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19. EYi.Oi 1935 PF.RŞEl\tBE 

Sovyetli l·,mııldarımız Eskişchirdekl 
fabrikaları 1eztliler ve lzmiı' c gittiler. -
Re,.lcr_. homitesitıin itlllyan • lıabc,. anlaş
mazlıgı lıakforulaki önergesini ltalya rctf... 
dedccck. - Tarih l·urulu etiidlerine Ber
gamada dct1anı ediyor. 

ON AL TiNCi YIL. No: 5082 

TARİH KURULUİZMİRE DÖNDÜ t talya yeniden finansal tedbirler ataı 

rf etkilcler gösteriyor ki, herhangi devir 
ve medeniyet ne olursa olsıın, h• medeni

yetleri ve devirleri türkler yarahnlşhr 
(Baytın Afetin diyevinden:) 

Ducenin beşler önergesi
ni reddetmesi bekleniyor 

1'1manya' dan 
bazı notlar 

-1-

Bu asrr kanadh ve telsizdir 
F. R. ATAl' 

İzmir. 18 (A.A.) - Şehrimiz
de bulunmakta olan Türk Tarihi 
Arattırma Kurumu ferefine uray 
tarafından verilen tölende aqar· 

---.. 

asaupların aaklamaya çah9tığı 
kendi varlığımızın en lüzumlu •e 
öğünmeye değer parçalarını birer 
birer önümüze ıeriyoraunuz. Bıın· 

Oıı milyon İtalyan 
- l\lu olliıi Trahlus 

ef erberliğe hazıı·landı 
ınırına asker yığıyor 

Cenevre, 18 (A.A.) - Burada 
büyük bir sinirlilik vardır. Genel 
olarak ıamldıgma göre, beıler 
komitesinin bu aktam iki taraf 
delegelerine bildirdiği önergeler 
Habe§İstan tarafından kabul edi
lecekse de halya bunları reddede
cektir. ltalyanlar Roma'da kabi -
nenin cumartesi toplanacağını ile
ri sürerek cevab vermek için en 
aşa$ı üç günlük mühlet istemişler
dir. 8. Laval Aloisi'den bizzat Ro
ma'ya giderek Musolini nezdinde 
giriıimde bulunmasını istemiştir. 
Aloisi'nin Roma'ya gidip gitmiye
ceiH henüz belli değildir. 

Diğer taraftad Laval de cumar
tesi gilnü toplanacak olan fran11z 
bakanl r kurulunda. bulunmak 
üzere Paris'e gidecekfr. 

nun bir belgesi olarak görmekte • 
dirler. Beıler komitesi önergeleri
nin reddedileceğine kesin olarak 
~akılmaktadu. 

Tarih Kurulu ve Aydm halkevli/er Didim tapmagımfa ltal~a iiıwrgcJ ı r-eddedecek 

bay B. Suat şu söylevi vermittir: ları gördükçe türk ulusu tarihsel Roma, 18 (A .) - Havas 
ajansının öğrend gine göre yan 
resmi İtalyan çev nleri bugünkü 
finansal tedbirlen italyamn doğu 
Afrikaı;ınd ki programını her 
halde tatbika döl nmit olduğu -

"- Sayın konuklarımız Ba - hakiki benliğini kavrıyor ve heye· 
yanlar, Baylar, candan, kıvançtan kabımıza sığa· 

Her feyden evel bu aktamki mıyoruz. Ege bölgesinde yaphğı-
tölenimize onur verdiğinizden do. mz bu son incelemeler, Atatürk 
layı ıize tefekkür etmek isterim. (Sonu S. inci sayıfada) 
Birkaç gündenberi bölgemizin ay· 
n ayn yerlerinde birçok :incele -
m~l.er .Y•Pa:n ~k beyetiniz lz
blırımıze bır bayram ydzü verdi. 
Ve bizi de bu incelemelerin zevki
ne ortak etti. 

B. HİTJ:iERİ SÖYLEVİNDE SONRA 

Rusya Almanyayı 
· protesto etmiyecek 

Paris 18 (A.A.) - Havas emin ve egemenlik ve özgenliğini 
ajansım~ Moskova aytarı bildiri· ilan etmiı bir ulus .• yabancı mem-
yor: leketlerde bu hadisenin sıyasal 

"Sovyet hükümeti, Nurenberg- önemi anlaşılacak ve bu ulun 
de B. Talin, B. Litvinof ve genel menfi düşünceler yükletilmiyecek-
olarak, Sovyet rejimine kartı ya - tir. ,, 
pılan tahsi hücumları kuvvetli ih· (Sonu 6. ıncı :.ayıfacla) 

Uluslar sosyetesi delegeleri 

ltalyan cevabını bekliyerek bir 
takım yayıntılar dolaımaktadır. 
Bunlara bakılırsa on milyon ltal
yanm seferberliği yarın olacaktı ... 

( Sonu Z inci sayrfada ) 

lmpars"orluk taribÇesi ulusal 
tarihimizi 'lir kabile hayatından 
ba~latıyor ~ e türk ulusunu sadece 
400 çadırlık Hır atiretten üretiyor· 
du. Gen~ik, birkaç muharebeden 
toplanmıt mahğud bilgilerle ye • 
tiıtiriliyor ve-ulusa hiç bir öğün • 
me p91ilitakılmıyordu. Siz, Ata
türkClevrinin tarihçileri ulusal va"
lıgımızm dayandığı göğüslerimiı:i 
kabartan eski eserlerimizi mey -
t',.-ına çıkarıyorsunuz. Kokmuş sal· 
tar:.t zjhniyetinin ve o devrin 
melon bir vasfı olan muhtelif ta-

timale göre protesto etmiyecektir. -========================="=:::;:=:==== 
Resmi çevenler, girgilerinfo, duru- f oldllıı: 
mu hiçbir surette değittiremiye • 
ceği kanaatindedir. Bunlar, al • 
man - sovyet meselesinin kotarıl • 
ması için başka alanlarda çare 
aranması gerektiği düfüncesinde 
bulunmaktadırlar.,, 

Sovyet konulcları -
· mız E~kişehirde 

Eskişehir, 18 (A.A.) - Özel 
aylarımız .bildiriyor: Bugün Eko· 
nomi Bakanımızla şehrimize ge • 
len Sovyetli konuklarımız öğle -
den sonra siloyu, Devlet Demir -
yolları örgütünü ve diğer kurum -
lan gezdiler. Bu geziş yediye ka -
dar devam etti .. Akşam şeker fab. 
rikası tarafından fabrikada şeref. 
lerine bir ıölen verildi. ,§ölen iç -
tem bir hava içinde geçti. Konuk· 
larımız Eskisehir endüstriyel ha -
yatında gördükleri düzenden çok 
duygulandılar ve Türkiyenin bu 
alanda daha ileri adımlarla daha 
yüksek sonuçlar alması dileğinde 
bulundular. 

· Konuklarımız bu akşam iz -
mit'e hareket edeceklerdir. 

r~mv.ay sosyetesi · 
nin veı·eceği paralar 

lstanb\.f, 18 (Telefon) -Tram
vav sosyet~\ hükümete bordu ol
duılu bir mil. p yedi viiz bin lira· 
nm şimdiye k&,.\ r 690 binin.' öde
miştir. Geri kala. r her ay yir:ni 
ş0r bin liralık bölü.,, le ödenecek
tir. 

Niireııberg kongresinin nwlıiycti 
Bertin, 18 (A.A.) - Korres -

pondans diplomatik et politik, "öz
genlik ve barış,, başlığı ile şunları 
yazıyor: 

· " Nurenberg gününde gözler 
önünde görünen sahne §U olmut • 
tur: içer den yenileşmİf, ırk brrli
ğine kavuşmuş kendi kuvve~nden 

Yılhaşındanllerİ 
kadar göçmen 

geldi? 

ne 

Bu yd Trakva genel enspektörlü
ğü hölı.resfoe Romanya, Bulgariı
t n ve Yugo,.Ja:vya'dan 5047 evde 
18120 nüfus göçmen gelmittir. 
Çoğu Ela::ıı:iz iline yerleştirilen bi
rinci gene, enspektörlük bölgesine 
gelen göçmen sayısı 150 evde 530 
nüfu•tur. Bu iki bölge dı~mda ise 
t J 91 evde 4658 nüfus göemen ~el
miı> ve verlestirilmişf r. Hepsi 6388 
evd ... 23378 k0

ı::idir. Memleketimi· 
Z"" nöç.men gelmesi devam ebnek· 
tedir. 

Ronıanyada türkçe ve türklük: 
Daha Köstence'ye ayak ba ar 

basmaz, oturduğum ilk açık gazi
nodan mağaza ve binalar üzerin
deki, tabela ve afişleri okumdya 
çalışırken rastladığım türkçe ke
limelerle selam/aşıyordum: Şura
da tütün, ötede çorab, beride çor· 
ba. Komratta tam~tığım bir ro
men lise direktörüne romen dilin
de iki bin kadar türkçe söz bulun
duğunu işittiğimi söyledim "da
ha lazladır,, dedi. Latince, ,is/av
ca ve türkçenin bir potada kay-

.. 

1 
na:;masmdan meydana Cf imiş o
lan bu dilin başka dillerd~ o ka
dar ayrı bir ahenk ve çeşmye sa
hih olması pek tabiiğdir. 

Romanya'da da bir gün, bizde 
v~ ~ah.a b~~ka uluslarda olduğu 
gıbı, bıt dılı arıtma hareketinin 
başlıyacağım hiç ummuyorum. 
Daç, türk, istin ve İslav melezi o
lan Rumanlar, hangi kaynakları
m inkar ederek oradan sızmış 0 • 

lan sözleri dillerinden çıkarmava 
( Sonu 2. io~i sayfada) 

lQkrefde ı•ıt1rl Wayet magazalan 

Gene kız biletlerimi uzattı: 
- Solya'dan onu on geçe kal· 

kacaksrnız .. 
- Ne kadar eşya alabilirim? 
- istediğiniz kadar ... 

. Belgr~d ve Budapeşte'de yit· 
mışer, Vıyana'da öğle yemeği için 
elli dakika durduktan sonra sa.. 
at beşte Berlin'e varacağız. l~tan
bul'dan Solya'ya kadar bir eece 
yarm gün kaybettim. Düşününüz, 
trenle :zaman kaybetmekten bah
sediyorum. Avrupa'ds hava yol
culuğunun ne kadar tabiiğleşti
ğini bilseniz, bu sözüme dikkat 
bile etmez iniz. 

Üç motörlü Lulthanza uçağı· 
nm rahat ·koltuklarından birine 
yerleştim. ~enden başka 16 yolcu 
daha var. en ta.raftaki dört kisi
lik kamara cigara içenler için ;y. 
rılmıştır. Oturduğunuz koltuğu 
kısaltıp uzatabilirsiniz,· sert iniş· 
l~rde kendinizi bağ/amamz için 
dırseklere bir de kemer konm~
tur. 

1913 de Bükre üstünde dolaş
tığım Bleryo oyuncağını hatırlı
yorum • . Yer 'den nasıl ümidsizce 
koptuğumu, ve bulutlar üstünde• 
Y e r 'e nasıl yüreğim yanarak 
baktığımı bugün itiraf edebilirim. 
Halbuki şimdi içimde hiç bir ce. 
saret zevki duymıyorum. 21 yıl 
sonca teknik, havanm fırtınaları· 
nı, sislerini, uçurum ve yıldırım
larmı yenerek üçüncü unsur'u da 
deniz ve kara gibi. emri altına aı: 
mıştır. 

Biz kanat kuvvetinin ne oldu
ğunu kendi boş havamıza bakarak 
ölçemeyiz. Balkan aşırı memle
ketlerde hava yolları, demiryolla
rı!!dan daha :sık örülmüştür. Bü-
yuk uçakların kamarasmdaki yol
cularda, ·Kadıköy vapurlarına, 
Pendik trenine veya Şişli tram
v!!yı;ıa: binenlerden pek başka 
turlu bır hal görmezsiniz. Hava 
dalga/arma alışmak, bizim lodos 
salgın/arma alışmaktan belki da. 
ha kolaydır. 

:4 vrupa havasrnda sayısız gün 
de/ık seferler var. Her gün ajanı; 
telgrallarrnı okuyorsunuz. Ayda 
ka~ ~aza haberi aldığınrzı hesab 
edınız. Bu kazalarrn da çoğu re
kor, tecrübe ve cambazlıktan ile 
ri geliyor. Rekor, spor ve cambaz 
Irk i~e karışrnca, yelkensiz bir 
sandal bile tehlikeli bir alet ola
bilir. 

Aradaki bütün nisbetleri unut
mamakla beraber, insanlar ben· 
zin arabası yüzünden ne kadar 
kurban ver.diklerini görüyoruz: 
Londra'da günde 7 ölümlü oto
mobil kazası olduğunu bildiren 
i tatistikler, yedi yıldanberi Lon
dra ile Paris arasrnda iş/iyen rı
çak postalarrnda, yalnız bir defa 
o da hiç bir yolcunun burnu ka: 
namıyarak, yere inmek vakası ol
d~ğunu kaydetmektedirler. Tek
n~~· havada, dev adımlarla, ideaf 
guvene yaklaşıyor. 

Alman ar 1932 de 56 hava 
ha~tı üstünde 7,003,718 kilomet· 
r~, 1933 de sa hat Ü tünde 7.828.36( 
kılometre, 1934 de 64 hat üstün· 
de 9,611,897 kilometre kanat y0 • 

lu yaptılar. Üç yılda 6 kaza of 
mu~tur ve bunlardan yalnrz ikisi 
ölümlüdür. 

Yakın zamanlara kadar en hü. 
y~k .teh/İk çi-.ti: almanlar şim. 
dı pılotlarım yeni bir telsiz ciha. 
zı i~e istasyonlardan idare etmek· 
teclirlcr. Bu cihrızlarr TRmplrof-

(l.ütfen sayfııyı çeviriniz) 



l\lmanyadan bazı notlar 
-ı-

Bu asır kanadh ve telsizdir 
ı3lifl ı. inci sqıl•J 6etirecektin Aradati maral lar-

rtii KÖldüm. Geçenlerde bi~ ~"!t· iı "400 .. e bip 
04

15 .. ıir. 
haın.a postası, Solya'ya, sıs ıçın- ... 
de indi. Aym günlerde bu "4a ya- Jlmılelıetlerin mftleniy" tle-
purunun sis yüzünden Fenerbah- receleri hakkında, 2000 metre yu-
se kayalıklarına oturduğuau ga- kardan, daha topla Ye hakikiğ bir 
sete/erde okumuşsunualur. kıyasta bulunabilirsinU. lllı vere-

Buhar yelkeni, elektrik petro- ceğiniz hüküm, asıl Avrupamn 
ıu Ye buharı nasıl yenmi§se. ka- Tuna ötesinde bll.§ladığıdır. AYu-
aad da demir tekerleği öyle !e- turyryı sftıktan sonra, ik.int:! 
aiyor. lhtimal, biz yaşarken, ıım- vereceğiniz hüküm. garb medenı-
di birçok ıebirle~en. !ramv~y yetİne şimal QJ«leniyeti adını Ye
jyOllarının kaldırıldıgı gıbı, demır- ren/erin haldı oldülanm dii§ün-
yol traversleri ile telgraf direkle· mektir. 
riaia söküldüğünü göreceğiz. Ya- TııMya tadar, yollar tozla ve 
but, bunlar, ağır, acelesiz Ye ucuz karışık tabiat ağaçsız, şehirler 
işler için kullamlacaktır. küçük ' ve araları uzun, köyler 

Yirminci asır k a a ad 1 ı ve dağınık ve harabtır; Tuna'nın öte 
t e ıs iz 'dir. kıyısında yollarm aslaltlandrğmı, 

Denizleri buharsız, §ehirleri Almanyada İ.'>e iki tarafının ağaç-
elelıtriksiz olanlar, geçen asırd~ !andığını görürsünüz. 
v• bu asrın başında nasıl gecı Son seyahatlerimden birinde 
idiyseler, şimdi, havası luınadsız Berlin, Viyana ve Roma'da, a~rı 
olular garbtaa o lıadu ~tır- ayrı, yeni işçi otrularrnı gczmış
lu. Berlia'den lstaabııf• bisilılet tim. Berlin'deki apartımanlar or
otm günde, tren üç güade, luıaad ta avlusu, bastanbaşa, çiçek ve 
yarım günde geliyor. çimen, Viysncda betonla Jr_a,.,_ı, 

Gerçi dış yollar b~niD_ kazanç- idi. Roma'da ise betonu da pıslık 
ta değildirler. Salya da ıkea Po- ve harablıktan korumalı icin gene 
lonya hattrnda çalışaa bir zat ba- faşistlerin nöbet J;eklediklerini 
ua dedi, ki: görmiqtüm. 

_ Bis Varşova'dan 'Atiaa'ya Solya'dan Almanya''!a ~oğrıı, 
veya diğer uzalı şehirlere ticaret çıka çıka, sanki medenıyetın as-
~ia uçmıyoruz. Bütün havalara ma bahçelerine varıyoruz. En gü-
'Ve uzak mesalelete alıflıın pilot- zel kumaş, alman toprağından da-
lar yetiştiriyonıs. ha iyi işlenmemiştir. 

Kanad terbiynll yalaız kendi Yeşil ve sık alman ormanlan-
liman meydanından lıalkıp birlıaç nı gördükçe, hatırıma bir alman 
lmr sonra aynı yere inen uç- yazıcısının sözleri geliyor: 
maalarla, deniz ve ülke B§ıtı se- _ Eğer Balkanlar ve Türld-
lerlere alışan uçmsnlar arasında, ye gibi ormanlarını harab eden 
k a I es ve a ç ı k h a v a kuş- memleketler olmasaydı, biz kendi 
lan •-sındaki /ark vardır. k dus· tn" ".. ormanlarımızla ercste en • 

Benzin yerine yağ kullanan mizi başaramar.dık/ 
motörler, dış yollar uça_kçbılalığ!nı F. R. AT .4Y 
da yakında kazançlı bir '§ ıne 

DiŞ HABE 
ltalyan-lıabeş anlaşmazlığında son durum 

(B"fl 1. ci aynada) 
ve Trablua'ta sünusilerin muhtemel hO
cumuna karp aüel tedbirler kuvvetlen • 
4irilecektir. 

