma görüşmelerinin bir kısmına 
trende devam edilmek ve ertesi 
gün beraberce dönülmek üzere 
çağrılmış olan delegelerimiz de, 
yunan hükümeti adına panayırı 
açmağa memur olan, Tecim Ba· 
kanı B. Stephanopoulos ile bera
ber geldiler. Bu zat yunan 
kurulunun baskanıdır, Yunanis
tan'da zekbı, bilgisi ite büyük bir 
ün kazanmıştır. 

Dört bakan, Atina'dan gelmiş 
büyük işyarlar, elçiler, konsolos
lar, tecim ataşalan, büyük bir ka
labalık teşkil ediyor. B. Stepha
nopoulos ortada, en önde ilerli
yen kurut, karşılamaya gelmiş 
kunıllann sık sık sevgi :ve ilgi 
gösterilerile karşılaşmaktadır. El
çimizin burada ve bütün Yunanis .. 
tanda kurduğu büyük bir popula
ritesi vardır. 

Uzun ve taylan boyu, ve yüzün
den hiç eksilmiyen tebessümü, 
göze batmıyan fakat gayet güzel 
ve özenli giyişile tanrmıyanlara 

bile bu kim diye sordurtuyor. 
Rumcayı İzmir aksaniyle söyti
yen tecim ataşalanmız da burada 
pek çabuk tanınmış ve sevilmiştir. 

B. Stephanoeoulnc:;'un resmiğ 
açış söylevinden şarbay, Make
donya genci ilbayı, sergi genel 
direktörü, sergi yönetim kurulu 
başkanı tarafından verilen söylev
ler dinlendi. Atina'dan son aylar
da sıcaklığın gölgede 42 santigra-

dt düşmemesine karşı, Selanikte 
22 ile 30 arasındaki ılık hava, bü
yiik Atina kalabalığına, izdihama 
karşın neşe verdiği görülüyordu. 

PAVYONLAR: 
Pavyonlardan uzun uzadıya 

bahsetmiyecegirn. Yalnız şu nok
tayı hepimizin ve hele türk pav
yonunu hazırlıyan ve bu pavyon
da teşhire ist-irak edenlerin bir 
dakika aklından çıkarmamasında 
büyük, ulusal fayda vardır: 

Atatürk Türkiycsinin bütün 
balkanlarda tarihin ve tarihimizin 
hiç bir devresinde görülmemiş 
l:J • .. yük, çok büyük bir prestiji var 
dır. Her türk, türküm dediği, türk
çe konuştuğu zaman, karsısmda
kinin gözünde parlayan takdir ve 
sevgi ı~ıltısından bunu açıkça an
lar. Dünyanın her tarafında da 
durumumuz Atatürk'ün sayesin
de budur. Bu itibarla türk pavyo
nu, mevcud pavyonların içinde en 
çok gezmen, en çok ilgi çeken 
yerdir. Halkın akışı, gelişini dü
zenlemek için, panayır işyarlan 
çok zahmet cekerler. Tecim Ba
kam B. Stephanopoulos pavyo
numuzda özel bir söylev vermiş, 

Kemalist Türkiyenin sosyal ve 
sıyasal büyük devrimini takib e· 
den ekonomik savaşını takdirle 
anarak en büyük ve şerefli dost 
diye vasıflandınnıştır. B. Stepha
nopoulos'a göre, Türkiye ve Yu
nanistan, "bu iki büyük kardeş u
lusun vatanı,, , biribirini tamam
lıyan özel bir ekonomik durum 
göstermektec::~ir. Bunu gcrçekles
tirme atanma ulaştırmak bugü
nün ihtirasıdır. Pavyonumuzda 
inhh;ar içkileri ve cigaralan ile te
miz bir büfe hazırlanmıştı. Önem
li z~tlara bilhassa cigaralarımız
dan bilyük paketler ikram edildi. 
Sergi komiserimizin yunan baka· 
nını karşılarken söylediği şu cüm
leler de çok iyi etki yaptı: "Bu 
pavyonu, icindekilerle, bugünkü 
ekonomik Türkiyeyi olduğu gibi 
gösterebilmekten uzaktır. Bunu 
ilk söyliyecek biziz. Daha ziyade 
büyük karde ulusa kar r her ve
sile ile her türkün içinden taşan 
içtem sevgi ve bağlılığın bir ifa 
desidir. Önümüzdeki yıl bu pav
yonu ekonomik Türkiyeyi göste· 
recek hale getireceğiz.,. 

