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Gündıdik 

KOMBiNADA l\IUHİT 

F. R . .4TAI' 

Demiryolu üstünde bir atbspor 
maneji ile geniş cimnastik ve te -
nis yerlerine rastlıyorsunuz. Kom 
bin~m bir de büyijk yüzme ha
vuzu var. Ufka doğru, memur ve 
işçi otrularmın yapılmakta oldu
ğunu görüyorsunuz. 

Eğer lstanbul'da bir ga1;ete
nin, daha geçenlerde, yabancı ve 
yerli gazetecileri bir araya topla
mak için bir kulüb kurulmaktan 
bahsedildiği zaman: 

- Kulüb gibi lüks şeyler .. . 
Dediğini babrlarsanız, bir fab

rikada at idmanları yerinin ne lü
zumu olduğunu soracakların sayı
sını tahmin edebilirsiniz. Şu istep 
toprağı üstünden, yabani otlar gi
bi toplanan halk çocuklarına m°"' 
dern apartnnan ve odaların niçin 
düşünüldüğüne hayret edecekler
de bulunabilir. 

Fakat bütün bunlar yalnız 
bizde yeni şeylerdir. Şuf!u da ilave 
edeyim: Hiç bir memlek~tte ol- · 
masaydı, bizde yaratılmaları ge
rekti. 

Kombinada üç yüz memur var. 
Bunlardan bir kısmı, kendilerine 
biraz kredi verilirse, at satın ala
bileceklerdir. işçiler, tenise, yüz-

··me havuzuna, futbola biribirleri-
ni sürükliyerek, kalabalık bir spor 
muhiti yeniden doğacaktır. 
Yarın, bunlara, okuma salonları, 
mekteb ıve kurslar ilave olunacak
tır. 

Böyle · bir m u h i t fikri üs-
. · . İ:Ünde bir vakitler ısrar etmiştim. 

Siz bir fabrikanın başına kimleri 
gönderiyorsunuz? Çoğu Avrupa'· 
da okuyan, yahut büyük şehirler
deki türk mekteblerinde okuyan 
gene teknhiyenler, ve ap.cak, ka
faca ilerle likleri zaman size fay
da verecelc işçi gençler! Karşınız
da §U sarı l;erpiç ve kireç yığınla
rına bakınız. lstep akşamı, ıssız 
ve ümidsiz çöktüğü zaman, gene 
ve duygan ruhların bunaltısını dü
tününüz. Bunlar birer birer eski 
muhitin, İptidai, karanlık ve ölgün 
Aaya parçasının birer · köşesine 
gömüleceklerdir. Bir iki yıl sonra, 
gene gözlerin feri uçtuğunu, içki
nin ve içe kapanışın genç ham • 
leyi sıtmalandırdığını göreceksi
niz. 

İki türlü muhit vardır: Çekili
ci ve uzaklaştırıcı muliit, çekici, 
toplayıcı ve yetiştirici muhit! Bun
lardan biri sömürgelerde bufonar. 
Yaşamak sanatını bilen avrupalı
larla, İptidai hayat şartları içinde 
bırakılmak istenen· yerlileri biri
birinden ayırır. Bunlardan ikinci· 
si ilerletilmek istenen geri vatan 
parçalarında bulunacakbr. Bir 
fabrika, bir enstitü, veya · sadece 
devlet emekçileri, geri şehrin için
de veya kenarında muhitlerini ku
racaklar, toplanacaklar, kulüble
rine gidip radyo dinliyecekler, 
sinema görecekler, spor organi
zasyonlarından istifade edecek
ler, ve şehri, kısım kısım, gencle
rinden başlıyarak, kendil_erine 
doğru çeke çeke Asyayı ortadan 
ka.lıduacaklardır. · · , 

Genelerin, ileri insanların n~ 
den Anadolu ıssızbklarından kaç
trklarnaı sorar, dururuz. Merzifon. 
da yıllarca kalan amerikabların 
bizden daha geri adaınlarmı ol
duifunu sorarız. Fakat unuturuz 
ki Merzifon'da oturan amerikalı, 
orava, bir amerikan muhit parça~ 
sı ile gelir. Kendine, davasına u
yan gençleri muhitine sokar; bir
kaç yıl sonra kasahalarda carşıla
rın, mahallelerin ikiye bölündü
ğünü, birine ermeni veya rum 
~arşısı veya mahallesi, ötekine 

(Sonu 2. inci savrlada) 
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lufr"'1nbolu'dcl zengin J..·iimiir damrırl 
rı bıJundu. -llk tiırk ımlrc.ısiti çıktı. - :; 
siiu. fllşi,,ı gcııt•l sc/erbPrliğirzirı ilanı lıcr.:w 
niyor. - ı~ırıet lnônii Sovyeıler lmrulrm 
k!lbıcl elli. -- l 'unnn tlmıanma~ı geldi. 

Her yerde 5 kurus 

• B. Ret~ell Pel{er g(~ldi 
fstanbul, 20 (Telefon) - Epi 

zamandan beri A vnıpa' da bulunan 
Cumuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri B. Receb Peker bu2ün 
trenle Avrupa'dan geldi. 

Dost V unan f losu· Is a bul' a 
Filo törenle karşılandı· Gelen genıiler clol{uz Jlnrçadıı~- Amiral 

Sakalaryu İstanbul ilbay ve l\.omutan 1111 görete vaı'dı 

Finans ve Sağlık 
Balcanlarıınız 

gittiler 
F.inans Bakanımız B. Fuad Ağ. 

ralı ile Sağlık ve Sosyal yardım 
Bakanımız B. Refik Saydam bera~ 
berinde Sosyal yardım genel di -
rektörii B. Asmı olduğu halde dün 
akşamki trenle İstanbul'a gitmiş
ler ve durakta B~kanlıklar ileri 
gelenleriyle dostfarr tarafrndan 
uğurlanmışlardır. 

Kiiltiir Bal{anı 
bugün geliyor 

' İstanbul, 20 (Telefon) - Şeh· 
rimizde bulunan Kültür Bakam B. 
Saffet Arıkan hu akşam Ankara. 
ya · hareket etti. Bakan giderken 
şunları söyledi: 

"- lstanbuldaki tetkiklerimi 
bitirdim. Ankara'ya dönüyorum. 
Orta okullara başvuran talebenin 
açıkta kalmaması için gereken 
tedbirler alınmış ve bazı yerlerde 
mekteb açılması ka·rarlaşmıştır. 
Bunlar açılınca İstanbul' da hiç bir 
orta okul talebesi açıkta kalmıya-
ca'ktlr.,, · ' 

ispanya l{ahinesi 
çekildi 

Madrid~ 20 (A.A.) - Kabine 
bugün çekilimini vermiştir. Siya -
sal çevenler kabine . buhranının 
yakında kotarılacağını ummakta
dırlar. 

• 

fstanoul, 20 (A.A.J - Ami. 
ral Sakelaryu komutasmdaki yu -
nan filosu bu sabah 9,15 de lima· 
nımıza gelmiştir. 

Filo, Haydarpasa açıklarında 
top atarak şehri selamlamış ve ba-
taryalarnnızla Mecidiye kruvazö
rü tarafından mukabele edilmiı· 
tir. 

Yunan filosu, Elli kruvazörü 

ilk antrasitimiz çıktı 
Safranbolu ilçesinin Ulus k.amununda 

değerli kömür damarları hıılundu 

ilk turk antrasınni veren· somur.ok iaor11esnı.u 

Zonguldak, 20 (Telefon) -
Türk antrasit fabrikasının yapı
mı bitmiştir. Makinelerde bir 
haftadanberi yapılan deneçler çok 
iyi sonuçlar vermiş ve bugün ilk 
türk antrasiti cıkarılmıştır. Fabri
kanın bir günde işliyeceği kömür, 
iki yüz ton sıfıra on kömürdür. 

işlenecek kömür bir günde 
yüz etli yedi buçuk ton antrasit ve 
28 bin metre mikabı bava gazı çı
karacaktlT: Benzin ve mazot çıka-

racak tasfiyehaneler bir haftaya 
kadar hazırlanmış olacaktır. Fab~ 
rikada katran dayreleri de hazır. 
lanmaktadır. Ümidin üstünde çı -
kan türk antrasiti; fiat saptandık
tan sonra satışa çıkarılacakbr. 
Fabriaknın yakında Başbakan ta· 
rafından açılması beklenınektediı-.

1 Fabrikanın önü"'iizdeki yıllar
da günde dörtyüz kilo kömür işli
yecek ve üretimini~ -hir misli arta. 

(Sonu S inci sayfada) ' 

• 

. -
ile Hidra, Spezaı, Psera, Yerax, 
Panther distroyerlerinden ve Tri
kon, Proteüs, Katsonis denizalh 
gemilerinden ve lsestos denizalti 
depo gemisinden katmçtır. 

Yunan ve türk amiralleri ara
sında karşılıklı ~öretler olmuştur. 

İstanbul, 20 (A.A.) - Yunan 
donanması komutanı Amiral Sa • 
kelaryu ve yanındakiler butıi.in 

'Dost Dike filosundan birkaçı 

onhirde Dolmahahçe rıhtımında 
kal'ava cıkmıslardır. 

Amiral, rıhtımda, merkez ve 
deniz komutA.nları tarafından kar
şı lanmrştır. Deniz mızıkası er -
kinl.ik v~. vunan. marşlarını çalmı!}, 
demz mufrezesı selam d'umuır;hır. 

Amiral ve maiyeti mihmandar
lariyle beraber otomobillere bine~ 
rek 11 ,30 da İstanbul ilbavlrk ku
rağrna ~elmişler ve ilbay B. Mu _ 
hidd1n Üstündağ'ı görmüşlerdir. 

Törenle karşılanıp uğurlanan 
Amiral buradan İstanbul komu -
tanh~ına l!İd,."ek komutA.nı göre
te varmıştır. Burada süel törenle 
karşılarım u~nrlanmıstır. 

(Sona S. inci sayı/ada) 

Anlaşmazlığın son günü 
Bugün genel faşist seferberliğinin ilanı 

bekleniyoı· · durum çok gergindir 
Roma, 20 (A.A.) - Halk, beş

ler komitesinin önergelerine hükü
metçe verilecek cevabı bü~k bir 
ilgi ile beklemektedir. 

Hükümetin bu husustaki ka -
rarı ve genel faşist seferberliğinin 
ilanı yarın beklenmektedir. 

On sekiz giinlük biMn{'O 

Portsait, 20 (A.A.) - 1 eylul 
den 19 eylôle kadar Eritre'ye git
m'"k üze.:-e kanaldan 22.084 ital -

yan askeri, 10.091 katır, 8911 ton 

benzin ve 55.978 ton harb gereci 
geçmiştir. 

Frances Conullo İtalyan deı- ... 
troyeri bugün doğu yönetinde ke.
naldan geçmiştir. 

llarb başlaymca •• 

Roma, 20 (A.A.) - Gazetele· 
rin Cibuti'den öğrendiklerine gö-

( Sonu. 2 inci çayrfada ) 

YMi kryafetlerile habeş askerlerinden bir grup 



~AYIFA 2 

Y"kulul.. gii.nleri: 

.. 
lsviçre'de 

İsviçreliler, yesil ve serin yurd
larm<la kurdukları yuvaların ıram
lannı ulusal surlan ölçüsi.ine uy
durmuşlar, ve sınırlan dışına taş· 
madıkları için kendi topraklanrun 
verdiğini sığdıracak oylumda yap
mışlar. Küçük yapı, basık tavan, 
dar kapı, sanki rahatını yurdwıda 
kıulan, ondan daha rahat bir yer 
bulamıyacağuu bilen, bahtiyarlı
ğı uzaklarda aramıyan kolektivi
~elerin arkitektürüdür. Onlardır 

ki yeryüzünde kendilerine düşen 
toprak parçasıru seve seve bayın
dırmak zevk ve şevkini tadabilir
ler. Hayatın, arzuyu gerçekleşen 
konulara tekitmek gibi bir ana filo
zofisini sade ve tabiiğ surette be
nimsemesini bitenlere ne mutlu. 

Kı§ın karlı bir gününde ken
disine bir konak arayan yolcunun 
barınmak için hayal ettiği ev, İs
viçre evidir. Şehrin kapılarından 
girin. İlkin, karşınızda uzanan 
caddelerin iki tarafındaki kemer
ler sizi tipiden ve sağnaktan ko
rur. Her adımda rastladığınız çi
çekli çeşmenin üstündeki kınnı

zı, siyah, san boyalı heykeller si
ze, toplu insanlar arasında bulun
duğunuzu hatırlatır. Biraz ilerde 
saat kulesinin gene kırmızı, si
yah ve san boyalı heykelcikleri 
kulenin etrafında dolaşarak size 
saat başını bildirir. Bunların sa
ğında ve solunda sıralanan evlerin 
her penceresindeki al sardunya
lar, derin bir sevinç havası yara
tır. Pancurlan süsleyen kırmızı, 

san, yeşil dilimler renklerin göz 
için ne zevkli bir şey olduğunu 
öğretir. 

Ev ve en çok dükkan kapılarının 
üstünde büyük harflerle yazılmış 
beyitler size konukseverliğin, gü
fer yüz1ülüğün, iyi yemeğin. her 
şeyde rahatın erdeminden bahse
der. Kapalı pencereler size "gi
ıey,, in eşsiz tadını söyler. Ve o 
dar kaprlann her hangisinden gi
rerseniz giriniz: hayal ettiğiniz 
yuvayı bulursunuz. 

*~* 

Bu sıcak ve temiz evlerin özel
liği, halkım kendisine kuvvetle 
bağlamaktır. İsviçreli evinden er
ken çıkar, erken döner. Ve bun
dan o kadar hoşlanır ki genel ha
yat da herkesin evine erken gide
bilmesi imkanı hesab edilerek ku
rulmuş. Tiyatrolar onda biter, 
kahveler ~llbirde kapanrr. Evinizi 
nasıl sevmezsiniz ki belli bir saat
ten sonra koğulmadığımz tek yer 
orasıdır. Öteki taraftan sokağa 
çıkmak, sokakta kalmak arzusu-

il 

nu duymamanız için her türlü eğ
lence imkanları da kaldınlmıştır. 
Sizi ancak ve ancak eviniz avuta
bilir. 

·~* 
Yakından çözelenirse ne ~osyal, 

ne iklimiğ, ne ekonomik sebebler
den doğmadığı anlaşılan bu ya
bansı yaşayış disiplini içinde fer 
din durum ve anlamını tamlama
ğa kı\lkışmak tehlikeli bir iş. Çüıı
kü dış yüze kapılıp yanılmak var
dır. Kendi anlayışlarımıza sığmı
yan böyle bir disipline boyun e
ğenlerin ne gibi etkelerin zoru al
tında bulunduklarını haksızlık et
meden öğrenmek ıçın, uzun za
man aralarında yaşamalı. Ancak 
bu suretledir ki kurduk.lan yaşa
yış tarzının derin uyumu sezilebi
lir. Aslından, bu disiplinin güzel 
bir tarafı varsa o da herhangi bir 
sosyal veya sıyasal demagoji adı
na konmuş olmamasıdır. O, her 
şeyden çok, kafa ve sinir sağlığı 

adına konmuştur. Bundan her 
ferd faydalanıyor. Çünkü sonun
da, erken yatıp kalkma, bütün in
sanlığı her türlü özenliklere bak
mıyarak kasıp kavuran can sıkın
tısına alışma lüzmnu adına orta
ya atılan bir disiplindir. Böyle bir 
disiplin içinde f erd ya eşsiz bir 
makina olur, ki kısır bir özenlik
ten iyidir, yahut ortaya çıkması 
keskil bulunan bir özlüğü varsa 
o özlüğü gücü yettiği kadar bes
ler, meydana çıkarır. İsviçre di
siplini ferdin özlüğünü ezmez, 
yıpranmaktan korur. 

*!'j:* 
Bu düzenli yaşayış, düzenli bir 

sosyete yaratmış, o da şuurlu 
yurddaşlar yetiştirmiş. İsviçreli 
her şeyden önce tam bir yurddaş· 
tır. Yurddaşhk haklarım onun ka
dar öngörü V"C sadelikle kullana
nı az bulunduğu gibi ödevlerini de 
onun gibi sevgi ve şevkle yerine 
getireni de çok değildir. Bu sıfatını 
sekin bir ağırbaşlılık içinde kul· 
lanan isviçreli her hareketini o sı· 
fatla yapmağa alışmıştır. Onun 
topraklarında, herhangi bir yasa
ğı sağmayan bir kimse, polis bu· 
Junmadığı bir yerde bir yurdda
şın karşısına çıkarak bu yasağı 
kendisine hatırlatacağını bekleye
bilir. Yurdun ~içeklerini, kurum
lan kadar sever ve korur. Bu er
demlerledir ki kendine güzel bir 
yurd yapmış, ve o yurda seve se
ve bakmağı alışkanlık edinmiş. 
ve sonunda bu yurd sevgisi, yuva 
sevgisi yurddaşhğı bir çeşid öken 

' 

aşamasına çıkarmıştır. 

Reşad. N. NURi 

Giinrielih 

KOMBiNADA .MUHİT 
(Başı 1 inci sayfada) 

yerlilerin çarşısı veya mahallesi 
dendiğini duyarsınız. Türk çocu
ğu, kendinde medeni ihtiyaçlar, 
insanlık ihtiyaçları uyandığı va
kit, şehrinden, ocağından uzak
laşmaktan başka çare göreme.ı:. 

Kayseri Lisesi İstanbul sokakları
na dökülür. Sonra biz İstanbul 
üniverıitesinin neden Kayseri'ye 
boşalmadığma ıaıanz. 

Memurlar için de böyledir. 
Birçoklan Anadolu JUızlığmı, di
ri iken gömülen bir mezar gıbi 
görür. Pek zora kalmazsa kala
balık tehirlerden ve kıyılardan 
ayrılmaz. 