Her ba1de İtalya her tiirlil h!diaeyi 
kuplamap hazır gozük-.nektedir. 

B. Lavalin lıalyaya verdiği 
inanca. 

Loadra, ıs (AA.) - Cenevre ha. 
t>crlerinc göre, İtalyaya karıı ahnacak 
zecri tedbirler hakkında çok gizli gö. 
rl1fmela yapılmaktadır. Bu hususta ya 
pılan öner~ler yalnız ekonomik mahi. 
,ette tedbirleri ihtiva ediyor. Royter 
ajansına göre, arsıulusal yetkili ıahsi. 
yet dunmıun anahtarı Avuatuıya oldu. 
funu bildirmistiir. 

ltalyanm bazı elzem eıyayı deniz 
yoluyla elde etmesinin önüne geçite 
cefi Fransa, İsviçre, Avuaturya Ye Yu. 
gos]avyadan gereç verilmesi meeelesi 
1ıııeUa surette kotarılmış olacaktır. 

Taymiı gazetesi de buna benzer dil.. 
!incede bulunmakta ve B. Lavalin e.. 
komik tedbirlerden ılerisini ka'cul et· 
mek i1temeım:ai muht mel olduğunu 

yazmaktadır. B. Lava} in İtalyaya i. 
nanca verdiği ilave ediliyor. 

I tnlyan kabinen toplandı. 

Roma • .18 (AA.) - Bakanlar ku. 
ruhı, önemli finansal kararlar verm ı. 
fakat beşler komitesi kararlarına ccnh 
vermemiştir . .Bunun sebebi önergelef 
metninin vaktinde gelmemesidir. Ku. 
rul cumarte i gunu yeniden toplanacak 
ve bugün beklenen diyt.v o toplantıd11 
verilecektir. 

Piklıı:olo gazetesi .. yalnu ıilihm Ye· 

rebiJeceği t:ıın anlaşmayı Ccnevreden 
beklemek yanlıt olacağı bnaatmda.. ıs. 
rar etmektedir. 

1 
çenin yüzde 10 azaltılmasını iatemiı ve 
rranaız ayınmmm yilrde 10 ualtılması
nı yakında franu.s parlamentosuna öner• 
geyeceğini bildiımiftlr. 

Newü harpta ne yapacak? 
Adisabeba, 18 (A.A.) - Röyter ajan· 

il( aytamun undrğtna göre. harb pat • 
Jad ğr talcdirde, imparator, genel kar r
gahYJU Adiaabeba•da kuncak Ye UÇ31ı 
ile bütün Habe1istan'ı teftiş edecektir. 

Habef hillribneri 6nemli miktarda 
bm'Ziıı ıhklan satın aldığından. Ha -
beşistın'da benzın fiatlan yüzde otus 
nisbetinde yikıelmi§tir. 

Alulenizıe gelen in"ili:s /ifosu 
Kahire. 18 ( A.A.) - Elebram gue. 

tesi, fngiltettnin Akdenbdeki kunet. 
lerinin 144 parça ha~ gemisine nmr. 
ğmı yazmaktadır. Bunlann 28 1 isken 
deriyede, 20 si Fi1istinde 6 11, Silveyt. 
te, 20 a Adende ve 70 i Cebelilttarikta. 
dll'. 

Heryerd. llnlldalllllulc 
Paris. 18 (A.A.) - Puia patele. 

ri, Cenevre gorüpıelerinin ıelitimi 

hakkında buyuk bir kaygu beslemekte. 
dirler. 

Tan gazetesi, bugünkü hal ve prtlar 
karpsında soguk kanlılığı mubafua 
etmek lhım gelmekte olduğu düşüne-
sindedir. İtalyan - habeş anl8f111UlıiL 
mn diba pmdiden bir ingilb • italyan 
anlı.şmulığı halini alması çok keder 
v~rici bir hadisedir. ltalyanm istekleri 
çok önemlidir Ancatr İngiltere, and. 
tasmalarla belıtilmiş bir hakkın mlldıt. 
fii kesilmıııtir Ve "hukuku hükUmra· 
niieri .. nin Cenevre kurumu tarafından 
sağlanmasını görmek arr.usunda bulu. 
nan devletlerin tng·ıteren·n yanı başın 
da yer :ılm:ılarını görmek hiç de lny. 
ret vr.rici bir şey cte~ndir. İtalya, hattı 
hareketini dl"- i tirmediği ve anlaı1maz 

klük• Be~ler ifirıi bitirdi. ı mda devam eylediii takdirde dunun Romanyada türkçe ve tür Cenevre, 11 (AA.) -l)eflcr kelftL k tn8'\ir. p 1rnt şimdl~n lff:r t rJU o. 
teıi işini ibitirm·ştfr. midı kesmek doğru olmaz. Uluslar sos. 

(Safi ı inci nyfad•) çet Kemari Bükre(te buldum, önergeler oQleden sonra İtalyan ve yetesi paktının koymuş oldu~u usul ne 
do&.4>or Fahreddin Kerim'le Bülrr n M da • ta b •aıaışabilir1er. ıu • • • ha.beş dele elerine · a rıa.c.;ı. ra. zaman ortaym atılacak ve Franea una 

Romanya'da, bütün ballıan re§'te tanıştım. Türlı elçilığımn fından verilecektir. katılacaktır? 
memlelıetlerinde olduğa gibi, a- salonları her gün Bükrq'tea ge-- Fra .. •ı• b.n•ınının lıa.vııuıu 
tlım başında kendi lilimlzle lrarıı- çen tür/derle doluyordu.. •• llesmi bildirii •ıwo • .... 

lllpyoraz. Bükre(in bir lokanta- Romaaya'da ycrleşmıı. tccım- Cenevre, 18 (A.A.) - Betler komi. P:ıria, 18 (A.A.) - Ca-ı:eteler, b .. ,.. 
nada kendisine lransızca m«am le veya bir sanatla uğraşan ye_~li tcıinin dün ögleden sonraki toplantm ter komite.i görüşmeelrinin •onucunu 
anlatmaya çalıftığım bir pn'!n• veya türkiyeli türklcr az degıl. hakkında neırolunan resmiğ bır bıldı. ve Roma'nm cevabrnı sabtl'St""'' 
tlrlı olduğumu anlayınca benım- Romen hava yolları idaresinde ritde, komitenin italyan - habeı anlq- Jnygu f!e b•lrlemelttedlrfer ft-'i -an • ba-
le tfJrkçe konuştu, lstan~ulda br; uçman pilot o/aralı çalışan 8 • Et- mulığı için b:ırışçıl bır kotarma yola b~ anlaf'tlUhtmm ba,tangıcmdanben 
lunmuş. Tramvayda iki ~s~!rın hem de bunlardan biri. B. Ethemc bulmak buıuıundakf çalı~ıma denm gazeteler hiç bir zaman bu derece ka • 
tltkçe konuştuklarını ışıtınce şimdiyedelı ne kadar m~safe ~ap- etmiş olduğu bildirilmektedir· rama....rlık ıöstermem·ıterdir. lngmı,. 
iendileriyle ilgilendim. Balcık mı§ olduğunu sordum. Bılmıyo- Gönifülere esas olan önergelerin irlyan a'1la!!mazlrğmm yakında ltalya,, 
ınlJsliimanlarıntlanmış. Bulgar rum, dedi. lakat JOOO saat uçu- kesin surette tesbiti ergesiyle bu sabah - h bq anlnşmazbfma kattlmasmtlan 
köyllJlerden niyet cetip çelıme- ıum var .• , Bu kadar uçmak, çok az da bir toplantı yapacaktır. k rk:\n Pöti Pariziyen gazeteat diyor ki: 

E 
DA~IN 1 K H AHf.HIJ· R ı ----------· 
İran sanat 
kongresinde 
lloakova. 18 (A.A) - Profe!CSr 

B. Şemffrldin radyo ile yayılan bir sö,.
le.inde ıu sözleri ı5yle..ıiştir: 

« - Arsıulusal lran sanat kongre • 
ıini memleketinde toplanmaya çağır • 
mak Ye ona gereken belgeleri vermek 
ıurt:tiyle Sovyet Rusya. uluslar arasın
daki Ye hele doğu uluılaırı anHndaJd 
kültür ilgilerin·n geli~ine ne derece
de önem vermekte oldu nu bir kere 
daha ghtermiştir. Sovy t Rusya, her 
giln biraz daha dcğiftnekte Ye asrf ilim 
ve unatm gcli,imini sa lamaya çahı • 
maktadır. Sovyet Rusyanın eski eser -
1erin korunması yolunda yapmakta oL 
duğu bllyilk çalışmayı takdir etmelr 
için ermitajm çabpnaaını c& tinilne 
getirmek yeter." 

Ywıan geneloyu 
Atina. 18 (A.A.) - Kabine imali• 

yetin ttknır lwrulmaa hakkında yapıl• • 
cak olan geneloyun tarihini S birinci tq· 
rin olaralr keatirmiftir. 

Gene Şako nıaefed.. 
Boaae. Ayrea. il (A.A.) - ~ 

tin dlf bakanı B. l.avedra Lamu Şako 
barış konferansını bugün toplanmafa 
çatrl'llUfbl'. Konferana bütOn harb esir
lerinin 'ftriıiJmeai meseleainl inceli,. • 
cektir. 

So.,..,a orduıam deferf 
lloelıoft. 11 (A.A.) - Kfyef'de ma· 

nevralardan dönen asker Voroplofun 
CSnilnde büyük bir geçit toreni yapmıt
tır. 

llannnlarda wlunmu, olan ,P.ban. 
cı süel salgıtlar Sovv~t ordusunun ~1r. 
nik lrapHiteleri ha1drında bayranlrlda· 
rmı bildirmi•lerdir. 

toplamıı bakanlar konseyini ltalyaJI 
ahlllar ...,.. ....... pboek Wr n.. 
vet olarak t?iirmcktedir." 

Birçok dda İtalyıya k1111 doatlui 
gktermit olan mutedil cOrdn guetetl 
diyor ki: 

"1ta11an. frmııa aıılafmaum 10.um. 
la bulan birçok franudarın. Pnnuda 
kendisine lrarıı bina dayanma chte. 
rUince 'Muaolininin llitlere dotna d&l
rnesindea hiddetlendilderini gbliyecelr 
dciilb. Ne kad• büyUlr uyau ~ 
oluna olaım, B. llmollni IOft mnele
l~rde gereli riıbi hareket etmemiıtir. 

Malt.a, 18 (A.A.) - Yblna inaL 
lis iradını " cocuia " ~ilhana Malta. 
da ı.bmette bulunan aakerler " denb 
efradı aileleri lngiltereye citmektedir

diklerini soracak oldum, yanla- uçmanımıza nasib olmuştur. Komitenin vere eği reylerin kabulü .. Roma•nm tehlikeH bir oyuna girit-
nnda oturan bir DçiJnciJsl, gene Bükreş türk elçiliği büyüli gü. yükümsel olmadığr ancak yeni ~fit- tr·nı tösterecek aebf-:bl r vard"' Ar1'1 • 'rtıyJllÜ N damın 
tlfrkçe olarak söze kanftı. 0 

da zelve iyi döşenmiş bir bin~. H;ıe tere esaa tc1kil edectği burada onem1e ulusal cJunım y.ıltarda'!'lberi bu k:ıdar Londra, 18 (AA) - Taymiı ıu~ 

lcr. 

bulgarmış. elçiliğin türk salonu, eski turlı bydolunmaktadrr. Bu önergelerin bq· g r,,.in ve bu kadar.~ olmaım,tr.,, ai Cennredcn 8ircai1or: 
Rus sınınna 11 lıilomettt U· sanat ve zevkinin bir müzesi ha- hcalan gerek italyanlara ve gerek h fnglliz hazırhlctannı kaydeden ~o Baron Aloizi, B. Lava! ile bir ca • 

zalılıkta olan Kişinav 'ebrinde linde, göğsümiJzü övünçle kabar- be'lere bildirilıqitıir Anc•k, bu önerge. d5 Parf,, ~a•etcaı, fUJ11an yazıyor: ı1Jpnesinde bqler komıtcsi önerıele • 
Gagauz keşişi Çakır Jli~ardın tacak bir özenle hazırlamnı~ lerin tamamınnt konseyce kabili edH.. ~· Bun"ı" anla<CTlıyor ki, fn~itiz hO- rinin italyan salkurunu CenYrede da • 
başlıtı tilrkçe konuşan iiınseye Buıidan bapca Bükre(te bir de meden önce • tutya ve Habt•ittana ve. k' mctl artık görU~ın('erden bic '1ir •o- ha f'ula tutatik hiç bit ıetf ihtift et. 
rastlıyacağımı hiç ummuyordum, türk şefıidliği v~. Eskiden açık rilip verilmiyeceği meselem bir sonuça nuç beklememektedir. B. MıfSOlinrnfn ntecrltlni blnl'lrniiftir. B. Lava! ce•• 
Yanılıy?rmuşam. Tıraş olma~ ve bakımsız bir yer olan bu me- bağlanmamıştır. ..-et .. lere ~rdifi diyev ve ita1yan &a- btnda, 'ını öne~lerin ıte.in bir konıma 
'için girdiğim berber salo?"l1"a bıı; zarlık~ .şimdi etralı duvarla çev- Uluslar sosyet~i konseyinin dUn kan'ar kurulunun yakında vcrcceti ha- tarrı olarak dcgiJ, hır görOfme temell 
iasadarla iyi giyinmiş bır ~!~ının rilmi.ş, bir bekçinin özeniM altınd~. yapmış otdu~u gizli toplantıda B. l.it. b•r alman brartar. ingiliz b3kanlanm. olarak görülmesi lazım geldibini .ay • 
tirkçe konuş(J.lklsrını • !şı!ı'!ce iyi bakılan düzenli ve guzel bil vinof, ilgililer ar smda önisillere b:lş dur>ımu en ltötU şeklinde muhakeme et- lcmiftir. İngilit detecuyoııu böyle 
hayretimi tasavvur edebılırsınız. bahçe. Romanya' da türk~~ten lamadan önce konseyce bir karar alın. ıneğe teYketmektedir. Londra'da ltalva bir zihniyeti kabul edip "tmiyecee( bu 
Sordum: Kasadar ermeni, ~adı~ bahs"ederken. herkesin çok ıyı ta- maaı isteğ·nde butunmuıtur. hesabına du}'U1an umunnm fngiliz ba • muddet anlafılamamıt fakat nihayet k .. 
sa orada yerleşmiı "!e labrı_lca ış- nıdığı ve sevdiği Bülcreş elçimiı kan1arivle ingilis bmoyunq. Fnnsa ile bul etımiftiL 
leten bir türlı aylesınlfenmış. Hamdullah Su,,hi Tnrıöver'den l 500 cuker daha glul ~ıb·mtı vapmata 8"httiii temin olan- Guete, bu anerıelerin. bir kaç gibi 

Fakat beni en fazla fSŞırtan bahse bilmem iri linum var mı? Roma. 18 (A.A) _ ısoo uker ta- makUdır. önce sanıluun tenine elarak yal°" 
,ey parter liatının 40 ley 

0!du~u- Ak saçların çevrelediği sempatilı şunakta otan ••Naıario Sauro.. cemlll do Bazı yükıek phliyetler. artık açık ttaJıaya elverifll olaa luumlan içill 
'lD olrudıığrım bir sinema gışes!ne yüziJ, eşsh den«ek derecede ~at- tu Afribama hareket etmiftir. bir &Grette berldtlJmit olup.~ 1dmee · bir dejlfke ,ellliDcle •iıillecelinl P. 
bıı parayı uzattıiım zaman gı~ lı olan lıonUflllUI Ye karalıtenyle de ,npbe bırakmayan ingilb • franaı.1 &1Jor. 

le oturan bilet~ kızın &ana !Y- blitiin bülıreşlil~rin ita/bini lıa.ua- ~sınan1- _.__ alıeıWr dayanı...,.....m babet me1e1e11n1D arar- C.....nni cUnktl ıtaı,_ bildi• 
oen .. kırk Dç ley veresiniz., dıye mıı olan elçlmis, tü!lılife ve. keı> .. ~- 'i- lanm buçlamak ve bmtı korumalı: hu· rili a.,ıw komitOllDlll uıuaı. 
tlfrkçe hitab etmesi oltla. Türk- disiııe bl'fl 61stenlen sev~den. Alman. il (A.A.) - Geçen ., 1U8Ullda en emin lılr- JOl oldııtu fik • ~ natild fikdni bollD9 • 
feyl nereden biliyonla " daha yonılına çal,..ulyle, tlrilD içinde Eritre Umanına 12 vapur " 18 rindedirler.,. ma1c 1raranm tmld..,... a....-
ı•rllli Hnim tiri old.,_,,, ne- hesabın• blJyü lıazançlar temin yellı:enlldm 120 371 ton 1118" 24.171 Pfpro diyor Jd: Jpndetiler, ltal,... .. __, ceabllrl 

Nil• llllla4ı. Şlmı1I pırtııılril• ettMSinl 611miftfr. lıltl ~··•· "Uınm - - ..._ .-,. -. ekli ,_._...,. 1111 • _,,,.,,,fım lnı sonıl-~ Çol ,aç, ppn.p.t bit mesele .,,,_ .. -- ,...._.-... Cr. aaiila .... ...._ - u• t · 1N6lla. 
lıfıaı duyuyorum. halimle blJtlJa balianlanl• myıp , ,.,,_,,. 'l'ra6lamld ••.,.,.,,_. nnmte dolafUI )'ll)'IDtılanı inanlmt bqiatam elronolililr lıir ,.rdan eı• e)< 

'l'rllll$nCll Ro_,,.,..,._ y•b• gitlea Klfçmea I~ il.t ,,_ R• ı:.dn. ıı (A.A.) - Doil7 Tel&nf .. .ı.ı....,..ıana """ıdllderl ....._ _. - " - do looml....ıy- . 
lllerdea INıf.talıın taıwlmha pe.t manyada ,,.lledildi. Ve Hamtlrıl- _...ı. ,...,...,.. ~ -., arhfl ak ııaaae a1mü --· "" iddi -.ırıı.ı,.a iotelıled_._ .. 
tillnen bit dil delil. Almanca lıo- lab Sıı.phlnin uıl blJyiJlı başansı fttlerlnln 70.000 •ker " S'IS ~ ol· soil11cun çok acılı:b olman muhtemel. dilecekdr. 
nıqanlara daha sılı: rad/amyor. d• Gegaulanrı tütkllilD mesele- - ._ ___., cıır_ T.,.... ""81r ı.;.. hH'liııllı ı... 
Çol del•. tilr.tÇ<ı blldllı:lerial ,,.,,. sini ortaya .,ma.t oldu. Faht IJa laııRla 1ıntt ..,..ııe.ınıa Aı..tenls. cllaldl .....,_ ..,,afa le 1ıetı1ea6 
,.,.,. getirmetlilim ,_,,lının, uzan ,,.lısl, d~mtle, azan IJoy- B. r..a...I .,.,.,,,. _..... lıil'4;lll- delrl kaıamım Cwwede uyuıclmlıfl ifa! -.ırıı laıtya'mr 6. --tiirlı:çeyi lnnsncatl•n iyi ula4ı.t· la ele alacaltım için. ISnemi ve tı,.. "'""' _,,,,_ üdJw h<Jeean• bJde<lea -o.r. paetni .ıı. - ~ ~ .- • 
lanna rastladım. me.: u· ... en·nde rhndl daha fazla La aı ı • ,or ki: u lun .,..ı. bildiriyor ArinagibiB8kreşde,Av~ru~pa~_L4;~u~~~~~~~·~···~~~~--~l...~Ce~n~ev~r~e,~t~8~(~A~.A~.~):-:.8:·:_::9;:_;,u~u::__ı_.:_!!Q.;;..ı.ııın..,____1EıL....Caııwmm...2amaıılL..L..JW1un~~K!!..~~_::_~~~~~~~ lıükümet merkaler.i "cinde en. ok durmak istemi orum. 
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11 omlJina ''e şehir 
1917 sonkanunda, ıkinci ordu 

merkezinin bulunmakta olduğu 
Suşchrinden, at ve y ay 1 ı de
ği§tire değiştire, bir otomobil ta
şıt kolunun çalıstığı Kayseıi'ye, 
bilmem kaç güııde, varabilmiş
tim. Bizi Ulukışlaya götürecek 
olan lrnmyon üç gun sonra yola 
çıkacakıı. Yirmi ılri ya~ında, do
ğu sınırlarından ,·,.,t:ı.nbııla dönen 
bir yedek subay ne kadar sabırlı 
olabilirse, ben de o kadar s:ıbırla, 
bu üç günü. Kayseri'yi görmekle 
geçirdim. 

