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Kamuta~· l birinci te§rinde kıı aev,.e&I 
toplmıtrlarma başlıyacaktrr. - Diin tovla
ııcm italywı J.uıbinesi bir bildiriğ çıkardı. -
l fosfor sosyetesi mmmblesi toplantısım ~eri 
brmhtı. - R. GfürılJiiş u(·altla Berlirı'e gitti. 

Her yerde 5 kurus 

Gündelik 

'ERGILER 
Biz, bütün cumuriyet büdcele

rini memleket kaynakları üstüne 
kurmuşuzdur. Dahası var: Biz, ye
ni Türkiye dediğimiz modern 
memleketi yalnız büdcemizden 
yapıyoruz. 

Italyan kabin Kamutay 
salı günü toıJlamyor 

• 
Si ir bi • \ıl 

r ç 
İlk toplantılarında çıka

cak kanunlar nelerdir? 

İtalya anla~mazlıfu e:enisletehilecek~ her S(~ydeıı sakınat·ak - . ., ~(._) ' '· 
l\falidonald, İngiltere Stresayı Jaşatmıya çaltşmal{taclır, di~1or 

imparatorluk aylık vermekten 
başka bir şey düşünmezdi: Sultan 
Aziz devrinden 1908 devrimine 
kadar ödünç almamışsa da, her yıl 
bir kaç ay maaş da vermemiştiı·. 
1908 den sonra ise, her ay maat 
verebilmek için Finans Bakanla· 
rmı Paris Berlin ve Londra pi
yasalarında ödünç para peşinde 
koşturmuştur. 

Cumuriyet haznesinden kimse
nin alacağı yoktur. Hiç kimseden 
ödünç almayan cumuriyet büdce
sinin, maaş masrafı dıımda, mem
lekette neler yapmış olduğunu bi
liyoruz. 

Bir vakitler Türkiye' de vergi
lerin pek ağır olduğunu söyliyen
lerden ulusal müdafaa masrafla .. 
rı ile tarım, ekonomi, endü&tri, 
sağlık, baymdırhk masraflarım 
nasıl karşılıyacaklarmı sorduğu -
muzda, ordu için, '' - Bundan 
sonra harh olacağına inanıyor • 
musunuz?,, , ötekiler ıçm de ı 
'' - Avrupa' da kredi bulmanın 
yoluna bakmalıyız!,, cevablarını 
alırdık. Bugün, bütün Türkiye' de, 
hu iki sözden birini söyliyecek 
olanların akıllarından şüphe et -
miyecek kimse kalmamıştır. 

ismet lnönü'nün, daha geçen· 
lerde, bütün halkı hava güveni
miz için hüdce dışı yardımlara 
çağırdığını unutmamrtızdır. Ya -
ni, büdcemizden yapmakta ol ~ 
duklarımız bile, vakit geçirmek
sizin, yapmak zorunda olduğu -
muz işlerin hepsi bile değildir. 

Hükü ıet, her gün değişen 

· buhran şa . tlarına ve memleket ih
tiyaçlarına göre, günü gününe, 
vergileri düzeltmek yolundadır. 

Bu başka bir mesele, halkı, ağır 

bir yük altrnda ezilip gittiğ·,~ 

inandıracak yazılarla, onu sömür· 
meğe çalışmak ayrı bir meseledir. 
Halka söylenecek hakikat şudur: 
Cumuriyet hükümeti, halkçı bir 
partinin hükümetidir. Halk, bu hfi
kümetin kPndinden istemekte 
duğu yardımın, istenmek lazım 

gelenin en azı olduğunu bilecek, 
. fakat, gene hükümetin. haksız, 

- yolsuz veya bugünkü ihtiyaç ve 
zorağlara uymayan şartları değiş
tirmek için hiç bir girişimden ge 

- ri kalmadığına da inanacaktır. 
Vergi demagojisinden hakika

ten uzaklaşmak lazımdır. Halk, 
yarınki kanun şu veya bu vergiyi 
nasıl düzeltirse düzeltsin, bugün
kü borcunu son santimine kadar 
ödeyeceğini unutmamalıdır. 

Yapılacak olan daha İyi c · 
biyat, şimdiki arsıulusal durumun, 
ve memleketin tez ihtiyaçlarının 
hakikati ne olduğunu göstermek. 
halkın ödemekte olduğu paranın. 
kendi şerefi, hayat ve yurd güveni 
için en hafif sigorta masrafı oldu
ğunu kendine anlatmaktır. 

F. R. ATAY 

Kamutay 1 birinci teşrin sah 
günü kış. devresi toplantılarına ba~ 
hyacaktır. Başbaknm ve bakan -
larrn yurd içindeki etüd gezileri • 
nin sonuçları olarak; Kamutaya 
s,.vkedilecek bir çok önemli ka -

Kamutay başkanı B. Abdülhalik I<enJa ' 

nunlardan öne~; geçen devrede bi · 
rinci görüşmeleri yapılan veya ko· 
misyonlardan çıkamıyarak bu 
devreye kalan kanun projeleri gö · 
rüşülecektir. 

Kamutay genel sekreterliği. 
komisyonların çalışmasını göste · 
ren iki rapor hazırlamıştır. Bu ra
porlarda 1 mayıs 935 den 14 hazi
ran 935 e kadar Kamutay komİs · 
yonlardan geçen projeler, önerge
ler, tezkereler ayrı ayrı gösteril -
mekte ve ı:-:eçirdikleri evreler izah 
edH,,.,ektedir. 

İlk toplanhlarda görüşülecek 
olan kanun projeleri arasında şun
lar vardır: 

Posta, Telgraf ,Telefon İ~ya:· 
larmm zincir1eme kefillik borç

(Sonu J. üncü sa_vdada) 

İzmitte hulıınaıı 

esl~i e~erler 
lzmit, 28 (A.A.) - Kağıt fab

rikasmın altında ve yakınında ya
pılan kazılarda doğu Roma İmpa
ratorluğuna aid olduğu sanılan 
türlü eski eserler çıkmıştır. Bun -

.lar, testi, çanak, küp, kandil, ya
zıh ve yazısız ufakh büyüklü mer · 
mer "sütun başlıkları, işlemeli ta:z 
lar ve külçe halinde madeniğ par
çalardır. 

Bav Gömbösün Al -. ' 
manya yolculuğıınun 

)ıpf)efi 

Berlin, 28 (A.A.) - Hav. ' 
aytarından: Sıyasal çevenler, B. 
Gömböş'ün Almanya gezisinden 
bir alman • macar uzlaşması çı -
kıp çıkmıyacağmı soruşturmakta
rhrlar. 

Bir yandan, B. Gömböş, B. Gö
ring ile birlikte, doğu Prusya 

1'arım Bal{anı sında a vıana dursun, onunıa be 
raber gelmiş olan ikiyüksek ma -

U. T •ti• car işyarı, başbakanın pazardan 

Cenevre, 28 (A.A.) - On Ü'ı-
ler komitesi bu sabah toplanmış 
ve perşembe günü tekrar toplan
mak üzere dağılmıştır. 

Habeş is tana gözcüler gönder · 
mek meselesine bakacak olan üç
ler pazartesi günü komiteye bir ra
por vereceklerdir. 

Orı ii<;ler J.wmitesinin raıwrwula 
"''ler t'lll" .' 

Londra, 28 (A.A.} - Haber 
alındığına göre, 13 ler komitesi • 
nin raporu, İtalyan • habeş anlaş
mazlığının bir tarihçesini, konsey 
komitesinin bu anlaşmazlık hak -
kındaki görüşlerinin bir özetini 
ve bundan başka içinde zecri ted
birlerin mevzuu bahsedilmiyeceği 
tavsiyeleri ihtiva edecektir. 

1.-ıl.·encleri~·etlc~ toplarımı in!!ili:: 
clonatımwn 

Kahire, 28 (A.A.} - İngiliz 

Sayıın güııünün 
l>üyül<lüğü 

lsmail Habib 

Musolini demişti ki: 
- Eğer Fransa'nm nüfusu Al

manyadan yirmi milyon az olma
say":lr cihan harbı olmazdı. 

Boş sözler çoktur, hakikatlara 
gebe olan sözler az; bu söz azların 
da azı olsa gerek. Bu yirmi mil
yonu karsılamak için Fransa 
dünyayı y;nına topladı. Fransız
lar yirmi milyon fazla olmadıkları 
icin dünya harbmda insanlık yir
~i milyon kurban veriyor. 

Bügün Almanya yirmi milyon 
fazladır. Diğer alınanlarla beraber 
Avrupayı tek . coğrafya. üstünde 
yetmiş beş mılyonluk ?ır cermen 
yığını kaplıyor. Y enenın korkusu 
ve yenilenin korkutuşu bundan. 
Kültürü denk gibi görünen ulus
lardan her birinin ne kadar oldu
o unu söyle, o ulusun ne olduğunu 
b • 
söyliyeyım. . 

Eski emperyalızm Y.almz zen
ain olmak içindi ve y,alnız kuvve
~in hakkı ile yapılırdı. Şimdiki 
emperyalizm, nüfu~u ~oprağına 
sığınıyanların top~agı nufusundan 
geniş olanlara goz koyuşudur. 

Sonu Sinci sayıfada 

İngiliz donanmasıııı 
l{uvvetlendirmel{ 

• • 
ıcın _, 

Londra, 28 (A.A.) - Deyli 
Ekspres, İngiliz ordu, donanma ve 
hava kuvvetlerinin yeniden cihaz
landmlmasım sağlamak için 150 
200 milyon sterlin liralık bir ö -
di.inç alınacağını haber veriyor. 

Bu gazete, bu ödünçten gaye, 
daha büyük bir donanma yapmak 
olmachğım söylüyor ve: 

" Bu ödünç alınacak olursa. 
bu ise yaramıyan gemileri ve bu 
cümleden olarak, fazla eskimış 
bulunan 12 parça zırhlıyı yenile
meğe yaratılacaktır.,, diyor. 