Bir köy bocuı da köye m u • 
b i t götürecektir. Büyük bir ıey 
değil: insanca yapnabi)ir bir ev, 
bir kitab odası, uk sık köye uğra
yıp kitab ve gazete getiren posta, 
arasıra geçerek yeni filmleri gös
teren gezer - sinema, belki bir 
gün radyo! köy terbiyecisi deme
li idim. Bu terbiyecinin en iyi 
mektebi i~t~ bu mu h i t'ıdır. 
Çünkü o yabaniler arasında otu
ran a vrupalı gibi, muhitini, içine 

1 
büzülüp kendini dış havaclan kur· 
tardığı bir kabuk olarak değil, 
köyde avrupalı türk köyünün te· 
mel taşı ve başlangıcı olarak, l<Ul
lanacaktır. 

insanca yqamak ıartları götü
rülmiyen yerlerden, az çok İnsan
ca ya~anan yerlere doğru tabiiğ 
bir göç yardır. Miydeyi nasıl bes
leseniz, ruhu doyunnadıkça. k a • 
1 i t e 'yi uzakta ve dışarda oturta
mazsmız. 

Anadolu'da muhit icin lazım 
olan her 'ey, lüks değil, ~n gerek
li kalkınma yaraçlanndandır. 

Kayseri kombinaımda devlet, 
yalnız b~ma kurumlara değil, 
kendine de örnek olmUflur. 

Muhit için harcanan para ma
liyet fiatmı arbrmaz: Onya katile 
yi koşturarak, ve orada olanı ka· 
litelendirerek maliyet fiatını azal
hr. 

Kaldı ki Kayıeri'nin kenarın
da üç bin kişi toplayan bu devlet, 
sınıfsız cemiyet mücadelesine gi
rişmiş olan, davası olan bir re· 
jimdir. 

F. R. ,.i'f.41' 

o r. us 

DIŞ BE 
İtalya · haheş anlaşmazlığında son durum 

( Ba11 ı. ci sayıfada) 
re Aden'de depolar her cinsten pek çok 

gereç i1e dolı.ıdur. Bunlar Zelia'ya ve 
oradan da habeşlere verilmek Uzere Gi
ggigo'ya gönderilecektir. Giggigo'da 
büyük bir kısmı ingilizler tarafından 

verilen habes otokarlan hazır bulun -
maktadır. 

Cibuti'de söylendiğine göre harb baş
lar başlamaz İngiliz kuvvetleri Harran 
tutacaklardır 

lngiliz donanm<ı.~ının Aluleni:ı
,Jeki durumll. 

Londra, 20 (A.A.) - Royter ajans? 
Akdenizdeki ingiliz barb gemi1eriniıı 

nerelerde bulunduğunu gösteren bir lis.. 
te yaymaktadır. Cebe1üttarıkda Hood 
ve Renov diretnotlan ile dört kruv:ızör, 
9 tcwpido mnhribi, 3 mayin gemisi, İs.. 
kenderı.iye limanında 29 harb gemısi 

bulunmaktadır. Bunlann arasında Re. 
solütion deritnotu ve bu deritnotta a -
miral Sör Vilyam Fişer bulunmakta. 
dır. tskenderiyedeki filo, Revenfe, Va. 
liant diretnotlariy1e Gloroons ve Cou. 
ragcous adındaki üç kruvazör, 2 u~al· 
ve bir hastane gemisinden katınçtıı . 

Aden limanına on bar-b gemisi gelmiş. 
tir. Bunların arasında Norflok ve Co. 
lombo kruvazörleri bulunmaktadrr. Hay. 
fada üç kruvazör, ve iki denizaltı gemi 
si vardır. Portsait'de Barbam deritno. 
tu, Despatih kruvazöril ve bir torpido 
muhribi vardır. Süveyşe 18 eylfi1de bit 
avizo gelmiştir. Ancak Süveyşte kalını. 
yarak yoluna devam etmiştir. Singapın
dan bildirildiğine göre Hermes uçak 
gemisi ile üç torpido muhribi oraya gel. 
mişlerdir. Royterin verdiği bu liste. 
de Maltadan bahis yoktur. 

lf1ısıra giden ingiliz. uçakları 
Atina. 20 (A.A.) Mrsıra gitmekte 

olan 1 O büyük ingiliz tayyaresinin ben· 
zin almak üzere y:ınn Faler ve Mira -
bcJlo'da denize inmeleri için i'zin veril 
rıüştir. 

Trablu sa giden askerler 
Roma, 20 (A.A) - Trablusa asker 

gônderilmeıoinden bahseden Giornale 
d'İtalia, gönderilen askerin önemsiz ol
duğunu ve Eritreye gitmi~ olan yerli -
lerin yerlerini cloldııracak.Iarını Trab
lusta durumun tam bir sakinlik içinde 
bulunduğunu yazdıktan sonra diyor ki: 

c Bununla beraber İtalyan hükümc
tit şüpheli bazı yabancı hareketleri göz 
önünde bulundurarak her an ve her tür
lü ihtimaUere karşı koymağaha.ıır bu. 
lunmak azmindedir.» 

35 birı asker nereye giui? 
Roma, 20 (A.A) - Royter ajansı 

aytar bildiriyor : 
Bir ordunun iki fırkasını teşkil c • 

den 35 bin neferin şimdi nerede bulun· 
dukları bilinmemektedir. Bu asker Ce
neveden on sekiz vapura yükletilmişti. 
'Bu vapurla.rın birincisi eylülün 9 unda 
ve sonuncusu 18 inde hareket etmiştir. 

Bu apurların doğu Afrikasına git -
tikleri l'Öyeniyordu. Şimdiye kadar hiç 
değilse bunlardan on birinin Süveyş 
nalını geçmesi gerek idi. Fakat bu sa
bah Port Said'den gelen bir telgraf bu 
gemile den hiç birinin oraya va..'1lladı· 

ğmı bıldirmektedir. Yetkili çevenlcr 
u askerl~rin kuzey Afrikaya gönderil

diğini inkar ediyorlar. 

Roma. 20 (A.A)- Royter ajansından: 
Cenevcden hareket eden 35 bin aa -

kerin nereye gönderildikled hakkında 
royter ajansı aytan ile görüşen yetkili 
bir şahsiyet hemi§tİr ki-

« - İtalyan kuvvetlerinin hareket· 
leri gizlidir. Fakat bunların hiç bir Av· 
rupa devletine karşı sevkediJmedikleri
ni ıöyliyebilirim. :. 

Genel olarak sanıldığına göre bu 
kuvvetler Binga.zi ve Trablusa gönde -
rilmiş. bulunmaktadır. 

B. Laval'in iki yüzlülüğü 
Londra, 20 (A.A) - Alman balx:r 

alma bürosu bildiriyor: 
Nevı Kronikl. B. Eden ile B. La • 

val arasmdalci görüşmeler dolay1siyle ı 
funu yazıyo.r: 

ln~ilizlerin karamsarlıklannm ııe ~ 

bcblerinden biri B. Lavalin iki yüzlü 
durunıu ve Iran.sız gazetelerinin kullan 
makta olduğu lisandır. B. Eden ile B. 
Laval arasındaki sn görüşme, hiç bir ba 
kımdan memnuniyet verıcı so. 
nuca varmamıştır. İhtimal, B. Laval, 
ancak namuslu bir sirnsa.r gibi hareket 
etmiştir. Fakat kendisinin B. Musoli
ninin hatrrı için uluslar sosyetesine iha 
net etmeğe daima hazır olmasından hala 
korkulabilir. 

Bu gazete, B. Lavalin ilk safı ulus
lar sosyetesine venneğe iki §eyin zo.r 
ağlı bırakacağı fikrindedir. Bunlardan 
biritıi, Fransada B. Lavalden daha çok 
yanatları bulunan B. Eryo'nun etkerliği 
diğeri de lngilterenin uluslar sosyete -
sinde işleri yönetmekte ve birinci yeri 
almakta bulunan Fransarun eıinden bu 
ü tünlüğü almış olması. 

Londr,a, 20 (A.A.) - Bu sabah sa. 
nıldığının tersine olarak A vrup:ıda bir 
saldırım karşısında İngiliz gidişinırı 

ne olacağı hakkında Fransanm sorusu. 
na verilecek cevab gelecek haftanın .:>r. 
talarına bırakılmıştır. Bunda vakit ka.. 
zanmaık gibi bir şey aranılmamalıdır. Bu 
İngiltereııin kendi cevabına mümkün 
olduğu kadar açık bir mahiyet vermek 
arzusundan ileri gelmektedir. Durumurı 
kötülüğü karşısında birçok etgerli şa. 
hıslar cevabın B. Hor tarafından Cenev. 
rede verilen söylevden daha açık ölma.. 
sı arzusunu göstermektedirler. 

B. M woUni f ransz elç.W.yle 
göriiştii. 

Roma, 20 (A.A) - Fransa t>Jçisi B. 
dö Şambrun italyan dış bakanı da hazır 
olduğu halde B. Musolini ile görüş • 
müştür. Buradaki fransız çevenleri u • 
mutsıu gözüküyorlar. Kabinenin beşler 
komitesi önergelerine vereceği cevabı 
yarın bau.rhyacağı bekleniyor. 

iki senegal tiinıeni Cibutiye 
gidiyor 

Manıilya, 20 (A.A.) - Perpinian ve 
Tulon garnizonlanndan iki senegal ala
yı gelerek hafta başında Cibuti'ye hare
ket edecektir. 

Zecri tedbirlere ktJTfın olanlar 
Roma, 20 (A.A.) - İngilterc'nin aec

ıi tedbirler myasasmdan bahsedm Ro. 
ma gazeteleri İngiliz delegelerinin Ce • 
nevrede söylediklerinin termne olarak 
İngiltere kamoyunun bu sıyasaya birlik
le bağlr olmadığını kaydetmctke ve işçi 
partisinin lideri Lansburi il bu partinin 
lordlar kurulu grup başkanı Ponsonbi, 
B. StraHord ve eski dış bakam ulusal ti· 
berat Saymcn'in bu sıyasaya u veya 
çok karşm olduklannı ileri sürmektedir. 

Eski /ransız !lava .. ~lannn ltalya 
dostluğu 

Roma, 20 (A.A.) - 250 franaz fa. 
§isti Paris'ten buraya gelmiş ve coşkun 
gösterilerle karşılanmışlardır. Diğer ta· 
raftan !talya'da oturan eski franSJz S3· 

vaşçTlan birliği başkanı B. Musoliniye 
gönderdiği bir telgrafta herkesin kenıli 
soravlannı lizerine almam lazım geldiiti· 
but!ünkü t?ilç hallerde Avrupa ban$t için 
zoraglı o1an italyan • fransız dostlu~u • 
nun gelişmesine bağlı bulunan Frans1 
eski savaşçtlarmm bu dostluğu tutmağa 
katiyen azmetmi olduklarmı bildirmiş· 

tir. 

B. Şertok ne diyor? 
Londra, 20 (A.A.) - B. Şatolr dUn 

İngiltcreye gt>lıniş ve henüs otus gUn 
ııürcsi olan Habeşistantl'fki bınlnlt icin 
bir milyon dolar V'erebilecek darumdt 
olduğunu aövlemiştir. B. Şertok Riket'e 
karşı listünlük hakkı taşıdrğmr, kendi· 
t>inin Amerika kapitalini onmtadığnn 

ve di.ın, öğleden sonra, Habqiatanm 
Londra elçisi B. Martin'i görmesi gerek 
olduğunu söylemiştir. 

Amerikanın tedbirleri 
Nevyork. 20 ( A.A.) - Deniz sigor

tacılan. harh tehlikelerine karşı olan 
primleri yandan fazla çoğaltmayı karar
laıtırmıslardır. 

-İtalyan, yabud italyan sömürı:?e Ji. 
m;ınlan nıllstesna olmak ilzere Akden:?: 

A vusturyanın 
rkinliğ. 

Londra, 20 (A.A.) - Alman h;ıbet 
alma büMsu b"ldiriyor: Star gazetesi, 
yazıvor: B. Musotini. Habesistanın er -
kinJi:~ini tehdid etmekte o\du!hı gib cıt• 
rada bir Tuna paktı prciesi yanarak 
Avusturvanın ve daha 01JP'rusu Vivana
chki ra~i<:ıt kuHal"n hül·ümetinin er • 
k:nliğini korumaya fn.,.ilterenin i .. .,ini 
almava uğra ryor. f talvan eld!;i. hükü· 
mntinin yeni önergelerini vercliüi za • 
m"n pek soğıık karşılanmıştır. Kenrlicıi· 
ne f n~iiterenin l·fab0sist:ın meselesi ulus. 
lar sosyetesi rıaktma uygun bir kotarma 
yoluna girmciFkı"!e veni hic bir önerg-evl 
incPJemeve yanasmıvaca:'tı bil<Jiril.,,istir. 

Timanlanndan Kml deni~e giden yahttd 
gelen vük e:emileri icin konulan prim, 
vüz nolar kin 12 .5 cents olacaktır. i'he
ki Avruprı limanfarr icin prim yüz do • 
iar için iki buçuk ccnts'dir. 

lt.alya.v1 s11.clan"dırnn Jrcmsı~ 
ba.ııını 

Paris, 20 (A.A.) - Paris gazeteleri 
bugün de dünkil kadar karamsar görü.,. 
,,..ektedir. Fakat karh baslamadıkça ve 
diplomatlar Avrupada uyanacak menfi 
yankrlara karsı gelmek icin çalıştıkça 

gazeteler bu kar.ımsarltklarmr ileri go· 
türmek istememektedirler. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 1 

- Durum gerçi çok kötüdür. Fa • 
kat vnkmda ba<ılaması muhtemel olan 
harbın. lıele Akdenizde önemli karrşıkhli 
lar doğuracak genel bir harb isaerti ola· 
cağını sanmak doj'!ru olmrvacaktır. 

Sosvalis Popnler gazetesi. ftalva'va 
veril<'n öz1ü asığlann .. gülünç,. o1atak 
görülmesini tPnldd etmekte ve Cenevre
de f talvaya karsı hoşnudsuzlu<tun j?'itıik .. 
çe büyümekte olduirunu vazmaktadrr. 

f talvan r,örü~ünün tehlikrferini irah 
eden mutedil Andre gazct,,si diyor ki! 

"Bizi sakinlendirmek isteyen B . Mu .. 
so1iin. Brenner üzerinde bekçilik etmc
ğe Ö"vam edece pini söylemekterlir.' B, 
Mıısolini ha ala kapılryor. E~cr b' ~a· 
va'}Çıl projesini tatbik edene İtalya'nın 
erginliğini tehlikt>ve sokabJ1ir. 

Fig~ro divor ki: 
İtalyan eevabmrn menfı olacaih dil-, 

s·;nc:elt>ri devam ettru•l<tedir. Fa1":-at. B. 
Musolini'nin Deyli MevJ gazett>sine ver. 
diği divev keskinlikle lraf1tlanmamab • 
dır. B. Mwıolini'nin görilsme ett ~ert • 
Jikle bir ııon ver.nediği vP kendisine ya .. 
mlan önergeleri incelediği memnuniyet• 
le görünmektedir.,, 

Övr diyor ki: 
• İtalyanlar. İngı1terenin blok yap • 

madxğını anlıyorlar. Harb olursa, fngil .. 
tere. italvanlann basansma uzun &am1n 
tahammül etıniyecek. ilk altı h::ıfta için· 
de ekonom:k ve finansal zecri tedbirlPri 
ta bik edecek ve Duçe'nin b:ımlesi dur· 
mryacak olursa zecri deniır tedbir1Pri al· 
mrk tehdidini de ileri sürecektir. Cene''· 
rede ııon derece derin bir karamsarlık 

vardır .• , 

PXti Jurnal da söyle demekted'r: 
"İngilterenin sil .. 1 zecri tedbirler tat· 

bik etmiyeceğini umalım, çünkü. bu harb 
elemek olacaktır. Böyle bir hnrbrn b"" • 
türı. Avrupaya yayılmryacağtm kim te
min eder. Al"tlanvamn ani bir surette 
Anşuluz•u gerçektestinnek icin bundan 
fayclalanmıvacai;nx kim kes ireb"1ir 

Fransa'nm durumu açıktır: Banş, 

banş, ne bahasına olursa olsun, banş.J. 

Doğu A.frika.<cma aönderilen 
yeni kutJt>etlP.r 

Napoli. 20 ( A.A.) - Doğu Afrika· 
ya yeni efrad gitmektedir. Cumartesi 
ı;inU 6000 efrad yüklü dört .aııur hare· 
k,.t etmiştir. 'Bu vapurlar -roscano,, 1 

"Poı>:zuoli., "Gange,, ve "Emani., dir. 
Gianfraneo vapuru dün akşam gereç 

viilrivle Masavva'ya hareket nmistir. 
Abbaria vapuru vann. lSırel bir karabin· 
yeri lejyonu götürecektir. 

R. Aloi~i halii ıritmetli 
Cenevre. 20 (AA.) - B. Aloizi. hRla 

Cenevrede bulun"T'aktadır. Genel görü· 
nUş. şu merkezdedir: Ş:ıyet Ro2m'v1 ~i· 
dec .. k olursa bir daha Cenevı-eye d1n • 
miyecektir. Bu da, uluslar sosyetesi ile 
ilginin kPsilmesi ılemek clac.;ıkttr 
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1' an .. ııyaaal. 