"J34 mayı.s 11ıla, yani on yedi 
buçLJk yıl sonra, Kayseri dokuma 
koı.ıb · ı~.srrun temel atma günü 
gene r:.ayseri'yi gezdim. 

Kayseriyi bir kere daha ötey 
giin gö.rdüm. 

Büyük Jıarb Tiir:kiyede 1918 de 
bitmedi. 

Erkinlik :sava.'.?ım türk ulusu
nun nasıl bir yoksulluk içinde 
nasıl l;,r çalı~ma ve özverile yaptıgı 
lıatırrmızdan Çıkmış değildir; 
Kayseri bu kamusal didişmenin 
i~inde idi. Fakat cumuriyet Kay
seri'yi at ve yaylı değiştire değiş
tire varrlır ve kendi yağıyla kav
rulur bir merkez olarak bırakma
dı. Memleketin her köşesinden kal 
kan trenler, bir dörtyol ağzında 
gibi, orada buluşurlar. Düne ka
dar Kayseri'de bir uçak, Bünyan
da bir d6kuma fabrikası vardı; on 
altı aydanberi Kayseri'de kurul
makta olan dokuma kombinası 
çııh:;mağa başlamıştır. 

Lozan'ı yapan Türkiye, 1922 
ile 1935 arasında yalnız demiryo
Ju ve yalnız fabrika kurmuş de
ğildir. /(ültürel ve sosyal evrim
ler, mantalitedeki değişiklikler 
binlerce kilometrelik demiryolu 
uzunluğu ve yüzlerce fabıika ge
nişliği ile ölçülemez. 

Şimdi saklamadan söyliyeyim 
ki 1911 sonl·anununda ve 1935 ey
lii.Jünde gördüğüm Kayseri'nin 
- kayserililer sözlerimi içtemliği
me versinler - ya:jayışrnda ve dü 
§Üniişünde "büyük,, denilebilecek 
bir fark sezemedim. 

Kayseri, tarihi kadar eski bir 
§ehirdir. Orada çapraşık yollar 
beş buçuk kilometre uzunluğunda 
bir şehrin on bin bu kadar evini 
bibirine bağlar. Evler kötü göre
nekleriıı koley değişmez kuralla· 
rrna uygun, havasız ve güneşsiz
dir. Uray büdcesi şehirlilere bol 
havayı, bol giineşİ, bol suyu vere·· 
cek karlar ump.,in clamaz. Kayseri 
lisesinin zihinler üzerinde yapa
cağı etfd - liseden çıkanlar yurd· 
larrnda kalmak .şartiyle - yılla
rın isidir. Daha bunlara benzet 
seb(!b/erle, Kayseri'de bugün, 
kendi içine dl)nmüş, küskün ve 
kanalı ,',jr avlP hali görülmekte
dir. 

nıa.k gerektir. Bu para Kayseri pi
yasasmın alrşvcri§ini genişlete
cek ve direktörlerin, uzmanlatm, 
ustabaşıların daha fazla olan ka
zançları nisbetinde harcıyacakla
rı da bu bir milyona katılacaktır. 

EJJi beş birı kişilik bit şehire 
bir milyon lira sağlayıveren bir 
kaynak kiiçÜm5enemez. Halbuki 
çalışkan ve zeki olduğu kadaı da 
tutumlu olan kayseri/İnin elinde 
bu kaynak, başka yerlere kıyasla
nınca, çok daha verimli olmalıdır. 

/."fin para ve kazanç tarafım 
böylece bırakıp kültiir tarafına 
gef:elim: 
Çağımızda hayatw anlamı baş

tanba.5a değişmi.~tir. Hayat, do
ğumdan ölüme kadar yaptiğımız 
tabiiğ hareketlerin dışmda gibi· 
dir. Türlü güçlükl~r-.'e savaşabil
mek için sağlam doğmak, beden 
hakımrndan olduğu kadar fikirce 
de kuvvetli olmak, hayarı bir yük 
gibi değil, yaşama neşesini çoğal
tan ralıat bir ruba gibi taşımak, 

parayı saklamak için d~il. ulusal 
verimi artıran bir vasıta bilerek 
kazarımalr, medeniyetin durmadı
ğını, lıer g~n değişip başka şekil
lere büründüğünü arılrvarak ona 
uymak lazımdır. Türkiye'de 
dof!m yaşayı~ ve dü~ünüşte de is
tenilmiyen bir şeydir. 

Kombina, modern gidişi ile 
!it>hir için en güzel örnek olacak
tır·. Bacağrndan şalvarr ve sırtın-
dc..n abayı çıkarıp iş kombine?.o
n.ınu giyen gürıeslı atelyede ça 
l·~an. pisindf.. yihen, spor alanın
da koşan Kayseri ç11 ıır•T, evine 
caftımız medeniyet:r:in bütün ivi· 
liklermi de taşıyacaktır. 

Kombinada iş almış Heri fikiı 
li tiirk uzmanlarınm elli beş bin 
yurdd:ışa karşı. yeni hayatın ek
siksiz örnekleri olmak bakımm· 
dan, yüksek ödevleri vardır. On· 
ların temiz ve bilgili yaşayıslarr, 
J(ayseri için iforleme ve gelişme 
modeli olacaktır. 

Şehir ve kombina, elele vermiş 
ve bu yola girmiş bulunmaktadır. 

Bize düşen, bu elbirliğini kut
lamaktır. 

N.BAYDAR 

İdman cemiyetlerinin 
bugünkü toplantrst 
Türkiye idman cemiyetleri ge· 

nel merkezi, Türkiyede sporun 
büyük bir hızla ilerlemesi ve yük
selmesi için yapılması lazım ge
len işlerin beş yıllık bir programı
m hazırlamağa karar vermişti. Bu
nun için, genel merkez birinci baş
lrnm B. Aziz Akyürek•in başkan
lığında bir komite kurulacaktır. 
Komiteye spor işlerinde çalışmış 
tecrübeli ve bilgin kimseler seçit
ıniş ve bugün saat 16 da ilk top
hmtıyı yapmak üzere genel mer
keze çağırlmışlardır. 

AF.ca.'c Jıemen ilave edeyim ki 
çalışkan ve zeki olan kayserili, es
ki kayıblarını çabucak .geri almak 
ve daha çok ileri gitmek için_ eli
ne verilen yeni imkandan fayda
lanmakta gecikmiyecektir: Kay· 
seri kombinası. ~ayseri için bu. 
bulunmaz imkand~r: geniş bir ka
zanç kaynağı ·ve eşsiz bir hayat 

!Ekonomi Bakanlığında 
atanmalar 

okuludur. · · · 
Koriıbina, üç ekiple Çalıştığı 

ı:amanfar, 4.500 işçinin büyük ço· 
ğunluğu - · kadınlı erkeklf- kayse· 
ıililer <Jlacaktır. Bunların - alacak. 
ları gündelikler, orta bir hesabla 
yılda bir milyon liradan az olma· 

Ekonomi bakanlığı mürakip 
komiserlerinden B. Şevki İzmir 
borsa komiserliğine, tarifeler bü
rosu uzmanı B. Şevket mürakip 
komiserliğe, B. Bürhaneddin ta
rifeler bürosu uzmanlığına atan
mışlardır. 

ULUS 
SAYlfA 3 

HABER E 
Ne demek: ist.iyoruz? I\aradeniz liınaııla • Brezilyanın ulusal 

bayramı dolayısile 
ve~işilen telgraflar 

Zaman'm sorumuza bir başya
zı ile verdiği cevabı; Türk Dili 
Araştınna Kurumunun bildiriği 
altına koyduğu notu gibi; tiksi
nerek ckudnk. 

" ... Liste osmanlicadan türk
ceye olduğu için Zaman osmanlr
ca karşılığını bilmediği bir keli
meyi nası1 aramalı ve aramak i
çin nasıl vakit bulmalı idi?., 

" ... Dil kurumu onu mahkeme 
ile korkuttuğu için kendi hazırla
dığr listeyi bile tamamlıyama
mı~, çıkarabHdiği listeye de ken
rli bile itibar edemezmiş .. ,. 

" ... Dil kurumu Zaman ile re
kabet vehmine düşmüş .. ,, 

" ... Ulus Zaman'a ikide birde 
neden çatıyormuş, yazacağı yazı 
mevzuu bulamadığı iciıımis .. ,, 

tlh ilh ilh ..... .. 

Hayır! Ne o. ne bu ... Gerçek o
larak biz Zaman'a bir şey de sor
muş değiliz •.• Bizim karşılık no
tumuzla: 

"Ayta, kapsal, önerge, konu ke
limelerinin ne olduğunu anlama
dık. Gazetelere verilmiş olan 48 
listeyi araştırdık, orada da bula
madrk ... ,, 

Diye bile bile yapılan yanlışın 
ve Tiirk Dili Araştırma KurnmuM 
nun çalısmalarını: 

"Kurum basıldığını veya bası
lacağını çoktandır söylediği ve 
fakat bir türlü neşredip meydana 
cıkaramadığı kılavuzu bir an evet 
ne~retmis olsa bu yazr isleri ko
layta1mı!-} olurdu. Halbuki kurum 
kendi kıla···uzunu nesretmek şöy
le <lursun, bizim okuyucularımrztı 
l:olayhk olsun diye neşrettiğimiı 
krlnvuza bHe mani olmak istemiş 
ve bizi havli sasırtmıştı .. ., 

Diye Dil kurumunu en bilrUk 
bayr~m ha.,.rriığmda ve h:ı!I~ ö
nünde küciik düsi.irmek te!';e"hü
sünün farl~rna vardığımızı ~nlat
mak istemi~tik. 

Bu bizim vazifemiz miydi, de
~iJmiydi? 

Ulus bir gazete olarak Zaman' 
la ve Ulus'u cıkaranlar birer ~a
zeteci olarak Zaman'rn ~ahibine 
benz,.rlerrni, henıcmezlermi? 

Zaman b1ı soruyu bi:e dc~il. 
avkırc scbeblerle icine Zaman sa
hibinin kans.tığ-ı ti.irk devriminin 
on he!-': yıllık t~rihine ~M<;ım. 

Yalnız bir seyi cok iyi bilsin, 
Ulu<; yalnız dil isinde değil, dev
rimin kücük biiyük her türlü cı.srğ
lannı ilgilendiren bütün hareket· 
terde onun geriçekerliğini gö1ün· 
rlen kactrmtyacak, her aykırrlr§;l· 
nı simdive kadar yaptığc ~ibi. 
bu,ndan sonra da kulağmd.ın tu
tup ortaya koyacaktır. 

fC:T 4.NRUL TEf:~~OıVtART 

Ü ni versi teden çrkanlar 
İstanbul, 18 - Haziran devre 

sinde üniver!itenin türe fakülte. 
sinden 72, dişçiden 60. edebiyat· 
tan 28, fenden 37, eczacıdan 38 ta-
lebe çıkmıştrr. Üniversitenin tür
lü fakültelerinden bu yıl Avrupa
ya gönderit~c~k talebelerin kayıt 
süresi bitmıştır. Smaçlar birinci 
teşrinin üçünde yapclacaktrr. 

rında indirme ve 
boşaltma 

Ekonomi bakanlığı bütün Ka
radeniz limanlarında fmdık indir
me ve boşaltma aktrlannm tonu
nu 75 kuruşa indirmeğe karar ver
mi1tir. Bazı limanlarda bu aktı 
100-110 kuruş arasında idi. 

Tüze Bakanının 
yolculuğu 

Tüze bakanının doğuya geziye 
çıkacağı hakkındaki haberler doğ
ru değildir. Esasen Bakan Kamu
taya sunulacak ve kamutayın ilk 
devresinde çrkanlmasına çalışıla
cak yeni kanun projelerinin ince
lenmesi ile uğraşmakta olduğu 
bir sırada Ankaradan ayrılmasına 
ihtimal verilmemektedir . 

Erzurumda kurulacak 
Yargutay haberi 

Bir gazetenin yazdığı gibi Er· 
zurumda ikinci bir yargutaym ku
rulacağı hakkında Tüıe bakanlr
ğında hiç bir bilgi yoktur. Gene 
aym gazetenin Türe ertik oku1u
nun yeniden açılacağı ve doğuda 
noterlik yetkisinin icra işyarları
na verileceği hakkındaki haber
ler de ilgili kimselerce yalanlan
mıstır. 

B. Boyar İstanbula 
gidiyor 

Ekonomi bakanlığı tarife uz
manı B. Boyter Şirketi Hayriye 
ve Akay tarifelerini incelemek Ü· 
zere yarın İstanbula gidecektir. 

Brezilya'nın ulusal bayramı 
dolayısiyle Cumur başkanı Ata. 
türk ile Dr. Getulio Vargas ara· 
sında aşağıdaki telgraflar verişil· 
mis tir: 

S. E. Dr. Getulio Vargas 
Cumur başkam 
R i o-de-J aneiro 

Brezitya'mn ulusal bayramı 
münasebetiyle Ekselansınıza en 

içtem tebriklerimi sunar ve şahsi 
sadetiniz ile Brezilya'nm bayın. 

dırlığı hususundaki ıssr dilekleri· 
min kabulünü rica ederim. 

Kamal Atatürk 

S. E. Kam.il Atatürk 

Cumur başkanı 
Ankara 

Brezilya'nm ulusal bayramı 

münasebetiyle güzel .dilcklerini.zc 
teşekkür eder ve Ekselansmızm 
saadet ve Türkiyenin baymdrrlı
ğr hakkındaki içtem dileklerimiD 
kabulünü rica eylerim. 

Getulio Var.E!as 

Balkanlı konuklar 
Yalovaya gittiler 

İstanbul, 18 (A.A.) - Balkan 
festivaline giren bulgar, yunan. 
yugoslav ve romen grupları bu sa
bah Yalova'ya gitmişlerdir. Ko
nuklar, akşam döneceklerdir. 

İstanbul gazetelerinin başyazıları 
JW._ 1ıııııııJ da, Bay lbrahim ZA MAN da Zaman imzalı 
~ ~ Necmi Dilmen dil başyazıda dımili· 

işlerini incel iyen bir yausında diyor ki: yor ki: 

' Bugüne kadar türlü dil familyala- « Türkiyenin tulha hizmet husu. 
sundaki candcn çalışmalarının kı~me
tini b1r k:ıt daha artırmak, bir kat da· 
ha şükranla yadet.mek lazımdır. 

rr üzerinde derin etimoloji a.raştuma • 

lan yapan dilciler, hep bir düğümün 

önünde duraklamışlardır Bu düğüm de 
fudur: 

İnsanların en önce ins<ınhk duygu.. 

siyle şuurlaşınağa başladıkları çağlar • 

da ilk ağrzlardan. çıkan ve bir mana 

anlatan ~cııler hangileridir ve bunla.r 

hangi anlamlar için kullanılmıştrr 

Değil bu kadar geniş bir soruyu, 

uir dil familyasının ana kaynağım bile 

Avrupa dilcileri bugüne kadar bulama

mı~lardrr. Onların ayn ayrı dil soyları 

dedikleri üç büyük familyadan ne 

cU.ral - Altay> ne <Hami - ~amit deni

len diller için ana dili aramak işi 

bib henüz canlanmamıştır. En çok be-

l nimsedikleri dndo • öropeenı diller 

için de bir zamankr <sanskrib dilini 

ana dili diye tanrmak istemişler bu da 

bo~ çıkmca, öyle bir canh ana dili 

bulmaktan umutlarını k~serek, bir ana 

dil taslağı uydurmuşlardır. Yalnız indo

öropeen dilinin değil, belki bütün kül· 

tür anlatabilen dill&in aranıp aranrp 

da bir türlU bulunamryan ana kayna -

ğmı kendi öz dilim.izde bulmak yolu 

açllmts demektir.» 