B. Talı~in Uzer il yeye gı 1 
sonra B. Hitler ile yapacağı görüş-

Ordu 28 (A.A.) _ Tarım melerin zeminini hazırlamak üzere Ücüncü Genel Enspektör B. 
' d ·k' ·· ·· l' · Berlin'e gitmişler ve orada sıya - Tahsin Uzer Erzincana gelerek Baltam ilimiz e ı ı gun onem ı ın· k l . 1 1 

diretnotları Rinovn ve Hud İsken 
deriye önünde demirlemişlerdir· 

Liman etrafına büyük menzil-

1 

........... ~ ...... -.................. -·····~·-·······~~-···-~···~····-ı 
I talya kabınesı hır ı 

1 

ı bildiriğ çrkardr i 

l
if Roma, 28 ( A.A.) - ltalyan 1 

kabinesi bu sabah toplanmt:j l 
f 

ve B. Musolini uzun uzadıya 
izahlarda bulunarak uluslar f 

ı sosyetesini kendisini bek/iyen i 

1 

soravlarla karşı karşıya bırak- f 
mıştır. ı ı 

f Resmiğ bildiriğde deniyor i } 
': ki: '' İtal.ya1nın İngiliz asığla - ı 
rında ne bugün ne de ile1·isi 

1 

için hiç bir gözü yoktur. İtal- iı 
ya, Habeş - /tal.ya anlaşmaz- I 

1 
lığını genişletebilecek her şey. : 

1 den de sakınmaktadır.,, i 

l l.

l Bildiriğde italyan ulusu ·· 
nun bir blok halinde faşist 
devrimi ülküleri yanında top· f 
lanmakta oldut;u ve bunu ta - i 
rihte ıröriilmedik bir sivil se - f 
ferl,erlikle göstereceği ilave J 
edilmektedir. i 

li toplar konulmuş, donanma ve 
uçakların katımiyle manevralat· 
yapılmştır. lskenderiye limanı bir 
demir ağla kapatılmış, yalnız ge 

ı·ohfon: 

• 

milerin girip çıkmaları için dar 
bir geçit bırakılmıştır. Rıhhm'\ 
büyük miktarda harb gereçi çıka
rılmışhr. 5 günde 170 uçak gel -
mistir. 

..;111r11mu anlatan B. Mak Donaıa 

Mısır sübakam 18 bin kisilik 
Mısır ordusu mevcudunun d·aha 
artmlmadığını söylemiştir. 

Batı &Xmrmda durum normal. 
dir. İtalyanlar sınır boyunca üç 
sıra dikenli tel koymuşlardır. 

(Sonu 2. el ~a.vrftıda) 

iki Arsıulusal Panayır 
. Balkanlara giden arkada~ımızdan: 

lzmir'den sonra, bir ay arayla, 
Selanik arsıulusal panayırını ge
ziyorum. iki dost ulusun aynı ça· 
lışm~ alanında gö,sterdikleri var-

lığı ve canlılığı k1yaslama imka
nım bana verdiği için bu ziyaret
ten çok memnunum. 

Bu panayır Selanik'te §imdiye 
(Soa.u 2. ci sayıfada) 

1 lerle temasa germı"şler iki gün a ıp mce eme er yaptık-celemeler yaphktan sonra yanın - sa çeven :r • 

h k d' tan sonra dün Erzurum'a hareket Selinik panaymnda (yukardan a~ağrya doğru) Mısır, Japonya, 
dakilerle birlikte bu sabaÜ~;a~ra~~-·-r_. -~~~~~~!3:~---.L~!!iliW!::.... ________ ....._ ___________ ..4.1:_.....,ı....ı.,..-...J.....ı..~----~----------ü , • · • (Sonu S. inci sayıfada) etmi fir. volivle Fatsa ve nye ye gttmı tir. 
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iÇ :Sözun gelişi 

Vatanı anlayış HABERLER K4.tmutay salı güu~ 

topiamyor 
- Bizi gönderecegıniz illerin 
köylerine i!.Önderin, diyen genç 

öğretmenlere - /"ıT AN BUL TELEFOfl!LAR;' : 
Ao>w'"'+ 

Kendisi gürül gürül renksiz 
rakı içtiği halde "yakut renkli,, 
şarap tasvirleri yapan eski d;van 
şairi için vatan, ya "meyhane kö
şesi,,, yahud da kafese konma~a~ 
önce bülbülün dolaştığı koru ıdı. 
1908 devriminden sonra albay
raklarımızın üzerine işlenen bu 
kelime, eski divanlarda ancak yu· 
karda sö.ylediğimiz anlamlarda 
kullanılmıştır. 

Vatan kelimesini ilk önce ger
çek anlamında kullanan şair Na
mık Kemal de onu bir ayağı Me
dinede, bir ayağı Kerbela "meşhe
d"inde bulunan tuhaf bir Rodos 
heykeli ve kabede siyaha bürün
müş bir hacı ~ibi anlattı. 

Tevfik Fikretin Amentü'sünü 
ve içindeki şu beyiti bilirsiniz: 

Toprak vatanım. nev'i,-beş~r mille. 
tım. ınsan, 

İnsan olur, ancak, bunu iz'anla, 
inandım. 

.Jsmanlı Maarif nezaretine küs
tüğü için Rumeli hisaı:ında bir a
merikan şatosun~ ~ekı_J~n bu e~e
biyatı cedide şaırı, bırıci1c ogla 
HaJUk'u bu amentü ile yetiştir
miş, ona vatan hakkında ~-u fikri 
vermi-:ti. Oğlu da buna gore ye
tismekte kusur etmemiştir: Bu
gün mühendis H alfık, aTI?eri
kan toprağına vat.~n v~ a~~rı~an 
labrikacılarınm kumesıne mılle-
tim., diyor. 

ittihatçı Türkiyenin gençliği
ne türkçü ve hececi Ziya Gök AlJ?, 
vatanr aruz vezniyle şöyle tarı! 
etti: 

Vatan, ne Türkıiyedir tilrklere, ne 
Türkistan 

Vatan, büyük ve müebbed bir ülke. 
dir Turan. 

Bu beyti lisede ezberledikten 
sonra Çanakkale, Irak, Kal kas ve 
Filistio savaş boylarrna koşan ter
bıyıklı türk genci, acab~, o~a~ard~ 
"müebbed Turan ülkesı., ıçın mı 

can vermiştir? 
1 ttihad ve terakki sadrazamı 

Said Halim pa§anm da vatan ta
rifine giriştiğini bilir misiniz.? . 

"Müslümanın vatanı, şerıatın 

hüküm sürdüğü yerdir.,. tarifini 
harb yıllarında bu seyrek saka!lr 
Mısır prensi yap~;ş!!r. B~. ta~1!: 
göre Lavrens'in hukum surdugu 
Arabistanı, halife ordularını tepe
lemek için ordu ordu asker veren 
bircok islam ülkelerini, ~eriat ora
larda hükiim sürüyor, diye vatan 
mı tanımalıydıki' 

Bundan yedi, sekiz yıl önce iz. 
mitten veyahud onun ilçelerinde~ 
birisinden ikdam gazetesine hır 
mektup gönderen genç bir öğret
men hatırlıyorum. 

Bu delikanlı, lzmitten gurbet 
elleri ve hasret veren ülkeler gibi 
bahsediyordu .... 

* ·; .. ı. 
Bu geçmiş anlayı§lardan, bu 

eskimiş görüs.Jerden bugün ne ka
dar uzaklaşmış olduğumuzu, .bu 
satırların saçlarına ak düşmüş ya
zarı. sizden öğreniyor çocuklar. 

Siz, öğretmen eliyle onarılmak 
için yıllar ve yüzyıllar~ı~ . b~~le
yen türk köyünün. s~vgısın~ ~orpe 
ve sıcak yüreklerınıze ne ıyı yer-
le~irmişsiniz. 

Türk yurdunun hiç bir parça
smm öteki parçasından ayırd e
dilmiyeceğini anlatmanız, yakın
da kavusaca~ınrz köylü yavrul~
rından cince bize verdiğiniz bır 
ders oldu. 

Yabancı illerde içime hasret 
biriktiren bir geziden dönüşüz;ıde 
ulak bir köy çocuğunun yan~gmı, 
bayrağımı öper gibi öpmüştu:;ı. 

O yavrulara bugün gönul!.er 
dolusu inan ve heyecanla Atatur
k'ü siz anlatacaksmız. Bu, haket-
tiğiniz büyük mükafattı:,. . 

1 
Biz almlarmızdan opelım ve 

tarih ;izi kıskansın çocuklar. 
M. Nnrettin ARTAM 

Ehli hayvan sergisi 
İstanbul, 28 - İstanbuldaki 

ehli hayvanlar sergisi birinci teş
rinin birinde açılıycr. 

Dört genç kayboldu 
İstanbul, 28 - c~çcn CUQ-la 

Şahabeddin, Sabahaddin, ,~sım ve 
Ali adında dört gene; Y enıbpda 
bir sandala binerek adalara do.~.ru 
açılmı~lar, hala dönmemişlerdir. 
Polis tahkikat yapıyor. 

İstanbulda ha va durumu 
İstanbul, 28 - Yağmur durdu. 

Ona kadar düşen hararet derece
si bugün öğleden sonra on beşe 
çıkmıstır. 

Y alovanın planı 
İstar~.bul, 28 - Yalovanm pla· 

nım yapan fransız uzmanı B. Prost 
buguünlerde İstanbula gelecektir. 
Uraym B. Prostla İstanbul pla
nım yaptırmak için bir mukavele 
imzalryacağr söyleniyor. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza örgütü biri ölü 47 kaçak
çı, 854 kilo gümrük kaçağı, 2 tü
fek, 1400 çakmak taşı, 350 defter 
siaara kağıdı, 66 kağıt lira, 14 ka· 

b • • • 
çakçı hayvanı ele geçırmıştır. 

İstanbul gazetel~ 
rinin başyazıları 

de B. Abıdin Da
Cumhuriye( ver şunıarı yazı -

yor: 
« Bazı fransxz gazetelerinin habeŞ-

lilerden Eritre veya Somali hududun.. 
da bir hadise çıkarmasını dört gözle 
bekliyenleri ve italyanlara böyle hadi
se çıkartmanın yolunu butmalarmr a -
deta zımnen tavsiye edenler var. Ha -
beş imparatoru da böyle bi,r hadiseden 
korktuğu içindir ki askerlerini hudut. 
tan 30 kilometre geri çekmiş ve Ha -
beşistana bitaraf bir komisyon gönde

rilmesini istemiştir. 
Şimdilik, on üçler komitesinin ra • 

porunu ve bu rapor üzerine k.onse -
yin vereceği karar karşısında, Italya. 
nm alacağı vaziyeti beklemek lazım 
geliyor. Bazı fransız gazetelerinin bir 
can kurtaran simidi gibi bekledikleri 
bir hudut çarpışmasiyle işler büsbütün 
habeşli saçına dönmezse, aşağı yukarı 

iki hafta daha bugünkü durum devam 
edecek demektir. » 

_ ..... da B. Ali Naci 
1 A ~ Karacan diyor ki : 

« Türk ordusunun bu memleketin 
kendi öz müdafaasından ve ulusal em
niyetinden başka hiç bir meselesi ol -
madığı ve olmıyacağı o kadar yazılmış 
bir hakikattiır ki, onu tekrar etmek bi
le zaittir. 

Habeşistan meselesi, bizi, uluslar 
sosyetesinin bir azası olarak ve diğer 
aza kadar - ne eksik, ne fazla - ala
kadar ettiğine göre, muhtemel hadise.. 
ler arasında Türkiyeden hususi bir su
rette bahsedilmesinin hiç bir manası 

yoktur ve olamaz.:. 