ölçüler büyüyor 
1labe~ ~ ltalya anlaşmazlığı 

~lbi baş.!_, ... n mesele, çok geçme· 
den, ita/ya - lngiltere anlaşmazlı
fı ölçüsünü aldı. Şimdi ise, ltalya 

· - lngiltere anlaşmazlığı, bütün 
Avrupa sıyasal düzeninin ve o
aunla beraber dünya sıyasal d u
rumun un değişmesine yol açaca
f a benziyor. Bir damlanın dolu ta
sı taşırması yahud "bir dokun bin 
ah dinle .... hikayesi gibi. Genel sa-

. vaş biteli çeyrek yüzyılı bile geç
mediği halde memleketten mem
lekete, davadan davaya ve rejim-

-den rejime doğru o kadar menfaat 
ayrılıkları olmuş, o kadar düş
manlıklar birikmiştir ki, daha N c
güs'ün yurdunda bir tek tüfek pat
lamadığı halde, barut kokusu düı,
yayı kaplamıştır. 

Bunun sebebi ne olabilir? 
Kimileri diyecektir ki, bu, em

peryalizmler arasındaki çarpış
mamn ve emperyalizmin birer bi
ter kendi içerle.rindeki tezadlarm 
sonucudur. 

Başkaları diyecektir ki, bu, u
lusların her birine denk muamele 
yapılmamasının açtığı çıbandır. 

Ve gene bir takımları diyecek
tir ki, bu, liberal avrupalılık ile 
faşist avrupalılrk ve sömürgecilik 
işinin liberalce yahud faşistçe ele 
alınmalarını ayrı ayrı güden iki 
görüş arasındaki bir çarpışma
dır. 

Ve bir lilozola sorarsanız, çatık 
kaşlariyle derinleşen gözleri ara
sına toplıyacağı bütün zekasım 
zorlıyarak diyecektir ki, bu, in-

" sanlrğın yaşayışındaki dönüm 
-cıokta/arrndan biridir. 

Ve bu türlü sözler, daha bir 
'ok varyantlar üzerinden söylenip 
dı:ımaktadrr. Bunların her birinin 
değişik nisbetlerle, bir gerçek ta
catı vardır. 

Habeş - !ta/ya anlaşmazlığı gi-
6i başlayan dava, inananuyacağ:
ınız kadar kısa bir zaman mesafesi 
lçınde ölçüsünü büyülterek dün
ya ç!urumunun kanlı bir değişimi· 
ne yol açabilir. Fakat böyle bır 
fey şimdilik olmasa bile, ilerfd1:, 
bir başka vesile ile olabilir. Çü '1· 

kü menfaat tezadlan o kt:ıdar çok 
vı.? o kadar derindir. Eğer böyle 
olmasaydı, hareket ve van'? nok
(ası sömürgecilik olan habc§ me
selesi hiç de o kadar · gürüitüleri 
pe.~inden sürüklemez ve Somalı'
l&in bir vakitlci taksimi gibi kan
çrlarvalar arasında sessizce kOLa
rılırdı. 

ULUS 

• 
iÇ HABE 

ISTANBUL TELEFONLARI r Yurd dışındaki tür kler 

Başbakan rus kuru. Genel nüfus sayımı 
lunu kabul etti sınır drnı yurdda~ sa-

f stanbuı, 20 - Dün Ekonomi 
Bakanı B. Celal Bayar Heybelia- yımızı da hildiref•el 
dada başbakan İsmet İnönüne 
Sovyet heyetini takdim etti. Ve 
Kayseri kombinası hakkında iza
hat verdi. Rus heyeti öğle yeme
ğinde başbakanın çağırılısı olarak 
bulundular. Heyet yarın müzeleri 
gezecek ve pazar günü Çic;erin va
puruyla memleketlerine dönecek
lerdir. 

*Dün 1251 numaralı spor oto
mobili İstinye - Şişli arasında ha
zırlık koşusu yaparken bir virajda 
devrilmiş ve otomobili idare eden 
B. Nusrat yaralanmıştır. 

Dün gece Kartaldaki elek
trik muhavvile merkezi yanmış ve 
adalar karanlıt.:ta kalmıştır. 

ZONGULDAK TELEFONLAR/: 

Bay Çetinkaya Zonguldak 
ilbayıla konuştu 

Zonguldak, 20 - Bayındırlık 
Bakam B. Ali Çetinkaya vat imiz 
B. Halid Aksoyla telefonla konuş
muştur. B~ymdırlık bakanı sesin 
çok düzgün ve iyi geldiğini söyle
miş ve ilk fırsatta Zonguldağa ge
leceğini vadetmişeir. Valimiz 
zonguldaklıların değerli bakanı 
aralarında görmekle eşsi.z bir zevk 
duyacaklarını bildirmiş, Zongul
dak - Ankara telefonunu yapmak 
gibi kömür iline yeni bir hayat 
ve hareket imkanı veren Bayın
dırlık bakanına ilimizin şükran 
duygularını sunmuştur. 

Bartmda elektrik 
yapılıyor 

Zonguldak, 20 - On beş gün
denberi ilbayımız B. Halid Aksoy
la parti başkam saylav B. Altıok 
ilçeleri teftfş etmekte idiler. Bu 
arada Bartında elektrik enstalas
yonu yapılmasını kararlaştırmış
lardır. 

* Gerek Bartın ve gerek Zaf
ramboluda biitün kadınlar peçe ve 
çarşaflarını :ıtmışlardır. 

Bay İsmail Hakkr 
iyileşti. 

Genel nüfus savımından son
ra yabancı memleketlerde bulu • 
nan türk uyrusu mikdarınm ~1\ 
aaı> anması için istatistik genel di
raktörlüğü, yaahncı jı;tatistik dav
reler;ne p.önderdiği bir genelge ile 
memleketin nüfus sayımı ıon11 -
cunda saptanan tih·k uyru"u ~1k -
chrmı sormu~tur. Bu suretle Tiir -
kiye dışındaki tiirk uyrusu adedi 
de i'lıYrenilmiş olacaktrr. 

Diğer ll\raftan istatistik sıenel 
f1irektör1iPfü rneml 0 ketin beUi b;,• 
it y,..,.ıcılarına nüfus nyımının 
favda ve önemini l'\nlatan be+lce
ler yazdırmt"-hl'. Bu yazılar ilk -
teşrin l'yının hh·'nd gününd"?n iti
b-..rcn h 0 r gün bütün gazetelerde 
çıkacaktır. 

Nüfus Sl\yımı isleri için dam .. 
man sıfatiyle süres·~ angl\~e edi
l0n 1 "vi,.re isıat;stik genel direk
törün. BrÜ!!Vayler hn nvın yirmi· 
sine doiYr•ı mP.mlekeHm;.,,"! f'el~rel< 
ve genel direktXr B. Celal Avhl!\r
Ja me"lleketi dnlaşarn1< yapılan 
hazırlıkl"rı incelevecektir. 

Bav Drüşvavler sayımın sonu· 
na kad r rnernlcketim\zde kala -
cak, sonuclar ve tasnif prop.ri\YJU 
h"\kk1"d ki dü~üncesini de bildi 
recektir. 

Varidat Gen~l 
Direktörlüğü 

Varidat genel direktörl iiğüne 
İzmir defterdarı B. Kenarım a
tanması Cumur başkanlığınca o
nay lanmıştır. B. Kenarım bugün
lerde şehrimize gelmesi bekleni
yor. 

Ilk okulların 
programları 

İlk okullar ders programlarını 
incelemehte ve yenid0 n sat)ta 
makta olan komisyon Kültür ·ba
kanlığı yönctkeri B. R1dvan Na
fiz'in haskanlığı altında sancıtlar 
okulunda toplanmalarına devam 
etmektedir. Yeni saptanmakta o
lan program bu ders yılma bit
miş buluncıcak ve il.1< okullardaki 
dersler de bu yeni ders programı 
ii erinde ve veni kitaplarla yapı
lac~ktrr 

LE 
Telefon için yeni 

bir lcanun 
Posta telefon ve telgraf genel 

direktörlüğünde yeni bir telefon 
kanunu projesi hazırlanmıştır. 
Şimdiye kadar yürürlükte bulu
nan şehir arası telefon kanunu, 
otomatik telefon kanunu ve diğer 
telefon kanunları bu yeni hazırla
nan kannn projesi içinde bulun
maktadır. Posta telef Gn ve tel
graf genel direktörlüğü bu suret
le yürürlükte bulunan bu türiü 
telefon kanunlarım bir tek kanun 
halinde saptamış bulunuyor. Bu 
proje Kurultaya ilk devresin
de sunulacaktır. 

Finans Bakanlığtnda 

stenoğrafi sınacı 

Bundan altı ay önce Finans ba
kanlığı fr.varlarmın bilgilerini ge
nişletmek üzere açılan stenografi 
kursunun ~maçı ertik okulunda 
Finans bakanlığı. etüd bürosundan 
enspektör İsmail Hakkı, kanun
lar asdirektörlerinden B. Fevzi ve 
miitercim B. Esat Said. Kamutay 
zabıt cHrektörü B. Zeki ve Kamu
tay stenograflarmdan B. Ahmed 
Varol ve B. Kamrran Tüzgiray 
bulunduğu halde yapılmıştır. Sı 
naca teoriden ba~lanmış, bıından 
sonra öğretmen B. İsmail Öz~ü
lün iki dakikada okuduğu 240 he
celik bir parça talebeler tarafın
dan on beş dakikada türkçeve 
çevrilerek smaç bitmiştir. Sonuç, 
smaç evrakının incelenmesinden 
sonra anl~şılacaktır. 

Orta okullara yerleştiri -
lecek talebeler 

Şehrimi:ı:deki orta okullardaki 
talebe çokluğunu önlemek içm 
bazı çareler düşünülmektedir. Bu 
arada orta okullarda günde iki bö
lüm olarak ders yapılması da ı . .,. 
nuşulmuştur. Ayarıca şehrimizde 
yeniden bir orta okul da açılması 
meselesi vardır. İtfaiye alanın
da yapılmakta olan Ankara erkek 
okulu binası bittikten sonra An
kara erkek orta okulunun lise ha
line getirilmesi de düşünülmek
tedir. Kültür bakanı B. Saffet A
rık2n !stanbuldan döndüğü za
man bu noktalar üzerinde kesin 
karar verilecek ve bu ders yılı İ· 
"'ınde şehrimizde okulsuz bir tale
he kalmıyacaktır. 

İ tanbuJ · Loıu ra l u

rizın yolu üzerinde 
çalışmalar 

Budapeşte, 20 (A.A.) - ArSI· 

ulusal yol konferansı üyeleri. Bu· 
dapeşte ile J{öskemet arasındaki 
otomobil yolunu gezip gördükt<;.n 
sonra, toplantilarma devam et
miştir. Bu toplantılarda, Belçika 
gümrükler direktörü B. Dubois'
nm sınır ve gümrük işleri hakkın· 
daki raporu ile ingiliz delegesi B 
Allcn'in genel olarak turizm hak
kındaki raporunu incelemiştir. 

Yapılması kararlaştırılmak u. 
zere olan yenilikler ve kolaylıklar 
·arasında şunlar vardır: 

Sınır geçişi şartlarını önemli 
surette kolaylaştırmak. Her sınır
la ilgili iki ülke arasında bir cı 
gümrük ofisleri kunnak. GümrÜk 
terde çalışacak işyarlann karşılık 
h iki memleket dilini de bilmele
rine gayret etmek. Radyolu oto
mobillerdeki radyolardan, otomo
bilin sahibinin lisansı yok ise de, 
hiç bir harç aldırmamak. Otomo
billi gezmenlerin döviz i~lcrinın 
de gümrük ofislerinde kotanlma
smı sağlamak. 

İngiltere delegesi bu bakım -
dan daha şimdiden Londra - İs
tanbul yolu üzerinde gidip gcle,ı
lere on ayn memleket geçmekte 
olduktan duygusu gelmediğini 
belirtmiş ve bu işte Macaristan..n 
yaptığı büyük hizmetleri övmüş
tür. 

Belçika delegesi, yollardakı i
şaretlerin her yerde bir olmasının 
önemini iJeri sürmüş ve Londra . 
1stanbı.:J yolu üzerindeki işaretle
rin birliğinden dolayı memnunı
yetirıi bildirmiştir. 

Alman delegesi ise Balkan 
memleketlerinin bu işe verdil..• eri 
önemi belirtmiş ve yeni yollar 
yapmak ve eskilC"ri düzeltmek su
retiyle yaptıkları hizmetin bü}Ük· 
lüğünü ileri sürmiiştür. 

Bulgar delegesi, kendi mmele
ketindeki yol işaretlerinin çok ya
kında latin harfelrile yazılır...:ş ola· 
cağını bildirmiştir. 

Türk delegesi de Londra - İs
tanbul yolu iizerinde sağdan gıt
me kuralının konulmasını ve bu 
yol için kurulacak süel büronun 
Budapeştede bulunmasını iste
mi~tir. 

Bir taraftan arsıulusal yol kon
feransı işlerine devam edilirken, 
diğer taraftan arsıulusal .turizm 
birliğini de 1935 kuru !tayım gene 
Budapeştede toplamış ve önemli 
turizm işlerini konuşmu tur. 

Gerçekten, bugünkü insanlrJc, 
birçok bakımlarda:: hastadır. Ba
zen, içinden çürümüş bir adam 
doktora gider !1e, doktor tedaviye 
hangi hastalıktan başlıyacagını 
şaşırır ve kendi içinden en doğru 
teşhis olarak adamcağızın yakın
da öleceğine karar verir. işte on 
dokuzuncu yüzyılın medeniyeti 
re bu medeniyeti inadına benim
Sf>mi~ olan insanlık da biraz bu ı
çi:ıden çürümü~ adam gibidir. Ve 
çok tuhaftır ld, bu kanaat genel 
clduğu halde ileri sürülen çarorer 
bep ayrr ayrıdır. 

Kültür Bakanlığı ilk okullar 
genel direktörü B. İsmail Hakkı 
birkaç gündenberi ha~talığı dola
yıdyle ödevi başına gelememek
tedir. Övrcndivinıi;~e göre B. Is
mnil Hakkının sıhhi durumu dü
zelmek iizercdir. Bu hafta icin ö
devine başlıyacağı wnulmakta
dır. 

İstanbul o·azeteJe ... inin o başyazıları 

DZ:.-ıya ve bilhassa Avrupa böy-
le iken bunlara kuşbakış_ı bir göz 
atmak f aydalr olacaktır. Avrupa
nın bugiinkü düzeni deği~eceğe 
benziyorsa, bu değifiimi sürükle· 
yip getirecek olan kuvvetleri bıt 
kere daha gözden geçirmek yerin-
de bir iştir. Bir kere daha diyo
ru?, çünkü bunu zaman ıaman 

yapmışızdır. 

Bu selerki makale serimizi şu 
bölümlere ayırmak isteriz: 

1. - Eski Avrupa konseri - ye
ni uluslar sosyetesi 

2. - A vrupanın dı~ında kalan 
kuvvetler 

3. - lngiliz imparatorluğu 
(nu;.· Avrupa ile ilgisi imparator
luk ve dünya ile ilgisi). 

4. - Avrupa (birkaç makalt' 
tutacaktır.) 

Fakat bölümleri böylece aya
dıktan sonra, bütün davayı daha 

De~erli birhükümenimiz' 
kaybettik 

Yargutay tecim dayresi üye
sinden B. Ziya dün akşam ölmüş
tür. Cenazesi bugün öğ'leden son
ra Havuzbasınclaki B. Fazlı Berki 
apartmanından kaldırılacaktır. 
Aylesine ve yakmlarma baş sa
ğısı dileriz. 

Doktor Baha Erkan 
Gazetemizde hekimlik hakkın

da va.zılar yazan arkarlaşımu: Dr. 
Baha Erkan, iki aydC\nberi A vru
p:ıda yapmal·tn olduğu ctüd gezi
sinden dün dönmüş ve işine baş· 
lamıştır. 

si.t"temli bir görÜ.'j!e kucaklamak 
ve bazı hükümlere varmak ic;irı 
t:7ıperyalizm ile antiemperyalist 
h1ıı eketlere, kapitalizm ile anti
J:.lpiuıiist hareketlere ve libeıa
lizm ile antiliberal hareketlere ay 
rıca birkaç yazı ayırmak isteriz. 

B1rrhan BELGE 

- ,._u,..iVP' ce: "Ku uk ve or. 
._u ta milletler gôz. 
Jcrini dort çmalıdırlar., diye yazl/,1;1 

başyaucla, küçük ve nı ta rnilletlerı°n 
/Jabeş işimle 11/uslar SO'>yctcsıni11 aldı. 
ğı durumu ilgi ile takib ettiklcnnı ya. 
zan B. Yunııs Nadi diyor Icı. 

"Habeşistan mıslinde tutulan bu 
hareket şeklinin bütün digcr mcmle • 
ketler için buna benzer durumlarda ay. 
nen ve belki daha büyük bir kuvvetle tek 
rar olunmamasına sebeb yoktur. İngiliz 

dış işlerJ bakanı Sir Samuel Hor'un 
dedi· ı gıbi şım<liye kadar bu alanda 
yanlış ve eksik isler görülebilmış ol 

ması, bu meselede ve benzer meseleler. 
de doğTu yolun alınmasına engel 0 ı . 

maz. Bilakis .. 

Ve hakikaten bu i te İngiliz önayak 
lığı Milletler Cemiyetiııin benzer işle _ 
rinde evrensel bir mahiyet almasını 
göz önünde tutuyor. Bu hayırlı 

baslangıcı cemiyetin en kuvvetlı pren. 
sitbi haline geçirmek de artık bilha·s1 
kiıçiık ve orta milletlerin Uzerlerıne 
duşen bir ödevdir. 

Küçilk ve orta milJetler deyıpte gt:ç. 

miyelim. Onlar bir araya geldikleri za. 
man dünyanın bütün büyük devletleri 

gölgede kalabitir. Küçük ve orta mil. 
(etler aslında işte böyle bir kuvvettir. 

ler. Bu kuvveti devamlı bir gerçekli!< 
haline koymak onların elindedir.,. 