İşte bu itibarladır ki, bu sene meş· 
hur ne.bel sulh mükafatına layık olan 
millet türk milletidir. Hatta değil no. 
bel mükafatı, garb ve uzak ga.rb mil· 
lctleri bir araya toplanıb sırf Türki· 
ye'ye .mahı.:us bir «Sulh mükafatı• i.h • 
das etseler ırenc çok görülmemelidir., 

KURUN da Doğrul imza • 
it başyazrd2 ita! • 

yaıı - iııgiliz durumıı incclenerelc 
deniyor ki: 

« Aradaki anlaşmaıdık bir harb ile 
kökiinden ı;ökülmezs.e öni.ımlizdeki yıL 
lard:ı bu rekabetin acı ve ibret vorici 
levhalarını göreceğiz. 

İtalya - Fransa anlaşmadı~ı hal· 
ya ile İngi1terenin iyi ~eçinmesine se
beb oluyordu. İtalyanın, Fransa He 
anlc,ışmasmdan sonra İngiltere ile İtal
ya arasındaki menfaat zıddiyeti birden 
bire göze çarptı. Ve İtalya bugün tn
giltereyi düşündüren, yarın do hiç şüp 
he yok ki, Fransayr da düşündü.rccek 
olan bir durum olacaktır. 

Buna karşı İngiltere ne yapacak? 
Tehlikeyi bir harb ile mi bertaraf et· 
meğe- çalışacak, yoksa bununla ycı.va' 
yav8;ş. mr uğraşacak? 

Bugünlerde anlayacağunrz en mil· 
him hadise budur.> 

Kayseri 1combirmsrndu /~çiler, "/~ktrilc flantrali. depolar ve fabrikadan hir kaç pHça 
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/(.emşularımızda 
neler oluyor? 

YUNAN1STAN'DA: 

§ Epir ilbayınm iç Bakanlığa 
gönderdiği bir telgrafa göre Jani
na ve çevresinde büyük bir yer 
sarsıntısı olmuş ve yer, yer zarar
lar yapmı~tır. Janina yakınındaki 
bir köyde (40) ev yıkılmış ve pek 
çokları da otunılmıyacak bir hale 
gelmi~tir. 

§Sosyal yardım bakanlığı Dra
petsona göçmenleri için 14 milyon 
drahmi bir kredi istemi} ve Ba -
kanlar kurulunun geçen günkii 
toplantısında hu dilek kabul edil
miş ve ayrıca 10 milyon drahmilik 
bir kredi de ( chalicdique) dep -
renmesinden zarar görenler için 
vcrilmittir. 

§ Ulusal Ekonomi Bakanlığı -
ı:nn istatistik servisi 1933 yılı ha -
piıevleri hakkında bir istatistik 
çıkarmı,tır: 

Bu istatistiğe göre 1933 sene • 
sinde Yunanistanda (33,581) er
kek, (2 oes) kadın olmak üzere 
(35,5R9) hapis Yardı. Bu tutar
dan (28.058) i o yıl girmiı geri 
k~lam diö-er yıllardan kalanlar -
dır. Gene ayın tutardan (28, 735) i 
o yıl i~ncl.,. cezalarını b"tirmi,ler 
ve (22) si kaçmış ve (64) ü öl -
M·;.,••1r. Aynı vıl zarfında (447) 
J..,;·r0 k <'f'Z8 5ı (17) ö1"im cezası ve
r;ı....,..;c;t:r. 

"aş itibariyle 22 ile 30 arasm
d:ı ol~nlar en ağır cezalara çarpı
lanlardır. 1933 yılında hu yaşta 
(29~8) kişi vardı. 15 ile 18 arasın
da olanlann tutarı 419 dur. 60 dan 
sonra ve ( 14) e kadar olanlar da 
ancak (167) dir. 

Hapislerin çoğu çoluk çocuk 
sahibi olan erkeklerdir. Bunların 
sayısı 2214 dir. ölütcülerin çoğun
l11ğu da çif cilerdedir 

BULGARİSTAN' DA 

§ Sü Bakanı General Çanef, bir
kaç gün evel çıktığı süel tefti, i bi
tirerek Sofya 'ya dönmüştür. Tef
tiş alanı (Vidin) ve (Belegraçik) 
şehirleri çevresi idi burada hulu -
nan askerlerin talim ve dcneçle -
rinde hazır bulunmuştur. General 
Çanef gazetecilerfe görüşmüş ve 
şunları söylemiştir: 

- Süel teftişimi bitirdim ve 
döndüm. Cok memnunum. 

3. birinci te~rinde yapıla • 
cak kıral bayramında Bulgaris -
tanda garnizonu olan her şehirde 
bavrama askerler de bütün göste
riş1yle katılacaklardır bu suretle 
aynı gün ordunun bayramı ola • 
caktır. Sofva'da o gün büyük bir 
süel gösteri vapılacak ve ıüel oku. 
lunu o yıl bitirenlere LaJ?er mey
danında diplomaları verilecektir. 

§Kültür B3kam General (Ra
def) gazetecilf"re şur.ları söyle -
miştir: 

"-Geçen yıl başlanılan 
orta okul yeğritmesine bu yıl da 
devam edeceğiz. Geçen yıl eksik 
~ımflı ( 41) ve tam sınıflı 28 orta 
okul kapatılmıştır. Kapatılan okul
lann 6, 7. 8, inci sınıfları kapatıl
mamış 28 orta mektebe nakledil
ır...işler bu da okullarda talebe sa -
yısını nomalden fazlaya çıkarrnıış

tır. Mesela. bugün Vratsa kolleji -
nin 192<} Pilevne kollejinin 1865 
Şumn • '<ollejinin 1773 talebesi 
vardır, Bu kollejlerde 60 - 70 pro
fesör bulunduğu halde bile kafi 
gelmekte. hele kontrol çok güç 
olmaktadır. Halbuki bir okulun 
talbesi 800 ü geçmemelidir. Yaptı· 
iımız yeğritmenin gayesi okul sa
yısmı azaltmaktan zivade talebe 
ıavısmı azaltmaktır. Onun için bu 
yıldan batlıyarak 4 üncü sınıflara 
talehe ~İrmesini buçladık.,, 

§ Bulgaristan'da ağustos ayın. 
da yolcu biletlerinin geliri 42 mil
yon 334.105 levayı bulmu~tur ki 
geçen yılın avnı ayma nazaran 
bir milvnn 52,749 levalık fazlalık ı 
vardır. Ciinkü P.e~en yılın aihıstos 
avI'!'lda (41) milyon 271 ,356 leva 
i,J= 

ULUS 

lYabancı ga e ~de ok duklarımız / I 
---

İngiliz hiil{üme · ve ol su adın· söylenmiş bir söylev 
lngili:z dl§ bakanı Sir Samuel Hor'un Uluslar Sosyetesi tı$atnbleBinde söylediği söylevin 
uyandırdığı yankılann önemli olduğu §Üphesizdir. 
Bu söylev hakkında bütün dünya basınında türlü türlü yazılar, mütalealar görülmüştür. 
B!z, bugü,., lngiltere'de bu ıöylevin nasıl karşılandığını göstermek için iki İngiliz gazetesi
nrn bu konu üzerinde yazdığı b"§ bctkeleri dilmize çcviriyoru::ı. Burada birge olarak kay
dolunan nokta, bu söylevin yalnız lrrgiltere hükümeti adına d <?ğil, aynı zamanda İngiliz u
lum adınada söylenmig olduğunun söylenmerdir, 

Briıanyanın sesi 
12 eylül 93S tarihli Deyli Herald 

gazetesi 4'Britanyamn sesi,, başlrğı al. 
tında yazmış olduğu bir başbetkede dik 
yor ki: 

Dün uluslar sosyetesi asambleı;indc 
Sir Samuel Hor'un söylemiş olduğu 

sözler, B. Musoiininin büyük bir önem.. 
le karşılaşması g.ereken bir söylev ol • 
m~tur. 

Fakat bunun bundan fazla önemi de 
vardır. Bu söylev, yalnız İtalyan - Ha. 
beş anlaşmazlığı dolayısiyle değil, bü. 
tün arsıulusal ilgiler bakımından ingi. 
liz sıyasasmı ortaya koymuştur. 

Bia, hammaddeler meselesinin uzun 
sürmüş barış davasiyle ilgili görülmüş 
ve gösterilmiş olmasını büyük bir hoş. 
nudlukla karşılıyoruz. 

Dış balranrmrz, dış sryasamızı şöy· 

le anlatıyor: 
"Bu sıyasa, Uluslar Sosyet>esı and. 

laşmasının kollektif olarak korunması 
hususunda ayak direr. Hele bu andlaş. 
manın bir vesile olmaksızın çiğnenme. 
sine kollektif olarak karşı koymağa bü· 
yük bir özen verir.,. 

Bakan, bu prcnsipin evrensel ola. 
rak İngiliz ulusu ve hükümeti tarafm. 
dan sıkı sıkı tutulduğunu da sözlerin. 
de ayrıca belirtmiştir. 

Bu sözleriyle Sir Samuel Hor söy· 
:ediklerinin yalnız hükümet, yalnız hii. 
kümet partileri adına değil, bütün bir 
:n~iliz ulusu adına söylenmiş olduğu. 
nu da anlatınış oluyor. 

O, bunu böyle anlatmak mevkiincte 
iJi. lçerdeki ayrışıklıklar ne olursa o]. 
sun, o, bu işe elini koyduğu zamandan 
lı ::ri ulus çoğunluğunun kendi hüküme· 
tinden ve onun gütmekte olduğu srya. 
s.ıdan yana olduğunu biliyordu. 

İşçi partisi kongrelerinde tekrar tek. 
rar söylenmiş ve onanmış olan bu st. 
) asanın dışında işçi bir dış bakamnm 
başka türJil davranmasına imldin yok· 
tu. 

Hadıselerin yürüyüşü bunu söyle. 
mek, bu ödevi yerine getirmek fırsatı. 
ru bir muhafazakara nasib krlmıştır. 

Bu ses, bütün dünyanın duyup ge. 
reken önemi vereceği Britanyanın se· 
sidir. 

İngiltere, bütün gönlünü ve inanını 
Uluslar Sosyetesine bağlamıştır. O, ge. 
rekirı;;:: bütün kuvvetini ve bütün etki. 
sini bu uğurda kullanarak yeryüzün. 
den harb tehlikesini kaldırmağa çalı · 

sacaktır. 

Eğer öteki uluslar yükıcnlerini yeri. 
ne getirmekten cekinirler, bu yüz:len 
Uluslar Sosyetesi yıkılırsa o zam~n 
bizde kollektif sistemin yürümediğiri, "' 

işlı:mediğini anlar, dış Si) a5amızı ye. 
niden incelemek, ona gerekirse yeni bir 
yön vermek zorağını duyarız. 

Fakat buna yer yoktur. 

Bunun tersine olarak lngiltercnin 
gC>stıerdi ği yola başka uluslar da bun. 
dan birkaç ay önce umulmayan bir şe · 

kilde uyacaklardır ; görülen budur. 
Bunun deneneceği zaman pek ya.kın . 

drr. 
B. Musolini, Cenevrc'den esen hava. 

dan bir umkırısma uğrıyarak bi.r takrm 
hareketlere baş vurmazsa, Uluslar Sos
yetesi konseyinin vereceği bir rapora 
göre davranacaktır. 

Yok, böyle yapmaz da Musolini bu 
rapora kulak asmıyarak barb açacak 
olursa o azman bunun karşısında Ulus· 
lar $Qsyetesi andlaşmasının saldırgan 
için koyduğu hükümler tatbik alanına 
girecektir. 

O zaman İtalya, yalnız kendi erkin. 
l: ğini müdafaa eden Habeşistanm değil, 
kc,llektif sistem içinde bulunan bütün 
bir örgütlil dünyanın mukavemeti kar· 
şısında kalacaıktır. 

Eğer böyle bir çarpışma olursa bu, 
dünya tarihinin yazacağı en çetin ve 
kesin bir çarpışma olacaktır. 

Bir saldırgana bütün bir dünyanın 
ellirliği ile karşı koyması dünyanın 

rt.lecek barışını garanti alacaı" bir b. 
şarı sayılabilir. 

Taymisin b(~tkesi 
Uluslar Sosyetesi 'bütün dünya u· 

luslarmın for umu haline gelmiştir. Bu. 
rada ingiliz dış bakanının söy!iyeceği 
bir söylevin arsıulusal güçlükleri büs. 
bütün artıracağından korkulabilirdi. 
Fakat Sir Samuel Hor böyle düşüklük. 
lerden büyük bir ustalıkla kaçınarak 

ve herkesce bilinen bayağı ııözlcre sı

ğınmıyarak söylevini söyledi. Büyük 
bi.r yetki ile söylenen bu söylev, ingiliı: 
sıyasa tarihinde kendisine yakışan yeri 
alacaktır. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, Sir 
S. Hor, yalnız hUkümetin değil, bütün 
bir memleketin düşünüşünü ve görüşi.i. 
nü güzelce anlatmak başarısına ermiş. 
tir. Dış bakanı, İngilterenin Uluslar 
Sosyetesine karşı olan durumiyle bir· 
likte bugün lbütün ulusların karşılaş. 

tıklan durumu pek iyi anlatmış, İn. 
giltere hü.kümetinin Uluslar Sosyetesi. 
nin ve andlaşmalarının k~ndi omuzlarr 
na yüklediği yükenleri yerine getir. 
mekte hiç bir ulustan sonra gelmiyece. 
ğini söylemistir. 

İngilterenin durumunda.ki bu sağ. 

lamlık ve sıkılık gelecekte de böyle o 
lacaktır. 

. .. Yapılan bütün yanlı lrklara rağ. 
men.İngiliz kamoyunun, Uluslar sos. 
yetesine bağlanmakta asığ bulunduğu. 
na kanığ olduğu bir hakikattir. 

Eski ittifaklar sistemi, büyük har· 
hın önüne geçememiştir. Bugün onun 
yerine geçmek üzere konulmuş olan bir 
sistem vardır ki bu sisteme meydan o. 
kumak, onu bozmak eski felaket gün. 
terinin yeniden baş göstermesine yol 
a~abilir. 

Kuvvete tapınmak bugün Almanya. 
da, İtalya'da ve başka yerlerde ulusal 
bir şekil almış bulunmakta ve açıktan 
açığa meydana vurulmaktadır. 

Kurucu prensipleri kökleştirmek ve 
geliştirmek yükümündeyiz. 

.... Uluslar Sosyetesi, andlaş:t:ası, 

yalnız üyelerini koruyan bir iki mad. 
deden ibaret değildir. S. S. Hor'un de· 
diği gibi kollektif bir güvenlik sistemi 
bu kurwnun ruhu ve anlamı demektir. 

Uluslar Sosyetesi ınakinası, sürüp 
gitmesi dünya barışına tehlike verecek 
olan mesele ve hadiseleri barı§çı! ve 
yatıştırıcı yollarla kotarılmak için iş -
ler. Makina ortadadır ve üyeleri onu 
kullana!J.ilirler. Fakat bu makina nasıl 

.... " 

kJllanılırsa o türlü verim verir. 
Bu kuruluşta, dış bakanının da kabul 

t·ıtiği gibi, bir üyemn eliyle bir barb 
ı;.~diği açılabilir. 

Bu imkan, sosyeteyi kuranlar tara. 
fmdan gayet gerçek olaraık düşünül. 

müş, bir takım hadiseler de bu kaygu· 
nun doğru olduğunu ispat etmiştir. 

Böyle bir vesile daha çıkması ya. 
kın gibi görülüyor. Yeni bir harb ve 
saldırış denemesi yaklaşıyor gibidir. 

Henüz ortada harb ve saldırış bu. 
lunmadrğı için bir dış bakanı daha ile. 
riye gidemezdi. Fakat S. S. Hor, harbı 
kökünden kazımak için kollektif hare 
kete geçmek üzere verilmiş bir söz, al. 
tına girilmiş \>ir yiiıken bulunduğunu 
hatırlatmıştır. 

Yalnız bir harb tehlikesi içine giri. 
lecek olursa buna hep birden girilme. 
si gerektir. 

Kamonun asığı birkaç kişinin dav 
ranmas.iyle sağlanamaz. 

Uluslar Sosyetesi içinde bulunan 
büyük devletlerin yiikü, başkalarının 

İ:ilcd.iği yanlışlar dolayısiyle zaten a. 
ğırlaşmıştır. B ugünku durum karşısın. 
da ise eğer harekete geçmek gerekli 
olursa, bunda bütün üye devletlerin 
payı olmalıdır. 

Eğer yük yüklenilecekse bu kol. 
lektif olarak yüklenilmelidir . ., 

Betke, burada hammaddler üzerine 
ambargo konulması hakkmda dış baka
nının söylediği sö?.leri onayarak ince
ledikten sonra devamla diyor ki: 

Dış bakanının açıkça anlatttğı gibi 
İngiltere hükümcti, diğerleriyle birlik
te harekete atılmak için ha.z:ırlanmt§ 

bulu Nna ktadır. 
Bundan başka hadiseler üzerinıle 

arsıulusal uzmanlardan kurulmuş bit 
komitenin kurulması ve bunun gerçinler 
yapması da imkan içindedir. 

Böyle bir komitenin çalışması da 
sükun ve rahat ister ki harb ve harb 
tehdidleri bunu imkansız kılar . 

Bu hususta da Ulut-lar Sosyetesinin 
yetki ve bilgisinden asrğlanmak imkıtn 
içindedir. 

Bütün dünyaya yeni bir düşilnUş ö. 
nergesi yapıhyor. Bu da dış bakanımı · 

zın sC>ylevindeki sözlerden daha açık 
ve güzel sözlerle anlatmazdı. 

Bugünkü medeniyet dünyası için 
harbın anlamı yirmi yıl ancekinden 
farJ..1· ol.,,ıyacaktır. 