ZAM ftN da Zaman imz_a~ı 
.rl- yazıda da ~enılı· 

yor kı: 
«Vaziyeti şöylece hulasa edebiliriz: 
Anlaşamıyan iki taraf olan İtalya 

ile habcşin birbirlerine tecavüz etme
meleri için vaziyet alınmış bulunuyor. 
İki taraftan biri diğecine tecavüz t:de
cek olursa ona karşı misakın 16 mcı 
maddesini otomatik bir surette tatbik 
etmek lazım gelir. O zaman ya bu mad. 
de tatbik olunur ve bütün sosyete üye
leri mütecavizle münasebetlerini keser 
ve müsellah kuvvet kullanmak lazımsa 
onu da kullanarak mütecavizi tedip e
der, yahut hiç kimse bu maddenin tat.. 
bikine geçırez ve uluslar sosyetesi mi
sakiyle birlikte devrilip gider. 

Önümüzdeki günlerde karşxla!iaca -
ğnnız en mühim hadiseler bunlardır. 

Tarihi ve son derece ciddi anlar ya
şadığımızda şilphe yoktur. » 

Y urdda lıava 
durumu 

Tarım Bakaniıgr Meteoroloji 
enstitüsünden bildirilmistir: 

28.9.935 de Türkiyede hava du
rumu: 

$on 24 saat icinde Trakya ve 
Egenin İzmir ve 'Muğladan başka 
yerleri, Orta Anadolu, Doğu A
nadolusu ve Karadeniz kıyıların
da Rize, Ordu. Sinop, Zonguldak, 
Giresun bölgeleri yağışlı geçmiş
tir. Ölcülen mikdarlar metre mu
rabbaı~a Bursada 38, Sivrihisarda 
31, Kepsudda 27, Manisada 26, 
Dursunbeyde 24, Polatlı ve Tekir
dağda 22, Bolu, U !Şak ve Adapa
zarmda 18, Kütahyada 17, İstan
bulda 16, Beysehir ve Gedi.zde 15, 
An!{ara Orman çiftliği ve Afyon
da 13, İslahiyede 12, Eskisehir, 
Havraboluda 11. Edirne, Etime
sut: Bigada 10, Erzurum, Turgut
lu, Geliboluda 8. Bandırmada 7. 
Kastamonu, Ankara, Sarkikara
hisarda 6. Konya. Rize, Nazillide, 
5, Ordu, Sinopta 4, İsparta, Kars, 
Giresun, Aydında 2, Çorum. Ma
raş, Sarıkamısta 1 kilogramdır. 

Hava sıcaklığı hir gün öncesi
ne göre, bütün yurtta 2-11 derece 
arasında daha dli!~üklük göster
miştir. Yurtta en ziyade sıcaklık 
dereceleri Diyarbekirde 29, Antal
ya ve Kiliste 28, Malatya, Nazilli 
ve İzmirde 36 derecedir. 

Bugün Ankarada en yüksek sı
caklık 16 derecedir. 

Bu gecedenberi devam eden 
yağmur saat 14 e kad"r metre 
murabbama 15 kilo kadar su bı
rakmıc;tır. 

(Musa Dağı) filmi 
çevrilmiyecek 

Haber aldığımıza göre Metro 
Goldvin sinema sosyetesi "Musa 
dağında kırk gün .. ismin~e~i fil
mi cevirmekten vaz geçmıstır. Bu 
hab~r Ankarada ve Türkiyede bü
yük bir hassa:iyet~e. karsılcı.nmış, 
Amerika hükumetının ve Metro 
Goldvin sosyetesinin bu suretle 
türk ulusuna karsı göstermis ol
çl.uklan dostluk ve hak severlik 
takdir ve hosnudluk uvandırnuş
tır. (A.A.) 

Yeni bir endüstri 
iml{am beliriyor 

Trabzon ba
lıkçılık ensti
tüsü uzman
larından B. İs
mail Trabwn
da, bir balık de
risi ve gübresi 
fabrikasının a
çılmasını, öner
gemişti. B. İs
mail Ekonomi 

B. lsmaiJ Bakanlığı ile 
bu iş hakkında görüşmek .uz.e
re ötey gün şehrimize gelmıştır. 
Kendisini gören bir arkadaşımıza 
bu işin imi;:anh oir şey olduğunu 
ve yunus ba 'ıklanndan çıkarıla
cak podösüedlerin yırtılmadığmı, 
bozulmadığını ve aynı zamanda 
su geçmediğini söylemiştir. Uz
man beraberinde yunus balıkla
rının derilerinden yapmağa mu
vaffak olduğu bir çift ayakkabı ile 
birkaç parça örnek getirmiştir. 
Haber aldığımt7.a göre Ekonomi 
bakanh~ı. bn is h~ 1-kmdaki ra
porlar üzerinde incelemeler yap
maktadtr. B. İsmailin yunus balı
ğı deri!-\inden podösüed Türkiye
de ilk clefa olarak yapılmr~tır. 

İ2mirde incir - üzüm 
satışları 

İzmir, 28 ( • .\.A.) - Borsada hu 
hafta icincle 5 kuru~tan 17 kuruş 
10 paraya kadar 34.288 çuval üzüm 
ve S kum~tan 16 kuruşa kadar 19. 
bin 220 cuval incir s::ı.tılmlştır. 
Mevsim bac:;langıcından bu~üne 
kadar satılan i.izümler 218.742 çu
valı bıılrnu"'tnr. 

Ana caddelerden araba -
lar geçmiyecek 

Sehrimiz urayı bir süredenberi 
yap; i~lerinin cokluğunu göz ö
nünde tutarak asfalt ve ana cad
delerden atlı arabaların geçmesi
ne izin vermişti. Öğrendiğimize 
göre son günlerde inşaatın azal
ması dolavrsile bu izin tekrar ge
ri alınmıstır. Bundan sonra gene 
eskisi CYibi atlı arabalar sokak ara
larmda°n dolasarak işliyecekler
dir. 

B. Sami Çölge çen gömüldü 
Çankırıda öldüğünü yazdıgımız B. 

Sami Çölgeçen'in cenazesi, bildirdiği. 

· g:·bi Ankara'ya getirilmiş, saat 12. 
mız ~ • 
buçukta Hacıbayramdan kaldırılarak 

törenle Cebeciye gömülmüştür. Cenaze. 

de Halk Partisi Genel Sekreteri R. Pe. 

ker, Kaınutay başkanı B. Abdülhalik 

Renda, Ki.iltür Bakanı B. Saffet 
Arıkan, Tekitler Bakanı B. Ali 
Rana Tarhan, Cumuriyet Halk Partisi 
genyökurul üyeleri, saylavlar ve ölü. 
nün birçok dostları bulunmuşlardır. Re. 
simlerimizden üstteki cenaze alayını, 
alttaki cenaze alayında bulunanları 

göstermektedir. 

(Başı 1. ci sayıfadM) 
ları hakkında kanun projelll: oa • 
yıodırlık komisyonunca olriuğu gıl>i ka· 
bul edilmi§ ve genel kuntla 11;nulmu~tur 
projeye göre, 1313 yrlında danı,tıyuı 

bir kararı ile zincirleme aefiUiğe bağla
nan posta i~yarlannm; gerek cih•n !ı"r
bi, gerek erkinlık savaşı 11ralanr:de "lan 
"irtikap ve sui istimal,. suçlar•nıl.:ıfl do
layı devlet hl\zncsindc-n ılınan parayı 

bugün ödemekıe olan lll!~r1ann; zincir
leme kefillik borclularm yelcf\nunun an· 
cak dörtte biri olduğu işactt edilmekte 
ve zaten aylıkları az olup güçlükle geci
postacılarrmızrn bu kötü durumunun clU· 
zeltilmesi istenilmektedir. Zincirleme 
kefil olanların dörtte il!:_:ll tUrlil sebeblcr
Ie - ölmüş, smrr dışı kalmış, ertilrten av
nlmış olarak, finansal soravdan beri -
lenmiş olduklarından bayındırlık komis
yonu projeyi olduğu gibi onamıştır. 

Bundan başka zirai kredi kooperatifleri 
kurulması hakkında kanun projesiyle, 
demiryolları teknik birliği hakkındaki 

kanun projesi, eylQl, birinci ve ikinci 
teşrin aylarına aid Uç aylık rapor, bi • 
rinci kanun 934: şubat 935 aylanna aid 
rapor, finana bakanlığı örgüt ve ödevle
ri hakkında kanun projesi, askerlik yü
kümü kanununun bazı maddelerinin de· 
ğiştirilmesi hakkmdaki kanun projesi, 
mart. mayıs aylarına aid üç aylık hesab 
raporu, Gümrük ve Tekitler Babnltğı 
ödev ve kuntluş kanun projesi, kapatıl
mış olan öksüz yurdlan genel direktör
lüğü sağış direktörü B. Ahmet Lütfi 
hakkında sağışkur komisyonu raporu, 
Düzcenin Nuhviran köyünden Mustafa 
oğlu Emin, ve Akyazı Beynevit köyün-
den Mustafa oğlu Zekeriya'nın 

ölüm cuasına çarpbnlmalan hak-
kmdak tü.,.e komisyonu mazbatasr, 
Sökenin Çı•ltikçi mahaUesinden Yusuf 
oğulfar-ndan Hacı Şerir oğlu canbaz Sü
leyman çavuş ile Kaçarlı kamunumııı 

Te1<cli köründen Kör oğ"ullarmdan Ati 
oğlu Hasan ve Avdrnm, Üziimlü kövl.ın
:ien Ali 'Rey oğtJllarından Siıleyman oğ
hı Hiis<>yin'in ölüm cezaları hakkr.,ria 

tüze komisyonu mazbatası, iki bin 
krrk bir sa'0h kanunun birinci ıe 

1452 sayılı kanunun be.~inci madd lcri
nin tefsiri hakkında teı:kere, 1331 sayılı 

kanunun 7 inci maddesiyle 146 savıh 

tefsir hükmiinim icra ve iflas kanununun 
33 üncü maddesi hükmü ile kaldırılıp 

kaldırılmadığına ve damc:;tayın kayobl

mus sahrslar mallarmm olduğu r.ibi <>'e
ri verilip verilmiyeceği hakkında 'Bac;h1-

kanhk tezkeresiyle finans ve tüze ko. 
mi-.vonları raporları. 

Süel hakyeri usulü kanununun bazı 
maddelerinin dcgistiritmesi ve 26 rn· 
C[ fıkrasına iki madde eklenmesi hak. 
kmda kanun projesi, tarımsal satış ko. 
operatif ve bidikleri hJkkındaki kanun 
projesi, vakıflar gen l direktörlüğü is. 
yarlarrnın aylıklarının birleştirilme ve 
denkleştirilmeleri hakkında olan kanu
na ilisik cetvelde bazı değisikJikJer va. 
prlması ve bir m!tdde eklenmesi hak. 
kmdaki proje, çiftciler kredi kooperatif
leri kurulması hakkındaki kanun proje
leri kamutayrn ilk toplantıları arasın. 
da çıkaracağı i"ler arasrnd·dır. 