\U UN da,· "ltalya ne ya. 
pac:ık ?,, başlığı al 

tındaki yazrsmda B. Asım Us şunları 
yazıyor: 

"Bütün dünyanın gözleri Roma • 
Cenevre • Londra arıısında dolaşıy01 

Bütlin kulaklar buralardan gelen se:.s. 
leri duymaya çalışıyor. Cenevre'de b"ş 
ler komitesinin kararı anlaşıldı. Bu ka 

rarı Habeşistan kabul etse bile Roma 
reddrdecektir. Bütün telgraflar bütün 
tahminler bunu gösteriyor. 

Egeı İtalya Habeşistan işini mutla. 
ka kuvvetle halletmek kararında israt 
rderse taarruz emri en çok bu hatnı 
içinde verilece~tir. Çünkü bu emrın 

bir gün hile gecikmesi kendi aleyhıne 
t>lacaktır. 

Taarruz gtcıktiği nısbctte İtalyanın 
süel vaziyeti zayıflayacaktır. Bir yan. 
dan Habeşistan gittikçe daha fazla 
kuvve• en•cektir Onun için önümüzde. 
kı hafta içinde ftal} a ile HabeşıstaH 
arasında bir anlaşma formülü bulun. 
maz ve bununla beraber İtalya r,ene r. 
dusuna ileri emrinı vermezse ondan 
ıınnra artık bu mcml k tın bu cephede 
taarruz etmek niyetinde olmadığı anlaşı
lacııktır. Ru tedbirler İtalyan • H 
meselesinin inkişafını baş1<a 6'\halarda 
uımak lazımgeJecekt~r. Acab bu ye. 

ni inkişaf şekli ve sahası ne olacakttr? 
İşte lnınun en muammalı meaelesl boJ 
noktıııiır, 

ft N (f:ı: .. Vaziyet ~ok 
8"" güç,. b:ışltklt ve 

Zaman imzalı yauda da dcniliJ•or lrı: 
"İtalya başveı•~.m M. Musolininin 

vaziyeti çok güçleşmlştir. Bu güçJu • iın 
derecesini anlamak içın Akvam Cemi. 
yetinin kararlarından bır mana çıkar. 

aya çalrşmak.•an ziyade M. Muso1ininin 
her gün her gazetede çıkan beyanatına 
göz gezdirmek ISzımdır. 

Muhterem İtalyan başvekilinin bu. 
günlerde gazetelere verdiği beyanat 
"se, her vakitki beyanatını kat, kat geç. 
miştir. Avrupanrn bUyük gazetelerınin 
birinde hemen her gün M. Musolini ılc 
bir konuşma ç1kıyor. İngiltere nib , ı 
habeş işinde kati kararını vermiş l::bl 
görünüyor. Fak:ıt bu karar çok geç 
kalmıştır. Ve işte M. Musolini de bun. 
dan dolayı çok ı;inirlenmektedir. ÇünlcU 
mılyarlarla masraf edip habeş hudud. 
larına 200 bin kişi yığdıktan, habe lerl 
o kadar te"ıdid ettikten sonra, geri don. 
mek hem İtalva ic;in, hem de bıuat 
M. Muc:olinin·n s hsr ıcln çok vahım 
"letıceler verehiı:r. Geri donmeylp dcı. 
hal harb gıri se fn ilterenın katt mli. 
m neatı karşısında, bu da büyük hem 
de pt'k biıyük felaketleri mucib obı',i. 
lir. 

ÇOnkU B. Musolinf atı:~. rı ı tı 
ç1tarına bu kadar yakın1aştırdıktan ıl<>n. 
ra, o fıçıları tutuşturmamasr "ncak bir 
hadka göstermesine mUtcvakklfttr_ 
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YUNANlSTAN'DA 

§ Hükümet dört yeni torpido 
raptırmağı ekaillmeye koymuş ve 
fArtna.meyi yabancı gemi yapı tez
ıahlanna göndermittir. Yeni tor
pidolann büyüklükleri 950 ile 
1500 ton araımda, ıÜJ'atleri a.at
te ( 40) mil olacaktır. Silahları 
(Kunduryotia) aeriai &ilahlarına 
beDziyecek yani 12 tantimlik 4 to
pu, uçağa karşı 3 mitralyöz 'Ye 52 
ter santimlik (iki ııra üzerine ü
çer tane) 6 torpil kovanı buluna
caktır. Eğer yapılacak önergeler 
finans bakımından elveritli olur
aa yunan hükümeti dört yerine 
aynı sistemde iki tane daha yani 
alb torpido yaptmnak niyetinde
dir. Bu torpidolar yabancı mem • 
leketlerde yapbrılacak ve en aşa
ğı iki yıl içinde teslim edilecek
lerdir. 

§ Ulmal ekonomi bakanlığı ge
nel istatistik aerviıinin çıkardığı 
bir bültende ağustos ayında ba
yabn temmuza göre daha pahalı
laştığını söylemektedir. Temmuz 
aymda 1937,1 iken ağustc»ta yü~ 
de 0,4 artarak 1944,7 yi bulmuş
tur. 

Bu fiat yükseliti yiyecek ve 
yakacak feylerio pahalıla~maun
dan ileri gelmiştir. Eğer giyecek 
maddelerin Hatlarında son ay 
içerisinde ucuzluk görülmeseydi 
ağustos ayının fiat yükselişinin 

yüzde 0,4 den daha fazla olacağı 
bültende ayrıca söylenilmektedir. 

§ Tarım Bakanlığının bir bildi
riğine göre son zamanda alman 
hükümetiyle yapılan uzlaıma s~ 
nucuoda Yunanistana verilen yaş 
üzüm giriti müsaadesi; bu yıl AI. 
manyaya üzüm çıkatınm geçen 
yıldan az olmıyacağı umudunu 
vermektedir. 

SOVY:ETLER BİRLİÖİ'NDI:: 

§ Son günlerde Rusya'ya gelen 
eski fransız savaşçıları başkam 

aaylav 8. Kamiy Plall§ Paris'e 
dönü§ünde f ransız gazetecilerine 
§unları söylemiıtir: 

''- Sovyet Rusyanm her köşe
sinde İçten gelen bir İçtem ve bü
yük bir sempati ile karşılandık. 
Sovyet Rusya iğcil savaşçıları a
dma başkan B. Rubin, sosyal işle
ri haik komiseri B. Nağovitsin dq 
işleri halk komiİeri vekili 8. Kre• 
tinski ile uzun uzun konuştuk ve 
anladık ki Sovyet Ruaya bütün 
kalbiyle barış istiyen ve seven bir 
memlekettir.,, 

§ Halk komiserleri şiirası sun 
toplantılarının birinde oral san
tral elektrik enstalasyonunun du
rumunu incelemiıtir. 

Ural çevresinin elektrifikasyo
nu daha 1930 da başlamıştır. O 
vakit santralm 200,000 kilovat 
elektrik kuvveti vardı, bu yıl ba-
§mda bu kuvvet 650,000 kilovatı 
bulmu~tur ve bugünlerde 150,000 
kilovat daha fazlalaştırmak için 
çalışılmaktadır. 

Fakat bu yakadaki endüstri 
kurumu o kadar t:::lbuk artmakta
dır ki santralın beş yılda 600,000 
kilovat arttırılması bugünkü du
ruma yetmemektedir. İşte bunun 
içindir ki halk komiserleri ılırası 
toplantılarının birisinde bu mese
leyi incelemiş ve santralın kilova
tını daha çok yükseltmek için la
zım olan şeylerin derhal yapılma
sını kararlaştırmıştır. Bugün Ural 
büyük santralının çalışmakta olan 
15 küçük santralı kilovat tutarı 
420,000 dir. 1937 ye kadar bu tu

tar 910,000 e çıkanlacaktır. 
Bunlarla birlikte ikinci dere

cedeki santrallann kilovatları da 
fa "7b. • 3Shrı lacaktır. 

GELECEK tNGiLiZ SEÇiMLERt 
ltalyan - habq anl.CJ§mazl ığmın Büyük Britanya"yı, sok yal.ın dan ilgilendirmesi hile lngil . 

rere'de yeni ıeçim hazırlıkları na ve seçim etrafındaki tasınlara etki yapamamqtır. 
ltalya'ya kar§l ulusal hühü metin takındığı tavcr ingiliz ulusu taralından onanmakla. beTaber 

ıe,im önünde nasıl bir durum doğurabilir ve bundan faydalanabilecek parti tJar mıdır? 
Eski İngiliz İç bakanı ve liberallerin parlamentodaki ıeli Söı Het'bert Samuel bu yazuiyle 

gelecek seçimin doğuro.bilect'ğ i Jıırumu an1atmaktadu: 

Gelecek ingiliz seçimi ne vakit ya. 
pılacaktır? Bu seçimin vıereceği sonuç 
nasıl olacaktır? İngiliz sıyasası, seçim. 
den alınacak sonuca göre yeni 4ıir rota 
üzerinden mi yürüyecek? 

Birçok kimseler türlil memleketler. 
de bu sorulan soruyorlar. Bugünkü par 
lamentonun ömrü, ancak gelecek yılm 
birinci teşrinine kadar yetebilecektir. 
İngiliz parlamentosu her beş yılda oir 
seçilmektedir; şimdiki parlamento is<!, 
1931 yılının sonbaharında seçilmişti. 

Ancak, müddet bitmeden epice önce 
seçimlerin yapılması adet olmu~tur; 

mesela hü.kümet, parlamentoda bir he. 
zimete uğrarsa, veya seçim tarihi erken 
fo.ir güne konunca, kendisi için daha el. 
verişli olacağına kanat getirince, seçim, 
çok kere süresinin bitmesinden daha 
çok önceki günlerden bir tarihte yapı. 
lır. 

Herhangi bir sıyasa) felaketle kar. 
şılaşmadrkça, ki bugün böyle bir şeyi 
gösterecek ortada hiç bir şey yoktur. 
parlamentodaki büyük çoğunluğu do. 
layısiyle, böyle bir hezimetten korka
cak bir tarafı yoktur. Bundan dolayı, 
hükümet, olsa olsa. belki belgelerle 
devrilebilir; fakat, seçimlerde biç oır 

zaman bozgunluğa uğratrlamaz. 
Bundan birkaç yıl önce, parlamen. 

to çatışmalarında kabinenin biri alaşağı 
edilmiş olduğu zaman. bakanlardan l>L 
ri: 

"Eninde sonunda, çoğunluk en ke. 
sin cevabtrr !,, demişti. Hüküınet, par. 
lamentoyu, bu sonbaharda, gelecek ilk. 
baharda veya yazda dağıtacaktrr diye 
kesin olarak hiç bir şey söylenemez 
Herhalde, ne yapacağını, henüz başba. 
kan Baldvin de bilmiyor. 

Bazı etkeler var ki, parlamento -
nun dağıtılması, geri atrlacaktır gi~i 

göstermektedir. Hiç beklemedikleri hal. 
de birdenbire seçilmiş olduklarını gö. 
ren bazı muhafazakıirlar var ki, yerl:!. 
rini kaybetmekten korkuyorlar: Bu gi. 
biler, tahiatiyle dağrlmanın geri hıra.. 
'kılması yanını tutuyorlar. 

Bugünkü ekonomik durumun diuet. 
meğe ve işsizliğin azalmağa devam et. 

mesi yolunu değiştirmiyehilir. Bu durum 
ne kadar uzun sürerse. bükümetin de: 
durumu o nisbctte sağlamlaşmış olur. 
Buna göre, parlamento deYTesinin no. 
mal süresi bitmeden seçimlerin yapıl. 
masına zecri bir sebeb yoktur; an~k 

<.1nrum ooylc olduğu halde, müddet bıı. 
m<"den seçimler yapılacak olursa, bükü. 
meti.ı, bunu yalnız parti çoğunluğu 

nu kazanmak gayesiyle faydalı olacağını 
düşündüğü için yaptığı da apaçrktıı. 

Böyle bir şey yapacak olursa, hi.iküme. 
tin kendi zararına olmu~ olur. Böyle 
o~makla beraber, birçok sebebler vaı 

ki, seçimlerin vaktinden önce yapılma. 
sıı:ı lüzumlu gösteriyor. Mesela, son. 
baharda ve kışın işsizlik yeniden çoğal. 
mağa baslıyabilir ve hükümet de bun. 
dan çıkacak sonuçların önünde bir ya. 
na çekilmek ister. Gelecek yılın büd. 
cesi ortaya bazı zorluklar çıkarabilir. 

nete kim masraflar yükselmektedir: ge. 
lirler, belki bu yükselişe ayak uydura 
maz. Bunun için seçimlerin, büdce h;\
zırlanmadan, nisanda yapılmıs olması 

daha hayırlı olabilir. 

Son aylar içinde hükümet yanını tu. 
tan çok aktif bir propaganda yaprld· 
Muhafazakarların önderleri. belki du. 
rum kötüleşir korkusiyle seçimleruı 

erkenden yapılmasrnı istiyorlar 

Hangi belge grupu üstün gelecek. 
tir. Bunu Baldvin de bilmiyor. B öyle 
olunca, başka biri bunu nasıl bilebilir? 

Erken veya geç olsun, secimleriıı 

verecekleri sonuc hakkında yabancı liI. 
kelerde bir fikir edinmek istiyenlere, 
İngilteredeki sıyasal durumu aşağıda 

kısaca anlatıyorum: 

Birinci planda, muhafazakar blok~ı 
bulunmaktadır ki, parlamentonun 615 
sandalyasından 460 mda oturmaktadır 
Bu grup çok iyi organize edilmiş ol. 
duğu ~ibi, arıkasmı da bol paraya <fa_ 

yamı§ bir haldedir. Belki kendi arala • 
rında, mesel~, Hindistan ana yaa.ası hak 
kında ba2ı görüş ayrılıkları çıkabilir; fa. 
kat, srra Cll"keyi yeniden ele geçirmeye 
veya kaçmnamağa gelince, iş değişir ve 
bu dü~ünce ııyrılıkları arka planda kalır. 
Muhafazakarlar, genel seçimlerde çok 
sağlam ve kuvvetli bir partiyi temsil 
ediyorlar. Kurucu bir sıyasa güttükJe. 
rini iddia ediyorlar; kendilerine karş't 
olanlar ise bu iddiayı reddediyorlar. 
Muhafazakarlar. başlarında Ramsey 
Makdonald'm bulunduğu ulusal ışçi 

partisinin sıyasal küçük grupları ve 
Sir Con Saymen'in önderliği altında 

yürüyen ulusal liberallerle çok sıkı h. 
kı bir haldedirler. Her iık.i grup da, ge. 
rek Makdonald'ın gerekse Saymen'ın 

grupu, pek iyi organize edilmiş bir au. 
rumda olmadıklarından, parlamentoda. 
ki üyelerinin yeniden seçilmeleri, be. 
men hemen yalnız muhafazakarların ve. 
recekleri oylara bağlıdxr. Bundan do
layı, yalnız başlarına ber!..angi bir ha. 
reekte geçebilecek dermanları yoktur. 

Bu durumun içinde, bugünkü işleı. 
den hoşnud olmıyan birçok kimseler d e 
vardır. Bu gibiler, bugünkü hükümctin 
akımsarlığını iyi bulmıyarak ulusal sı. 
yasanın, ne olursa olsun, esası. bir su. 
rette değiştidlmcsini istiyorlar ama, 
gayelerine varmak için nasyonalistle. 
rin prensiplerin: araç olarak kullana. 
cak bir durumda değildirler. Bu grupu 
esas bakımdan liberal parti temsil edi. 
yor. En sonra. seçim bölgelerinde aktif 
bir propaganda yapan ve Frcd Üniyon. 
da. hepsini değilse bile, oldukça çok 
oyu elinde tutan işçi partisi geliyor. 
Bu parti, her an birkaç milyon oy ala. 
cak bir haldedir Bu partinin karşıtld. 

rı da zayıf bir noktayı işaret etmekte. 
dirler. İşaret ettikleri şey işçi partisi. 
nin sıyasal bir prensipi olmadığı değil . 

prensipinin çok sert oluşudur. Bu d:ı, 
endüstrinin, tecimin ve finans islerinin 
ulusallaştırılması gibi bir prottrama kar. 
şı çok büyük bir duyganhk gösterme. 
leri meselesidir 

Bir de. İŞejİ partisinin genel düşürı. 
celerine uygun fikirler taşıyan ve pro. 
gram.lannrn birçok rıoktalarınd21 bır. 

le~tikleri türlü gruplar vardır. Loyd 
Corc, 72 yaşında oldıığu i<ldia~mı inkftr 
ettir.ecek kadar kuvvetli bir çene. 
terütaze bir enerji ile yenider, 
sıyasal sahneye cıktı. O. esas itibariy. 
le, tnuhaf32akar partiden hoşlanmıyan. 
fakat başka partiyi de istemiyenlere 
hitab ediyor. Bundan dolayı, o da, bu. 
gün mevcud olan partilerden birine ka. 

' 
tılmayı veya yeni bir parti kurmayı 
reddediyor. Loyd Corc'un. İngiliz ana 
kilisesinden ayrı olan bazı özgür ve 
kuvvetli protestan kilise}erinin önder. 
lerini elde etmesinin b.a!?lıca sebebi de 
işte budur. Bundan başka ülke içinde 
etger sahibi olan birçok kadın ve erkek 
de. Loyd Corc'un arkasına takılmış o. 
!anlar arasındadır. Loyd Corc geçenler. 
de verdiği bir söylevde, bugünkü hükü 
met adaylıklarını gelf'cek seçi nde ay_ 
nı yerlerde yeniden koyacak olun;~ 
kendisi için bir felaket olacağını soy 

ledi. 