Zenginlik ve teknik itibariyle 
en güzel pavyonlar, yunan pav 
yonlan, sonra italyan, sonra Ar
navudluk pavyonudur. Bilhassa 
Yunanistanı vilayet vilayet gös
teren büyük pavyon çok değerli
dir ve sanathdır. 

İstasyondan doğruca panayır
ın açış törenine scvkedilmiş olan 
kurulumuz, merasim bittikten 
ve resmiğ pavyon gezintilerinden 
sonra "Büyük Türk,, ün doğduğu 
evi görete vardılar. Başka bir ya· 
zımızda, Selanik uraymın satın 
almak ve Atatürk anılariyle dolu 
bir müze haline getirmek kararını 

(B~ı 1. inci sayrfc.da) 
buçukta bitti ve değerli türk gUre§Çile. 
rl bize Balkan şampiyonluğunu tekrar 
kazandırdılar. Stadyomdan radyo ile 
bütün memlekete hatta dünyaya yayı.. 
lan atkı' sesleri bütün rru:mleketin his
lerine dilmaçlık etti. Birkaç gündür 
temiz bit' spor duygusiyle çarpışan Bal· 
kan gcnçlıiğini ve bunlar arasında birin. 
ciliği kazanan çoouklarunızı içtem bir 
sevgi ile kutlarız. Tekn~k sonuçları ya.. 
zıyoruz · 

IJördiirıcii climirıasyon somıçları 
56 - kiloda: Romen Tajor Hüseyini 

sayı hesabiyle yendi. 
61 kiloda: Yaşar Romen Mitanofu 

sayı hesabiyle yendi. 
66 kiloda: Saim romen Borlovam 

tuşla yendi. 
72 kiloda: Yunan Zaharyas yugos

lav Fişcri tuşla yendi. 
79 kiloda: Yunan Safaki romen 

Kokoşu tuşla yendi. 
87 kiloda: Romen Zeımbah yug-oslav 

Polkoviçi tuşla yendi. 
Ağırda: Çoban Mehmcd yugoslav 

Begaçı tuşta yendi. 

'on elimimısyon sonuçları 
56 kiloda: Romen Tojar yugoslav 

Tot'u sayı hesabile yendi. 
61 kiloda: Yaşar yunan Salis'i tuşla 

yendi. 
66 kiloda: Romen Borlovan yunan 

Batanidis'i sayı hesabile yendi. 
72 kildoa: Yunan Zaharyas Romen 

Bati Valatin'i tuşla yendi. 
87 kiloda: Mustafa romen Zembahı 

sayı hesabile yendi. 
Ağrrda: Çoban Mehmed yunan Ya. 

las'r tuşla yendi. 
GUreşlerden sonra ringin etrafına 

blitiın tak•mlar toptandı. Birinci, ikinci 
ve üçiincülerin madalyaları verildi. Her 
katagoride mad:ıtyalar dağılırken birin
ci gelen güreşçinin ulusal marşr çalını· 
yordu. Bütµn Balkan ulustan bayrak • 
lan bir araya toplandı. Halk bir ağız • 
dan 10 uncu ytl marşını okudu. İlbay 

adına kapanma diyevi söylendi. Konuk
larımızdan memleketlerine At;\türk ilin· 
den selim g6tUrutmesi rfca edildi. Kor 
General enspekter Fahreddin ringe çıka· 
rak büt~n sporcuların ayn ayn ellerini 
sıktı. Ondan sonra birlcşmi! bayraklar 
önünde mızıkanın çaldığı birlik marş -
tarını hep beraber dinlediler. 

Uzaktan ve Balkan devletleri başkan· 
tarından dördüncü Balkan kongresine 
gelen telgraflar okundu ve alkışlarla 

karşılandı. Bu arada Türkiye'ye gelm~k 
üzere yola çıkan Bulgaristan atletizm 
federasyonu başkam B. Dimitriycf lva
nof'un öldüğü bildirildi Bu acı haber 
genel bir acı uyandırdı. 

Balkan güreııleri sonunda türkler 17. 
romenler 10, yunanlılar 9, yugoslavlaı-
6 puvan kazanmışlardır 

verdiği ve Selaniğin ve Selaniğe 
gelen bütün yabancıların ~n bü
yük ziyaret yeri olan bu evı oku· 
yuculanmrzla beraber gezeceğiz. 