ANKARA RADYOSU 
19.30 - Egitim aati: Dr. Halil Fi.kıet 

konuşuyor. 

19.40 • Musiki: 
Max Re ger: Sonatme 
Ferhunde Ulvi: Pıyano 

20. _ Yurdda g •i 
20.15 _ Musiki: 

Mozart: Sonate 
Ferhunde Ulvi: Piyano 
Necdet Remzi : Keman 

20.35 - Transmisyon 
20.50 - H'iberler 

Açık teşekliür 
Oğlum merhum kimyager Dr. Hadi 

Müştakın cenC"ze merasiminde bulun-
-ma.k ve taziye eylemek vıe derin acıları. 
mızı paylaşmak lı1tfunu esirgemeyen 
muhterem büyüklerle dostlara ve ar. 
kadaşlara ve kadirşinas gazetenizle azız 
halka ve gençliğe karşı şükran ve min.. 
nettarlık hislerimizin bildirilmesine 
muhterem gazetenizin delaletler.ini rica 
edermi. 

'Merhumun babası 
Dr. A. M~tak 

Eniştesi 

' Yusuf 



"A YIFA 4 ULUS 29 EYi.OL 1935 PAZ/lt 
~~----------------------------------------------._.. ______ ~ ...... ~----------~--------------~'!'!'1"'1...-_. .... _. ______ ,__ __________ _.. ____ _,_,_ 

Komş 
neler 

lar1m1zda 
oluyor? 

ROMANY A'DA: 

§ Romanya ulusal bankasının 
altm stoku 1935 yılının ilk sekiz 
ayı içinde 367 milyon ley artmış
tır. Bu stok 1 ikincikanun 1935 te 
10.285,1 milyon ley iken 31 ağus
tos tarihinde 10.645,8 leyi bul
muştur. Aynı devre içinde teda
vül eden para 555 milyon ley nis
betinde azalmıştır. Tedavül eden 
para 1 ikincikanunda 22.306,0 mil
yo~ iken 31 ağustosat 21.571,l 
milyona inmiştir. 

BULGARİSTAN'DA: 

§ 1935 yılının ilk ayı içinde 
Bulgaristaı~dan hepsi 832 milyon 
leva değerinde 14.804 ton tütün 
gönderilmiştir. Bu altı ay içinde 
bir kilo tütünün satış fiatı 56,20 
le•aya kadar çıkmqtır. Geçen yıl 
içinde Bulgariataodan altı ay için
de 467 milyon leva değerinde 

9.517 ton tütün gönderilmişti ki, 
buna göre bu yıl gönderilen tü
tünlerin değeri 365 milyon leva 
daha fazladır. Bu tütünlerin bır 

kilosunun satış fiatı 49,12 levayı 
bulmuştu ki, bu fiat bu yılki fiata 
göre 7.08 leva daha eksiktir. Bu 
sayılar, son aylar içinde bulgar ta· 
rım ürünleri fiatlarının yükseldi
ğini göstermektedir. 

YUNANİSTAN'DA: 

§ Yunanistandaki Polonya el
çisi Yunanistan dış işler bakanlı
ğına başvurarak, Polonya malları
na karşı yuna.n tütünleri almak 
ıçın bir önergede bulunmuştur. 

Polonya elçiliğinin bu önergeye 
ilişik olarak gönderdiği mallar 
listesi içinde cephane, türlü maki
nalarla başka mallar vardn. Bu 
önerge ekonomi bakanına gönde
ri)mİf, o da prensip bakımından 

bunu kabul ettiğini, ancak cep· 
hane almağı reddetiğini söylemiş
tir. Ekonomi bakanı listede yazılı 
mallar arasında 30 tona kadar do
kuma makinalariyle, öteki mallar
dan çoğunun Yunanistana sokul
masını kabul ettiğini bildirmiştir. 

SOVYET RUSY A'DA: 

§ Sovyet Rusya'da, gaz maske
si takınıt bir askerin ne kadar za
man maske ile kalablleceğini an
lamak için bir ~eneç yapılmıştır. 
60 kumandan ve asker, kuvvetli 
bir antrenmandan sonra maskeleri 
takmışlar ve bunları 20 saat hiç 
çıkarmamıılardır. Bu zaman için
de askerlik ve atış taHmleri yap
mı,lar, maskelerini çıkarmadan 
uyumuslardır. 

§ Güney Kafkasyasında Malçik 
istasyonunda bir işçinin karısı ge
çen yılın eylulünde, ikisi kız, ikisi 
erkek olmak üzere dört çocuk do
ğurmuştu. Şimdi bir ya~larına gi
ren hu çocukların ııhatları çok iyi 
olup, yurumeğe başlamışlardır. 

Anneleri çocukları hala kendi sü
diyle beslemektedir. Onun da sı
hati iyidir. Oradaki hükümet day
releri, bu çocukların aylesine yar
<hm etmektedirler. Aynca çocuk
lara uzman doktorlar her zaman 
bakmaktadır. 

§ Sovyet pilotlarından Viktor 
Efseef, bir nefes alma maske$i 
takmış olduğu halde uçakla 10.020 
metreye cıkmı lir. Çıkış 1 saat 20 
dakika sürm·· tür. Uçman, 10 da
kika kadar bu yükseklikte kal
mıştır. Oradaki soğuk, sıfırın al 
bnda 51 d rece idi. Pilot böyle
likle yeni bir rus yükseklik reko 
ru kurmuştur. Pılot Efseef aynı 
zamanda üstad paraşütçüdür. Şim
diye kadar 76 defa para&ütle atla
mıştır. 

a a ıg r 

İtalya., Habeşistan] a savaşnıak için 
lüzum]u parayı lıan!d kaJnak a ·t an ala..-~ k? 

ltalya'nın, anayurddan u~'1 klarda, çetin olacağı sanılan, bir sömürge savCJ§ına girişmek 
üzere olduğu görülüyor. Bu Jç: vrin pahalı araçları ile uzunca süı·e cek bir harb ltalya'ya kaça 
mal olabilir ve ltalya lazım olan parayı nereden bulabilir? 

Aşağıdaki efüd yazısı bu sorunun cevabını vermektedir. 

Faşist rejimin iş başına gelişinden
beri güttüğü "ulusal cihazlarfina., sıya
sası, İtalya'yı gezen tutristlerin agızla
rına çok vakit aynı soruyu getirmiştir: 
İtalyan hükumeti, bütün bu yolların 
onarılması veya yapılması, limanların 

düzeltilmesi, su bendlerinin kurulma. 
sı, ekılmemiş yerlerın ekilmesi ve biz 
fran::ıızların balı defa lüzumsuz gordü
ğümüz birçok işlerin giriılmesi için 
lazım olan parayı nereden buluyor? 

Halbuki bu bir ıırr degildir: Hiıkiı. 
met bütun bu masraflaı: için lazım olan 
parayı, yitirilmiş paraları ele geçirmek 
için memleketin ekonomisine çok fazla 
ağır basmadan yaptığı ustalıklı girişim. 

!erle elde etmektdir. Böylece toplanan 
paralardan da. hükümet belki de bi.dm 
yapabıleceğımizden daha iyi bir tarzda, 
en çok faydayı elde etmek yolunu bul
muştur. 

Habeş işinde de İtalya'mn laztm o. 
lan parayı nereden bulduğu c;orıılabi_ 

Jır, şüphesiz bu gibi hallerde bir hükü
met, yurddaşlardan istiyeceği özverıyı 

olçmez. Fakat, sıyasa/ gaye/erinden 
başka. devleu faydall tarafları da olan 
höyle bir i~e girişmezden önce, bunun 
yarıda kalmaması için, finansal vasıta. 
larrn yetecek derecede olduğunu ön
ceden araştırmamak ıhtıyatsızlık olur. L 
talyanlar bu yanlışa duşmemişler. bu iş 
için, seferberlik yaparken olduğu gi
bi, ulusal kaynakları epice hesablamış. 
/ardır. 

J(. JI. J(. 

Her ~eyden önce, Habeşistana 

karşı açılacak bir harbta yapılacak mas.. 
raflar ne olabilir Şüphesiz, bu soru
ya karşı, açık bir cevab beklenemez, 
çünkü meselenin birçok elemanları he
nüz ortada değildir. Fakat ortadaki 
şeylere dayanarak, aşağı yukarı bu iş 

hakkında bir fikir edinebiliriz. 

Mesela, 31 temmuz tarihine kadar 

Afrika seferi için yapılan bütün mas. 
rafların 350 milyon liret olduğunu yı

lın ilk Uç ayr içinde yapılan masrafla_ 

rın günde ortalama olaraık 4,5 milyo. 

nu. ikinci ilç ayda 6.6 milyonu buldu

ğunu ve temmuz ayı içinde 2 milyar li. 

reti gf'çtiğini biliyoruz. Bu gidişle ey

liil sonuna kadar masraf şüphesiz 2 mil· 
yarı bulacaktır. 

Öte taraftan B. Musolini ilk teşrin 
başlangıcında silah altında bir milyon 
kışi olacağmı söylemişti. Bunların dört. 
te birinin iş başında bulundukları dü
şünülebilir. A~kerlerin noEmal masraf
larından bc.şhyarak ve Eritre ile Soma. 

liye gonderilen askerlere ihtiyaç için. 
de olan aylelere, uzman i çilere verilen 
paralar da hesaba katılarak. o andan 

itibaren normal mevcud dışında olarak 
silah altına çağrılan askerlerin aylıkla
riyle masraflarının günde onbeş milyo· 
nu bulacağı söylenebilir. 

Fakat bu parada, ne askerlerin ta
~ıma masrafı ne de iki sömürgede ha. 
rıl harıl yapılmakta olan ve birçok a

damla birçok gereç kullanılmasını ge. 

rektiren işler yoktur. Şu halde, askf'. 
rin ayhğiyle masrafına girmeyen bu 
parayı da günde beş milyon olarak he
sablayalnn. Buna göre, ilk teşrin ayın
dan itibaren ve daha bir tek top patla
madan, günde 20 milyon harcandığını 
ı::örürüz. ki harb başlayınca bu masraf 
çabucak günde yirmi beş milyon lireti 
bulabilir. 