' 

lifis Cencvrenin canbazl1kları 

La Tribun de nasyon'dan 
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Biliyormusunız::, 

ki ' • 

§ Bundan birkaç gün ö:ıce ha
beş İmparatoriçesi bütün dünya 
kadmlarma radyo ile diyevde bu
lunmağa karar vermişti. Bu işi bir 
Amerika radyo sosyetesi hazırla
mış, imparatoriçeyi Amerika' da ki 
l<admlarn da dinletmek istemişti. 
Fakat bir tesadüf mü, voksa ara
ya bile bile biri mi karısnnş, nedir, 
heniiz beUi olmıyan bir schebten 
dolayı İmparatoriçenin bir sözi.i. h? 
le iş~tilmemiştir. A!o, Alo burası 
Adisaheba ! clenilclifıi işit~lmiş , ar
kası bir parazit yağmıımnf\ h t.o• 
muştur. 

~ Seylan adasında sat<:ın hlc\ · 
linde malarya vardı . Yarım mil -
yondan fazla nüfu5 malaı va.ya tu
tul mu~. ~O 000 kisi ölmiicıtiir. 

Ş Lindberg'in çocn ~nnu kaçı. 
ran Hauntman'm muhnkemesinde 
?.90 §ahit dinlenmis, şahidlere 
50.000 dolar harç vf>rilmiş, şüphe
li görü)f>n 200 kişi hapcıe atrlmış, 
Sanzasiyon heveslisi l 00 den faz. 
la canından h1kmı~ s<t.hte katil oh
rak ortaya çıkm1!! olduğu halde. 
H=\uptnıan tıpkı Sako ve Vanzeti 
l?;b: öliim ceza~ı hükmii giymisti. 

ı, temvizdc araşhnla, inr.elene 
dursun~ katilin avukatı, Und
herg'in cocuiTunun Si\ğ olduğunu 
isp;ıt edecceı!ini ıı:öylemiştir. Mu
hnk~me stra.lannda rnahkum ola
cak olmıyacak diye, Amerik~·cıa 

biiyük bahisler tutulmuştu. Lao
gasiyon arayan arnerikalılar, aca
ba bu muhakemeyi at yarışına, 
borsa spekülasiyonuna mı çevire
cekler? 

§ Alman ulusal sosyalist par
tisi bugünlerde Nürnberg'de bir 
kongre yapmıştı. Bu kongTe do
layısiyle Nürenberg şehrine 421 
hususi tren ile 385,000 kişi taşın
mı§lır. 

§ Cuma günü, Napolyonun ha· 
yatında çok rol oynayan birgün 
olmuştur. 

13 nisan 1779 da kendisi 
Briyen'deki süel okula girmiştir. 

13 birinci kanun 1799 da bi
rinci konsül seçilmiş, 1804 te bir 
cuma günü İmparator olmuştur. 

Napolvonun Sent Helen ada . 
sına gönderilmes; 1815 de bir cu
ma günü olmuş, 1838 de İnnilizler 
mezarını bir cuma günü Fransa 
kıralına vermişlerdir. 

Napolyonun hayatında cuma
dan başka giinlerde olmuş önemli 
Yakalar da olmuştur. Vaterlo hit-1' · 

hı bunların başında gelir. 

§ Sovyetler Birliğinin, arala . 
nnda birçok uzman ve bilgi . '~r 
bulunan 75 kişilik bir kurulu 
"Sadko,, adında bir buzkıranla 
yeniden kuzay kutbuna gönder • 
miş olduğunu alman gazeteleri 
yazmaktadırlar. 

Berlin gazetelerine Moskova -
dan bildirildiğine göre, bundan 
birkaç gün önce, bugüne kadar 
bilinmeyen bazı adalar meydana 
çıkardığını bildiren buzkıran kor
kunç bir fırtınaya tutulmutlur. 

"Sadko,, nun çektiği son S. O. 
S. de barometrenin düşmeğe de -
vam ettiği, fırtınanın gittikçe ço
ğalmakta olduğu haber verilmis· 
tir. Bu İmdad işaretinden önce g.;_ 
len telsizde vapurun tehlikede ol
duğu bildirilmis. güverteyi yala -
van dal~alann. bircok aradan ıi-
1ip si;oiirdü~ü kaydedilmiştir. 

§ Gecen hafta Cebelüttank'ta 
dolasan iki italvan, İngiliz polisi 
tarafından tevkif edHmistir. ltal • 
vanların üzerinde süpheli k8.47ıd • 
lar bulunmut olduğundan hapse 
ablmıAl~rdır. 

§ Fransız uçmanı Mermoz, 
uçağiyle Paris'len kalkarak bir 
sriinde Cezayir'e gid;p P."elmistir. 
c:dis ucuşu 4 saat 5 dakika, dö • 
nÜf de 4 saat 33 dakika sürmüş · 
tür. 2940 kilometre tutan bir hava 
volunu 8 saat ~Q, dakik~da v-p::n ış 
olan ucınan ort .. lama o!arak saat
t e 32t! 3 P ·1 ... ._ .. •.- 0 1•r~, ...... ,. 
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Türk Tarih ku uu 
lzm·re n·· 

RADYOLAR 
ANKARA 

Yüksek okul talebe -
leri Ha1lievİnde 

Dış Bakanlık atarımaları 
Leninakan yardımcısı konso

los B~ Salahaddin, Erivan konso
lo~lu~u !şlerini bakmağa, memur 
edılmıştır. Leninakan kançıları B 
Şeref Yılmaz ve Triyeste kancr
ları B. Seyfeddin dcreceler:le 
merkeze alınmışlardır. 

• 

(Başı 1. inci sayrfada) 
tarihinin yürüdüğü ulusal hedefe doğru 
daha önemli adımlar için başlangıç ola
cağına inanıyoruz. İzmirde ve Ege'nin 
göğsünde gömülü atalanmızın eliyle vil
cud bulmuş tarihsel büyük medeniyetle
ri baba biçilmez hazineleri bulub çıkar
maıuz ve bunlar üzerinde geniş bir iha
ta ile yaptığınız incelemeler türk ulusu
nun şerefini yükselttiği kadar her ba
kımdan İzmirimizin kıymetini de artı -
nyor. 

Vükısek heyetinize bu büyük ödev.i 
veren eşsiz önderimiz Atatilr.k'e ve ha~. 
ta asbaşkan Bayan Afet olmak üzerf! 
lbütün heyet azasına İzmirliler namına 
teşekkür etmek üzere kıymetli şarba

yımrzm burada bulunmasını çok ister
dim. İstanbula dönüşünüzde Ulu Şefi
mize ilmr dncelemelerinizi anlatırken 

İzmirlilerin yaşayan ve her zaman 
yaşayacak olan büyük sevgi ve saygıla. 
rını da ulaştırmanızı bilhassa rica ede. 
rim.,, 

Alkışlanan bu söylevden sonra, türk 
tanhi araştırma kurumu ikinci başkanı 
öğretmen Bayan Afet ayağa ıkalkarak 
bu söyleve irticaliğ olarak aşağrdald 
1tarş1hğı vermiştir: 

"- Bize bu akşam burada izmirli· 
lerJe bir arada buluruna.k fırsatını vP.. 
ren asşarbayhğa bütün kurulumuz na. 
mma teşekkürlerimi sunarım. İZil'.ıir, bi. 
zi çok candan karşıladı. Bütün izmir· 
lilerden bilhassa gezdiğimiz yerler<le 
l.ıütün köylülerimizden gördüğümüz 

candan sevgi, bizi çok heyecanlandırdı. 
Biz, her suretle gösterilen kolaylLkfarı 
unutmayız. Burada ilave ederek diye. 
eeğim ki, genel esnpektör General K~
.um Diril!dn Ege bölgesindeki gezimiz. 
ôe oizc delalet etmesi, kendileri bu mu· 
l!iti çok yakından tanıması ve tarihsel 
eserler üzerinde etüdler yapmak fır. 
eatmr bulmuş olması itibarile bize çok 
büyük istifadeler bahşetmiştir. Kendi
leri için mıntakalarmda yapacakları iş
lerin en önemli lbir zamanında önemli 
tıir kaç gününü hize hasretmelerini te· 
şekkürle karşılarım. Kurulumuzun, he_ 
yetimizin çok güyük ödevleri vardır. 

Ödevimiz bilhassa tarih üzerinde olma. 
sr itibarile önemlidir. Biliyoruz ki, ta. 
rih her şey demektir. Her şey onun i· 
çindir. Onun içindir ki, biz tarih üze. 
rinde yaptığımız tetkikler arasında bu. 
güniin tarihini de tetkik ediyoruz. Tet · 
kik gezimize ilk başladığımız yer A. 
nafartalardrr. Anafartalar, yirmi yıllık 
l>ir tarihdir. Arası bdkıi çok yakındır. 
Fakat. o lrıdar esaslı bir tarih ve varlı. 
f:rmrzın o kadar ulusal bir damgasıdır. 
Değerli gencra] ta;afından verilen iza.. 
hat bizi çok heyecanlandırdı. Yirmi 
yıilrk tarihi bütiin heyecanlariyle yaşa· 

dık. Binlerce yrl11k tarihi c:~fba1arla 

dolu olan Truvaya indik. Sonra Eg'! 
bölges · nde yaptığımız tetkikler bize 
daha büyük medeniyet eserlerini göc;. 
termiş oldu. Bunları görürken aklımdan 
~ftlllar geçiyordu. Bütün bunları ya. 
panlar bugün \\zerlerinde yaşayan biz l 
tilrklerin cedlerimizdir. Yani bununla 
şl'nu demek istiyorwn ki, Anadolu o lrıı. 

ULUS'un ronıaııı: 

• 

dar tarihi bölgelerle ve bu Lo!geier o 
kadar tarihi eserlerle doludur ki, dün 
yanın hiç bir yerinde bu kadar tarih 
bölgeledyle ve eserleriyle dolu yer yok
tur denebilir. Ve 1ıfa bugün bu kadar 
büyük bir tarih ve onun sayısız eserleri 
üzerinde bu1unuyoruz. Memleketimiz 
bu kadar yüksek tarihsel eserlerle do. 
ludur. Dünyanın bütün eski medeniyet 
eserleri bu bölgeler üzerindedir. Ve 
bunları ıbizler meydana çıkarıyoruz. Bu. 
gün başkaları da bu eserleri meydan:ı 
çıkarınağa çalışıyor. Fakat bizler de bir 
taraftan çalışmağa ve onları meydan:ı 
çrkarmağa mecburuz. Elen ve Rorm 
devirlerinin ne denirse densin, eserleri 
hep buralarda yaşamış olan türklerin 
medeniyetleri tarafından başarılmıştrr. 
isim değişikliği ola:bilir. Bu devir, ı;ı
yasat bir hakimiyetin geçici bir devri
dir. Bizim ırkımızdan gelenlerin. bazı. 
lan bazı yer1erde asıl adLırmı taşıma. 
mıstu. Fakat, tetkikler gösteriyor ki, 
herhangi devir ve medeniyet ne olurssı 

olsun, bu devirleri ve medeniyetleri 

türkler yaratmıştır. Bütün bu medeni· 
yet eserlerini meydana çıkarmak ve 
korumak en büyük vazifedir. Bunun i
ç.in büyüğümüzden aldığımız cfüeıktif. 
lerle çalrşryoruz. Bunun için büyük uıı:. 
manlara ihtiyacımız vardır. Şunu ıfa 

söylemek isterim ki, tarih Uyelerimi· 
zin hepsi canla başla ça.1ışmaktadır. A. 
sıl türk tarihinin ana hatları üzerinde 
durmak istiyorum. Bugünkü reji.mimi. 
zin olduğu gibi, medeni eserler tarihi 
artık şunun bunun, tarihi demek değil. 

kültür tarihimiz demektir. Dünün ta. 
rihi içinde de biz türkü bu cephede an · 
mak Avrupanm bugüne kadar göster. 
diği şekilden ba~!ra bir şekilde tanrmak 
istiyoruz. Herhangi devirde olursa ot. 
sun, türk dalına kıymetli eserlerini e. 
sirgememiştir. Biz bunları nerede olur· 
sa olsun, bulup meydana çıkaracağız. 

Çıkanları ve çıkardıklarımızı saklama. 
ğa çalışacağız. Bunun sonucu olaraık da 
asıl tarihimizin ana hatları meydana çı. 
kacaktır. Bu hususta kurulunuzun vazi. 
fesi hakikaten büyük ve şamildir. Hü· 
kümetten bu hususta gördüğümilz yar. 
dnn büyüktür. Bilhassa en büyüğümüz 
ve hami şefimizin bize yaptığı yard1m 
çok büyük ve en büyüktür. En büyüğü~ 
müzün gösterdiği izler üzerinde yürü. 
yoruz. İstanbul gazetecilerinden de ri· 
ca ettiğimiz g~bi, bu tarihsel eserlerin 
korunmasındı\ her teşekkülün, herke. 
sin vazifesini yerine getirmesi ve gös.. 
termesi lazımdır. Bunun yapıldığını İz
mirde gördük. İzmir bu itibarla diğer 
bölgelere bir örnek olmuştur. Bir k<ıç 
sene eve] İzmir'e geJdiğimiz zaman bu · 
rada bir şey yoktu. Bugün bir çok eser. 
teri toplanmış görüyoruz. Hatta bu e. 
serlerin toplandığı yerler dar bite gel. 
miştir. Böyle önemli bir teşebbUs, eser. 
teri biraz daha toplamak için bir vesile 
oluyor. Ve memleketimizin her tara. 
frnda bu eserler bir araya toplanmış, ~İ
zimle 'beraber avrupalılar için bir tet· 
kik mevzuu olmuştur. İzmir diyemiye. 
ceğim, bütün Ege havzası bunun en iyi. 
sin~ yapıyor. Ve yapacaktır. Türk tari. 

19.30 Salon orkestrası: 
Rossini : "Barbier de Shrille, 
den fantezi. 
J. Strauss: Valse 

20.10 Sporcu konuşuyor 
20.20 H afif plak musikisi 
20.45 Haberler 

18.30 

18.!iO 
20. 

20.30 
21 . 

21.35 
21.50 
22.15 

ISTANBUL 

Bayanlar için jimnastik dersi. 
Bayan Azade Tarean. 
Dans musikisi ve hafif musiki. 
Konferans : Doktor Rifat Ah
met. t~•anbul çocuk hastanesi 
göz mütehassısı (Çocuklarda 
göz hıfzrssıhhası) 
Stüdyo orkestrası. 
Radyo caz ve tango orkestra
ları. 

Son haberler - Borsalar. 
Muhittin Sadık. Viyolonsel solo 
Plak neşriyatı. 

hi araştırma kurumu namına ricam ar 

kadaşlarımızın ve burada bulunanların 
halka tarihsel eserleri korumak aşkı. 
nı ve bunun iç.in dahi büyük bir hızlı\ 
çalışmasrnr bağlamaktadır. İzmirorn 
yarın gideceğiz. Fakat giderken gene 
Ege mmtakasınm en zengin olan bir 
tarih kaynağmr Bergamayı göreceğiz. 
Bu da bize birçok istifadeler bahşcde. 
cektir. (Öğretmen Bayan Afet söylevi
nin bu yerinde, aı şarbaya) btze göster
diğiniz konukseverJiği en büyüğümüze 
söyiemeyi vadediyorum. Buradaki hü
tün arkadaşlarım namına tekrar teşelr_ 
küril bir vazife biliyorum.,. 

Söylev sürekli bir şekilde alkışJan. 
mış ve şölen sona ermiştir. 

Kurul Bergamaya ~Ui. 
İzmir, 18 (A.A.) - Öğretmen Ba 

yan Afetin başkanlığındaki ve Traky11 
genel enspektörü general Kazım Di
rikin refakatindeki 16 kişilik türk ta. 
rihi araştırma kurulu beraberlerincie 

ilbay B. Fazlı Güleç ve as şarbay B. Su

ad ve C. H . Partisi başkanı B. Avni Do

ğan olduğu halde bu sabah saat sekıizr!e 
Cumuriyet alanında Atatürk heykeline 

bir çelenk kıoyduktan sonra otomobil. 

lerle Bergamaya yollanmışlardır. Ku. 

rul Karşıyakada Atatürk:ün annesinin 

mezarını ziyaret etmiş ve bir çelenk 

koymuştur. Yarşarbay B. Suad İzmir 

uray bölgesinin bittiği Dedebaşıya ka. 
dar kurwnla birlikte gitmiş ve orad:t 
kuruma hayırlı yolculuk temenni etmiş 
ve Atatürke İzmir ha1kının sonsuz say 
gılarının ve derin sevgilerinin ulaştı. 

rıhnasını rica ettikten sonra mevsim çi
çeklerinden yapılmış zarif bir buket 
sunmuştur. Başkan Bayan Afet de şe. 
bir halkına ve 1zmirde bulunmıyan şar 
bay Dr. Behçet Uz'a teşekkilrlerinin 
söylenmesi diyevinde bulunmuştur. Ku. 
rum Menemenden geçerken Kubilay -... 
nıtına bir çelenk koyacaktır. Bergama. 
dan Dikiliye gidecek olan kurum üye
leri Dikilide Ertuğrul yatma !binecek. 
ferdir. ilbay B. Fazh Güleç, Parti baş. 
kanı B. Avni Doğan Dikiliye kadar kıı. 
rumla gidecekler ve kurumu uğurladrk 
tan sonra fzmire döneceklerdir 

Şehrimize geldiğini yazdığımız 

ulusal türk talebe birliği adına gezı 
yapan yüksek okullar talebesi dün 
saat 12 de Atatürk anıdına çelenk 
koymuşlardır. Talebeler bundan 
sonra hazırladıkları programa gö
re şehri gezmişler ve akşam saat 
18.30 da Ankara halkevinde top
lanmışlardır. Halkevi genç konuk
larını ağırlamış ve önce Başkan B. 
Ferid Celal gen~lere hoş geldiniz 
diyerek buraya kadar yaptıktan 

geziler hakkmJ a edindikleri bil
gilerden faydalanmak istedikleri 
ve talebelerin bunu anlatmalarını 
istemiştir. Ulusal talebe birli
ği başkanı Bay Rükneddin 
söz alarak gezilerinde edin
dikleri bilgileri anlatmış ve hele 
demiştir ki: "Biz Atatürkün kur
duğu devrim Türkiyesinin çocukla
rıyız. Biz büyüklerimizin bize ka
zandırdığı bu yurd için kafamı

zı öğütüyor ve faydalı olmağa ça· 
hşıyoruz. Bu gezimizi seve seve 
yaptık •. Zümrüd Anadolumuzun 
bizi dört gözle bekliyen yuvaları
m gördük .. Bugün hazırlanıyoruz. 
Yarın babalarımızın kanı bahası
na bizim olan bu topraklar için 
seve seve çalışacağız. Biz Atatür
kün yarattığı bu devrimin öz bek· 
çisiyiz .. ., 

Bundan sonra bir zaman da
ha iki memleket gençliği halke
vinin sıcak salonunda içtem ko
nuşmalar yapmış ve halkevi
nin ıçı gezilmiştir. Konuşma
lara saat 9.30 da erkinlik marşı 

söylenerek son verilmiştir. 
Konuk talebeler yarın sabnh 

halkevinin tuttuğu özel otobüsler 
ile baraja gidecekler, ondan son
ra da şehrin türlü yerlerini geze
ceklerdir. 