A.DOGAN 

Türk Hava Kurumu 
• • 

t\ ydın köylerini geliştirmek için 
alınan tedbirler 

Aydrn: (Özel aytarımızdan) - 11· 
bayımız Özdemir Günday ilimize ge_ 
len bütün ilçe ve kamunları dolaşmıştı. 
Şimdi de köylere kadar bütün ili dola
şarak inceleme gezisi yapmaktadır. 0-
teygün yanında saylavımız Nuri G8k· 
tepe kültür direktörü ve başmühendis 
olduğu halde Sökeye gitmişler, oradan 
Doğanbey kamununun Atborgazı köyil. 
ne giderek ölçiısil biten köylülere da. 
ğıtılacalr toprağın kura çekme törenin. 
de bulunmuştur. İtk kura ilbay, ikinci 
saylav Nuri Göktcbe tarafından çekil 
mi! sonra kuraya iki kız çocuğu tara. 
fmdan devam edilmiştir. 

Buradan Karına limanına giden it. 
bay geceyi orada geçirmit sabahleyiıı 

Doğanbey kamununa gelerek inceleme. 
lerde bulundu. Buradan bağ arasına ge· 
lerek köylüler tarafından yapılacak o. 
kula yerini belli etti. Ve burun köyU. · 
ne giderek B. Halil tarafından yaptı
rılacak 3 dershaneli okula yapısının te· 
metini koydu. 

İlbay burada bir söylev vererek k?. 
cagöz aylesinin kültür alanındaki bil. 
yük hizmetlerinden bahsetti. B. Halil 
in ağabeyisi B. Ahmed Sökede beş 
dershaneli bir okul yaptımııştır. 

Bu aylenin kültUr ve diğer alanlarda 
çok özver.ilik ve yararlıkları vardır. 

Sökeliler Kocagöz aylesine büyük say· 
gı gösterirler. 

Bağ arasından sonra yol üstündeki. 
köylere birer birer uğrıyarak Koçarlı 
kamununa gelmiş ve Aydına dönmüş. 
tür. ilbay dün de Karapınar ve Ger. 
mencik kamunlarında ve köy1erin fn. 
celemelerine devam etmiştir. 

•Bugün saylavımız Nuri Göktepe Ut 
Yenıpazar, Bozdoğan, Karacaau, Kuyu 
cak, Nazilli, Atça, Sultanhisar, Köşk 

ilçe ve kamunlarında ve köylerinde in. 
celeme gezisine çıkmıştır. 

Elektrik İ§leri 
Aydın Urayının elektriği Ustenciye 

verilmiştir. Şartname gereğince mot(J.. 
rUn İngiltere'den gelmesini gerektiren 
Ustenciye verilen 6 ay süre İngiltere 
hükümetiyle klering anlaşmasının im. 
zalandığı günden sayıldı. Bu yUzden 
12 inci cumuriyet bayramında bitecek 
olan enstalasyon ikincikanunda bite 
cektir. 

Üstenci dün Almanyaya ısmarladı. 
ğı bütün gereç faturalarını oraya gön. 
dermiş ve vapura yüklendiğini bildir. 
miştir. 

Bugünkü elektrik cnstalasyonun 
dan bıkan usanan halk direklerin di. 
kilmeğc tellerin çekilmeğe başladığı 

günü dört gözle beklemektedir. 

Eaki eaerler ar4flırmalan 

Aydın Halkevi dil tarih §Uğbesin. 

den bir kurul il çevresindeki eski eııer 
teri ve mezar1arı dolaşarak ince.lemele. 

re devam ediyor. Kurul bu auretle ha. 
zırlamakta olduğu Aydın tarihine maL 
ıeme tophyor. Yazılacak olan Aydın 

tarihi tarihten Önceki çağdan itibaren 
Aydın ilinin tarilı.i olacaktır 

Aydına gelen talebeler 

Tatilden faydalanarak Aydına gett-n 
Utıiversiteli ve liseıi aydınlı talebeler 
hava alanında bir temsil vereceklerdir 
Geneler • bir azizlik ve Hanife hanm 
mahkemede • piyesini hazırlıyorlar 

POIJS1'E: 

Terazi ile na~ma vurmn~ 
Fevzipaşa mahallesinde bakkal Meh

medin dükkllnma öteberi atmağa gelen 
işçi Celal bakkalla kavga etmiş ve bu ... 
rada Mehmedin yüzüne vurduğu su te 
razisi ile yaralanmıştır Suçlu yakı>'•" 
mıştır. 

Snrkmttlık eden ta~çı 
Cebeci'de Sağrşkur murakıblanndan 

B. Bakinin hizmetçici Nevriyeye sar 
kıntılık eden taşçı Kadir tüzeye veril • 
miştir. 

ilahla iistiiue yürümüş 
Dumlupınar mahallesinde sağlık ., .. 

sosyal yardım bakanlığı kalem şefterıı• 
den B. Hüseyin Hüsnü'nUn kansını sı 
lShla korkuttuğu ve çocuğunun dUşmf' 
sine sebcb ot<luğu iddia edildiğinden 

tüze işe el koymuştur. 