Bundan da anlaşılacağı üzere, Hahe
sistanda yapılacak bir sefer. bunun için. 
c'le yapılacağı şartlara göre. ve ayda 
7 50 milyon lireti bulacaktır; en elveriş.. 
Ji faraziyeyi. İtalyan ordusunun yağ

mur mevsiminden önceye yani bundan 

beş veya altı ay sonra bir zafer kazana.. 
cağını ele ahr!>ak. bu işin bilançosu a. 
şağı yukarı şöyle olacaktır: Hazırlık 

devresi 2 milyar : altt aylık harb 4 ve
ya S ilyar; işlerin bitmesi safhası ve 
askerlerin azar azar memleketlerine 
gönderilmesi 1 i'e 2 milvar ki. masraf. 

ların hepsi 8 milyar lireti bulmaktadır. 
(Yani asağı yukarı 830 milyon tiirk Ji_ 
rası). 

Süphesiz italyan hükümcti bu mas
rafları daha iyi hesabhyahilecek bir du

nımdadır. Fakat onun rolü. bu masraf. 
ların şimdiden hir lİstesini yapmaktan 
ziyade. her türlü ihtimallere karşı koy· 
mak için. bunları karşılamak imkanla. 
rını bulmaktır. 

Bu bakımdan ise, yalnız liret olarak 
yapılması gereken iç masraflarla. ya
bancı döviziyle yapılması gereken dı
şardaki masrafları biribirlf'rinden ayır_ 
mak Hizımdır. 

lçerdeki masrafları kar!iılanıak nis. 
beren kolaydır. Bunıın için de merkez 
bankasından avans almak veya. doğru. 
rlan doğruya para cıkarnıaJ; yeter. Fa
kat, bu zararlı çare/eu ba~ vurmadan. 
vergi koymak suretiyle de para bııluna. 
bilir. /rn/yanların vcrdikJcori vergiler 
a~ırdır ama vergileri artırmak imkan. 
su da degildir. Nitekim hiiI.ümct af:us
tos ayında kıralardan yüzde 10 vergi 
almakta. maden yağlarından alınan ver
gileri de yüzde 60 nısbetinde artırmış 
bulunmaktadır. Böylelikle yılda 600 
milyon liretlik bir fazlalık gelir elde 
edılcbilir. /Jarb hazır/rkları dolayısiy_ 

le ita/ya içinde i~Jeriıı genişlemesi yü
züncien de gelirlerin artması beklene. 
bilir. Buna gore, böylelikle elde edile
cek paralarrn masrafları kar§ılamaması 
imkansız değildir. Belki de bu gelir. 
/er daha fazla olabı"lir. Faizin düşmesi 
yüzünden para biriktirenler devlete ö. 
dünç vermiyorlardı. Fakat harb başla
yınce faiz fiatı da tabiiğ artırılacak ve 
ulusun yurdsever lik hisleri ustalıkla 

hareJcete getirilip, devlete herkesin ö

dünç vermesi sağlanacaktır. 

Yalnrz, geçen harbın ~·erdiği örnek 
goz önüne alınırsa, ha/kın parasını harb 
endiistrisine yatıracağından da korku
labilir, ki bu da devletin yapacağı Ö

dünç/ere çok zarar verebilir. Fakat 1. 

B. l\'lusolininin 
hir diyt~vi 

B. MusoJini Maten gazetesinin bir 
aytarına demiştir ki: 

"- İtalyan ulusunun vermiş oldu -
ğu sarsılmaz kararın, gerçekten vaktiy_ 
le vermiş olduğu karardan başka bi.r şey 

olmadığında bugün artık hiç kimse te
r ddüt edel"DCz. İtalya, İngi1tere'ye 
uzun zaman dostluk duygulan beslemiş 
ve bu duyg1.11 "'rına sadık kalmıştır; an -
cak bütün dünyaya hükmetmekte olan 
İngiliz .. ı.,sunun, İtalya'ya Afrika gü

neşi altında kavrulan kupkuru bir top
rak parçasını çok görmesi şaşılacak bir 
şeydir.,. 

Musolini, İngilizlerin Habeşbtanda

ki asığlarını sayacağmı he.r fırsatta İn
giltere'ye temin ettiğini, fakat İngil. 
t erenin bugün f talya'nın karşıs na dik. 

tiği asığların bamba~ka şeyler olduğu -
nu söyl n sonra demiştir ki: 

" - Biz dosdoğru yürüyeceğiz. Şu

nu biliniz '·i, İtalya her hangi bir Av _ 

rupa ulusuna karşı hiç bir harh hareke· 
tine geçmiyecektir. Ancak, bize karşı 

bir ha.rb hareketinde bulunulacak olur_ 

sa. biz de onu bir harb diye kabul ede
ceğiz. İtalya barb istemiyor, fakat 

harbtan da korktuğu yoktur. Bir sö -

mürge harbının vereceği ziyanın bir 
kaç milyon kişinin ölümüne mi mal ol;. 
ması isteniyor? Böyle olunca hu fel _ 
keti yaratmış olanlar tarih önünde ae 

bunun hesabını vereceklerdir. Ben, 

bir ev yanıyor diye bütün bir şehri tu
tuşturmak, istiycnlerin P y"pm~k is _ 

tediklerini anlamıyorum. Doğu l'\frika
sını, hatta bütün Afrikayı kapltyan bir 
"ıadise dolayısiyle Avrupa baştıan başa 
kana bulan~hilir ' bütün mo.deniyet 
felakete yuvarlandırılır mı?» • 

Frankfurter ";aytung 

1 

ta/ya. almanlarrn da yaptığı gibi, bir 
kanun çıkararak, üç yıllık bir devre 
içinde tecimsel mahiyette sosyete/erin 
<laifıtacaklaTI karı tahdid etmiştir. Bun-

lardan artan para gene aksiy<>nerlerin ma 
11 olacak, fakat üç yıl müddetle bükü_ 
metin emrimle kalacaktır. Almanların 
bu yolda yaptıkları deneç pek de iyi 
bir sonuç vermemiştir. Yalnız bu ted. 
bir spekülasyonun önüne geçmek ve 
sosyete/erle aksiyoner/erin, devlet li
nansı11B ilgilenmeleri ve t!llerinde bu_ 
Jundurmak zorunda oldukları devlet 
fonlarının değerini korumaları bakı

mından faydalıdır. 

Sonra , hükümetin yaptrğı masraf_ 
/ar da kendisi için yeni bir kaynak ol
maktadır. Mesela doğıı Afrikasına gön. 
derilen J0.000 uzman işçinin, biriktir
dikleri para birkaç milyonu bulmakta. 
dır. 

Bu da gösterir ki içerdeki masraf

lar dışarda yapılan masraflara göre hü_ 

küınete daha az pahalıya malolmakta. 

dır, çünkü bunların ödenmesine yarıya:ı 

çareler bir kere ku11anıldılarmı, otoma. 
tik bir şeokilde yenilenmemektedirler. 

Onun için, İtalyanın yabancı mem

leketlerden ayapcağı mübayaalar için 

malik olduğu kaynaklar şimdilik önem

li iseler de, iyice tahdid edilmişlerdir 

ve bilançoda bir fazlahk olmazsa, bu 

kaynaklar ancak dışardan ödünç para 

almak suretiyle kuvvetlendirilebilecek. 

tir; fakat İtalyan bükümeti her zaman

kinden fa%la kendi vasıtalarını ku11an
mak kararında olduğuna göre, timdilik 
bu faraziye üzerinde durulamaz. 

İtalyanın elinde olması ihtimali bu

lunan "yedekler., ne olabilir Uzun va. 

deli angajmanlar alanında İtalya ala

caklı durumundadır. İtalyanların Ame

rikaya olan borçları, doların dilşınesiy_ 

le daha başka sebebler ytizünden, epi 

hafiflemiştir. İtalyanın almanL Avus

turya, macar, bulgar ve yunan istiıkraz

larına istiraki ve Polonyaya doğrudan 

do~ruya ödünç para vermiş olması do-
1ayısiyle. bu borç fazlasiyle karşılanmış 
bulunmaktadır. Fakat bu alacakların va
deleri daha epi uzaktır ve bunları va. 
delerinden önce mobilize etmek imkan
sız değiles bile çok güçtür. 

Hakikatte, nisbcten mobilize edil
mesi kolay olan kaynaklı, İtalya ban. 
kasının altın ve döviz yedekleriyle, 
İtalyanların yabancı memleıketlerden 

ola• alacaklarıdır; hi.ikümetin, ihtiyaç. 
larma göre, bu cideme vasıtalarını kul. 
)anabilmesi için gereken tedbirler alın· 
mıstn. 

... Ve işte bu zihniyet içinde, fasist 

yönetmenlerin ekonomik sıyasası, git_ 

tikçe daha fazla beliren bir otarşiye 

doğru gitmektedir. Lüzumsuz şeylerin 

memlekete sokulmasının buclandırıl

ması, bir takım yabancı mallar yerine, 

yerli malların kullanılması, ~ab~ncı 

memleketlerden alınmaktan vaz geçil. 

mesi mümkün olcı;. bazı maddelerin ida

reli bir ~ekilde kullanılması gibi şeylr.r. 

şimdiki ş;?.rtlar içinde İtalyan ekonomi

sini Y~hetmek gibi ağır bir işi omuzla. 
rına almış olanları işgal etmektedir. 

"Bununla beraber. yabancı memleket
lerden alınan şeylerin paralarının öden-

mesi. İtalyanın Habesistana karşı yapa
cağı bir harbta karşıla acağı güclükle
rin öaslıcası olnrak ortaya çıkmakta

dır; fakat İtalyan ulusunun mutavaati
ni ve özveri duygusunu bilenler için 
bu, yenilmez bir güçlük değildir. Ve 
alınan ibucJandırma tedbirleri sayesinde. 
bir vıldanberi yapılan büyük hazrrlık
larmı gecen yıla göre ne tecim bil~l.n · 

çosunda.ki açığı. ne de•büdce açığını ar. 
tmnamı olması da, elveri li bir bel ek 

gibi göz önünde tutulmalıdır. 
Orop Nuvel. Paris • 21.9.35 

BiliJıormusunıı:t. 
ki ? .. 

§ Japun ,.hir&cs.-inin bir taklU\ 
tecim firma.tarı ıibi, iıaretleri, a
lametleri ~zdrr. Bunlar, Japonya
da bütün aylelerln birer ali.met ve 
iıareti bulunma.aı anana.ından 
doğmuştur. ~yduaumus reıun-

Ba:u japon ~ehirlerinia ipr~t.J«l 

ler, batlıca japon tehirleriniu &• 

lametlerini gösteriyor. 
§ Japonyada birçok itlerde ka

dınlar da çalışırlar. Bu kabilden 
olmak üzere Tokyo'da ve öteki 
büyük şehirlerin tramvaylarında 
birçok kadm vatmanlar ve kon
doktörler vardır. 

§ Mısır hükümeti, Habeıistan
da bulunan mısırlılara, hiç vakit 
kaybetmeden Habeşistandan çık
maları ve Mıııra dönmeleri ıçın 
haber göndermiştir. 