Üzümlerimizin standar -
dizesi hazırlıklarına 

başlandı 

Ekonomi bakanlığı uzmanla
rından Dr. Baade üziim standardi
zasyonu üzerinde arastırmalar \'e 
incelemeler yapmak Üzere İzmire 
gitmiştir. 

Açık bulunan İskenderiye baş 
konsolosluğuna merkezden B. 
Basri Lostar Odesa konsoloslu
ğuna, Gümülcine konsolosu B. Se
lim Rauf Sarper, Gömülcine kon
solosluğuna Odesa konsolosu B. 
İz?.ettin Tuğrul, Erivan konsolos
luğuna Moskova konsolosluk şu
besi direktörü B. Ragıp Rauf, 
Moskova büyük elçiliği konsolos
luk şubesi direktörlüğüne mer
kezden B. Nuri Sabit, Leninakan 
konsolosluğuna merkezden B. 
Server, Port-Sait kançrlarlığına 
merkezden B. Hikmet Sabri, Ka
las konsolosluğu kaldmlarak 
Burgazda açdacak konsolosluğa 
Kalas konsolosu B. Asaf, Riga el
çiliği yazıcılığına merkezden Set
tar rlerecelerite atanmışlardır. 

iki atanına 
Samsun merkez şar kurufu 

baııkanlığma seçilen B. Naşid Fı
ratm bu seçilmesi uray kanunu
nun 8Q uncu maddesince onaylan
mıştır. 

""** 
Açık bulunan Kırklareli tapu 

direktörlüğüne tapu ve kadastro 
okulu diplomalılanndan Büyük
ada tapu sicil muhafaza direktör 
yardrmcısr B. Yasar Tuncer atan
mıştır. 

Demiryollarında 

atanmalar 
. Hastalığı dolayısile Kayseri 
ıc;letme enspektörlüğüne atanan 
B. Cemal Hidayetten açılan dev .. 
lct ~~miryollan isletme genel di
rektor varclrmcıJıö-ma aynı va,?'İfc
yi vekaleten yapmakta olan Kav
seri isletme enspektörü B. Muhsin 
ve yedinci İ!'letme ensnektörfö O-ü
ne atanan B. Nüzhet'<len acılan 
hareket isyarh<tma da h<ısılat day
resi baskan yardrmcısr B. Kema-
1 nrlfli,, ?t::JnTTıT<:tTT. 

Eskiden devletler ulus içira değil, ululflar devlet için ka
ide:.i lıakim iken::ı devletler sayıma Önem t>ermezlerdi. Ka
ziye tersine döndiipii zam.amlarılu~ri devletler sayım gibi u
lu.sa iyi lıizmeı yollarını gösteren işlere başvrırmağa b~la
n ı~lardır. 

Levis ve fren 

ğenmiş, hem de herkese hoş görünrneği öğ~ 
renmiş bir adamdı. Her şeyin alınıp saU!
dığı, her şey üzerine spekülasyon yapıldı~ı 
harbsonu dünyasında kendi kuvvetine gu
venerek tasasızca yaşadığı için, böyle ~~se
leleri aklına bile getirmemişti. Ona ~yle 
geliyordu ki onun bunun sırtında geçmen 
bir kimse sayılmaması için vergi verınekte 
olması, askerliğini yapmış bulunması eyte:
di. İren'e hayran oluyordu. Onun t~ dog
ruluO-a eskilerin dedikleri gibi "dogruluk 

az c.esaretli, biraz daha az kuvvetli olmağa 
başladı. Mizacında, bir takım çocukca me
raklar, bir takım babadan oğula geçme has
talıklar belirdi. 

Levis, bir akşam yemeğinden sonr~ es
nedi, İren'e sordu: 

w Bir s~bah. Levis arabasını Kambon soua 
~mda, hır evın önünde durmuş gördü. İren· 
~~ o~ada o~duğun~ düşünerek evin kapısı 
~erınde bır masaıcmm, bir terzinin adresi
nı .. okuxacağını umdu. Böyle şeyler yoktu. 
J?umduz cephe, asansör icin baştanba~a ki
lı~e c:amJan~a benzer camlar ve yanda dim
dık hır merdıven ... fren'in burada işi ne idi? 
Sonra, bu k~dar zaman? ... Öğleden yar~ 
s~at sonra. bır takım elektrik işçileri eve gir. 
dıler. Levıs de arkalarından girdi. As:'ğı 
katlann havası bozuktu. Beşinci katta bir 
~?,ada pembe perdeler vardı. Meraka dü tü-

Yazan : Pol MORAN 
TiirkcP.ve çt>viren: Nasuhi BAYDAR 

-İşler her vakit düzelir. 
- Evet ama başka başka şekillerde. 
- Şu halde neden çalışmalı? 
- Ne sizin ve ne de benim çalışmadığı-

mızı hatırlayınız. Benim hırsımdan dolayı 
çalıştığımı mı umuyorsunuz? Çalışma
mın ilk sebebi ihtiyaçtır, ondan sonra da 
memleketimdir. Çünkü yeryü.zünde bulun
makta olduğuma göre, bir insan cemiyetine, 
üretmek ve biriktirmek üzere kurulmuş bir 
birliğe bağlı olduğumu duymaktayım. 

- Bütün söylediklerinizi yazamamak ne 
yazık! 

- Benimle eğlenmeyiniz. Vermeksizin 
almak, bütün kadınlar gibi lüks eşyasından 
sayılmak, dün pahalı ve bugün ziyan verici 
olmak benim için dayanılmaz bir şeydir. 

Levis İren'e istihzalı bir şaşkınlıkla bal;.
tı. O, tam parisli idi, yani hem kendini be· 

t> ' w 

şeytanına,, kendini kaptırmış oldugun~ ~e· 
ziyordu: onun hayatı - antik çağlar gıbı -
kanunla bağlı idi. Levis insanın böyle sade, 
eski duygulan olupta bayağılaşmaınasma 
inanamıyordu. Sanıyordu ki zariflik y~l
nrz ahlakı bozuk olanlara vergidir. İren'ın 
karşısında bulunması onu bundan kurtar· 
mak gerekti. Yazık ki hem kendi ve hem ~.e 
başkaları üzerinde yıllarca müstebidce h~
küm sürmüş olması inanmasına da baş eg
mesine de engel oluyordu. Bundan dolayı 
hareketini hiç değiştirme~·. Eksikle~i dola
yısiyle sevildiğini bildiğniden İren'ın ken
disini beğenip sayması için gayret göster
medi. Ve böylece, bahtiyarlığım kötü yönet
mede devam erlin rritti. Her ~ün hiraz ~aha 

- Yarın sabah Gayyon bayırları yarışı 
var. Gelecekmisiniz? 

İren ·ona şu sade. cevabı verdi: 
- Hayır, yaşayışımız çok manasızlaştı. 

VII 

Ondan sonraki haftalarda İren'in dudak
ları biraz daha gülümsedi. Her sabah er
~enden çıkıyor ve ancak öğle yemeğine ge
lıyordu. Aldığı mektublar gittikçe çoğaldı. 
Artık rahatsızlığından, şişmanlamakta ol
duğundan sızlanmıyordu. Telefona çağrılı
yordu. Bir yabancı ses: "Madam telefona 
gelebilir mi?,, diyordu. Sonra telefonda ko
nuşma başlıyordu. Kendi hürriyetini düşü-
ne~ Levis, İren'in hürriyetine saygı gös
terıyor, ondan bir şey sormamağa çalışıyor-
du. Konuştuğu şeyler ayle meselelerimi, bir 
takım çocukluklar mı, yoksa sevda işleri mi 
idi? Buna inanmıyordP 

gunden dolayı utandı. ş 
Kayg~h ve rahatsız, merdivenlere oturu 

beklemege başladı. Saat tam b" d k 1 p 
;;. d b" "k . ır e, o tu-
o un. a uy~ hır zarfla, İren göründü. Be 
dakıka gecıkmiş olarak öğle yemeğine evi~ 
ne dönüy?rdu. Bu, kadınlarda görülen' ma
nas~z. ~e~ı~melerden biri değil, bir erke - in 
gecıkışı ıdı. Levis'i görünce şaşırarak dur-
du. Kendi kullandığı otomobile girdikten 
s~n~.a ~a:.şa basmıyarak Levis'e doğnı vü
zunu donup sokağın ortasında bu ev· 1 

d 
, ın ~ar-

şısın a anlatmağa başladı: 

(Sonu var) 



u 1 us 

M:emleket Postası ] H. l~tJ1~riıı siiylcvinden sonra 
(Başı 1. ınci sayrfada, memlekete karşı gilstcriş mahiyeti.o,le 

değildır. Sadece c.rrJcnun s•nulc.rımızı 
müdafa iç.in olan düzeyini bihnek için. 
clir.,, A ::,:.ulolıınun eşsiz ı~öşelerinden 

Per~e he yaylası 

8. R(l(lelı~'in bir yazı.n 

Moskova, 18 (A.A) - Tas ajan.~t 

bididyor: 
B. Radek, !zvestiya gazetesinde 

Bu :.öyleve süet kurullar adına ce· 
vap veren Çek kurmay başkanı B. Krö. 
si ş.u sözleri söylemiştir: 

Perşembe ya)'lasına çıkınca yönle. 
rime şöyle b:r baktım; gözün alabiMi· 
~ine uzanan yemyeşil düzlükler eşsiz, 
tucaksız bir denizdi sanki .. Ne bir a. 
ğaç, ne bir gölRe ve ne de bir yaıru?ç 
var ... 

Arkada 11ar g.iderken söylediler~ 

- Paltonu, dediler, almayr unutma.. 
Ne bilirdim ki, g\,ineşli, gölgesiz 

bir yerde tir tir titriyeceğim. Ycıımçı 

diyorlar, pelerin bıçiminde kapkara 
yünden bir şey var. Bereket ki, onu 
verdiler de, biteviye trampet çalan diş. 
terim susuverdi. Meğerse, denizden 

1500.2000 metre yüksekteymiş. Glane· 
tin yaylada hiç de egemenliği yok .• 
Her lahza hafif hafif, püfür püfür esen 
rüzgar, gUneşi kayıplara karıştırıyor. 

Yaylanın her tarafı, 'billur gibi kaynar 
gularla dolu. Bir şampanya lezzetiyle 
sizi kendine çekiyor. İçiyor, f çiyor, içi. 
yorsunuz. Ve içtikçe elinizi midenize 
götürüyorsunuz: 

- Aman, acıktım •. 

İnanın ki, günde 5 defa tıka basa, ye 
mek yedim ve inanın ki, her yemekten 
sonr? midemin bo~ olduğunu hayretle 
gördüm. 

Yaylaıun en değerli içkisi su. Yeme· 
ği de kuyu kebabı. 

Kuzuyu kesiyorlar. Parçalamadan 
içini temizliyorlar. Altına Ustilne s::ıç 

kapatarak keskin, kıvılcımlı bir çu.ku. 
run içine gömüyorlar. Bir mUddet son. 

ra çıkarıyorlar ki, kuzu nar gibi kızar. 
mış .. Bunu, hemen çayırın Ustüne atı· 
Jorlar. Etrafmr halkahyaralc çatalsrr, 

bır.aksız, kapışa kapışa yiyorlar. Yudum 
yed um su içerken rle söyleniyor1ar: 

- Doymadık yahu ... 
Ben, kuyu kebabını yedikten, Taş. 

delene ta~ çıkartan suları içtikten, rür.. 
garın nazlı fısıltısını dinledikten son. 
ra, .Perşembe yaylasında 100·125 sen .. 
yaşıyan insanların doktor, hastalık ne. 
dir bilmeyişlerine şaşmadım. 

"'"'* 
Yaylan:n serazat sultanı çobanlat'? .. 
Çoban olmak sanıldığı gibi kotııv 

değilmi~. Bir çoban her şeyden önce 
gözü pek, yiğit bir şey olacakmış .. <;o. 
ban, sürüsüne saldıran kurdu yakala. 
dığı gibi cansız yere serenmiş. Bir çn 
band:ı t-Qyle meziyetler bulunmazsa eH. 
ne verilen kavalın haysiyetine ( 1) ha. 
tel gelirmiş. 

Çobanların bir ağası yar. Ağa çoba. 
nrna şalvar, keçe çarık alır, obanın gU

zet ve cana yakın bir kızı ile de çöple. 
rini çatarmış, o, eline kavalını, yanın<\ 
köpeğini, önüne sürüsünü katmca. tabi. 

atin türküsünil söyliye söytlye gaınstz, 
kedersiz yaşarmış .• 

Bana hazin bir çoban hikaye~i ı:ın. 
iattdar: 

"Girit harbı zamanında imiş. P~r· 

şembe yaylasında ağanın kızı ile çoba. 
m deli gibi sevişmişler. Ağa hin far. 
kına varmış. Biribirini seven iki gön. 
1ii birleştirmek istemiş. Düğünleri o· 
lacakken. Girit harbı başlamış. Gene 
çoban başını yavuklusunun dizine koy. 
madan cenge gitmiş ..• Aradan aylar, yıl. 
lar geçmiş. Gene çoban sevgilisinin bir 

kor gibi tutuşan kara gözlerinin sıla· 
sına tutulmuş. Kaçmış, obaya gelmiş. 

Yıldızsız, karanhk bir mayıs gecesiy
miş. Sessizce nişanlısının odasına gir. 
miş. Onu tatlı uykusundan tath tath 
uyandırmış. İki sevdalı biribirlerine 
Leylii • Mecnun masalı anlatırlarmış. 

Krzrn ana~ı bir fısıltı ve gürültil du • 
yarak uyanmış. Kızının odasına baıkmrş 
ki, yaıbancı bir er!·ek vardır. Ve kızr 
bu yauancı erkekle yapyalnız ve başbıı· 
şadır. Hemen duvarda asılı martine sıı.. 

rı!mış. Çıkan kurşunlar, iki sevgiliyi 
kızıl kanlar içinde, cansız yere sermiş.,, 

*** 
Yayladan yaylaya gidiyoruz. 
Engin bir çayır denizindeyiz. Atlı\. 

nmızm gemini kastık. Yer yer fidan 
boylu, süzgün bakışlı, yüzleri pençe 

pençe, allanmış genç kızlar görüyoruz. 
Bakıyorum yaylanın engin ufuklarınıfa 
yanık ·yanık sesler, perde perde yük. 
seliyor: 

Yaylada suyu yan gider ey, 
Açma bağrımı kan gider ey .. 

Cevdet yakııb BAYKAT .. 

Son düzeltmelere gör 

Kılavuzdaki yeni 
kelimeleri 

Nasıl kullanmal1yı1 
Bu adla çıkan kitapta (Ulus) 

daki (Kılavuz dersleri) toptanmış 
ve en son türkçe v:ızıtardan örnek· 
ler konmuştur. Kitabın sonunda 32 
sayfalık bit endeks vardır. Burada 
kılııvuzdaki birç<>k veni kelimelerin 
türkcecfen osmanhcava ve osmanh· 
cactan türkceve karsılıkhrı gösteril 
miş ve bmtiarm örnek yazılarda 
hangi sav tatarda ku!lanıld ıkla rı da 
isaret edilmiştir Kitap 168 savfa
dn. 

letanh11lda Ahmet Hıılid ve An· 

1 
karada A kba kitapevlerinde 50 ku· 
ruşa satılmaktadır 

diyor ki: 

c B. Hitler, barış istediğini sağlar_ 
k.en Nurcnberg sokaklarında tanklar, 
uçaklar ve toplar dola~ıyordu. Bu ba· 
rrşsever cliyeY, yalnız B. Hitlerin he • 
nüz bir savaşa hazır olmayışındandır. 

Fakat, alman silahlanmasının şimdiden 
tehdid eılecek kadar ileri gittiği görül· 
mektedir. Bundan dolayı B. Hitler Me. 
mel meselesinden bahsederken, ulus • 

tar sosyetesini, hadi:.eler herkesin e • 

sefleneceği bir ş.ekil almadan harekete 

geçmeğe davet etmektedir. B. Hitler 

bu suretle perdeyi kaldırmış ve ordu • 

larmı Sovyetler Birliğine en yakın bir 
yere geircbileceğini göstermiştir. Sov. 
yetler Birliğine karşı savaş yarınki 

bir haı b için Almanyada her türlü ide
olojik seferberliğin başına konulmuş • 
tur ve Nurenberg dış aıyasasınm isti• 
ka.metini burada aramalıdrr. Sovyet ge. 
neloyu bütün tehditler kar~rsrnda ke
ein bir soğukkanlrhk göstermektedir. 
Sovyetler Birliğinin tecridi alman fa. 
şizminin başlıca hedefi idi, fakat Sov· 
yeti er B lrliğinin bugün her zaman -
kinden daha çok dostu vardır. Bizzat 
B. Hitler tek cebhe kurmayı başaramı· 
yacağını biliyor ve bunun için bu ka· 
dar sinirlidir. Biz, barış safımmn mu· 
vaffak oacağını ve büyük alman ulu -
sunun B. Hiterle değil bizimle beraber 
olacağını biliyoruz.• 

Alnı.an telılik~si 
Moskova, 18 (A.A.) - Havas ajan-

lı bildiriyor: Yetkili çevenler, Sovyet • 

ler Birliği için en yakın tehlikenin batı· 

da olduğu ka:ıaatindedirler . B. Hit • 

lerin alman dış sıyasası ve Klaipeda 
hakkrndaki diyevi Moı.kova'yr hayrete 

düşürmemiştir. Bazılan Almanya ile 
Sovyetler Birliği arasında siliihh tehli· 

keyi yakın addetmektedirler. Sovyet çe 
venleri, komünist ideolojisinin zararına 
da olsa, barış içi.o bir Avrupa cep!msi 
teşkili kaygusundadırlar. 