Kamalr Siileyman yakalandı. 
Kurtuluş mahallesinde nalband Sil 

'•yman'ın izinsiz kama taşıdığı görUldU 
ğlinden polis tarafından yakalanmıtbr. 

Bu da sarkıntılık yaptı 
Dumlupınar mahallesinde simit u . 

tan Osman adrndakl çocuğa sarkmtrlılr 
eden Hamza hak'landa gerÇin yanılmak· 
tadır. • 

Kardeşi 50 lirayı çalmı!f 
Öztürk mahallesinde Hasan kıza 

Muaıııez'in sandığındaR elli tirasım asrrw • 
dığı söylenen Uvey kardeti KAzım polis 
tarafından tüzeye gönderilmiştir. 

Esrar çekerken yakalandı 
Diln gece saat .:2 de Ankara Cezae. 

vinin "birinci münferid,. inde Beypaur
h Ali çekmek için esrar hazırlarken suç 
üzerinde yakalanmıştır. Yapılan araştır
mada Ali'nin dıvar içinde saklamakta 
olduğu 200 dirhem esrarı daha bulun -
muştur. Bunun bir ekmek içinde buraya 
getirildiği umulmaktadır. Gerçinleme 
başlamıştır. 

. Büyük pıyangosu 

Gümrük mu haf aza genel komu
tanlığı İstanbul sabnalma komis
yonundan: 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
19 uncu tıertib 6 ncı keşide 11/1 inciteşrin 935 tedir. 

~ .. 1 - Muhafaza memurıarı ıçın şartnamesi veçhlle 1193 takım eL 
bise ile 543 tane kaputun 7.10.935 pazartesi saat 15 de kapalı zarf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

Büyük ikramiye 200.oor lira 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.-000, 12·<>?0•. 10.?00 liralık 

..... ~~~~:!~.t;~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CGll 

2 - Bunların tasınlanan parası 23835 lira 80 kuruştur. 
3 - Evsaf ve şartname ve nümuneler komisyondadır. 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat olaralc 1788 liralık vezne 

makbuzu veya banka mektuplarını teklif mektuplar1le beraber sut 
14 e kadar komisyona vermeleri. (5359) • 1--4018 

NEDKALMiNA Gümrük tatbikat kursu 
müdürlüifinden: 

Ankara Evkaf l\1üdiirlii~inden: 
Matlardllesi aokak No. Cinsi Eski kiracısı 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara sabnalmakomisyonundan: 

l Te,rlnlevel 935 de açılacak otan gUmrUk tatbi.bt kUrauna ha
riçten orta tahıit görmilt on talebe atmaraktır. istekli çok olduğu 
takdirde mektepten çıkış derecelerl göz önünde bulunduı:uta•alı: 

ona göre seçim yapılacaktır. Lise mezunları tercih edilir. İstekli. 
terin mektep vesikaları, arhhat kiğıtları ve dört tane 6x9 krt'asında 
fotoğraflarile birlikte 20 eylQl 935 tarihine · kadar kura mfüturlU-
iilne müracaatları. (2617) t--4108 

. 
1 

AVLANAN GöNVL 
. 

Knafma tamamen uygun olmak peğile (100:150) ton maden 
k&nürU 3.10.935 pef'!embe günU saat (10) da Jandarına genel komu. 
tanlığı kuralında açık eksiltme usulU ile satın alınacaıktrr. KömU
rOn bir tonuna (2250) kuruş paha biçilmiştir. İstekliler eksiltme gUft 
n uatinden bir aaat önceye kadar 2490 ayılı kanunun (2 ve 3) el 
tDacldtlerlndeki belgelerle (28688) Jmruşluk sandık makbUZ"u v.eya 
"-Q melctubunu Komisyona vt rec"l:lec-i Te artnamesini de parasıs ~ . 
ıbıcaJdan. (2532\ l-l4113 •lilll••••llN•~,_,.l'ft'IZ.911llllİll!·---------

fRANCES DR~KE - GARRY GRANT 

Kuı Belediye C/ 4/89 Kaza Halk eşya puarı 
Hacıivaz Koyunpazan 13/32 dükkan Osman 