§ istatistiklerin haber verdiği
ne göre, tütün içenler;n sayısı git
tikçe azalmaktadır. Bundan da en 
ziyade zarar gören sigar'dır. E -
ğer bazı kimselerin dediği gibi tü
tün zararlı bir ıey ise, acaba ista
tistikler bu sefer de bize, ortaJa
ma olarak insan ömrünün uzadı
ğını haber verecekler mi? 

§ Bir gazeteci, amerikan mil
yarderi Pierpont Morgan'la ko
nuşmak istemİftİ. Milyarder bu 
dileği kabul e-tti, yalnız, her k ... y. 

hedeceği dakikanın değerinin vü2 
dolar olduğunu gazeteciye bild"r
di. Gazeteci buna razı oldu. Erte
si gün mity9rder kendisini kabul 
etti ve sordu : 

- Ne İstiyorsunuz? 
- Arkada~larım1a, sizinle l(o-

nuşabileceğime dair bin do)ay 
bahse giri~im. Size kaybettirdi
ğim iki dakika için i~te 200 do
lar ... Ben bu hesaba göre, daklka
da 400 dolar, yani sizden 4 defa 
daha fazla kazanmış oluyorum! 

§ Son haf ta içinde bütün İngil
tere' de bir hafta öncesine niıbet
le bet fazla ölüm, 28 fazla yara
lanma hadisesi olmuttur. Ölümler 
geçen yıhn bu haftaımdan altı 
eksiktir. Çünkü geçen yıl nakil 
araçlarının hızları üzerine kayıt 
koyan bir kanun yoktu. 

Taşıt bakanl~ından verilen is
tatistiklere göre İngilteredeki haf
talık yol kazalarının sayısı şöyle
dir. 

14 eylul 935 de biten hafta 
içinde; 153 ölüm, 4941 yaralan
ma; 7 eyluJ 935 de biten haf ta 
içinde: 148 ölüm, 4913 yaralan
ma; halbuki 15 eylıil 934 de biten 
hafta içindeki kazalar ıöyle idi: 

159 ölüm. 5555 yaralanma. 
Bu kazaların azaltılması için 

yaya yürüyenlere birçok fey]er 
öğretilmektedir. 

~ 21 ağuatoata iki bavyeralı 
alpları tırmanırlarken kaybolmuı
lardı. Bunları aramak için alplar 
üzerinde uçan bir uçağın pilotu bu 
adamlardan birisinin dizlerine ka· 
dar kara gömülmüş ve öylece 
donmuş olduğunu görmüttür. Ö
teki adamın izi bulunamamışsa 
da bunun karların içine gömüle
rek kaybolmuş olması ihtimal 
içinde görülmektedir. 

Bu tırmanış, alplarda en güç 
tırmamtlardan birisi idi. Bu iki 
zavallı da bu işi başarmak Uzerec 
yola çıkmışlardı. 

ilk yola çıktıkları sırada hava 
düzgün gidiyordu. Fakat ondan 
sonra korkunç bir k~r fırt·ııası çık
mış, bora ve tipi bu fefakete se
beb olmuştur. 
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Sayım güniinün büyüklüğü 
('Başı 1. ci sayı/ada) 

lJza:k doğuda yapılanla yakın ba
tıda yapılmak istenen şeyler bunu 
bir bayraık gibi öne sürüyorlar. 
Kuvvetin önünde haık gibi görü
nen bir şey varsa o kuvvet haksız 
da olsa korkunç olur. 

Venizelos Anadoluya saldır

mak için bizi beş altı milyon gös
terdi. Bunun da yansı kürtmüş, 

şuymuş, buymuş. Biz ancak üç 
dört milyon kalıyorduk. Onlar, 
biz azız diye gelmişlerdi. Onlan 
yenişimiz onların sandığından 

f>ek cok olduğumuzdandır. 
Bizdeki yeni devirle eski devri 

ayırmak için pek çok şeyler ve se
bcbler sayılabilir. Fakat asıl bii· 
yük ayrılış şunda olsa gerek: es
kiden boş yere vatanı boşaltırdık; 
bizden olmayan tı?ak sınırları tut
mak için. 

Şimdi vatanda iki defa vatanı 
abyoruz. Dışa boşalmadığımu i
çin bir, iç de çoğalthğlmız i9n iki. 

Ulusların yaşı yoktur. Çok es
ki bir ulus eğer çoğalı~rsa genç, 
çok yeni bir ulus eğer duruyorsa 
ihtiyar sayılır. Zengin Fransanın 
en sakat tarafı durgunluğudur. 
Biz durduğumuzu değil, çoğaldı
ğımızı göstereceğiz. Bu, yarınımı
zı göstermek olacak. 

Sekiı: yıl önce ilk defa nüfusu
muzu saydık. En sivri düşünenler 
bile bizi en çok 9Ckiz milyon ola
rak kestiriyordu. On dört milyon 
çıkınca biz sevindik ve düşman 
düsündü. Şimdi bir kaç milyon da
ha artmış olarak çıkarsak... bir 
gün bizi düsman hiç düşünmiye

cek, düşünmeyi aklına getirmiye
ceği için. 

Uluslara asıl yaşamak hakkı 
veren korku duymamak değil, 

korku vermektir. Gelen düşmana 
karp birimizi en aşağı iki sayabi
liriz; erkinlik savaşının destanla-
rı yer yer gösterdi; sıkıştığnnız 
uman birimiz on da oluyor. Şim
di bile korkumuz yok. Fakat her 
gelen yıl bizi her geçen yıldan da
ha kalabalık bulursa .. Azken bile 
korkunç olan o zaman ne olur? 
Bütün silahlardan üstün silahımız 
kalabalığımızdır. 

Biliyoruz, ulusların gücü yal
nız kalabalığı ile ölçülseydi Çinle 
Hint dünyanın umacısı olurdu. Bi
zim imparC'torluk simdiki bizden 
kaç defa büyük ve kaç defa çok
ken cökti.i. İri gövdede çürük iç 

iki defa çürüklüktür. Fakat cüce 
bir gövde içinde de hangi iç kuv
veti büyük bir şey yapabildi? Hem 
iç, hem dış, bu sayım günü, ikisin
den de smaca çekilişimizin günü
dür. 

Bugün bizim yalnız kalabalı

ğımızı değil ne olduğumuzu da 
gösterecek. Biz ne olduğumuzu 

biliriz sanırız. İstatistiğin bilme
diğini kimse bilemez. Karalama 
rakam karanlıktır. Aydınlığa is
tatistiğin doğrusu ile çıkacağız. 
Bu sayım günü bizi yalnız saymı
yacak tartacak da. 

Hayatın her alanındaki duru
şumuz nedir? Bunu bugünün cet
vellerini dolduran sütunlar öğre· 
tecek. Zararlı bir yerde fazla mı 
çıkmışız, belli ki budamak; fayda
lı bir yerde kısa mı kalmış1ız, gene 
belli ki boy vermek gerek. 

Bıöyle bir güne "sayım günü,, 
denmesi yapılan işin yansını bile 
söylemiyor. Bugün yalnız sayı ile 
"kemiyetimiz., değil her birimi
zin ne olduğu ile "keyfiyet,, imiz 
de ölçülmektedir. Okur yazar ol
duğumuzdan ertiklerirnize kadar 
her şeyimizi bu sayımla anhyaca
ğız. Çukur tarafımızı da gösterse 
her şeyden önce kendimizi bile
lim. Kendimizi bilmek ne yapaca
ğnnızı bilmektir. 

(istatistik Umum Müdürlüğünden 

ıöndeôlmi§tir.) 

İstatistik genel direk -
törünün bir diyevi 

Konya, 28 (A.h.) - Konyada 
çıkan Ekekon gazetesi aytarının 
bir sorusuna cevap veren istatis
tik genel direktörü şu diyevde 
bulunmuştur: 

"- Konya şimdiye kadar gör
düğüm iller arasında en iyi ha
zırlıklar yapan ve bitiren bir il
bayhktır. Sayım işlerinde umu
dmndan üstün olarak çok güzel 
çalışmış olarak bulduğum Konya
dan sevinçle ayrılıyorum.,, 

Genel direktör yanındaki ya
bancı uzmanla birlikte bugün A
danaya gitmiştir. 

tlbaylığımızm merkez ve il
leri çevresinde sayım İı:)lerini ya
pacak işyarlar aynlmış, zarflar 
hazırlanmış olarak sayım günü
nü beklemekteyiz. 
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Genel nüf u~ sayımı 
Stıyım i~ine 1'erilen önem 1'iirk Ulusunun klllkınma ı·e 

ço~alma çaiında bulunduğunun bel{lesi<lir. 
Başvekalet 

L-uu··-·-- ls~tistik Umu~~~~rl~~._ü __ 

Ul,US'ım romanı: Tefrika· 18 
xvıı 

Bay Göml,öşün Al · 
manya JOlculıığunun 

lıedefi 
,'Başı 1. ci sayı/ada) 

Sonra, haber verildiğine göre, B. 
Gömböş'ten önce buraya macar süet 
salğıtları da gelmiş olduğundan, görüs -
melerıie süı-1 meselelere de dokunacağ:· 
anlaşılmaktadır. 

Berlindeki diplomatik çevenlerin bir 
takımına göre de, bu görüşmeler yeni 
bir sıyasal sistemin temelİerini kııra · 
caktır. Bu yeni sistem küçük antanta 
karşr, Orta Avrupa devletlerinden bir 
blok kurmayı göze!ecektir. 

* * * 
Roma, 28 (A.A.) - B. Gömbö§'ün 

gezisi ile ilgili olarak, Ciornale ditalya. 
macar saylavlardan Rainis'in bir gazete 
yazısını alıyor. 

Rainis, bunda diyor ki: 
" OYta Avrupada faydalı bir sıyasa

ya ulaşmak, ancak Almanya ile İtalya
nın, Polonyanın, Macaristanın arala -
rında sıkı bir bağlılık ile imkan içinde
dir.,, 

B. Gömbijş Berline ~eldi 
Berlin, 28 (A.A.) - Macar Başba -

kanı B. Gömö§ bugün saat 18 i çeyrt'k 
geçe General Göring ile birlikte uçakla 
Berlin'e gelmiştir. 