Sovyet ordusımun manevraları •. 
Moskova, 18 (A.A.) - Dün Kiyef. 

de bölge kttaları komutanı B. Yakir, 
Fransa, Çeko!:lovakya ve İtalya süet 

kurulJarı şerefine bir oılcşam şöleni ver· 

miştir. BB. Voroş.ilof, F.eorof ve Bu· 
dienni yemekte hartr bulunmuşlardır. 

B. Yakir, söy\e.,fin.:le, memleketleri 
arasmda durmadan ge\işmeıkte olan il· 
gilerden ve ordular arasındaki dosttuk. 
tan bahsetmiş ve demiştir ki: 

"- Kızıl ordumuz. ancak, genel ba. 
rış ve Sovyetler Birliğinin n;;jd:lfaast 
içindir. M;ınevralarımıı herhangi bir 

"- Manevralarda halledilen bic çok 
meseleleri, en modem savaş yaraçlarr. 
nm ve hele şimdiye kadar görülmemiş 
parasüt tatbikatrnı takdirle gördük.,, 

Fransız kurulu şefi de bu sözlere 
katı~mıstır. 

Mt>m.el karşısmdn 1,itvnnya 

Berlin, 18 (A.A.) - Koreıpondan'I 

diplomatik ve politik gazetesi, "yabancı 
ve tehlikeli gösteriler,. başlığı altında 
şunları yazıyor: 

" Litvanya dış bakam B. Lozarai. 

tis'in M emel meselesi hakkındaki diye 

vi, Litvanya'yı kendisine karşı yapılmış 
olan suçlamalardan kurtaramamaktadrr. 
Bu diycv, Litvanya'nın hareketlerini 
bağışlıyacak hiçbir nokta taşımamakta. 
dır. Litvanyanın silel bir şekilde hak· 
kı ayak altına alması B. Lozoraitis'tn 
uluslar 9osyetesi üyelerin·i aldatmak is. 
tediğini ap açık gösterme-ktedir. 

İmza eden devletler, memel statil.. 
sUnün sayılması için Kovno hükilmed 
nezdinde girişimler yapmıştır. 

Litvanya'nm bu girişimlef'\C karşttt 

durumunu değiştirmemesi büyük bir u. 
lusa karşı yapılan bir meydan okuyu' 
mahiyet;ni almaktadır. 

Statülere uygun olan türel du.rumu 

derhal saptamak gerektir. Litvanya hil· 
kümeti seçimin sonuçlarını bozmak l. 

~in kanunsuz bir şekilde uyrusunu Bl. 

dığr binlerce kişiye yaptığı bu muame. 

leyi ged almaya hazır mıdır? Seçilmiş 
bir azlığı değil, fakat Memet halkmrn 

bütünlüğünü geleceık seçime girmiye 
hazır mıdır 

Memel meselesinde, bu şehrin sta 

tüsünü koruınağı yükenlenen büyük 

devletlerin kendilerine dilşen büyU!< 

ödevleri ve soravlarc idrak ettiklerini 
gösteren hiç bir belge ile kar~rıa,ma. 
dık. 

Lit11unvı:ı cevap ı•ermiy-ecek 
Kaun:?s, 18 (A.A.) - Yetkili çeve!l· 

\erden bildirildiğine göre Litvanya Me

mel seçimleri hakkında büyük devletle· 
ı:in ya;>trğl yeni girişime cevap vermi . 
yeeektir. 

1.itvanyanın yükeni 
Cenevre, 18 ( A.A.) - Litvanya de. 

legesi B. Lo!opraptis, asamblede B. Hit
lerin diyevini telmih ederek memteketi· 
nin yükenolerine başeğeceğini ve bütüf' 
itirazlarr anlaşmalarda derpiş edilmiş 
olan şekilde hatle hazır olduğunu bildir
miştir. 
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Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 

Müdürlüğü ilanları 

~ D ..., h. k. dil . d ~ ; ogu ıç 1 ve iIŞ yur u 1 
1 İsteklileri sevindirmiştir. 1 

Beher 
Sayıfa Santimi Sayıta 

1 LAN 

İki eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 16000 Ura olan 
200,0uO adet telgraf makinesi bandı 21. 10. 1935 pazartesi günü sa. 
at 15,30 da kapalc zarf usulil ile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 1200 liralık muvak~t temi. 
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe gi'rmeğe ma· 
nii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. Bu işe 
ait şartn.ımeler Haydarpaşada TeseUüm ve sevk Müdürlüğünde 
Ankarada malzeme dairesinde paraaız olarak d~Jıtılmaktdrr 

(2649) 1-4157 

t LAN t LAN 

~ . 
~ btanbulun en yüksek biç.ki ve dikiş yurdunu andıracak il 
~ olan bu yurt t-n sun usullerle nazari ve bilhassa amell ola. ~ 
! rak biçki ve dikiş öğretir. w • y. • · • il 
~ • :ur~u .~itiren her. tale~c begendıgı modelden ıstedi~i .?ı-1 
~ çımı yunlu v~yahut ıpekh kumaşının .yazık olmasını dUşun· ı 
§ meden öğrendiği bılgisi ile biçer ve dıker .. 
§ Uç ay içinde hem biçmeyi ve hem dıkmeyl öğreten ve ! yu~t tale}>e kayrt ve kabulüne başlamıştır. Yurt herkesin ge.

1
= 

~ lebıleceğı 

§ Hacıbayranl caddesi yıldı7 sokağı No: 2 I 
1 ·Daha çok bilgi ve kaydi kabul yollarım ve yurdun talimat. ~ 
= nameS:.ni öğrenmex istiyenler hergün yurd dire~törilnU gö. 1 
~ rebilirler. Aylık .tedrisat Ucreti 4, kaydtye ·4 ve dtploma 4 li· 1 
1 rada. 1-4174 
ii111111111U1ı1t11111nıımHımnmııu ıtıııııııauıııııı1111Utt1111111ir ıu1111111111n•rnıııııuaıwmınııııım11lftlllllllnff!'ft1C!U1111111ıııaı11l ~ 
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8 30 
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Roınauya -Polony~ı 

a11]a~n1azl1ğıuın 
• •• •• 
ıçyuzu 

Budap~te, lô (A.A.) - LehhıtM ile 
Romanya arasmda birden bire baş gCiı.· 
teren gerginlikten bahseden Peşter Loyd 
gaz~tesi diyor ki: 

" Lehistan • Ç::koslovakya gerginli· 

ği ile muvazi giden bir yol alan Roman· 

ya • Lehistan gerginliği öyle lıir hal al

mtştır ki iki taraf hasmı biribiriııe küfür 
etmekten asla çekinmiyor. Bunun sehe· 
bini Romanya ile Sovyet Rusya arasın
da Romanyanm da karşıhklr anla~ma 

paktına girmesi için yapılan konuşmalar· 
da aramal:drr. Eski Romanya • Lehis • 
tan anlasmasından eser kalmamıştır. Ro· 
manya'da Çekoslovakya gibi Sovyetçi . 
ter tarafına geçmek üzeredir. Bunun clo
ğu Avrupasındaki etk"lerini takibetmt:k 
çok meraklr olacaktır .. 

Hirıdistanda !liikrin 
Londra. 18 (A.A.) - Resmen bildi· 

ritdiğine göre, Pcşaver bölgesinde sükQ. 

nun ve barışın kesin olarak temini için 
Hindistanın batı kuzayı sınırına iie pir"· 
de alayı ile uçaklar gönderilmiştir. 

Bremen' e Nevyorl.-ta f,fumalı 
hm: eekildi 

Nevyork, 18 (A.A.) - Alman .&-e 
men vapuruna Baltalr Haç taşıyan bay· 
rak törenle gene çekilm~tir. Polisler va
pur.ın etrafınca devriye geziyorlardı. 

Belrilm .~ii bak11nı <.·ekilmiyor. 
Brüksel, 18 (A.A.) - Sü bakanı B 

Deveze, ulusal güvenlik için Ifömmlıı 
görmekte oldu{!u si.le! hiLınetin uzatıl 
ması öbür blkanlar ta.r.1Cmd;;n redde. 
dilmesi üzerine çekilea-ğı h1:.kında ga • 
zetelerde çckan ycıyrntıla.:-ı yalanlamı~ • 
tır. 

Jakob meselesi kapandı 
Bern, 18 ( A.A.) - Alm.ın ve İsvtç. 

re hükümetleri, Jakob r.lcselesile ilg.:U 
yargrçltk işini aşağıdaki uzlaşma i~ 

bitirmek hususunda uyuşmuşlardır: 

İsviçre hükümeti, sa!ı günil kendi. 
sine teslim edilen Jakob'u derhal te<rr. 

kif etmiştiı-. Federal kurul. Jakob'u 
mümkün olduğu hd.ar çabuk, arnı:r dı· 
şrna çıkarmayı karartaştmnışhr. 

•lngili: grızeıeci neden öldi.!rüldii 
Lon:!ra, 18 (A.A.) - Dı, bakanlık. 

tan bildirild!ğir.e göre Loyd Corc'un Çin 

haydutları: tarafından öldürülen eski 

sekreteri Jones'in ölümü hakkında yeni

den gerçin yapılmağa karar verflmiştir. 

Loyd Corc'un sekreterinin yaymak 

istemediği bir takıfYt ~izli haberler elde 

etmi~ olduğu için oıdürüldüğünü ileri 
sürmektedir. 

200 
100 

40 

Kiralık Ev 
. Ön Cebeci'de Mangal zade Şe
fıka hanıma aid üç oda bir mut • 
fak bir bodrum bir sofa Uzerindc 
suyu içinde bir mikdar bahçesi v~ 
elektriği olan ( 40) No. ev kira • 
lıkttr. İçindekilere müracaat. 

l-4165 

Ankal'a D.ördüncü icra 
M emurlui?'undan 

Ankarada Zaferi Milli oteli 
karşısında 6 No. da ikeı:a haleo 
ikametgahc bilinemiyen milteah • 
bit Mehmet Rüştüye: 

7363 lira muhammes kıymet .. 
1i lokomotif, vagon ve emniyet 
supapı yayları gümrüklenmiş o. 
laraık teslimi şartile 18 birinci 
teşrin 1~35 cuma günü saat 15 
de Ankara idare binasında ka. 
palı ~arf usulile satın alınacak
tır. 

Muhammen bedeli 93.000 lira 
olan Eskişehir atelyesinin kalo· 
rifer tesisatı 28.10.935 pazartesi 
günü ~at 15,30 da kapalı: zarf 
usuHyle Ankara idare binasında 
ihale edilecektir. 

ARONF: ŞARTI.ARI 

Bas 
vlüddet Oabildt- Hançte 

~ 4ylığı 

l 4vt·::.. 

17 LirB 30 Lira 
9 
6 

.. 
" 

16 
9 

.. Bu işe girmek istiyenlerin 
552 lira 23 kuruşluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin etti. 
ği vesikaları, kanunun 4 i.ıncü 
maddesi mucibince işe girmege 
kanı.mi tn..:ıniieri bulunmadığına 
dair beyanname ve tekliflerini 
ıı.ynr gün saat 14 de kada( ko. 
misyon reisliğine vermeleri la. 
ı:ımdrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
5900 liralık muvakkat teminat 
ile. kanunun tayin ettiği vesika. 
lan, kanunun 4 üncü m:ıddeJ! 

mucihince işe girmeye kanuni 
rn ınileri bulunmadığına dair oe. 
v:ınname ve teklifleri:ı n avm 
_giin saat 14,30 a kadar Cer daL 
resi komisyon reisliğine verme. 
leri lazımdır. Bu ise ait şartn:i 
meler 465 kuruş mulqıbilinde An. 
kara ve Hayd-ırpaşa veznelerin
de c:atılıtn1~t::ı·dır ( rn) 1--4052 

·~ Posta Uc:reti gönderilmiyen ~' 
~ ılPktııhbır,_ r:Pv::ıh ı"·rilm,., ~· 

Ankara Evkaf müdürtuğll ve
kili avukat Saffet Nezihi tarafın· 
dan 609 lira 50 kuruş ve % 5 fa. 
iz ve % 20 ücret vekalet için 
hakkınnda 933 • 2817 No. doıya 
ile icra takibi yapılmış ve ikamet
gahınız bulunama

0

ch~ından ö.!e • 
me emri tehtiğ edileınemistir. Ru 
borç hakkında bir itirazınrz varu 
itiruınrzt veva borcu kabul etti
ğiniz t'lkcfüde ma1 bevanında h•ı· 
Ju"mak iiz,.re iP\ncia" itibaren ı-; 
gün zn.rfrıırla rnirrmiıe vazı ile 
vp••a s;f,h,..n hil(rrme"iz ve ; .. ı.,,ı 
i1a""' ;.; 1,,"Tlr Pmri m:ıl·"m•n:ı ı, 1• 

im o1rh <Ytı iMrı o1u1111r 

Bu i~e ait şartn meler pa.ra · 
sız olarak Ank,,rada mal eme 
d~ires:nd n, H y rpa ı1 te. 
l)elJüm ve sevk mtidiidf .. ,den 
dc.jztılmaktadır. (2614) l-41-W 