Cins ve semtleri yazdı yukarıda gösterilen evkafa aid ikı parça 
emli1t on giln müddetle açık artırmaya konmuştur. Artınna 27.9.935 
pazartesi gilnU saat 14 dedir. Tutmak ve şartnameyi öğrenmek istı 
yenlerin ve muhammen bedelin yUzde 7,5 teminatile birlikte Anka. 
ra Ev~f Müdürlüğüne gelmeleri. (2613) 1-4110 "'"... .. "'~~":I., 

Kun1luş · U y A l'J 1 " Serveti fünuı ,_ 
1 8 g ı ~ verine çıkaı 

44 senedir 'dunnadan çıkmakta olan hu haftahA< 
resimli gazetenin Ankara'da satış veri A K 8 A Kı 
tapevidir. SeneHk ahOne 10 tira Savuu 20 kuruş. 
' . - -
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Ankara P ~T .T. Başmüdürlüğünden: j 
Ankara otomatik telefon şebekesi için yaptınlacak olan 3300 

wıe iki delikli beton kUnk ile on beş tane menhul kapağı on be' 
gün mUddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
!625 teminatt muvakkatc 197 liradrr. Buna müteallik şartname yazı 
işleri blirosundan verilir. 

İsteklilerin 25 eyH\1 ı93S çarşamba günü saat 15 de komisyonu.. 
muza müracaatları. (2S46) ı-4000 

İstanbul: Deniz Levazım Satın 
Alma. Komisyonundan: 

Tahmini fiat 

3000 Ton Rekom.poze kömür. 33000 Ura 
Pazartesi saat ıs de 

Muvakkat 
teminat 

Z47S L 23.9.935 

1200 Ton Rekompoze kömur. 13200 l,ira 990 L. 
Pazartesi saat ı6 da 

Yukardaki yazdı kömürlerin kapalı zar.fla eksiltmesi hizaJarın· 
da gösterilen gün :ve saatta Kasırnpaşadaki komisyon binasında ya.. 
pılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminat mektup veya mkbuzu ve 
kanuni belgelerile birlikte teklif mektuplarını muayyen aaattan 
bir saat eve] komisyon başkanhğma vermeleri ve sartnameleri al· 
mak veya görmek istiyenlerin her gün komisyona müracaatları 
ve 3000 tona ait şartnamenin 165 kuruş mukabilinde, verileceği ilan 
olunur. (5278) 1-3922 

Açık eksiltme suretiyle eksiltme ilanı 

Karacahey lVlerinos Yetiştirme 
Çiftliği Direktörl~nden : 

ı - Karaca.bey harasında müteşekkil Merinos yetiştirme 21ftli.. 
ğinin hara dahilinde göstereceği yerde beheri 314 lira 48 kuruşluk 
bedel keşifli Uç koyun oonyosu inşası açık e~<!iltme ıuretiyle ek· 
ıiltmeyc konmuştur. . 

2 - Eksiltme günü 26 eylill 935 perşembe günU saat 1 S de Ka. 
racabey harasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak sunlarrirr • 
A • Malt şartnane 
B • Fenni şartname 
C - Nafıa şeraiti umumiyeıı.t 
D. Proje 
İstiyenler bu· evralu Karacabey harasında merinos yetiştinne 

~ftliği müdilrlUğilnden alacaklardır. 
4 - Eksiltmeye gireıbilmek için yüzde yedi buçuk rauvakkat 

teminat vereceklerdir. 
5 - isteklilerin 2490 No. lu kanun tar

0

ifat1 dahilinde şeraiti 
umumiyeyi haiz olmaları itan olunur. (5541) ı-4103 

Ankara .. arbaylıbndan: .. . ' 
Belediye su işleri anbarında döküm işlerinde kulla~ılahilecek 

font boru parçaları vardır. Artırma yöndemi ile artırmaya kon· 
muştur. İstekliler .bu parçaları İtfaiye meydanında Su işleri an.. 
barında görebifüler. !Artırma 18.9.935 perşembe günü saat ıs de 
İtfaiye meydanında belediye su işleri arrıtma ve eksiltmte ve iha· 
le komisyonunda olacaktır. Şartnamesini su işleri direktörlilğil le-
vazrmında görebilirler, (2454) 1-3885 

\ ~ık elcsiltme ilanı 
.;cık İlbaylığından: 

. - Bilecik ilbaylığı çevresinde Bilecik • Söğüt . Eskişehir yo· 
!unun 6 mcı kilometresindeki Aşağıköy köprüsünün tabliye inşaa. 
n malzemesi Bayındırlık Direktörlüğünce verilmek üzere işçiliği 
ı 2000) lira bea!eli la:ştf ile açık eksiltemye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: Elesiltme şartna.. 
mesi, mukavelename sureti, fennt şutname, Nafıa işleri şeraiti u
mum.iyesi, keşifname, Proje evrakı fenniyesi. İstiyenler bu şartna 
me ve mukavelenameleri Baymdırhk Direktörlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 25 eylftl 935 tarihinde çarşamba günü saat ıs de 
Bilecik hükümet konağında İlbaylık orununda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 150 lira muvakkat teminat ver. 

mcsi ve bundan başka asağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi ıa. 
zrmdır. 