Eski basbakan Loyd Corc. daha şım. 
diden, birincisi. Uluslar Sosyetesi kuv. 
vetlendirilmek suretiyle barı~ın korun. 
masr. ikincisi de. hemen uluı;al bir ;a. 
hşma proiesı kabul edilerek, sayısı ML 
ıa ?ki milyona ;-akm olan ıscizlere i~ 
bulunması gihi esasları olan bir pro_ 
gram hazırlamıştır Bu programı teın. 

sil edebilmek \"e gelecek sedmlerin ve_ 
rece1<leri sonı,-lar üzerin<'lt mumkün 
olduğu kadar kuvvetli bir etki yapabı. 
lecek bir yığın kazanmak için ülkenin 
ber yanındcı toplantılar yaptrrdı. 

Ayrıca. hemen hemen aynı gayeler 
uğrunda, fakat zayıf ? '.ırla calışan 

daha başka gruplar rla kurulmustur. 

Şimdi asıl mese e. soldaki bu grup. 
!arın bir aıO'<fa birleşip birle~ rr y .. cc:.t 
!eri, gelrcek sC"çfmkrcfe birge bir ceı..ı. 1 

he kurup .turamıyacakJarı meseleıidir. 
libercil parti, birgc bir çalf!mCidan lca. 

çııımıyacaktır. Onun da programınd.ı, 

işçi parti&iniıl ve Loyd Corc'un pto
gramlarında birleştiği birçok csaalar 
vardır; herhalde bu esaslar, iki değilse 
de, bir parlamentoyu bol lbol çalıştır. 

mağa yetecek kadar çoktur. Loyd Corc 
böyle bir clbirliği ile çalışmağa Jrarşlt 
bir fCY söylemedği şöyle dursun, i§çi 
partisinin çekingen bir tavur takınmış 
olınasınr bi:Le tenkid etti 

Bugünkü günde üç gruptan en kuv. 
vetH grup olan i~i partisinin durumu, 
arada bir engel olarak durmaktadır. 

Bu partinin öndederi, başka bir parti 
ile herhangi bir 'kombinezona, anlaşma. 
ya yahut da birlikte çalışmaya yanaş. 
mıyorlar. Onlar, sosyalizmi oruntadılı:. 
tarını, sosyalist olmıyan herhangi bir 
partiyi ne görmek ve ne de aramak is. 
tiyorlar. Takındığı bu tavur dolayısiy. 
le de ülkede, bugünkü günde biç Her. 
liyemiyorlar. Geçenlerde yapılan ye. 
dek seçimlerde 1929 da aynı seçim böl· 
gelerinde yapılmış olan se~imlerde;ı 

daha fazla oy aldıkları halde, bu so. 
nuca göre gelec'k parlamentoda ihti
mal ki çoğunluğu da kaybedeceklerine 
aldmş etmiyorlar. İşçi partisi bu tav. 
rmı değiştirmedikçe, bugünkü lıükU. 

metin. parlamentodaki sandalyaları bU. 
yük ölçüde azalmış bile olsa, erke)·i 
elden kaçırmıyacağı anlaşılıyor. 

·~* Nede oJ&a, kesin olarak bir şey soy. 
leneme:ı ! Bit de bakarsınız ki mem!e. 
ket içinde veya drsmda, bütün durumu 
altüst eden bir hadise olur. Dizraeli'. 
nin bir sözü vardır: "Sıyasada, daima 
beklenilmiyen şeyler olur. 

Noye Fraye Presse'den 

Prenses Tsahai 
Habeş imparatorunun 

kızı sargı bezi hazırlıyor 
Deyli Telegral gazetesiain Adisa. 

batı.aya gönderdiği aytarı Sir Persival 
Filips 14 eylül tarihiyle gazetesine ya. 
zıvor: 

Habeş imparatorunun kızı prenses 
Tsahai ilk defa olarak saray ananala.. 
rını bolmuş ve babasının izni ile or 
dunun lıastabakıcılık örgütü merkezin. 
de çalışmağa başlamıgtır. 

Yanında bir tek muhafı.ı olduğu 

halde prenses bir otomobille haıbet ka. 
dınları çalışma cemiyetinin gehrin or. 
ta yerlerinde bulunan merkezine gel 
miştiı: •. Kendisi ipekli elbisesinin üzeri
m: beyaz bir gömlek geçirerek orada 
asılzadelerin ve ı;aray büyüklerinin ka
rıları olan 31 kadınla birlikte çalışma
ğa başlamıştır. 

Bu cemiyet ingiliz elçisinin karısı 
olan Leydi Barton tarafından kurul· 
muştur. 

Roma katolik missyonundan üç bas.. 
ta bakıcı, evelce evin salonu olan bil. 
yük odada sargı bezleri hazırlamakta 

idiler. Büyük bir masanın başında O

turmuslardı ve Londra'dan uçakla ge
tirilen bir morlel makinaya göre yer1i 
bir sanatkar tarafından tahtadan ya. 
pılmıs bır rr.akinayı kullanarak sargr 
vapıyorlarclı. 

Prenses iki dakika içinde bu işi kav. 
ramıs ve inct' parmaklariyle hemen ça. 
lısmaya başlamıştır. 

Bu sırada işini bırakmryarak musi · 
kili sesi ile v~ yanlssız bir İngilizce 

ile bana diyordu ki. 
- Londra'da bulunduğum sıralarda 

birkaç hastahaneyi görmeğe gitmiştim. 
Keşki orada nasrl çalışrldrğınr daha 
iyi öğrense imiııim. Günün birinde bir 
harbta yaralanacak olan askerlerimize 
nasıl bakılacağını öğrenmek Iazrmgcle. 
ceğini kim ıilirdi. 

Kendis•. memlekette doktor, iHiç ve 
sanhJ< ör,.,iltleri bulunmadığını anla. 
m1~t1r Bu türlii şeyler Habe~istanda 

BiliyormusuııtlZ 
ki ? ... 

§ Cenevre'deki fre.t.1.z aalku
nına son zame.nlard.ı " B:ı \.:::.ın
lar aalkuru 11 denmege bA~la.nmı~
tır. Çünkli her lopfanrşında fh.,b:ı
kan B. Laval'm yanında. eoı:;ki ;•;:j 
başbakan görülmektedir. ( n. rol
Bonkur) ve (Erio). Gerçr.kten 
hiç bir ulus Cenevreye dış sıya:ıa
smı gütmek için bukadar ek~ik~iz 
diplomatik kurul göndermemişti:. 
Geçenlerde Ska.ndinav delegele 
rinden Mri uluslar sosyetesi ko -
ridorlarında ,, başkanlaı- sallmru,, 
için şun1o.n !Öylemiştir : 

Avrupa konserinde F ranıanın 
gerçekten iyi (tenoT) leri var ! 

§ Pol tol isminde bir macar öif· 
retmr.ni i,sfa kalmış ve İş arama li 
için Budapeşte'ye gelmiştir. Fak&t 
günlerce süren araştırmadan son• 
ra kofay kolay iş bulamıyacağını 
anlaymca kendisine tabiatın ver -
diği çok yemek yemek hasletini 
kullanma~a karar vermiş ve bir 
gazeteye ilan göndermistir. 

Birkaç gün sonra Budapeşte
ninen büyük lokantası (Pot tot) h 
anga ie etmiş 'V'e öğle yemeklerin
de yüksek bir yere çıkartarak h 0 m 
mü~terHenni eı;tlendirmek hem de 
iştihalarrnı getirmek 1çin olacak 
mütemadiyen yemek yedirmeğe 

başlamıştır. (Pot tot) önüne ge • 
len her yemeği büvük bir iştiha ile 
yemekte lokanta müsterilerinin 
verdikleri yemekleri hiç reddet • 
nıemcktedir. ismi ''yemek yeyici .. 
ler kıralı,, diye çıkan bu adam ak
şamları lokantada ••işini .. bitirdi?(. 
ten snnra P~te'nin büyük ay1eleri 
tarafmdan çai?rTlılarını yemek•e 
e~lendirmek iç~n ücretlP. anga;e 
edilmeğe ba,lanrrııshr. Daha iki 
h~fta önce ic:-;i?.likten aç kalAn hu 
ad m şimdi kansını ve cocukları
nt da yamna getirmis ve hayatın -
dan cok memnun olduğunu aöyle
miştir. 

(Pot tot) un yalnız bir kav'1J· 
su vardır. ŞismanlAmak. d_inki1 on 
beş günde (10) kilo birden art -
mıştrr. 

Ş Son ı?iinlerde Paris'te yeni 
bir nevi dnlandıncılık mevdana 
ç1kmıstır. Bu dolandmcılığı ya • 
ı>an adam daima lüks anartıman
ları seçmekte ve servis kapuımın 
%ilini c,.1,,r'.'lk hlzmetciye: 

••- Beni patronunuz gönd~rdi 
ne kadi'\r bıçak varsa vereceksi • 
niz d.a.,.bal burada bilevin vereee
~m,, demP.kt'!d•r. Bıcaklan haki
katen derhal bi1°yip eeri vermek
te ve acelP. işi olduğu için paraum 
istemektedir. 

Tabii, para•ını afdrktan ıonra 
cabucak ortadan kaybolmaktadır. 
Hizmetçi bu pml, prnl parlayan 
~ya bilenmi• bıçakların eskisin
den daha fazlı\ kesmPdiğini ancalC 
bir şev kesmek istediği zaman an
lamaktadır. 

§ Son zamanda her uluı silah· 
lannı fazlalaştınnağa uğraşırken 
Monako prensliği yıllardanberi 
besledi~i küçük ordusunu tama· 
men kaldırmıştır. Bu ordu 76 za-ı 
bit ve neferden ibaretti ve Mona
ko prensine yılda 1.200.000 r ran .. 
ga mal oluyordu. Prenslik bu yıl 
para d"rlığıncla olduğu için Prens 
Lui dö Monako ordusuna .yaptığ1 
bir bildiriğde 3 ay sonra kendile
rine arhk para verilemiyv~ei"{ini 
sövlemiştir. Söylendiğine ~öre 
ac1ltta kalacak zabitler şimcJ;Jen 
Hahe!\İstan'a başvurarak o~·cluda 
mualJimli<re an2aie edilmeleri kin 
gÖ,.i'<1Üye baslamıslardır. ~ 

bilinmemektedir. Şimdiye kadar h<lsta. 
hane ne demek olduğunu bilmivcn cıoı. 

vaşçrlar yaralandıkları zam:ı.n vere (lü· 
şer ve oldukları yerde ölürlenll 

Bugün fransız elçiliğini:ı Ad;sa'la. 
baya 180 sömürg~ askeri getir.nck eli. 

leğinde olduğu biidirilmiştır. İmpnr:ı. 
torun iisnomal bir hal kaı ,ısınd;:ı ?una 
izin vereceği ıınıulma1rnıdr r. 
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Kütahya saylavlannın seçim bölgele -
rindeki etiid1eri 

Dost sovyetler de -
ğcr]i bir hilg·n 

kayhettileı· 
Moskova. 20 (A.A.) - Sov -

yet Rusya komüni!l partisi ile 
halk komiserleri konseyinin bir 
hildiri~i yayılmısbr. Bu bildiriğ
d~ biivük bir bilgin olan Con.stan
tin Tsiolkoviski'nin ölümü dola -
yrsivle duvulan büyiik keder ve 
acıdan bahsedilmektediY. Bilgin, 
22 vasmrh11 h•ri ve ht>ea•'7. ohra~ 
riyaziye il ... u;; a, ~. 0-.:gir 7.a

manl:ınnı fj,~"k ve hevet alanmda 
iJ....,.;~ araı.trrrnalar'\ han-etmiştir. 
1885 vıfmdan"~ri t.ırrnamen made 
ni k;ıbifj sevk halonl;\T y:ı mmı if e 
uğra.ı;ıyordu. Pa:rasrı"hk yfr7ünden 
projelerhı1n büyük devrimden ön
ce ,,.P.rçekl~mesi imkanl1 <'lama -
mıftı. 

Kfttahya, (Ôzd aytanmızdan) -
SOtabya iline bir etüd gezisi •e gerekli 
itleri saptamak için gelen saylavlanmız 
Parti kuraiJnda yapılan genel toplantı· 
• bu ihtiyaçJan aptaımıtardır. Kütah
ya ilini ekonomi bakımından yakından 

lgilmdirm bu konuların bazılan ıun

lardıT: 

ı - Beş yıllık endüstri programmm 
Uk maddelerinde yer alan ve etildleri 
yapılan ponJen fabrlkuınm kurulması
na bir gün 8nce ba§lanmaa. Fabrika.om 
açıJıtı. memleketin tiddetle muhtaç ol· 
duğu yeni bir iş alanı açacağı gibi çeve
nimize ekonomik krmrldamlar verecek -
tir. Bu suretle Kütahya'da başlayan ge
lişme daha kolaylık!a yürliyebilecektk. 
Aynı endUstrl programmm bir madde
sini te§kil edip bugUn gerçekleştiğini 

görmekle öğür.çlerin en bilyilğünü duy
duğumuz Kayseri dokuma kombinasmm 
açılıfJ 11raaında bu dileğimiz yenilen • 
meJde lriitahyalılann en biiyük bir arzu· 
•una terceman olunınU§tar. 

2 - Tanmaal balamdan biç de aav • 1 
sanmıyacak bir durumda olan \te nomal 
yıllarda iç ve dıt pazarlara 2000 - 2500 
vagon zahire çıkaran Kütahya'da Tanın 
Bakanlığı bir eilo kuracaktı.. 935 yılı 

başında baılamasını kesin saydığımız bu 
yapıya burada hıı.ııı. ba1lanamadı. Çi!tçili-

.,in önemi ve bölgesinin ~eniş?iği yö -

lan konudan başka birçok, yersel i§Jer de 
konuıutup kotarıldı. 

••• 
Bu toplanmanın ertesi günü halkevi, 

aaylavlanmıs şerefine 100 kişilik bir çay 
f(>Jcni dilzenledi. Bu şblende memJelretin 
sosyal ve kültürd i§feri ortaya konup 
çözelendi. Halkevinin tiirlü kollanmn 
çalı~malan kontıfUldu. Hele halk yöne· 
timinin en etkin aracı olan müzik bahic: 

leıi Uzerinde hayh duruldu. 

Sovyet hiikümeti. 1920 yılrn · 
danberi kendi!\İne vahnz i!mi~ İış -
)erle uğraşmak ve buJularda bulun
mak imkanını vermiştir. Bunun 
üezrine bilITTn özel bir atölye yap
mış Ye kabili tevk balonlar yap -
mak yolundaki bululannı ~erçek
l~tirmeye giri~it .-e hir çok eser
ler yapmıştır. Bu eserler arasmda 
kendin tarafmdan ilk defa olarak 
ortaya ahlan "inik~sh motar,, teo-

Kiitabyada parti •e balk"1 bjna.n riaine aid eıer vardır. 

Miizik işi konu§ulurken saylavlan _ 1932 yılında hülcümet kendi-
mızdan Mehmet Somer kendi evindeki sinin hayatmın 75 inci ve ilmiğ 
piyanosunu evimize bağışladı, Profesör çalışmasının ellinci yıl dönümünü 
Şakir Ahmet müzik kolunun diğer ek • bayramı, ve kendisine kızıl İf bay

rağı nişanını vermhıtir. siklerini tamamlamak özverisinde bulun- • ı: 

du. Naıid Uluğ ve Lütfi Kırdar da Pvi-

ilk antrasitiıniz çıkb 
(Bap ı. inci 63yılada) 

cak şekilde çalıtmuı bnkin altı -
na almmqtno. 

Yeni kömür damarlan 
bulwıdu 

411tahyamn genel bir görünüşü 

Zonguldak, 20 - Zafranbotu 
ilçesinin Ulus kamununda birçok 
köylerde maden kömür mostrala
n bulunmuş, Ekonomi bakanlı
ğına bildirmiştir. Bakanlıkça gön· 
derilen profesör Glamik'le bir aJ. 
man uzman, Ulus kamununa gel
mişler ve kömürler üzerinde etiid
ler yapmışlardır. Alman sonuç, 
bulunan kömiirlerin Zonguldak 
kömürü vasfında ve yüksek ka
litede olduğunu göstermiştir. E
tüdler devam etmektedir. 

nünden diğer illerden pek de geri olmı
yan Kütahya'da bu işin de birgün önce 
gerçekleştiğini görmek diliyoruz. 

3 - Lise kurağımız yandı, üç yıldır 

500 okur daracık binalarda sıkışıp kal

dı. Yeni kültür bakanımız bir çok güç

lükleri yendiği gibi Kiltahyanın bu öz 

derdine de çare bulmasını dlliyoraz. 
4 - Pancar fiatları saptanırken her 

çiftç;yi kurtaracak şekil bulunması, 

Saylavlanmrz bu sorular üzerinde 
bildiklerini anlatarak balkı aydınlattılar 

ve diJc1derin ilgili orunlarda kovalana • 
rnk sonuçlandrrılmasrna çalışılacağını 

adadılar. Bu toplanmada yukarda yazı-

mize bir sesli 
0

sinema makinesi sağlan -
masmı üstendiler. 

Önümüzdeki kış devresine sık sık 

temsil ve konserlerle beraber geniş ölçü
de halk dershaneleri, öztürkçe ve yaban
cı dil kurstan gibi kınavlarla türlü bir 
programla ginnek i döleninde bulunan 
evimiz için bu toplanma ve bu toptan • 
mada başta ilbaymıız olmak iı"lzere bü • 
yüklerimizin değerli yardımlarını eair -
gememek adançlan yeni bir atılış gücil 
olmuştur. 

Saylavlarımız buradan Emede hare
ket ettiler. Emed, Gediz, Simav ve Uşak 
ilcclerimizde incelemelerini bitirdikten 
sonra Ankaraya döneceklerdir. 