Aylık işleri biten İç 
Bakanlık işyarlan 

EylôJ ayı içinde İç Bakanhjmca 
i~i biten emekli ve öksiiz aylıkları 

İzmir hususi muhasebe ikinci 
katibi BB. Bekir Sıtkı Özden . ' 
Nevşehır hususi muhasebe tahsil-
darı Bekir, Aydın valisi Fevzi To
ker, Nevşehir hususi muhasebe 
tahsildarı Hasan Tahsin, Karaçor 
nahiyesi müdürü İbrahim İlter, 
Zonguldak nüfus ikinci katibi Ha
lim Yener, Adıyaman hususi mu-
hasebe tahsild~rı Mehmet Şükrü, 
Andirin hususi muhasebe tahsil
darı Ahmed Bayazıt, Acıpayam 
hususı muhasebe memuru Hasan 
Basri, Sular idaresi korucusu Ha
san, Niksar nüfus memuru Necati, 
Aydın nüfus· müdürü İbrahim i 
Hakkın Aron, Kuyucak nahiyesi 1 
müdürü Abdurrahman Pekaydın, 
Dahiliye vekaleti teftiş heyeti 1 
mümeyyizliğinden mütekait Ah- ı 
met Münür. Çal kazası muhasebe 
memuru Mustafa Nuri, Bartın 
kazası tahrirat katibi Hakkı Bay- r 
rak, Direkli nahiyesi müdürü Mah
mud Nedim, Başkale eski kayma
kamı Kemal, Karyot tahrirat ka
tibi Hasan Hüsnü, Muş nüfus mü
dürü Sait, Beyoğlu dairesi hade
meliğinden mütekait Galip, Dinar 
hususi muhasebe tahsildarı Sa
dık, Halilçavuş nahiyesi müdürü 
Salim, Hayrabolu hususi muhase
be tahsildarı Mustafa Edime hu
susi muhasebe tahsildarı Vahap, 

l Ovacık nahiyesi müdürü İsmail 1 
Hakkı. Resulayın nahiyesi müdü-
rü Hasip. 

• 
\'URD HABERLER 
KONYA'DA: 

§ Şehrimiz çevresinde bulunan üzüm 
bağlarında bu sene üzüm pek çok ol. 
duğundan kilosu 60 paraya kadar sa
tılmaktadır. 

Bağlarda üziimler bu haftadan iti. 
haren toplanmağa Ye herkes siyah ü
zümden pekmezini kaynatmağa başla
mıştır. 

Şekerin ucuzlaması üzerine pekme. 
zin de bu sene çı:M ucuz olacağı üzüm. 
)erin bolluğundan ve ucuzluğundan an
lasılmaktadır. 

MALATYA'DA: 

§ Tekitler yönctgesince Kangalda 
bir tuz deposu kurulmuştur. Deponun 
lkıuruluşu. tuz ihtiyaçlarını şimdiye ka. 
dar Sıvas deposundan temin eden il ve 
ilçelerin daha yakın bir yerden ve da. 
ha az taşıma parasiylc tuz almalarını 

kolaylaştırmış oluyor. 
Bu arada ilimiı merkeziyle bir kı. 

sım ilçeler yeni deponun yakınlı~mdan 
faydalanacaklardır. 

Kangal deposundaki satış Sıvasta 

olduğu gibi kilosu dört kuruş üzerin
den yapılacaktır. 

A.DANA'DA: 

BALIKESlR'DE: 

Sovyet vapuru bu yıl Erdekten 25 

ton zeytin alacaktır. Bu 25 ton zeytin 

bu ayın 24 ünde 1stanbuldaki Sovyet 

vapuruna teslim edilecektir. Erdekli

ler bu satıştan çok memnundurlar. 

Taşköprüde elektrik ve 
panayır 

Taşköprü ~rbayı B. Mehmed Türk
men: Taşköprüdc suüan faydalanıla -
rak kurulan 1000 beygirlik elektrik fab 
rikasına ait makinelerin gümrük işle -
rini bitirmek üzae şehrimize gelmistir. 
Şarbay Taşköprüde uray işleri hakkın
da demiştir ki: 

" - 7 birinciteşrinde Ta«köprüde 
açılacak olan panayırın bu yıl geçen 
yıllara göre düzenli ve guzel olması 
için esaslı hazırlıklar yaptık. Hay'lian 
ve türlü tecim eşyala.rr üzerinde olan 
panayırımıza bir çok il ve ilçeler ka

tılmaktadır. 

-Jray fenni bir kanara. bir de T8' _ 

köprüde büyük bir ihtiyacı karşılamak 
üzere güzel bir lokanta yaphmu§tır. 

Sekiz yıl önce yanan kentimizi, yeni -
Yaylalarda havanın soğumağa baŞ- den kurark<!n ilerisini düşünerek esas-

laması yüzünden yaylada oturanlar seh- 1ı bir bayındırlık planı hazırladık, ye-
re inmeğe başlamışlardır. Her gün kam_ ni, şirin Taşköprüyü bu plana göre ku-
yonlar birkaç ayleyi Adanaya taşımak- ruyoruz. 
tadır. Bürücek tarafına gidenler de Bu yıl kendir ürünümüz (3) milyon 
trenle dönmektedirler. kiloyu aşmaktadır. Fabrika etüdJeri 

§ Yurdsever adanalıların aldıkları 4 için gelen alman uzmanlar. kendirimi-
n.umareb Adana uçağıyla, dokuma fab.. zi istenen vasıfları lüzumundan fazla 
rikaamm orduya armagan ettiği uçağa taşıdıklarını söylediler. Şimdi ilçemL 
25 eylUlde Adanada törenle ad konul- zin bütün umudu ye dört gözle bekle -

muştur. Törenden sonra bu iki uçak. diği kendir fabrikasının kurulmasıdır. 
yanlarında bir de hizmet uçağı olduğu Kentimizi aydınlığa kavuşturacak ve a-
halde Mersin ve Tarsus üzerinde uçuş. çılan kanalla binlerce dönüm topragı 
lar yaparak halkı sevindirmişler ve sulayacak olan elektrik fabrikamızın 
tUrk hava kurumu adına bildiriğler aat- makinelerine ait gümrük islerini so _ 

m_.,...'s'="l=ar=d=ır=.======-=--==::::::::ıı-=nu~landırarak Taşköprüye dönüyorum.,,. 

Köşede: Taş.lıoprü şaıbayı B. Jldım~d Türkmen. Yukarda: UJayın 
yaptırdığı kanara. Aşağı da: Uray loJıantasr. 

- İren beni affediniz. 

• 
Levis ve lren 

Yazan : Pol MORAN 

İren'i kamarasında yakaladı. Kenarları 
tahta küçük bir yatak, vidalanmış bir Jom
baz, liğende yıkaıunış çamaşırlar, açık ba
vuJlar ... bir vantilatör, insanı bayıltan kul
lanılmış havayı savuruyordu, 

- Artık sizin karınız olmadığımı anla-
madınız mı? Ben sizi buraya, bu sonkanun 
gecesinde, aramızda bir sayışmanın büsbü
~ kapanmış olduğunu söylemek için ge
tırtmedim. Bir kere daha söyliyeyim: Vak-
timizi kaybetmiyelim. İşte Triyesteden al
dığmuz telgraflar. Son günlerde gelen ha
berleri bunlar da doğrulıyorlar. Sıyasal ha
diseleri siz de biliyorsunuz. 1 tal yanlar biz
den istedikleri .ziyan karşılığım alamadılar. 
Bugün intikam alıyorlar. İtalyadaki bi.itün 
Y~an mallarına ambargo koymak üzere
dırler. San Luçido madenlerini, iş tam iyi
leştiği sırada, satmak zorunda kalacağız. 
Biz bu madeni İtalya yarı komünist ve dü
şük bir paranın kurbanı olduğu bir devirde 
satın almıştık. Bugün karşımızda ulusçu, 
yabancılar düşmanı, haklariyle sarhoş bir İ
talya bulunuyor. Kendisi ile iyi ilgilerimiz 
olan ve fasistlere bağlılığı sizce de bilinen 
Kredito Milaneze'den . altında tehdid de 
gizlenen - bir takım yarıresmiğ satmalma 
önergeleri karşısında kaldık. 

mad.c~lerin de sizlerden olmıyanlarca işletı!
mesını düşünmediniz mi? 

- Hayır, onların istediği bu işin artık 
Y.unanhlar elinde bulunmamasıdır. Bu poli
tikayı. b~tün doğu Akdenizinde genişletiyor
lar. Bı.zım, şu veya bu şekilden birini beğen
mek hakkımız değil. Telgraflara bakınız: en 
iyi şartlarla hemen satmayı tavsiye ediyor
lar. 

Tiirkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Yağmur yağıyordu. ·Batı rüzgarı altın
da, karma karışıık, finansçı adı taşıyan yu
nan torpidoları ve vapurları itişip duruyor
lardı. Gemisine dönen geç kalmış bir gemi
ci gibi Levis, çift kürekli bir sandal içinde. 
İren'in bulunduğu Basileus II. adındaki va
puru, bir cep lambası ile, araştırıyor, karan
lıkta, vapur pervaneleri, kablolar arasında 
dolaşıyordu. Armonik sesleri, gemici şar
kıları, direklerin çatırdayışı, köpeklerin 
havlayışları işitiliyordu. Bir vapurdan, he
men hemen basma, bir teneke yanmıs kö
mür döktüler. İşsiz yolcular, boş zamanları
nı geçirmiş olmak için, kapkara drvarları
nm üstünden ona bakıyor ve rumca küfür
ler ediyorhırdı. 

Bir projektöı; ışığı geceyi deldi ve bir 
vapurun kıçında, altın yaldızlı harflerle ya
zılmış Basileus il. sözleri okundu. 

- İren! 
- Yaklaşmayınız! 

- Beni siz çağırdmı.ı... . . 
- Biliyorum ... vaktimizi kaybetmıyehm. 

Size söyliyecek ÖJY)m)İ şeylerim var. Güver
teye çıkalım. 

Güvertede zorla ayakta durabiliyorlar
dı, çünkü rüzgar onları bütün kuvvetiyle sa
rıyor, vapur demir tarıyordu. Uzaklarda, 
sönüp yanan bir kırmızı, bir yeşil ışık var
dı. Ü zerlerinde, bir an yıldızlanan gök yü-
zünün boşluğunda, kara balonlar gibi asıl
mış cankurtaran sandalları sallanıyor, de
niz dört yanlarında, çuvalda ceviz takrrdısı 
yapıyordu. 

- Neden buradasınız? 
- Bizi buraya İtalyanlar getirdiler. Mar-

silyada vapura binmiştim, Atina'ya gidiyor
dum. 

- Kacmak icin 11'İ? 
- Tabiiğ' 

Le~s sordu: 
- Buhran geçinceye kadar, aksiyonların 

"1aşkal-.rr11a <;atılmış gibi gösterilmesini ve 

-:-- Kredito MiL -ıeıc'nin kostuğu şartlar 
nedır? 

.. - ~rt~ sartlar: vani simdiki halde bize 
g?~t~rıle_bıle_cek. olanlann en iyileri. Fakat, 
bılm~ kı. hıç bır zama.n İtalyanlara c;atnıı
yacagız. 

. Düsündüğü.rı;üze ~eleyim, size diyeceği· 
mız ş~ur: bu ışı gerı a1mak ister misiniz? 