1 - Muvakıkat teminatı muhasebei Hususiye veznesine yıttır
dıklanna dair makbuz. 

2 - Bilecik Bayındırlık Direktörlüğünden musaddak fenniğ 
ehliyet vesikası. 

6 - İsteklilerin 3 üncü maddede yazılı gUn ve saatta Bilecik 
İlbaylığrnda hazır bulunmalarL (Z518) ı-3992 

Hususi Bi7Jm Okul 
Direk.törlüğüııden: 

1 - Okulun bukuıduğu ev yol için yıkılmıştır. Okul Samanpa
ıarı civarında Albayrak okulu yanında evelce bulunduğu eve ta
ımmıştır. 

2 - Kayıt için bergün saat ondan 17 ye kadar gelinebilir. 
3 - İlk kısmın birinci smıfına 929 doğumlular da almll'. Tele· 

fon: No. (2459) (2495) ı-393Z 

l\lalatya Jlbaylığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adi yaman kazası merkezinde yapısı 

yarım kalan 14560 lir.a bedeli keşifli mektep inşaatının ikmaU 
2 - Bu işe ait enak, 
A • : Eksiltme şartnamesi, 
B .. : Mukavele projesi, 
C .. : Nafıa işleri ıeraiti umumiyeslt 
Ç .. : Umumi şartaaıne. 
D • : Keşif cetveli, 
E. : Proje. 
lstiyenler Malatya viliyeti daim! eneOmenlne ve vlUlyıet Nafıa 

'MüdürlüğUne müracaat ederek izahat alabilirler. 
3 - İş 2. 9. ı935 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve ka. 

pah zarf usuliyle e-k:siltmeye konulmuştur. Eksiltme 21.9.935 tari. 
hine rastlıyan cumartesi günü saat ıs de yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için keşif bedelinin % 7,5 ğu olan 
(1092) lira muvakkat teminat vermek ve fenni ehliyet vesikası göa 
:tcrmek lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saattan blr saat 
evveline kadar vilayet daimi encümeni reisliğine makbuz mukabL 
linde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektuplann ihaleden bir saat evvee .. 
tine kadar gelmiş olması ve zarfm kanuni şeklinde kapatılmış bu.. 
lunması lazımdır. }2536) 1-4013 

ULUS 

~aı-a otobüs işleri 
direl~törlüğünden: 

Benzin, yağ ye gres . eksiltmesi 
Kapalı zarf usulü ile 20-9-935 tarihinde eksiltmeye konulmuş 

olan benzin. yağ ve gres şartnamesinde bazı değişiklikler yapıtmış 
olduğundan keyfiyet yeniden ilin olunur • 

. 1 - . TeahhUt edilecek şeyler ayrı ayrı eksiltmeye .konulmuştur. 
Şöyle ki: 

"Benzın Yağ 
2so den 350 ıs den~s 
tona kadar tona kadar 
·Tahmin bedelleri: 
Benz'inin 127 7 50 Lira 
Yağın 10 500 
~resin 5 000 .. 

Gres 
10 dan 20 
tona kadar. 

2 - Benzin şartnamesi 639 kuru~a, yağ ve gı:eıı şartnameleri be. 
delsiz Ankara Otobüs idaresinden alınabilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yaptlac?.\tır. 
4 - İlk teminat: 
Benzin icin 7637,5 Liradır 
Yağ 787.S 
Gres .. 375 ., 
5 - Teklif mektupları lO evını 935 pazartesi saat 14 de kadar 

Ankara Urayı Otobüs 1dare;sine v~ilmesi 12ztmdır. 
(2609) 1--4089 

Ankara otolliis OirPktörlii~İn<len: 
1 - Açık ek;siltmeye konulan iş 20 adet otobü · durağı keşif be. 

deli (6400) lira tahmin olunmuştur. 
2 - Şartname plan ve mukııvelename<1i bedelesiz olarak Ankara 

Otoooil idaresinden verilir. 
3 - Eksiltme 27·9-935 tarihlı cuma günü saat 10,30 da Otobüs 

İdaresinde yapılacaktır. 
4 - İhale, açık ebiltme suretiyle yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminat ın!kdan (48~) liradır. 
6 - İsteklilerin bu gibi işleri yapabileceğine dair Belediye Fen 

Heyetinden bir vesika getirmelidirler. (2566) 1-4029 

Bakanlık ihtiyacı için m~ha.mmen bedeli 7590 lira olan 230 ton 
kok kömürü Bakanlık binasında te;;1iın şartile kapalı zarf usulU ile 
eksiltmeye konuim·ıştur. 