Merkez Bankası tüzüğünde değişen 

maddeler 
Cumuriyet Merkez Bankası· 1 

nm esas tüzüğünde yapılan değiş
keler bakanlar kurulunun onayın
dan geçmiştir. 13 üncü maddenin 
son böleği şöyle değiştirilmiştir: 

"32 inci maddenin ( e) fıkrası 
mucibince verilecek avanslar mu
kabilinde yapılabilecek emisyon 
11 inci madde mucibince hazine 
borcuna mahsub edilmiş mebaliği 
tecavüz edeme.z.,, 

Esas tüzüğün yinni birinci 
maddesi şöyle değiştirilmiştir: 

Madde 21 - Yukarıki madde 
mucibince devir ve ferağ olunan 
veyahut intikal eden hisse sened
lerinin arkalarına keyfiyeti ferağ 
veya intikal ile yeni sahibinin is
mi yaz1larak salahiyettar imzalar 
atılır. Bir senedin ferağı fazla te
kerrür ederek arkasında yer kal
mazsa aşağıdaki fıkraya göre yeni 
bir senedle tebdil olunabilir. 

Yanan, çalman veya sair su 
retle harap veya zayi olan hisse 
senedleri yerine sahihlerinin mü
racaati üzerine yapılacak tetkik 
neticesinde aynı sınıftan en son 

verilmiş hisse senedinin nuınara
rasım takib eden numarayı havi 
bir hisse senedi verilir. Bu sened 
eski senedin numarasını ve onun 
yerine kaim olduğunu gösterir bir 
damga ile damgalanır.,, 

Esas tüzüğün 32 inci maddesi
nin değişik ( e) bölgesinin birin
ci cümlesinden sonra aşağıdaki 
cümle ilave edilmiştir: 

"Banka yukarıda zikri geçen 
tahvillerle hazine bonoları muka
bilinde vadesi ve faiz nisbeti ha-
zine ile banka idare meclisi ara
sında tekarrür ettirilmek ve 1934 
senesi nihayetine kadar itfa edi
len yüzde bir faizli hazine bonola
rının yüzde sekseni nisbetinde ol
mak üzere Maliye hazinesine a
vans verebilir.,, 

BU GECE NÖBETCİ ECZA EVİ 
Samanpazarmdıı 

MERKEZ 
Ecza evidir 

Bulunan kömürlerin zengin da· 
marlan saptandıktan sonra Zaf
ranıboluda Karabükde yapılacak 
demir fabrikası için lizun olan 
kömürlerin buradan verilmesi ve 
kömür ocaklarının Karabük'e bir 
derniryolu ile bağlanması kMin 
~rülmektedir. 

Dost yunan filosu 
istanhulda 
(Başı J. ci sayı/ada) 

· aı· T ı.J • l'ınran mnır ı a~ım anııına 

~elenk k-Oydu. 
lstanbul, 20 (A.A.) - I.imanunıza 

gelen yunan filosu amirali Sakalaryu 
bugün saat 16 da Taksim cumu:riyet a. 
nıtına örenle çelenk koymuştur. 

Anıtın etrafında, başlarında mızıka 
olduğu halde bir yunan deniz müfre.zc. 
ai yer almıştı. Mızıka. önce erkinlik n 
ıonra yunan ulusal marşlarını çalmıı ve 
amiral anıtı se1am1a.mrştrr. 

Marşlar bittikten sonra çelenk ko. 
nulmuştur. Kalabalrk bir haJk töreni 
seyrediyordu. 

Konuklara verilen tölen 
İstanbul, 20 (A.A.) - İlbay ve şar. 

bay B. Muhiddin Üstündağ, !bu akşam 
20.30 da Perapalasta şehir adına yÜn;ın 
filosu komutanı amiral Sakalaryu ve 
filo subayları onuruna 200 kişilik bir 
akşam şöleni vermiştir. 

Şölen çok içtem bir hava içinde geç. 
mij ve B. Muhiddin Üstündağ, yumn 
~nmur başkanı ve filoıu şerefine ve yu. 
nan ulusu genliğine kadehini kaldımıış 
ve dost memleket amirali buna, cumu; 
başkanı Atatürk şerefine ve türk ulu. 
iunun genliğine kadehini kaldmna.kla 
mukabele etmitttir ı 

~ ı\ l' !t-A 5 

• 
isadan beşbin yıl önceki medeniyet 

Eski sümer eser eri 
Telasmar ve l{af njcdeki ){azılarda hulu. 
nan eserler Mezopouuııyanın bu en eski 
medeniyetiniıı eşsizliğini anlatmaktadır 

Şikago Uni•enitm doğu cutitüsü 
tar.ıfmdan Tefasmar ve Kalajc'dc ya. 
pılan kazılara devam olunmaktad.'1'. 
Şimdi bu kazı, tıçaU yakmlanoda iler. 
Jiyor. Daha ilk çağı.uda nü!uz ettikçe 
elde edilen em nc.rleı fakirlepnektc. 
dir. Pakat bu yıl içeriıünde bulunan e.. 
seder sayesinde Mezopotamyanın eski 
medeniyeti hUkmda kronoloji bakı

mmdan zengin maJOmat elde edilmİf. 
tir. 

Geçen sene Tel Asmar'da bereket 
tanrısı adına yaprJmı~ olan tapmak ha. 
rabeainde yapılan kazrlar ıbu yıl daha 
ilerle:miı ve burada hir!!rok yeni heykel. 
ler bulunmu,tur. 

'Bu sene barac!a toprak ytizüı:ulen 40 

,'-Resim: 1) 

kadem aşağıya inilmiş ve tapınağın 26 

kısmı da meydana çıkanlmıştu. 
Burada tarihsel değeri olan bir la· 

hıt da bulunmuştur. Bu tahtın Cemdet 
Nair çağma aid olduğu anlaşılıyor. 

(1) numaralı resimde adamların dur. 
duğu yerler, bereıket tanrısının bulun. 
duğu yerlerdir. 

Re&min sağ tarafında yukarda du. 
ran adamın üzerinde !bulunduğu duvar, 
miladdan 2500 yıl önce gelen Akadla 
rm Sargon hanedam zamanında kuıuJ. 
muştur. 

Sol tarafta yukarda duran adamtn 
bulunduğu yerde de bakır vazolar bu~ 

\Rfi.İm: Z) 

.unmuştur ki bunlar, miladdan 2700 yıl 
önce yapılmış bir kıra] mezarından ge. 
çen yıl çıkarılmış olanların benzeridir. 

Atağıda görülen iki adam da tapı· 
nağrn tam zemininin yerini gösteriyt>r. 
Jar. Burası miladdan 3500 yd önce 
Cemdet Nasr çağından önce gelen ilk 
hanedanlar zamanında kurulmuştur. 

Burada üzerinde rüzgarda dallar uçu. 
şan ağaç resimleri bulunan güzel bir 
vazo bulunmuştur. 

(2) numaralı resimde görlilen tipte 
toprak kaplar, §imdiye kadar Mezopo
tamya'nırı hiç lbirtarafmda bulunmamış-

tr. 
Kafaje'de yapılan kazıda da ay tan. 

rısına aid olan tapmak meydana çıka. 

rılmıştır. 

Bunun dikkate değer antresi 3 nu. 
maralı reıimdt> görülüyor. Burada ge 

çen yıl Telumıtrda bulu.ııau bu uerlc 
a;ağr yor.arı r-ıııt Qla..l bakırdun hlr 
boğıı ba;r bulunmn~ur. Ilu b..rt~ ~cl. 
liık ve iıçililr meharcti ziyadesiyle ~~ 

(Rt!nm: J) 

2e çarpıyor. (resim 4) Herhalde bu bır 
Harpın sesi sandr~ı üzerine bi: slis o. 
}arak konmu~tur. Bunun ~özkrir.iıı Lıc· 
yazı bir takım kabuklar ve ta11larla ya. 
pılmıştır. 

Başında üç köşe bir işaret göriılü. 
yor ki bu, Mısrr'daki mukaddes apia 
ökü:ı:lerinde görülen işaretlerin aynı. 

dır. 

(5) numaralı resimde görclcn yarım 
plak, bu eserden tarihçe biraz daha es · 
kidir ve yukarı bölgelerde ynpıl n 
meşhur bir festivali gö.:;tcrmel.:tcdi,ı;. 

(Resim: 4) 

Burada görüJ.en futivalin bir zafer. 
den sonra bükümd.u-ı kutlamak için C'li 
yapıldığını, yok&a rituel bir tör«'n mı 
olduğu anlaşılamamıştır. 

Aşağıda görülen ır•fer arcıb.iaı • ld 
yalnız atlan mu}:afar.ı olun.>.bi!niştir. 
Bunun bir barb döııit§d seml.o!ü oldu. 
ğunu göıotuir. thtlaıal ki bı.ı. berele.at 

1' Dpsj m: 5) 

• Sayrfayı çevfrıniı • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Unt"u:mın f<:tıaltlc. ve öiii.:n k:ıvvet.lerine 
kartı !caıandığı lı.a.rb~an ecttıOolize e~ · 
moktedir. 

T:ıpma~ın d<lıha a.}lğı ltnnnılannd3 
6 n:.ımarair reaımde :;örJüğünilz üstii 
vaııtlı ne:.ne bulunmuştur. Bu. anlan 

T•pıAAiır. yakrıılclrmd:ı bi:- tıı.kcm 

mczar~ar bulunmuştur. Bur:-dt öl\ijer 
dôŞ'!mc :ıitına ç:>meltilmiş b;r v::uiyct. 
le gömülmüşler, üzcrleri kerpiçle ka. 
pJtılmıştır. 8 n:ımaralı resmin açılmış 
bir mezar ve ii:ndeki iskelet görülmek· 

(Resim: 6) 

(Resı·m: 9) 

Siyah topraktan bir takım dest!l"r 

de bulunmuştur. (resim 10). Bir takım 
s:ud.anlrklar ve tesbihler bulunmuıı.t.•Jr (Resim: n. 

'.l.ı~h bir kartal şeklindedir ve Uzel'in. 
deki arkaiık yazılar henüz deşifre edi. 
lememiştir. Aslanm dili ayrıca, başka 

'>İr maddeden yapılmıştır. 

Tapınağın daha aşağı kısımlarmcf .. 

tedir. Bazr ölüler de sepetler içine ko. 
nulmuştur. (resim 9) Resimde gördü. 

ğilnüz sepet beş bin yıllıktır. Ba:ı:en 

bir mezara birka~ ölU gömülmüştür. 
"Q" ınez.a.clarda bulunan eşya, kabkar.aY 

ğı temsil eden bir perça da bulunmuş. 
tur ki değerlidir. (resim lZ) 

İki tapınağın arasında mezarların t)t· 
tasmda kilçUk bir laht bulunmuştur 

Burada yeşil taştan bir vazo çılanıştr• 
(resim 13). 

10 numaratr resimde 

tiJer ~mdct Nasr devrinden kalma .>1. 

duğu ve tapınakta içki 

ılllanddığı güpl!esizdir. 

(Resim: 'i) 

çıp1~~ kadın heykelleri bulunmuştur. 
(resim 7). 

Bunların kendilerini ana tanrıya sn .. 
nan kadınlar mı, yoksa ana tanrmrn 
kendisini mi gösterdiği daha anlaşda · 
nıarnı.~tır. 

(Resim: 8) 

(Resim: 10) 

kıi bunlar kıymetli taşlardan yapılmış.. 
tır. (resim 11). 

T(ireç taşından yapılma ve iki. halt. 

Bunun Cemdet Nasr devrine aid oldu. 
ğu anlaş.ılıyor. Buradaki resim, buzağıla. 
rın analarına doğru gittikleri ve boğa. 
nrn öte ·tarafta geride durduğunu t:ıs. 
vir etmektedir. Bu resim, Odisse'nin 
onuncu kitabından bir pasajı hatırlatu. 

Şüphesiz, bu hayvanlar tapınağın 

kutsal sürüsüne mensubturlar. Bu va· 
zonun pek eski devirlerden kalma "'· 
duğu anlaşılıyor. Britiş Muzeum'da hıı 
devirden kalma ve üzeri kabartmalı bir 
takım vazolar vardır. (Resım: UJ 

•• + .......................................................... L. 
20 tLKTEŞRiN . PAZAR 

Genelnüfus ay mın a 
Bıınların en enteresan tarafı, omuzla. 

ırda görülen işaretlerdir. Bunların yilz. 

teri ve gözleri Ur'da ulunan eserleri 
andm7or. Fakat bunlar daha önceki 
çağlara aiddirler. 

Bu yeni keşiflerden Mezopotamya .. 

nm ilk medeniyetinin önceden sanıldı · 

tından daha kısa bir müddet önce ya.. 
§adığr a..11laşdmaktadır. 

o çağda kullanılan eşya haılclnnda bi?e 
bir fikir vermektedir. 

Sayım ~ine karışmamt.ck, kayulsız durmak veya yarılı~ 

sağlık vermek yurda karşı yapllmış suçlar.ın en büyüğii

dür. Türk yıutdtqı böyle ağ•r fıir suçton uzak kalacaktır. i 
Başvekalet 

Bulunan bir yemek kabından o za. 
manlar, yere oturularak yemeğin öyle· 
ce yenildiği de anlaşılmaktadır. (Resim: 11) 

istatistik Umum Müdürlüğü f. ·:· •... - ............... - -........................... -.. -../-
aııııı:mnllll!ııımımıınıııuı ıı tu111J11Jıı:ıH1H.11rııım111wıırnıııımıııuııı111ıımınnııı1111nınırnıın11u1111mı1111~1mrıuıu111ınrwııınwıı 

Doğu biçki ve dil~iş yurdu 
İsteklileri sevindirmiştir. 

lstanbulun en yüksek biçki ve dikiş yurdunu andıracak 3 

olan bu yurt en sun usullerle nazari ve bilhassa ameli ola .. 
rak biçki ve dikiş öğretir. 
. ~ur.~u .~itire;ı her. tale?e beğendiği modelden istediği bi. _ 

- çımı yunlu veyahut ıpekl'ı kumaşının yazık olmasını düşün- = 
meden öğrendiği bilgisi ile biçer ve diker. -

Üç ay içinde hem biçme}•i ve hem dikmeyi öğreten ve -
yurt talebe kayıt ve kabulüne başlamıştır. Yurt herkesin ge. 

- lebileceği 

Hacıbayram caddesi yıldı/ sokağı No: 2 
Daha çok bilgi ve kaydi kabul yollarrnı ve yurdun talimat. 

names:ni öğrenmek istiyen~er hergün yurd dirf'ktörünü gö. 
rebilirler. Aylık tedrisat ücreti 4, kaydiye 4 ve diploma 4 li ı= 
radır. 1-4174 

~lllllllllllHr.! ı ımmliLıuı:ı;nu ~ lllllllllı m nmmı11ı1nrınııınuııı ıın. nıııııı.ıııı , nıcııııı;ıııııooHıı;mıı ı:i 

Açık eksiltme suretiylt eksiltme ilanı 

[(aracahey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Direktörlüğünden : 

• ~ - Karacabey harasında müteşekkil Merinos yetiştirme çiftli. 
ğının har~ ~a~Hinde göstereceği yerde beheri 314 lira 48 kuruşluk 
bedel keşıflı uç koyun banyosu ınşası açık eksiltme suretiyle ek· 
ıiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme güaU 26 eyllll 935 perşembe günü saat 15 de Ka.. 
racabey harasında yapılacaktır. 

3 - Ru işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A • Mali şartname 
B • Fenni şartnarne 
C · Nafıa şeraiti umumiyesi 
D. Pro1e 
fstiyenler bu evrakı Karacabey harasında merinos yetiştirme 

'fftliği müdürlliğünden atacaklardır. 
4 - Eksiltmeye gire-bilmek için yüzde yedi buçuk muvakkat 

teminat vereceklerdir. 
5 - İsteklilerin 2490 No. lu kanun tarifatı dahilinde şeraiti 

umumiyeyi haiz olmaları itan olunur. (5541) 1-4103 
~·~~~z.'lli~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kuruluş U y A N f ~ Serveti fünun 
1 8 9 t ~ yerine çıkar 

44 senedir dunrıadan çıkmakta o1an hu hahe1hk ~ 

resimli gazetenin Ankara'da satış veri A K 8 A Ki· 4 

tapevidir. Senetik ahone 10 1ira. ~avrıu 20 kuruş. 

Ank.ara valili~inden 
921 lira 60 kuruş bedeli kesifli Hükümet binası cephesindt!ki 

taşların keşif ve şartnamesine göre temizlenmesinin ihalesi 8 bi. 
rinci teşrin 935 sah günü saat 15 de icra edilecektir. 2490 No. lu 
kanunda yazılı evsafı haiz isteklilerin keşif ve şartnamesini goı. 
mek ve pey sürmek üzere 69 lira 12 kuruşluk dipozito makbuzu He 
yevmi mezkftrda Deftcrdarlrkta kurulan komisyona müracaatları. 

(2667) 1--4203 

Türk }lava l{urumu 
• 
ıv ngosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
19 uncu tertib 6 ncı kesi de 11 / 1 inci teşrin 935 tedir. 

Büyük • ikramiye 200.oor lira 

Aksaray Çiftçi kardeşleı kooperatif şir
keti tasfiye heyetinden: 

Hali tasfiyede Aksa~ay çiftçi kard~şleı: kooperatifi ortaklRr 
mümessillerinin 10.10.935 perşemb egünü saat 14 de Aksaray halk 
evinde aşağıda gösterilen maddeleri görüşmek üzere fevkalade 
olarak yapılacak toplantıda bulunmalar ıilan olunur. 