Terkibinde kullanılan hususi eczaların 
tesiri mukayese edilemez. 

~~~·..a.·6·~~ ......... .-... ... ~ .... ..-.. ~ ............... ......-.""" .. ""•""•"'•" .... 's 

Kiralık oda 
Ycni,.chirde Selanik cadde. 

sinde 5 Nn. ev.le hı'.y:ık bir oda 
alm:ınca t.iı~n l.:r ad<1.:ııa kiraya 
vcrilcct'~dr. A!..:~1!!' c;:ı.;ıt on ye. 
dirll'n ı;.r,nra ~~r{!'.e~.ii!r. İlan 
memurluğuna mUr acaat. -4151 

t--41 f\7 

Z AY J 
Tl'k a•!r 2:ı: hıımın 80') ı. 

mıır" 1 r pla~:ıQını k.,yhetfm Ye· 
nic;ini al,,c:>yt""ı,1n e ı .. ının 
hükmü ohıı"' ~, ~, ihn oh•m.:r. 

SJI tc Frank o m;ı1asında 
t-41G3 Yusuf 





Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanlafJ 

BİLİT 
1 - Bir tanesıne biçilen eder 55 santim olan 4 milyon tane 

defltik numarada mıh kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ı - İbatesi 23 - 9 - 935 pazartesi günü saat 15 tedir. 
1 - Şartnamesini parasız almak istiyenler M. M. V. satın al

.. komisyonuna uğramaları. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk inanç pausiyle 2490 

•yıh kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarıaı .ihale saatinden bir saat evvel M. M. V. satın 
elma KO. na vermeleri. (2028) 1 - 3335 

1 - Kilosuna biçilen eder 700 kuruı olan beı bin kılo değl· 
tUr renk ve numarada ktten ipliği kapalı zarfla' satın alınacaktır. 

ı - İhalesi 24 - 9 - 935 sah günü saat 15 tedir, 
3 - Şartnamesi 175 kuruı karşılığında M. M. V. Sa. Al. Ko. 

dan alınır. 
4 - Eksiltme,. girecekler 2625 liralık kanuni ilk inanç mek

tup veya makbuzlwı ile 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazıJr bl:!*elerle birlikte teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir ıaat er.ret M. M. V. satm alma Ko. na vermeleri. 

(2026) l - 3333 

BlLtr ı 7600 ilk inanç parası 570 liradır. 
ıso ton ağK benin satın alın. 3 - ihalesi 11.10.935 cuma 

mak üzere kapalı -anrfla eksilt· günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 

meye konulmuştu. Hepsinin 2490 sayılı Jcanunun 2, 3 üncü 
tahmin edUen bedeli 48750 lira· maddelerinde istenilen bilgele. 
dır. Şartnamesi 244 kuru, karıı· riJe teminat ve teklH mektupla· 
lığında M.'M.V. satın alma Ko rını ihale aaatrndan bir saat eveJ 
dan alınacaktır. İhalesi 21.9.935 M. M. V. satınalma komisyonu. 
cumartesi gilnil saat ıı dedir. İlk na vermeleri. (2637) 1-4154 
teminatr 3656 liradır. Eksiltmeye 
ıirecekJer 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. UncU maddelerinde iste. 
nen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektuplannr ihale sa
atinden bir saat evci M.M.V. sa· 
tm alma Ko. na vermeleri. (2423) 

J-3864 

İLAN 
1000 kilo totro dö karbon aa.. 

tın alınmak Uzere pazarlıkla ek· 
ıiltmeye konulmu§br. Hepsinin 
tahmin edilen bedeli 2250 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenle. 
rin hergün, ihalesi 23.9·935 pa· 
zartesi güqil saat ondadır. tık . 
teminat 169 liradır. Eksiltmeye 
girecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3. üncü maddelerinde istenen 
belgeleriyle birlikte M. M. v. sa 
tın alma komisyonuna varmaları. 

(2453) 1--3870 

BfLtT 
1 - Pirinç çubuk boru, tel 

malzemesi 'kapalı nrfla eksilt. 
meye konmu~tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
12560 ilk inanç par•sr (942) li. 
radIT. 

3 - İhalesi 4.10-935 cuma gü. 
nü saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek isti. 
yeo-lcrin her gün ebiltmeye gi. 
receklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3. cü maddeleriaıP istenilen 
bilgelerile birlikte \emlnat ve 
teklif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat eveJ M. M. V. satın 
11lma komisyonuna vermeleri. 

{2580) 1-4074 

BlLİT 
1 - Demirköy garnizonu için 

130.000 kilo sığır eti kıapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - lhalesı l jlk t'Jrln 935 sa.. 
1ı günü saat 15 dedir. 

3 - İlk inanç parası 2735 li. 
radn\ 

4 - Şartnamesini görmek is. 
tiyenlcr her gün eksiltmeye gi· 
recekler ilk inanç paraSt ticard 
vesikası ile birlikte teklif mek
tuplarırn.Jhaltden nit-uat evvel 
Demirköyde satın atma Ko. na 
venneleri. (2596) >-4078 

BİLİT 

l - 245 kilo dural perç_in çivi. 
si ~rk eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
1176 ilk inanç parur 88 liradır. 

3 - ihalesi 7.10-935 pazarte. 
si günü saat l l dedir. 

4 - Eksiltmeye gil'eceklerin 
2490 sayılı kanunun ~ 3. eli mad. 
delerinde istenilen beJgelerile 
M. M. V. satın alma koınisyonu. 
na vermeleri. {2597} 1-4079 

BİLİT 

~n bir kalem MQliabere maı. 
• •emesi açıi ~kailtıneı Ue nlbnu· 

nelerine göre satın al,-ıacalttır. 
Hepsltun tahmin edilep bedeli 
(3749) liradır. Şartnamesi bedel. 
eiz oklrak komisyonumuzdan a. 
lınacaktır. lhalesi 440-935 cuma 
günü saat on beştedir. llk temi. 
11atı (281) lira {20) kuruştur. 
rEksiltıneye girecekler 2490 sayı. 
liı kanunun 2 ve 3 uncü madde· 
lerinde istenen belgeleriyle bir. 
likte tam vaktinde M. M. V. sa.. 
tın alma kom syonuna gelmeleri. 

(2656) 1--4160 
BİLİT 

1 - 4-0 metre mikabı ameri. 
ikan çamı kapalı zarfla eDilt· 
meye konmu§tur. 

Z - Hepsinin ~ilen ederi 

Askeri Fahrikalar Umum 
1'1üdürliiğii Satmalma 

Komisyonu 11iln1art 

1000 KİLO KALAY VARAK 

Tahmin edilen bedeli (3800).. 
lira olan yukarda miktarı ve 
cin~i yazılı malzeme A keri 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 mezkOr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2565) 

1-4050 

Müteahhit nam hesalıroA 

1200 paket düz bası. perçin 

1000 " 
8500 ,. 

çivisi 
Kulp vidası 
Kuşak vidası 

14000 " Dip ve kapak vıda· 
sı. 

500 ,, Başlı tel çıvi, -
Tahmin edilen bedeli (8820) 

lira olan yukarda miktarı ve c-in· 
al yazılı malzeme askeri fabri. 
kalar Umum MUdUrUğü satın al. 
ma komisyonunca 30 eyHH 935 
tarihinde pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edile. 
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (661) ti. 
ra (50) kuruşu havi teklif mek
tuplarını mezkOr günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numarah 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
koınisyona müracatla~ı. (2564) 

1-4051 

Yevmıye 5 ili 7 kilo koyun eti 

Tahmin edilen bedeli (572) li
ra (40) kuruş olan yukarda .ınik.. 

ı· tarı. ve cinsi yazdı malzeme aa.. 
keri fabr~kalar Uınum Mifclifr. 
lüğü satınalma koin~onunca 
7 /1. Teşrin/935 tarihinde 'N_.Zar· 
tesi günü saat 14 te açrk ek~ 
me ile ihale edilecektir. Şartna. 
me parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te. 
minat olan ( 43) lira ve 2490 nu 
maralı kanunun 2. ve 3. madde. 
terindeki vesaikle mezkOr gün 
ve aaatta .komisyona müracaat. 
ları. (2462) 1-4156 

Cebeci Hastanesi Operatörü 

Dr. TURGUT 
Haıtalumı Adliye Sarayı 

karşraında Hayati apartmanm 
da her gUn ıs den ı 9 za kadar 

k~bule başlamrştrr. 

. 

lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

' 

Çankm cadd~si civarında , 
l Uluı Basımıvind• basılmış· t 

1 ı tN. J 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
Alma Komisyonu ilanları 

t LAN 

l - 4-9.935 çarşamba günü kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı· 
ilan olunan 31,500 kilo yemeklik sade yağı kanunun 40 mcı mad. 
desi mucibince kapalı zarfla yeni baştan eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1/1. teşrin/935 sah günü saat 15 de yapılacaktır . 
3 - Sade yağının tahmini fiatı 20105 lira 50 kuruş muvakkat 

teminatı 1883 liradır. 
4 - Teminatlar ihaleden iki saat önce muhasebecilik veznesınc 

yatırılacaktır, 
. 5 - Diğer malsandı:klarına yatırılmış olan teminat makbuzları 
ıle banka mektuplarının teklif mektupları içine konulması ve tek. 
lif mektuplarının ihaleden bir saat evel komisyona verilmesi lazım· 
dır. 

6 - Şartname her gun komisyonda görUlebilir. (2603) 1--4084 

1 LAN 
1 - Tümen namına ~rkez kıtaatı hayvanlarının senelik ihti. 

yacı için 539 ton arpanın kapalı zarfla ihalesi 30.9.935 puartesi 
günü saat 17 de Manisa askeri satın alma komisyonu reisliğinde 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiatı 4·40 kuruştur. Muvakkat teminatı 1779 
liradır. 

3 - Şartnamesi Manisa askeri satın alma komisyonundan be. 
delsiz alınabilir. , 

4 - İsteklilerin teminatı muvakkate makbuzları ile beraber tek. 
lif, mektuplarının ihale günü saat 16 ya kadar i~bu komisyona ver· 
melerl. (2604) 1-4085 

t LAN 
1 - İsparta gdrntzon.undaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 250 

bin kilo un kapah zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - İhalesi 20.9.1935 cuma günü saat 15 de 6. tüm satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 1972 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhasebecilik vezne'3ine 

yatırılmış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formüle 
uygun bulunması zaruridir. 

5 - Şartnamesi lıergün komisyonda görülehilir. 
6 - Tahmin bedeli 26250 liradır. (2481) 1-391< 

t l. A N 

Eşyanın cinsi 

Terlik 
Frenk gomleğı 
Patiska don 
Yün fanila 
Ten fani.'! 
Yün çorap 

,,.. Tire çorap 
Pijama 
El havlusu 
Hamam baş havlusu 
Peştemal 
Yatak örtüsü 

Miktarı 

200 adt:t 
400 .. 
400 " 
396 •• 
400 .. 
171 çifı 

174 " 
200 ade 
209 " 

3 " 
20 .. 

200 •• 

Beher· 
kuruş 

70 
ıso 

40 
150 

70 
50 
3ı 

25~ 

25 
30 
40 

225 

Tutarı 
Lira ku 
140 00 
600 00 
160 00 
594 00 
280 00 
85 şo 

52 20 
roo oo 
so 00 

90 
8 00 

450 00 
2920 60 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri için yukarda cins ve miktar. 
tarı yazılı 12 kalem melbusat 3 birinci te§rin 935 perşembe .günü 
saat 14·17 ye kadar açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Jstek. 
liler şartname ve nümuneJerini görmek üzere mektep satın alma 
komisyonuna mUracaatları ve muhamm~n bedeli olan 2920 lira 60 
kuru~ teminatı eveliyesini Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeci. 
liğine yatırarak vaktinde komisyonda bulunmaları. (2611) 1-4087 

İLAN 

Balıkesir garnizonu hayvanatı için 400 ton yulafa talip çıkma:. 
dığmdan 1 teşrinievel 935 salı günü saat on altıda ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 18,000 
lira muvakkat teminat miktarı 135 liradlr. Şartnamesi her gün An. 
kara levazım amirliği satın alma komisyonunda görülebilir. Müna· 
kasaya iştirak edecekler teminatr muvakkate makbuzları ile bir. 
likte teklif mektuplarını münakasanın yapılacağı muayyen saatten 
bir saat evel Balılte-tirde 11 kor satın atma komisyonuna vermeleri. 

(2610) 1-4088 

1 LAN 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri için 62 kalem eczayı kimye. 

viye ve 54 kalem ders ma-.lzemesine talip çıkmadığından yeniden 
iki §artnamede olarak 30 eyHll 935 pazartesi günü saat ıs de açık 
eksiltme suretiyle satın ahııacaktır. Talipler eczayı tıbbiyenin mu. 
harnmen bedeli olan 457 liraya mukabil 34 lira 28 kuruş ve ders 
malzemesınin muhammen bedeli olan 1436 lira 25 kurusa mukabil 
107 lira 72 kuru teminatı eveliyelerini Ankara Levazım Amirliği 
muhasebecilik veznesine yatırarak vaktinde Ankara Levazım amir· 
liği satın illma l<omisyonunda bulunmaları (2605) 1-4086 

ı .- 1 L A N İLAN 
!....-.:', Alqehir garnizonundaki kıta

a\ ihtiyacı için 86 ton linyit kö. 
mürü açık eksiltmeye konulmus
tur .Tahmin edilen 'bedeli (1720) 
lira. muvakkat teminatı (129) Iİ· 
radır. f.halesi. 26 eylul 1935 per. 
~:mbc günü aaat 16 da Konyada 
Kor ~omutanh~· bınasında kor 
satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktu. İsteklilerin bu tarihte 
teminat makbuzlarile komisyona 
müracaatları llhıımdır. Şartname. 
ai hergün bila bedel komisyon· 
dan verilir. Ankara Lv. Amirliği 
satın atma Ko. nunda da hergün 
bila ~del görUIUr. (2444).1-3880 

iLAN 
l - O. Hd. tugaymın SUIUğ· 

1U kıtau iç.in 127500 kilo sığır 
eti alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 38875 liradır. 

l - K. elinde 600 ton arpanın 
kapalı zarfla ihalesi eylii.lün 
26 ıncı perşembe günü yapıla· 
caktır. Eqilfülenin vesikalarını 
telgrafhane ayarı saat onbeşe- ka
dar K. reisine vermeli ve saat 
on altıda komisyonda bulunma. 
lıdır. 

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

3 - Şartnamesi K. eli satın 
alma komisyonundan her gün 
görülebilir. (2530) 1-3991 

İT AN 
Konya garnizonundaki ku· 

rumlar ihtiyacı için 490 ton lin· 
yit kömürü kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Tahmin edi.. 
len bedeli 9800 lira muvakkat t~ 
minatı 738 liradır. İhalesi 26 ey
IQt 1935 persembe günü saat 14 

lk Koıı) ada k•ı"' komutaıılığı bi 
nasında kor satm alma komisvo 
nunö.ı yapılacaktır. tıtcklılcdn 
teklif mektuplaımı ıhale ıaııtin 
cen bir saat eve 1u\e kad:tr komiı. 
yona tevdi etm~ıed Jbıındrr. 
!lartname her~Un komi<ıyonu· 
muzda ve Arka•a levazım i-ntı. 
l•ği satın alma komisyot'u!l<lı 
bi.5.bedel v~ı ilir. (;' 41) 1-388'> 

1 LAN 
Konya garnizvnundakı ku· 

rnm .... n ihtıyacı olan 350 ton 
kok kömürü kapa • zarfla eksilt· 
meye konulmuştur Tahmin edt· 
len B '.'ıO lira, muvakkat temina
tı 919 liradır. İhalesi 26 eylCıl 
1935 perşembe günü saat onda 
Konyada Kor Komutanlığı bi· 
nasında kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat evetine kadar ko
misyona tevdi etmeleri lizımdır. 
Şartnamesi h.ergün bila bedel 
komisyonumuzda verilir. Şart
name Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda da bili bedel 
herglin görütur. (2442) 1-3881 

İLAN 
l - G. Hd. tuğayrnın Edirne 

kıtası için 98600 sığır eti alına. 
caktır. Tahmin edilen bedeli 
27608 liradır. 

2 - Eksiltme 24.9.935 salı 
günü saat 16 da Edirnede O. Hd. 
tuğayı satın alma komisyonu bi
nasında olacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2071 
liradır. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla ota· 
caktır. 

S - Şartnamesi her~n ko 
misyonda görülür. 

6 - Teklif mektuplan ve ı. 
ı-ap eden vesaik eksiltme saatin. 
t1en bir saat cvel komisyona ve. 
ı ılmis olacaktır. f?S24) 1-3985 

İT .. AN 
Karaman garnizonundaki kı· 

taat ihtiyacı için (164) ton linyit 
kömürü acık eksiltmeye konul. 
muştı.ır. Tahmin edılcn IJrdeH 
(3280) lira, muvakkat temin11tı 
(264) liradır. İhalesi 26 eylQl 93S 
persembe günU saat ıs de Kon· 
yada Kor komutanlığı binasında 
Kor satın alma Ko nunda yapı. 
lacaktır. İsteklilerin bu tarihte 
tı:,minat makbuzlarile korpisyo· 
na müracaatları 15zımdır. Şart· 
namesi her e:ün bila he~l komia.. 
yonda vt:rilir. Ankara Lv. amir· 
liği ve satın alma komisyonunda 
da. görülür. (2445) t'-3879 

tLAN 
l - Hadımköy, Çatalca Cer. 

kes köyünde bulunan birlikler 
için 96,000 kilo sığır eti 3/1. teş. 
rin/persembe günü saat on.beş· 
te kapalı zarfla C;ıtalcada satın 
alma komisyonunda eksiltmesi 
yamtacaktır. . 

Tahmin bedeli 24.000 liradır. 
ilk teminatı 1~00, tiradı~. Ş:trtna. 
mesi her ~n komisvonda ~örU. 
Jebilir. lsteklilerjn .2490 sayılı 
kanunun 2. inci ve ücüneU mad. 
drlPrinde istenilen ve,arkle be· 
raber belli saatten bir saat evel 
teklif mektunhmnı komiavona 
getirmeleri. (2631) 1-41S3 

İLAN 
1 - Antalva garnizonundaki 

kıtaatın senelik ihtiyacı olan 
3 ı 6.000 kilo un kapalı zarna ek
siltmeve konutdu. 

2 - lhaleııi 4 - 10 - 935 cuma 
!!iinü saat onbirı1e 6. tUm satın 
alma kom;svonı1nda yanrtacakhr. 

3 - Muva\(kat teminatı 2310 
lirı:ı 7!i 1"1r11!1tur. 

4 - TP-,,.inatrn i),!'11f"den ikf 
saat nnce muh=-ıt~beciUk vr-mesi
ne v;\trrı1m•" olml'!1' :r.arurl~ir. 

5 - Şartnamesi her gün ..ko • 
misyonda görülebilir. 

6 - Tahmin bedeli 30810 li· 
radır. (2662) . 1-4170 

İLAN 
1 - Elmalı garnizonundaki kı· 

taatın seı:ı..elik itttiyacı olan 188000 
kilo un kapalı nrfla eksiltmeye 
konuldu. 

2 - thalesi 4 • 10 • 935 cwma 
günü saat 15 de 6. tüm satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1515 
lira 7 5 kuruştur . 

4 - Teminatın ihaleden iki 
saat önce muhasebecilik veznesi· 
ne yatırılmıt olması zaruridir. 

5 - Şartnamesi her giin ko • 
misyonda görülebilir • 

6 - Tahmin bedeli 20210 li • 
radır. (2661) 1-416() 

Daiıua genç 
dalına giizel 

KANZUK 
Bal8anıin kı·emi 

Elli ıenelik bir maziye 
malik ve dünyanın her tara· 
fında takdir kazanmıt gil· 
zellik kremidir. Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai
ma muhafaza eder. Balsa· 
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

görmüı ciddi bir kremdir. 
Çilleri ve buruşuklan lza· 
le ederek tene fevkaHlde 
bir cazibe bahşeder. Rulı· 

nilvu kokusu ile aynca 
ıöhret kazanmıştır Balsa· 
min kremi katiyen kuru
maz. Teninizin latif taze
liğini, cildinizin cazip ta· 
ravetinJ ancak krem Balsa· 
min ile meydana çıkarabi· 

lirsiniz. Bir defa Balsamin 
ku1Janan başka krem kul· 
lanamaz. Tanılmıt itriyat 
mağazaları ile büyük ecza· 
nelerde bulunur 

Karmen 
Nezih bir toplantı yeri 

ve mas&h olarak açıldı. 
Temizlik ,ucuzluk ve iyi 
~ervis. 

Hususi almanca dersi 
Her iıtekilye kız ve erkek 

mekteplilere değifik metodlarlı 
ve uygun kondisyonla öz alman 
dili, yabancılara türkçe 'öğretil. 
mektcdir. isteklilerin (Yenişchit 
SeUlnik cad. 31 numaralı köşke 
başvurma1arı. 1-4122 

KİRALIK EV 
Yenişehirde Kocatepede Yıı

goslavya sefareti yanında 7 oda
lı ve bütün konforu havi möble. 
li olarak müstakil bir ev kira
lrktır. lstiyenlerin 1269 numara
ya telefon etmeleri. 1--4138 

Göz miitehas ı ı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASACUN 
AnafartaJar caödesi Zenit 

saatleri mağazaan üstünde pa. 
zardan başka 1ıer gün sabahtan 
akşama kadat hastalarını tedavi 
eder. Sah günleri voksuzlara 
par~ız. 

Kiralik 
Bakkal dükkanı 

ve kahve 
Koçzade apartmanı ve 

kulüp sineması arkasında 
bakkal dükkanı ve kahve bir 
y:l için kiralıktır. 1064 nu· 
maraya telefon edilme"lidir. 

Oda aranıyor 
Aile yanında bot veya mo. 

bilyah oda araniyor. ltfuı'ta ö 
N. adreııı;ne va..,n,.., 

2 - Eksiltme 24.9.935 sah 
günü saat on altıda Edirnede G. 
Hd. tuğay satın Alma komisyonu 
binasında olacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2466 
liradr. 1 SİNEMALAR 

' (KULÜP) 4 - Eksiltme kapalı zarfla o. 
lacaktır . 

5 - Şutnımıesi hergUn ko· 
misyonda ~örülür, 

6 - Teklif mektupları ve {. 
cap eden vesaik eksiltme saatın. 
dan bir saat eyci komisyona ve· 
rllınit olacaktır .(2526) 

1-398!' 

[ YENi 1 
Tamirat dolayııiyle kapalıdır. 

Yakında yeni sezona ba§lıyacak olan Ye
ni ıinema aayın Ankara halkına senenin 
en gilzel filimJerini takdim edecektir. 

Sabırsııdıkla bekleyiniz. 
• 

BUGÜN BU GECE 
Garry Grant - Frances L. 

ıita Moreno tarafından 
..,u-

/. temıil edilen 
AVLANAN GONOL 

Franaw.ca .CSzlü 