Eksiltme t birinci tc~rin 1935 tarihine rastlayan salı gilnü saat 
ıs de Ankarada Bakanlık Malzem.~ Mildurlüğilnde yapxlacaktır. 

2 ve 20 komp1"imclık lmba!ailarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerlıı 

üzerinde hali'iliğin timsali 

17 EYLUL \935 .':>ALt 

olan © markasını arayınız. ••••••iiıii.~~I 

Ank.ara tlhaylığından: 
1 - Keskin ilçeai merkez birinci ve ikinci okulluınm 799 lir• 

33 kuru~ bedeli keşifli tamir işi açrk eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 25.9.935 çar~mba günü Keskin bUkünıet konağm. 

da yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin belli gün ve yerde yüztie 7,5 teminatı mu.. 

vakkata makbuzlarıyla birlikte hazır bulunmaları ve prtnameyi 
görmek üzere Ankara KUltür Direktörlilğüne mUracaatJarr. (2548> 

1-3996 

Anl~ara . Şarhaylığından: 
İsteklilerin tekliflerini Ticarı:t odası vesikası ve 569.ZSl liralık 

muvakkat teminatları ile birlikte ı bidnci teşrin 1935 ..,alt günli saat 
ı4 e Jcıadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazundlr. 

İstekliler bu husu.staki şartnameleri paraslz olarak Ankarada 

:Bıri 150 diğeri ıoo milim kutrunda ve tipleri ölçU ve ayar mCL 
dürlüğünce kabul edilmiş iki tane VOLTMAN su aayıi:ısr ve n.• 
korları satın alınacaktır. Teslim yeri Ankara Su İşleri DirejctödU. 
ğü ambarıdır. 3.11.935 gününe kadar Anıkara Orayı Su İ~leri. Dl .. 

Bakanlık malzeme müdürlüğünden alabilirler. (2612) 1~111 rektörlüğüne tekliflerin bildir~lmesıi. (2592) 1~76 

~11Unıtttuımuııım11Hıruıu11ıııııuııınıumuuıııuııt11uun-a uı ııııııı.'t ;s 
e § 

1 l(iralık kösL 1 
~ Çankayada betonarme, al. ; ·I tı oda ayrıca garaj ve şoför ~ 
a dairesi müteaddit tarasaları ve ~ 
~ nezareti fevkaladesi bulunan, ~ 1 kalorifer tesisatı i1e elektrik, ~ 
& bavagazı ve saire biJcümle ~ 
~ konforu havi mükemmel bir § 
~ köşk acele kiralıktır. ~ 
"= İstiyenlerin lş !3ankası § 

§ Umumi kıltfpliğine bizzat ve· ! 
I_. ya telefonlıı mUracaatları ilan ~ 
§ olunur. t-3841 ; 
~111111ııuıııınnııı.ıııuıııumuıım1ııuııumııınıııııım:ııııııııııın ıı i§ 

Kiralık 
Bakkal dükkanı 

ve kahve 
Koçzade apartmanc ve 

kulüp sineması arkasında 
bakkal dükkanı ve kahve bir 
}'!1 için kirahktır. 1064 nu
maraya telefon edilmelidir. 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı 

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

Umuini deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
tumır, ciddt ve mUesslr blr na· 
sır lllcıdrr. · 
Kansuk ökaUrUk şurubu: Öksll
rU~U katt şekilde durdurur. 

imtiyaz sahibl ve Başmu 
harrlrl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Ya.ıı işleri MUdilrU Naıuhl 
BAYDAR 

Ç1mkm caddtsi civarınd• 

1 
Uluı Basımıvl'ndı basılmış· 

l tll. 