Ruznamei müzakerat 
l - Nihal tasfiye raporunun ve murakip raporunun okunmatl. 
2 - Tasfiyeye ait kat'i bilançonun kabul ve tasdiki 
3 - Şirket defatir ve veaaikinin Notere teslimi için karar 

verilmesi. 
4 - Tasfiyeden alınacak ve bildirilecek vaziyetlere göre ka. 

rar ittihazı. 1-4209 

Çubuk l{ültür isyarlıihndan: '.. .._ 
Çubuk merkez ilk okutasında yaptırılacak 574 liralık keşif he. 

delli su yolu eksiltmeye konulmuştur. 
Aranrlan şartlar: 
1 - N:ıfıa direktörlüğünden ehliyeti fenniye vesikaıu 
2 - İhale 26-9.935 perşembe günü saat onbeşte yapılacaktır. 
3 - Keşif bedelinin yüzde 7,5 teminatı muvakkate tutarı olan 

43 lira 05 kuruşun bir gün evvel kaza özel sağış işyarhğrna "yatır. 
mış olmalan. 

4 - Şartnamcyt gönnek ic:tiyenler v.iİayette killtllr direktör1U.. 
~ne ve kazada kültUr i~yarltğına mtiracaat edebilirler. 1~161 

inhisarlar Umum MiidiirlüğiindPt 
1 - Kırklarelınde (22498,23) lira bedeli keşifli yapılacak oıan 

yapı ak tütün ambarının ihalesi için tayin olunan 16.9.935 günü11 .. 
de taJip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiJtmeye konııl. 
muştur. 

2 - Eksiltme 7.10~935 tarihine müsadif l azartesi günU saat 
11 de Kabataş'ta İnhisarlar alım satım komisyonunda icra kılma. 
taktır. 

3 - Şartnameler Kabatas'ta Levazım ve mühayaat şu.besi ve 
Kırklareli Müdüriyetinden (113) kuruş mukabilinde alınrr. 

4 - İsteklilerin eksiltme icin t avin ohıtıan sı1atten bir ~aat 
evvel % 7,5 güvenme paralariyle birlikte zarfları komisyon R·va. 
setine vermeleri Jazımr!ır. (5661) 1-4200 

Divanı l\fuhasebat riyasetinden: 
Kapah zarf usuliylr ek.-.jltme ilanı 

1 - Kalorifer için lüzumu olan 120.170 tonluk kömür şartname. 
si veçhile eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7 .10.935 pazartesi ~ünü saat (\n birde idare ve ne. 
sab işleri müdüriyetindeki eksiltme komisvonunua yaprlacaktn . 

3 - Şartname parasız olarak idare ve hesab iııe1ri müdürlii ~ iin. 
den alınabilir. (2679) 1-4206 

~ 

AMkeri Fabrikalar lJmunı~: 
Miidiirlii~ü Satmalnıa ~~ 

Komisyonu tlanları :~ 
~ 

Yevmiye 5 ita 7 kilo koyun etı 

Tahmin edit~n bedeli (572) li
ra (40) kuruş olan yukarda mik. 
tarı ve cinsi vazıh malzeme as. 
keti fa1'rikalar Umum Müdür. 
lüğü satınalma komisyonunca 
7 / l. ·resrin/ 935 tarihinde paz-ar 
tesi günü ısaat 14 te açık eksilt. 
me ile ihale edilecektir. Şartna. 
rne parasız olarnk komisyondım 
verilir. Taliplerin muvakkııt te. 
minat olan (43) lira ve 2490 nu 
maralı kanunun 2. ve 3. madde. 
terindeki vesaikle mezkf\r gün 
ve saatta komisyona müracaat. 
tarı. (2462) 1-4156 

Acele kiralık 
4 odalr milkc-mmel bir anın· 

trmrm Yeni~'ıir paşalar teoc:. 
sinde Fevzi Çakmak sokak No: 
1 flst kata mür"eaat. 1--4210 

ZAYi 
Ankara kız lisesinden 19H 

yıhnda onuncu sınıfdan 528 me~<. 
teb numarası ile aldıi{ım taıı'1ık. 
namemi kaybettim. Yenisini ll1a. 
cağımdan eskisinin hiil<mii v-.ı<. 
tur. Ratibe 

t-4218 

Kt~ALIKEV 
Yeniı.ehiı Akaretleı cad<l~sı 

Düzenli Rokak 12 No. nrn dört 
o<la büvii~ salon elektrik, h" • 
~az ı. su ve nrziH'Ptİ kamileyı 'l ı . 
iz ücüncii k::ıtı. A~keri falı r; ı •r 
umum miirhirhigünrle Bay ö .. r 
Sah::ına mi,irar;ııa t Telefon ı ~ • ı 

' t "' t; 

KİRALIK EV 
Her türlü konforu tıavi ve 

nezareti güzel Yenişehir Seia. 
nik caddesinde 51 nul!1atah ı• 
kiralrktrr. S<ıhahları s:ıat ond~n 
bire kadar 1347 !..'!ıe. 
r ,., • ,._ • 
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Humsi Bizim Okul 
Direktörliiği.in~· 

ı-ow ........... YGl"lsllli'*':I ıam .._. .. , ,.. 
an dvaıme. ~......_,,. • .a hhellRlw._ ta-.,....,. 

a - ~ ,.._..,... aut ..... 17 ,. kadar pffnebilk. 
ı - ilk kmaıa Wrfnci lllld...- t29 dopmııalar da alınır. Tele 

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

Emniyet ifle • umum mödiir
lüğiinden: 

ı - Olrumaamı uycun bir tekilde bitırclikten eoma Umum llU. 
&1Q6mns teıkilltnuk lmllanıtmü ünre ve me.-.. ile lise 
....._ .. 10 talebe AaJma Hukukunda okutulacaktır. 

2 - Nmmetler 1418 ll:yllı kanunun S llnctl ..ıcleai mucibince 
....... cMplrJm u.ma .. u1m1er IDldtli tüafmdan tet!)ecektir. 

1 - laıld11Jer keadlleriDl 1181Uet açairmek iÇla 1 Tepia.ieweJ 
ISS tarUdDe kadar mesun o1clakları lise mldlrllklerine açık ad. 
IUlerile mllracaat etmelidirler. 

4 - llOabab imtihanları (Tarih, colr'afya, Felsefe, manuk, 
-~ .. ...,... ......................... , , ... f 

s ~ lmtl~ '/. 10. •'5 puartn1. &lal ,.,_._. A 
ı - İmtihan1arcla anmam... acnan ..... .......,.... .. 

ıuetelerle ilin edilecektir. Ka•mlar llarif VeWletl Yliılek 
Tedrisat Umum lılidllrlllillne kendilerini tmutacaldanbr. 

7 - tmtibana sirmek için namzetler :nell mahalli llhliat ile. 
Jetlerince .... yeDefl dbi tutulacak YI UUJdaa ıaJDt bulunclak 
larma dair aJacek•an fotolnflı rapor ile veeiblanm tqkil ede. 
eektlr. B• DlllllRtJer lmtlJwıdan aoan da Maarif Veklletiace tan. 
m edf1mlt taflllll allmaaqe ,en tam tefeWllll b1r haltanedc 
lldacl bir ~ tDI tatallıcaJdudır. 

ı - Bu ._ ıaaa,enecle ==wn nhar etmıt herbugl bir an. 
... te1ıeyyln edene amam ml4tlrtft naımedl lrabal etmiyeceline 
s&re cerek taleben.la celmni ... cerek d&unesi murafı badislne ait 
blacaktfr. 

t. - AJlll amada talebenin imtihan seçimim p._k isin 
m mUdllrlip Taki mOracaatma kadar ola ............. _..ıı 
bac!lalne aittir. 

10 - Her tıene mekleptes alacakları notlar tınriade ,_,.._.ır 
tetkikat ........ plqmayarak lmblliJet ~ 'ft .... 
tep ldanliace allla aolltallnda iyi not ....,...... -ldeptea tart 
.. llerek -ve yapılan masraf keminden tahsil olunacak " bu ftfalet 
iki bin liralık miktar tlarilldea .....,.. ... tnfUıııD aoeerlikçe 
...... dd'alt buhmaeaktır. (1561) ı-4ln 

.. -... ......... _..AŞKTIR 
Ka~ Francla - ttaaald CelH•• 

Hawa tarbaylığmdan: 
iki kilometrede kurulu 4500 niifualu 800 evli bana prma ten 

akan ınnatmın tekb metle sukuta olan .....,.,. takribi UOO llltlt
re meafedeki muhammen aantraJ yerinden istifade edilerek elek. 
trik teaıatı ,.ptırılaeaktır 

Su kuvveti 11 llle,rek ~ ~ cllhtlin n dinamoaun 
~ biwılJ'le ................ -1'Wılı111 ferlerlnia taJlnl 
" .. beke Mil .... telhatm ....._.. ....,Dllllllly1e qnca bir 
•etif halltnr .,. ...... " ,.pdacak 1nı ptan " projelerin fenne 
muvafık olduğu veWJ-. tMaik e41.._., lld7ı.. • llra---. 
men .. m elektrik telitm projftbria taulıill a ... 1DlcWetle iÇ•• ebiltmeye konulmufta. lhr dlrll izabat tfha ""-'* .._ 
racaat edilmelidir. Eblltme 4 ... rWlftJ USS .. ~ 'ıı~ı .. .,.._..~.-. ... J-
....mcte yapılllcaktır. (2651) ·~141 

Ankara P.T-.T. 

1 

ULUS 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonu ilanları 

11. AN 
ı - 1 Omcnsn JSayrMnt' ıamizonu dYnmcta balım-. kıtalın 

ihtiyacı !çın 561,000 cUo ._ kapalı ıatflı ekliltmeJe teiltlkla. 
2 - Jlcht'I' :Calo.unull ııaulwrmnen OPdell 12 karat ış •mim oı.., 

ihaleal ZU 935 tarih çar,amba ıUnü Mat f)ft bette Ba~ tBinlD 
satın abN lromiayoıuı. bııı. ada 7•er! ca)Ltır. 

3 - Mhekaa1a cirece'.cleri11 wreceklerl ımun tcnlt" ft• 
fım balundvla yerin abn alma lconüıyonuna .utacut ederek 
lpnebilirler. 

4 - !st klilerin 2490 numa,.Jı kanunun 2. S. ll)acB maddelerine 
alre iıtenileıı veaaikla rmWak~t teminat tutan. olan 4658 Jiramn 
ihaleden bir aaat evel t n mubiııeebeslne tevdii ile lromiıyoadı 
buır bulunmaları. (2441) t...-391& 

iLAH 
Ordu sıhhiye ihtiyacı çııa U4 kalem illç bpelt AifJa ebilt. 

meye konubnuttur Muhammen bedeli 49917 lira olup iba! eaı 
11 ı. tq/W cuma cünU aaat 15.30 dadır. Şartnamesi İltad>al b. 
-bahtı •tna alma koftıisyonundan Z50 kurut mUabilı aJma\JL 
Ur Eni-itmeye cfreceklerin 3750 liralık ilk teminat mektuba vey• 
aüallbuzu ve 2490 aayıh kanumm 2, J la~ ımdc11lerindeld YeUka.. 
Jarla birlılıcte tıeldaf mektuplarını bcW cfia vıe u.Je fUtmclan ~ 
u bir nat eneline kacbr Pınd klıda koına-1* satın aJtna i:cıa:ua. 
yonuna v rmHeri. (2689) 1-4208 

lLAN 
Garnazon dahilindeki kıtaat ve mUeuesat. ba,....ıannm 1eaehk 

ihtiyaçlarına IU'fedilmek ftzen 47..- Mlo _.. JiaPalı atfla 
ebiltmeye lrorullmuttur. 

2 - Eksiltmeye kenuluı .,...... mı 11- tılları U750 Un-olup 
teminatı nıuvaJrlratni aı lira 25 Uutt•· 

S - thaJeet 8 ~ 935 salt a1lnll 1Mt OD~. 
f - ........... Ankara Levmm Ambllli lilftm almi,._.., 

-- be ~ pwebilir. 
- ..-ibneye ilıeceld rın teminatı 1DUY6lutte tnalılim1aT1 ""n stili bami1an t. a; &neti 1111Melerincfe yuıh veiiblarla 

Mrlfkte teklif m ktuplarını miiaakıMnm ,apdacafı ~ .,.. 
atten en a bir nat nel Anlcan TAvaıiıt mıirllli utla aJma kot 
misyonuna makbus malaıbitınde ftnneleri. (2700) 1-421! 

!LAN 
l - Ardahan hudud taburu ibtiyac ıiçın 1Z4 bin kılo un _..,.b 

zarf ııauli ite ilaaleaı 11.9.935 çarp:mba &inil idi talip ~~m. 
daıı U.U3J den itibaren bir ay devam etmek llftre pimil o; 
ııulmuttur. Birinci defa pazarlıtı lU-935 çaqamba gilnll Dllt ıo 
ıdi. MeskOr giimle de talip ç lıımadıjmdan ıkincı d fa pazarlığı 
24 .. 9.935 ula IUJlÜ uat Ol\cla ~ta Hlrerf .satın alma blııumda ya. 
pılacalıctu 

2 - Tahm n ... deli 17360 lin -.ırükat Cttnlnat 1802 liradır 
3 - gvtaf w teraitini ~örm k fnt,te!erbi w gln ve paarlıjı 

ıttırak ed ce ler n ili zamanı~ k~a ma..- t. 
larL (2701) l-42H 

lLAN il AN 
K ya 1ınühih111CS.ki ku· lCartman ramt.omandat 1n 

rum .a. n ilttıyacı c;Jan 350 ton tut bt!yacr i~ n (164) ton Ua,ttı 
kok ka.tiri lıılı>a zarfla i1t lt6iııllrl ae k Halltmefe lioftUL 
meye konulmu• Tahmin edt dl4llttlt. Tahmin ed ln lrd 1l 
len 1' ''ıO lir2. m• .,,..il.kat trmın (3280) lira, muvakkat temınatı 
ı. . .9~9 ıiracJı! · ihalesi 26 ı ı 935 
... llP.18ii•·-- ıs. Sa. 
ıroa,ida Kor or tı in unda 
numcla kor 11tın aJm• komıty kor. ut"1 a)Ole Ko 11t111dı ppı. 
aaacla yapılacakbr tıte ac 1rtrr. fstrldilerin bu tarihte 
te1r1if tnektup1ann1 ihale tld teminat ana mlarile om 110-

den bir aaat eveliae bdaT Jro. ••• mlracathn ti mıdır Şart· 
misvona tevdi etme!trl llmndır naateaı her ıGn bil• bedel komıL 
Şartnamesi bergiin bilı bed 1 Yonda ~rlHr Ankara t..v lmlr 
komisyonumuzda verilir Şart. 1f tl we utın atma komiayonundı 
11111De Anbn Lv. lmirtiil •tm d• R8riHUr. (%145) 1-3879 
alma komiayommda da W beclel t L a 
berg&a ı&ill• C2442l ._-ı .. N 

ı -Tllmen 1ntntınm flıd a-
l L o\ N ct olu +M.oon 1r 1o un b b 

Alqehır gamlsoaundald IPta- sarfla •blltmeye konuldu 
at ihtiyacı i in 86 ton llaylt klL 1 - Beher kfloeunun muham· 
milril açık eksiltmeye kona~) men beıtell t21rurı a ıs santim .. 
tur Tahmın e40.. 1ıe ... i (1 ,_ hap lhaJeal %4 9 93! tarf'h •1r 
Un. muvakkat teml•b (121) 11• rina .._. on beı• ı Uonen "' ın 
radır. ihalesi 26 etMl ~~ ...... ltnt.1'""'8 b-r.aaında y D 
1"mbc Rlal -t ii' cta ..,.,-.. - 1aca1ttn 
Kor Komutamı iHllll•• • S - laa4tm•• S?ireee :1 rfn 
utnt alma •..m.,..-. yap> 9'eftee1rlerl ımaa aenlt w ...._ 
ı.cıakbr lsteHneri• 1le Wlhte fmı bahana.la ... han n atın 
teminat ımkbasl-'1• lıom nema •'- hmfnonqn11 mllr.mat e-
mUracaatlan HSll9Clır& derelr 8freneblllrler 
.S herıtla lill• 1-lef 4 - t.nl 1erlft 124'9 nama 
• ftritir. &üeh f..tt rlllı kanumsn 2 s. Uncu mattcteı. 
atm alım Ko. IUIDdJ dl rfne dre latea n wu k1e mu. 
bDa bedel~ ("44'> nkbt teminat tatan olan l9ım 

Hnnın ftft baab melmabunan 
ihaleden bir att Cftl timin na. 
haeebeaine tevdii ile ondsyonda 
hasır bulunmal n (24 1) 1-3898 

iLAN 

Devlet Ddni..o.yollarl ve ti m;ın;an v•a.ııwa•• 
Müdürliiiü illaian 

! :. A 
iki ewı ... ı .fea.\cclıileca ~ 'Mhs ... l•d'911 ıeacıo Ura .:a 

IOO WO adeı te.11:.t _.k .... iıudı 2t. ,a ltlJS pueneaa ı• .. 
at 15,H da Jrıapai: -.r' ...ıa Oı a... ldue bİllaılllıd.A 1111t1t 
ahnau.,ur. Bu ite pı.c;, i•ıc.ren ~nA lH lttıu• IDUvakU, ...... 
mı& Ycnuel• •• baunua ta1ıa eu •ı "fd~ııar •• .,. ı ...... .._. 
ai1 bmml Rtut...d.&ma t.lr tın~ .. tıakl ,....,. a,.. ı 
uat 14,JU a kadAr kcııms•yoo rcıll&~ ne wer&1arltl'l .:lıUlldır. ~ Jfl 
mt '6r...._ ıı.,-...,. TeM'0 

• .,~ IHcN•lll&liadt 
Anlciiıni1a ....... 4ab..U.CS. paruu aa tılnakt4ır. 

( 1-41'7 

iL~ N Mo•·- wn beden.o. mt1.du " ....... 
n pnh A ocataaa abnac.k BalM,1.r-a 
palı zarf .-JUie eklikmtlerl 7.IU,»"1-
iflctme binalmdaki 4 Uncü ıılctlne acı1-.~ 
ite 1~ iatıyenlerin Jı~ Yda."i-

111e1cri ft lıpunUD tayla &tt.tai Wllilaıilltllil •--
deli mudbince lıe ginnefe a1111i 
,anname ve teldıntrial ektilaiıe ~ 
veHne kadar komisyon reıal lfne wrmel llznndar 

Ba ite ait prtname w ımallneJenamder KaywWe W.: J1ı1t. 
m1fettitH1bM1e. Aftbnda 'Yol 11Uc11r1Qtmde. ~ G:ı ıt~ 
Ballfqh. lefuth -.,On mnınırlukJIİ'iiia paruu ..... 
blmakaıcbı (297) 

lliWaı'I llahlH-D ....... " .... .... 
CiDl6 s Bedeli cap ocü,.n ll&tl 

• Lira wK ali 
Balqeyll ... ~ .. - Uıa •• - JI ..,.... .. ıs• 244 .. ıı 
Gemerek ,.. .,. - Q80 u ....... ... .,.., - -1...:.../ 



SAYIFA 8 

Belediye otobüsleri 
işlemeğe haşlıyor 

Belediye 
Reisliğin n: 

1 teşrinievel 1935 salı gününden itibaren 
şehir sınırları içinde belediye otobüsleri iş
lemeğe başlıyacaktır. Her nevi toplu nakil 
vasıtalanle eşhasa ait otobüs, kaptıkaçtl ve 
otobüs tarif esine bağlı otomobillerin işle · 
mel eri yasak edilecektir. 1 - 4044 

Antalya llhaylığın~~en: 
- Antalyada Adriyan kapısı yanında idarei hususiyeye ait 

;ciraat makineleri tamirhanesi binası türbin makine alit ve edeva -
tiyle ve krokisinde gösterilen 1479 metre murabbaı yerleriyle bir. 
tikte altı bin liradan 6. 11. 935 çarşamba günü saat on beşe kadar 
kapalr zarf usuliyle :artırmaya konulmuştur • 

2 - İhale vilayet makamında toplanacak olan daimi encümen. 
ce yapılacak ve kapalı zarflar 2490 sayılı kanunun tarifatı daire • 
sinde ve 450 liralık teminatla birlikte saat H e kadar vilayet ma
kamına verilmiş olacaktır. Encümen kaleminden izahat alınabilir. 
İsteyenlerin müracaatları ilan olunur. (2274) 1-3662 

Jandarma Genel l(omutanhğı 
Ankara sabnalma k-0ınisvonundan .. 

Örneği ve evı;afının taınamiyle aynı olmak gereğile (2300) met. 
re kışlık elbiselik kamaş 30.9.935 pazartesi glinü saat (10) da jan· 
darma genel komutanlığı kurağında kapalı zarf usulü ile satın alı.. 
nacaktır. 

Kumaşın bir meıresine (255) ,kuruş değer biçilmiştir. İstekliler 
eksiltme saatından bir saat önceye kadar 2490 sayılı kanunun (2, 3) 
cü maddelerindeki belgelerle (439) lira (88) kuruşluk vezne mak· 
buzu veya banka mektubunu havi teklif mektuplarını komisyona 
verileceıktir. Örneği komisyonumuzda ve İstanbul jandarma mua. 
yene kurulunda her glın görecekleri ve şartnamesi parasız olduğu. 

(2533) 1--4014 

Nafuı Bakanlımndan : 
Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7590 lira otan 230 ton 

kok kömilril Bakanhk binasında teslim sartile kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmu~ur. ~ 
.. Eksiltme 3 birinci teşrin 1935 tari~ine rastlayan perşembe gü· 

nu saat ıs de Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapda. 
ccıktrr. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 569.251 liralık 
muvakkat teminatları ile birlikte ı birinci teşrin 1935 salı günü saat 
14 e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Bakanlık malzeme miWüdüğünden alabilirler. (2612) 1-4111 

Devlet demir yo.llan ve 
limanları umum idaresinden: 

Muhammen bedelletil' mikdar ve vasıfları ve mahalleri ve saat.. 
• .uı yazdı dört ocaktan almaca.k balastlar ayrı ayrı ihale edilmek 
Üzere açık eksiltmeleri.25-9.935 çarşamba günü Kayseride işletme 
binasındaki 4 iincü işletme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe gir. 
mek istiyenlerin hizalarında yazılt muvakkat teminatı vermeleri 
ve kanunun tayin 'etHği vesikalarla kanunun 4 üncü maddesi muci. 
hince işe girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini eksiltme günü saatma kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavelenameler Kayseride Yol Baş 
Müfettişliğinde, Ankarada Yol Müdürlüğünde, Amasya ve Turhal 
Zile istasyon memurluklarında parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Muhammen 

Cinsi Mikdarr Be det 

Muvakkat 
Teminat 
mikdarı 

Balastm 
çrkacağı 

ocak yeri ve 
K. M. si 
Anı as ya 

ihale saati 
Lira 

B:ıJııst 2000 mn 2200 

.. 2000 .. %200 

" 
1500 1650 

" 1500 ,1950 

165 lira 

165 ,, 

123,75 .. 

146,25 ,, 
(2523) 

9S • 660 
Amasya 
133 . 500 
Turhal 
204 . 000 

Zile 
215 . 000 

1-4015 

Anl{ara Askerlil{ şııbesinden: 

10 

11 

15 

16 

1 - 331 doğumlularıın ve bunlarla muameleye tabi diğer doğum. 
lu Eratın son yoklaması bir birinci teşrin 935 tarihinde başlıyacak 
ve 25 birinci teşrin 935 akşamı hitam bulacaktır. 

2 - Yoklama askerliık şubesinde yapılacak saat 8.30 dan 12 ye 
· .k_adar yabancı ve 13.30 dan 17.30 za kadar yerli eratın yoklamaları 
yapılacaktır. 

3 - İşbu müddet zarfında miiracaat etmiyen yerli ve yabancı 
Erat askerlik kanununa göre ceza görecektir. 

4 - Askerlik meclisine müracaat edenlerin behemehal yanla.. 
l'mda nüfus cüzdanları ve okulda ise okul vesikaları bulunacaktır. 

S - 331 doğumlu Erat son yoklamaya celp ve davet yerine ka· 
im o1mak üzere ilan olunur. (2665) 1-4172 

İmar i\lüdürlüğünden: 
Asağıda kaydı çıkarılan hanenin enkazı 23. eylill 93S pazartesi 

günü saat on beşte bilmüzayede satılacağından taliplerin İmar Mü. 
dürlüğündeki komisyona müracaatları. (2639) Muhammen 
Kimden istimlak bedeli 

e;füdiği Mahallesi Sokağı Ada No. Pariel No. Ura 
İsmail Hakkı İmam Yusuf Akdibek 185 t 200 
mUsterekleri 1--4155 

ULlJ~ 

Milli Müdafaa Vekiile:i :~ı Devlet J)cnıir yolları 
Satmalnıa Komi~yonu , 

tlanlan ~~ 

ve liınanları 
Uın11n1i i\lü<lürliiğündcn: 

~ 

lLA N 

Kalöriferlere konulacak tas. 
fiye cihazlariyle kalörifer kaza
nı tamiri kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 9484 lira 50 kuruştur. Ke. 
şif ve şartnamesi bedeli karşılı· 
ğrn~a inşaat şubesinden alına. 
caktır. 

thaleş~ 27 _9_935 cuma , günü 
saat 11 dedir. İlk teminat: 711 
lira 34 kuruştur. Eksiltmeye gi· 
recekler 2490 sayılı kanunun 2.3 
üncü madde1erinde istenen bel. 
gelerle birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını havi zarflar en geç 
olarak ihale saatmdan bir saat 
evveline kadar M. M. V. satınaL 
ına ltomisonuna vermeleri. (2559) 

1--4023 

BtLtT 

1 - Dır metresine biçilen eder 
500 kuruş olan 7000 mere haki 
elbiselik kumaş kapah zarfla ek. 
siltmee konulmuştur. 

2 - İhalesi 27.9-935 cuma gü· 
nü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 175 kuruşa ko. 
misyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
2625 liralık ilk inanç parası mek. 
tup veya makbuzlariyle 2490 
sayılı kanununun 2 ve 3 ün. 
cü maddelerinde yazılı belgeler· 
le birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatmdan bir saat evvel M. 
M. V. Satın Alma Ko. na verme-
leri. (2543) 1--4022 

BlLtT 

1 - Bir tanesine biçilen eder 
300 kuruş ofan on bin ila on beş· 
bin tane kilim kapalı zarfla alı. 
nacaktır. 

2 - İha1esi 30-9.935 pazartesi 
günü saat 11 de M. M. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 225 kuru a a · 
dı geçen Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
3375 liralık ilk inanç parası mek. 
tup veya makbuzlariyle artırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 lin. 
cü maddelerinde yazdı belgeler· 
le birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatmdan bir saat evvel M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(2542) 1-4021 

BİL İT 

1 - Bir danesinc biçuen ecıer 
2800 lira olan altı tane kamyonet 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak 
komisyondan alınır. 

3 - İhalesi 28..9.935 cumarte· 
si günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
1260 liralık ilk inanç parası mek. 
tup veya makbuzlariyle 2490 No. 
lu kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerind,eki belgelerle birlikte tek. 
lif mektuplarını ihale saatmdan 
bir saat evvel M. M. V. satın 
a1ma Ko. na vermeleri. (2539) 

1-4019 

BİLİT 

1 - 50 metre mikabı gürgen 
kalas açık eksiltmeye korunuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
2000 ilk inanca parası 150 lira. 
dır. 

3 - İhalesi 14.10.935 pazar. 
tesi saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye g.ıreceıklerin 
2490 sayılı kanunun 2,3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgele. 
rile M. M. V. satın alma komis. 
yo;'una varmalarr. (2634) 1--4201 

BİLİT 

1 - Beher kilosuna bicılen 
eder yüz yetmiş altı buçuk- ku. 
ruş olan otuz bin kilo pamuk 
çorap ipliği kapalı zarfla eksi t. 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 11.10.935 cuma 
günü saat ıs dedir. 

3 - Şartnamesi 265 kuru~a 
M. M. V. Sa. Al. Ko, dan verilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
3971 lira 35 kııruşluk ilk inanç 
paralarile birlikte kanuni şekil. 
de hazırladıkları teklif mektubu 
ile birlikte .ihale aaatından bir 
saat evet M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (2678) 

1--4205 

imtiyaz sahibi ve Ba~u 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı ldare eden 
Yazı işleri MUdilrll Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civarında 

1 
Uluı Basımtvind• basılmrş· 

L tar. 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasrfları ve yerlerı ve her gı.ırnp içir. İcap edeı. muvakka~ lcnıt. 
nat paralan aşağıda yazılı olan balast 30.9.935 pazar tesl günü aaat r.ınJıı. irnpah zad usnliyle ve 4 gurup 
olarak ayrı ayrı Haydarpaşn cla Devlet demir yolları ı. inci işletme mtifcttişlıği binasında satırı alrnac:ak. 
tır. 

Bu .işe girmek istiyen1erin aşağıda her gurup yanı gurnbu te:;ıkil eden kısımların hitalarında göstenleıı 
mikdarlarda muvakkat teminatları vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikala rı ve kanunun 4. üncü mad
desi mucibince işe girmeğe kamınl bir manileri bulu nmadığma dair beyanname ile şartnameye uygun o · 
larak her gurup i~in ayrı ayrı teklif mektupları aynı gün saat 10 a kadar Haydarpaşada komisyon reis1ı · 
ğine vermeleri lazımdır. 

G1.1rupları teşkil eden kısımların mikdar ve vasıflarına göre muhammen bedellerile değiştiğinden hec 
guruba ait teklif mektuplarında gurubu teşkil eden kıscmlar i~in ayrı ayrı fiat vermelidir. 

Bu bapta fazla izahat almak istiyenler Haydarpaşa yol baş müfettişliğine müracaat edebilirler. İşe gi. 
recekler şartname ve mukavelenameyi Haydarpaşada yol baş müfettişliğinden Ankarada yol müdUrlüğiin.. 
den ve Eskisehirde 4 üncü şube şefliğinden parasız alabilirler. (5356) 

Grup Kila Muhammen 
No. Hattı metresi miktarı bedeli. L. teminatı 
l Ş.2.H.P .• Eskisehir 147.800 24000 3~000 2700 

3 ,, ,, 258-000 4000 560( 420 
2 S Eskişehir Ankara 479-300 lOOOO 11000 825 

5 .. ,, 536·600 10000 15000 1125 
39.970 4000 4000 300 
90. 91 3000 3000 22S 

3 4 ,, Afyon 
6 ,, .. 

114-950 4000 3600 270 
183·000 4000 3200 240 

XI Kiltahya.Bahke3ir 
12 .. 

4 
,. 

63000 81600 

Çanaliliale jandarma mektepleri 

evsafı 
Kırma oca.k 

ta§'l 
., .. .. .. ,, 

•• .. 
" •• ,, ,, 

foplama kırma 

sabnalma komisyonu reisliğinden: 
Tahmini Muvakkat 

bedeli teminat İhale 
L. K. L.%7,5K. günlemeci uunu saatı 

Nasd olacağt ve hangi 
birliğe aid olduğu Erzakm 

Has ekmek 
Kilo 
893650 89365 6702 38 30.9.935 Pazartesi 15 Kapalı zarfla Ç. Kale Jr. birliklerfn.. 

dedir 
Has ekmek 215000 21500 1612 50 30.9.935 Pazartesi ıs Gelibolu. Kapalı zarfla 
Odun 1,775000 13312,50 998 44 30.9.935 Pazartesi 15 Ç. Kale kapalı zarfla 

1 - Çanakkale 1, 3, 9, 10 sayılı jandarma okullarl yle J. Hastanesi ve Gelibolu 11 saydı jandarma oku.. 
luna 1.9.935 ten 31.8.936 günlemecine kadar senelik ihtiyaçları olan yukarda yazılı ekmek ve ·odunun hi.. 
zalarında gösterilen güntemeç gün ve saatlerde Ça nakkaie Belediye Dairesinde salfilıiyettar komisyon-
ca eksiltmesi yapılacaktır. · 

2 -Teminatlar ihale günü saat 12 ye kadar Malsa ndığma yatmlmı teklif mektuplariyle makbuzlar 
saat 14 de komisyona teslim edilmiş olacaktır. • 

3 - Şartnameler Ankara, İstanbul ve Çanakkale Jandarma satın alma komisyonlarında parasız gös. 
terilebilir. (5627) 1--4147 . 

lfualıl{ 

Bakkal dükkanı 
ve kahve 

Koçzade apartmanı ve 
kulüp sineması arkasında 
bakkal dükkanı ve kahve bir 
y:::I için kiralıktır. 1064 nu
marava telefon edilme-lidir. 

Göz mütehassısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASAGUN 
Anafartalar caddesi Zenit 

saatleri mağazası üstünde pa.. 
zardan başka her glin sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Salı günleri voksuzlara 
parasız. 

Doktor 

Ali Maruf t1nver 
DERİ, FtRENGl VE BELSO· 
ôUKLUOU HASTALIKLARJ 

MÜTEHASSISI 

Tahakhane caddesi başında Al 

tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 
hergün 9·13 ve 15-20ye kadar 

kabul eder 

Türltlye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından: 

Boğazlıyanda Kozan köyü muallimi Bay Mustafa Ni
yazi adına yazılı D sınıfından bir hisselik 26312 numaralı 
bankamız asli hisse senedi postada kaybolduğundan ba 
senedin artık hükmü kalmadığı ve başka numara ile Bay 
Mustafa Niyaziye yeniden sened verildiği ilan olunur. 

1-4216 
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' 
Anatartalar Caddesinde Zincirli Cami karşısmdakıi "İŞ 

BÜROSUNUN" bu kere yeni kamyonetlerle. teşkil ettiği 
Nakliyat .Servisi her tUrlU inşaat malzemesiyle eşya naktiya. 
tını uygun fiatlarla çabuk ve güvenli olarak icra etmekte ol. !§ 
duğunu sayın halkımıza bildirir. Not: Büyük ve küçük inşa. ~ 
at için taş, tuğla. kum ve sairenin götUril olarak verilmesi m 
taahhüd olunur. 

Tel: No. 2037 i 
~ M Uessisi: Kerim Ertaç 
§ 
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Toru acı alınacaktır 
Asl{eri Fabril{alar 

Umumi ~Iüdürlüğünden: 
Kmkkale fabrikaları için tornacı alınacaktır. İsteklilerin im· 

tihan olma mahalleri bilahare bildirilmek üzere bir istida ile U-
mum Müdürlüğe müracaatları. (2469) 1-3961 

Cx1xJ:r1x1x1,:JCx1x1x1x1x1T1xJ:r1xix1x1,:J 

HER SENE BiR ÇOK KİMSELERE ZENGiN iKRAMİYELER DA GITAN 

Türk Maarif Cemiyetinit 

B .. y •. k eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

• 

ikramiye: 15.400 lira 
BİR BİLET BlR LlRADlR. BVT VN PiYANGO SATICILARINDA BULUNUR 

1 i SİNEMALAR 1 
[ YENi 

Pek yakında fevkalade bir prog
ramla açılacak olan yeni sinema· 
nın ilk muhteıem eserini ıabır -

şızlıkla bekleyiniz. 

BUGUN BU GECE 
(KULU~) 

Garry Grant - Frances 1.h ..... c · no· 
si ta Moren o taraf mdan 

temsil edilen 
AVLANAN GÖNÜi.: 

Fransızca sözlil 