Silifke jandarma ol"ulİı sabn· alma komisyC!nu 
llaşk~anlığından: 

Beher kl. Muva;kıkat 
Eksiltmeye losunun teminat Hangi usul il• 

e kailtmebir konulan me. Mikdarr mu~anunen mikdart · E'l(sfltmcnin yapılacağı 
vadın cinsi !cilo Fiatı Krş. Ura Kuruş gün ve saat yapılacağı 

Ekmek 210000 10 1575 ?6/9/935 Perşembe s. 8 Kapalı zarf 
Sığır etı 45000 9 337 ~o .. .. .. 10 Açık eksiltmo 
Kuru Fa.<ıulya 10000 14 105 .. .. .. ıı , . .. . 
Nohut 10000 7 52 51 .. ,, •• 14 .. .. 
J,Vlcrcimeh 3000 9 20 ı~ .. .. 16 ,. 

" Sadeyağ 5000 70 262 50 .. .. " 17 " ,. 
Bulgur 15000 7.Sı.. 112 50 27. 9. 935 Cuma 8 .. " Pirinç 8000 20 120 .. " .. 9 •• • • 
Patates şooo 6 ıı 50 .. •• •• 10 " .. 
Sabun 5000 30 107 50 .. .. ti 11 .. .. 
Zeytin yağı 1000 30 ıı Slt .. .. ., 12 .. .. 
Zeytin tanesi 3000 25 36 25 .. .. 13 

" " Edime peyniri 1000 50 32 50 .. .. 14 n .. 
Kuru üzUm 2000 9 13 50 .. .. .. ıs .. .. / 
Kuru soğan 5000 4 15 .. .. .. 16 " .. 
Arpa 15000 3 33 75 .. .. .. 17 H .. 
Odun 300000 0,51. 107 50 t8. 9. 935 Cumarteai 8 • " Kömür ıoooo ı ıs .. ., .. g .. .. 
Saman 15000 o,s . 5 65 .. .. .. 10 ,. .. 
Çay 300 300 67 5fJ .. .. .. ll 

" 
,, 

Toz şokıer 5000 32 120 00 " 
,, .. 12 ., .. 

Domates salçatr 500 25 9 40· .. " .. 13 .. .. 
1 - Silifke jandarma okulunun ı.ıo.935 den 1.9.936 ya kadar olan ve btr sene için mukaveleye 

bağlanacak bulunan yukarda cins ve miktarı yazılı mevaddt iaşe tartnamedc yazılı olduğu şekilde toa. 
Hm olunmak ~rtiyle hizarında gösterlldiği usul lle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktarı hizalarında gösterilmiştir. 
3 - İhalenin yapılacağı giln ve saat hizalarmda gösterllrnlştir. 
4 - İhale Silifke jandarma okulunda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
5 - Her cins için lüzum olan evsaf ve ~rtlar okul salonunda mahsus yerine asılmıştır. isteklile

re tasdikli birer sureti parasız verilir. 
6 - Kimya tahliline tabi olmıyan mevaddm nilmuneleri komisyonda mevcuttur. Vermeğe istekli 

olanlar bu nüınuneleri her gün diledikleri saatlardıt okul K. lığına müracaat ederek görebilirler. 
7 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuf olan mevaddın teklif mektupları ile 2490 sayılı ka. 

nuna göre verilecek muvakkat teminatların en geç ihale saatından bir saat önce komisyona makbuz mu. 
kabilinde teslim edilmesi şarttır. Bu saattan sonn verilecek mektupların hükmü olmıyacaktır. 

8 - Açık eksiltmeye konulan mevaddın mu vak kat teminatları 2490 sayılı kanuna göre en geç ihale 
saatından bir eaat önee makbuz mukabilinde komisyona teslim edibni! bulunacaktır. 

9 - Her iki suretlerde eksiltmeye gireceklerin kanuni ikametgah sahibi olduklarını tecim odala.. 
rı~da kayıtlı bulunduklarını, evvelce teahhUt işlerinde bulunınu!fsa teahhiit ettiği işi doğrulukla yap
mış olduklarına dair ~i.kadar dairelerden tasdiJdl veeikatarı ibraz etmeğe mecburdur. 

10 - İşbu ~vaddın vermeğe istekli olanların evsaf ve şartları öğrenmek Uzere her gün okul K. h .. 
ğına ihale için tayin edilen gün ve aaatta komisyona müracaatta bulunmaları lüzumu itan olunur. 

~~0) 1--101\1) 

1 j • SİNEMALAR 1 f .YENi: 

TAMİRAT VI!. TEZYiNAT 
DOLA YISIYLE TATlL 

EDl~IŞT1R 

BUGÜN BUGEE 1 KULÜP\ 
Yeni sinema sezonu do ... ,. ı:u~ a~ 

fevkalade program 

GiZLi DEFiNE 

~Yrıca: Canh Reıimler 