Levıs düşündü: "Ne hareketli bir iş ... 
Bu. ~en Lucido isi, bir yıldanberi. haya- • 

tının ıçıne, sairce bir motif gibi girip çıkı
yordu. Esmer kollu gene bir kadının son
d~ 1a~ı~ı cicekli deniz gözlerinin önüne gel
d_ı. Sıcılya tepeciklerinin temiz profilini ve 
tıtreven mavi gökünü hatırladı. ömründe 
ilk defa olarak, yürcğ'inden bir bağırtı kop
tu: 

- Gitme fren! 
(Sonu v::lr) 



SAYIFA 6 

Kaptıkaçtı 

sahiplerine: 
Kiralık apartrman 

ULUS 

İKİ VEYA ÜÇ ODA 
ARANIYOR 

Ankara Şarbaylığmdan: 

Yenişehirde Karanfil sokağında Yu. 
goslavya sefareti karşısında bütün kon. 
foru havi beşer odalık üç kattan ibaret 
apartnnanm. her üç katı da toptan veya 
ayn ayn kiraya verilecektir. Aynı za. 
manda büro yaprlmaklığa da elverisli
dir. İsteklilerin acele Ziraat Bankasın. 
da Umum Müdürlük Katibi Bay Ceva. 

Hacıbayram veyahut Işıklar caddesı 
civarındaki apartmanlardan iki veya üç 
möbleli, möblesiz her türlü konforu ha. 
vi daire aranıyor. 1721 No. telefona ve 
yahµt G. M. rumzu ile matbaamıza mü-

1 teşrinievel 1935 den itibaren şehır 

racaat. 1-4336 

içinde işlemeleri yasaık edilecek olan 

kaptıkaçtılar ve otobüs tarifesine işli. 

yen otomobiller sahihlerinin o gün pi. 
takalarını şarbayJr'ğa teslim etmeleri ve 
kaptı kaçtı sahiblerinden arabalarım 

şehir dışında işletmek isti1enlerin ay. 
rrca şarbayhğa müracaatları. 

da başvurmaları. 1-4335 

Kiralık büyük ev 
KİRALIK EV 

Acele kiralık 
Yenischirde Kazım Paşa caddesin. 

de 11 numaralı evin dört oda bir hol ve 
bütün konforu haiz olan birinci katr 
kiralıktır. Her zaman görülebilir. Gö
rüşmek için de Ekonomi Bakanlığı Le. 
vaum miidürü Bay Zekiye müracaat 

Yenişehirde İsmet İnönü ve Kazım 
Özalp caddelerinin birleştiği köşede 

Avusturya sefarethanesinin oturduğu 

kalörifer, sıcak su ve garajlr büyük ev 
kiralıktır. 

Anafartalar cadde!iinde Zenit saat. 
teri üstünde 70 No. da göz Dr. Cevad 

4 odalı mükemmel bir apartıman Ye. 
nişehir paşalar tepesinde Fevzi Çak. 
mak sokak No: 7. üst kata müracaat. 

1-4314 olunması (2767) 1-4313 Arife müracaat. \-4329 

Türkiye Ziraat Baıı:~ü~.1..u.ıu 30.6 935 
Aktif 

tarihiııdeki ıımumi vaziyeti 

Pasif 
KASA: 

Banknot 
Altm 
Gümüş 
Ufaklık 
Çekler 
Ecnebi paralar 
Dahili muhabir bankalar 

Postadaki paralar 
Harici muhabir bankalar 
Hazine bonaları 
Senedat cüzdanı (üç ay vadeli' 
Esham ve tahvilat cüzdanı: 

Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmıyanlar 

AVANSLAR: 
Esham ve tahvilat mukabili 
avanslar 
Emtia ve vesa~k üzerine 

avanslar 
Senedat üzerine avanslar 
)air mütenevvi teminat üzeri

ne avanslar 

Borçlu cari hesapla. 
Kabullerimizden dolayı t>Grçıuıar 
Sair muhtelif borçlular 
İpotek mukaıbili avanslar 

İŞTİRAKLERİMİZ: 
1 - Sair banka ve banka mü. 

esseseled yanında daim1 
iştid.kler 

2 - Sair iştiraıkler (Hisse se
netli) 

MENKULLER: 
Makinel-er 
Kasalar 
Mefruşat 

GAYRİ MENKULLER~ 
Bankcı binaları 
Diğer gayri menkuller 

Nazım hesaplar 

2 
4 

.JOO 
150 

3 
s 

200 
100 

6 80 7 40 

8 30 kuruıtur. 

1 - Hayn ışterine ve yeru 
ı.;ıkan kit:ıhlara ::ıM illlnlardan 
% 1 S tenziHlt yapılır. 

2 - Zayi ilan bedellerı mak. 
tu vüz otuz kuruıtur. 

3 - Tebrik, te~ekkilr, evlen· 

ıne vefat ve katı al!ka il!nla 

ABONE ŞARTLARI 
·~üddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lire 30 
r Aylığı 9 • 16 .. 
3 Aylr.ıı;., 6 

" 
9 

" Posta ücreti gönderil mi yen 

KİRALIK HANE 
İaınet paşa mahallesi uzun 

yol ve Maydus sokağında 102 ve 
iiç numaralı evler kiralıktır. Uç 
ve dört odalık ayrı ayrı müsta. 
kil au elektrik havagazr banyo
ları mevcuttur. Müracaat kahve. 
ci B. Rüsteme. 1-4339 

12 684 529 00 
7 985 !;() 

668 964 36 
303 834 64 

40 274 25 
3 981 00 

2 79'!. 122 33 --- -
16 501 691 {)8 

1 495 579 97 
70826 39 

1 566 406 ~6 

32221662 

2 238 16-r 99 
301 Bfl ı 02 

146338 793 - -
1750103056 

2 549 464 11 

2 528180 00 

5 077 64411 
c:--" 

55 334 97 

14175340 
413 586 00 

610 674 37 

3 598 061 76 
1 156 839 20 

4 754 900 96 

16 501 691 06 

573 167 00 
30141633 

6 346 884 72 
3 113 340 22 
1566406 36 

17 501 030 56 

20 448 772 89 
51742862 Zl 
8 059 685 25 
13 855 63 '68 

5 077 644 11 

610 674 ~· 

4 754 900 96 

2614781797 

176 601 932 72 

ANKARA İCRA DAiRE- , 
Si iFLAS MEMURLUGUN
DAN: 

Hali iflasta bulunan Ankara 
Ulucanlar Yusuf Abbas mahalle. 
sinde mukim yağcı zade Mehmet 
Ali oğulları Mustafa ve Hilmi 
ha~larındaki iflasın mahkeme. 
since kapanmasına karar verildi. 
ği ilan olunur. 1-4346 

ANKARA iCRA DAİRE
Si iFLAS MEMURLUGUN
DAN: 

Hali iflasta bulunan Ankara 
Çocuk sarayı karşısında musiki 
mağazası sahibi Hacı Rifat hak
kındaki iflasın Anıkara ticaret 
mahkemesinin 26.9.935 tar.ih ve 
325 'No. lu ilanile kapanmasına 
·karar verildiği icra iflas kanu. 

nun 166 ve 254 üncü maddeleri
ne tevfikan ilan olunur. 1-4345 

ZAYi 
Ankara Memurlar kooperatif 

şirketinde hissedar bulunan zev. 
cem Fatma hanıma ait 3918 No. 
lu hisse senedi zayi olmuştur. 
Hükmü yoktur. 

İstanbul Eyüpte Davut ağa 
mahallesinde 11 No. da polis ko. 

miseri mütekait Ahmet 
1--4360 

Sermaye 
İhtiyatlar (Kanuni ve nizami 

ihtiyatlar~ 

Muhabir bankalar 
Vadeli tevdiat 
Cari hesaplar 

TASARRUF TEVDIATI: 
Vadesiz 
Vadeli: 

1 ay kadar vadeli 
1 aydan 1 seneye kadar vadf'Ii 
1 seneden fazla vadeli 

Tediye emirleri 
Sair muhtelif alacaklılar 
Tahsis edilmiş karşıhklar 
Kabullerimiz 
Nazım hesaplar 

8 O.'i2 2'·4 03 

3 638 597 41 
2 036 950 87 

13 727 792 37 

28 357 400 00 

661 694 76 
270 538 48 

6 20808410 
33 J l8 576 og 

13 727 792 37 

880 278 61 

10 801675 46 
4 055 212 66 

51742862 22 
26 147 8!7 97 

176 601 932 72 

ANKARA ASLİYE BiRİNCİ HUKUK MAHKEME
SİNDEN: 

Ankaranın İsmet paşa mahallesinde 10 numaralı hanede kasap 
Osman kızı Sıddıka: 

Ankaranın Kavaklı köyünden yaralı oğullarından Osmaft oğlu 
Mehmet ile on beş sene evel evlenerek beş sene bir arada vakit ge. 
çirdikten sonra hanei zevciyeti terkle bir daha evine dönmediğin. 
izden ve hayat ve mematınız da meçhul bulunduğundan hakkınız
da ihtar davası ikame etmiş ve yapılan ihtarada rağmen gelmedi. 
ğinizden dolayı aleyhinizde kocanız Mehmet tarafından boşanma 
davası açmış olduğundan bu baptaki arzuhal sureti usulen göste. 
rilen adresinize gönderilmiş ve işbu adreste bulunmadığınızdan ve 
muhakemede yine ilanen tebliğat yapılmış olduğunu natık müıba. 
şir tarafından bila tebliğ iade edilmiştir. Davacı Mehmedin tale
bile mahkeme işbu davanın hukuk usul muhakemeleri kanununun 
141, 142, 143 ve 144 üncü maddeleı-i mucibince ilanen tebliğine ve 
tarihi ilandan itibaren davaya on gün zarfında cevaıb verilmesi 
lüzumuna ve muhakeme günü olarakta 23-10.935 çarşamba saat 14 
de icrasına karar verilmiş olduğundan mezkur gün ve saatte An. 
kara asliye birinci hukuk mahkemesinde hazır bulunmanız ve y.a
hut musaddak bir vekil göndermeniz iksi takdirde usulün 401 in.. 
ci maddesine tevfikan muamele yapılacağı malUmunuz olmak üıo:~. 
re keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 1-4343 

ZİRAAT VEKALETİ ' 
Baytar umum mü.dürlüğünden: 

Merinos koyunları yetiştirme teşkilatı için satın alınacak bir 
adet Deforden cihazı, bir adet kırma makinası, bir adet yeşil kesen 
makina, üç adet Tetuvir aleti (12 şişe hususi siyah mürekıkebile 
beraber) ve 12 adet Burdizzo açık eksiltmeye konulmuştur. 

Tamamının tahmin edilen bedelleri (1153) (Bin yüz elli üç) 
liradır. İhalesi 14-10.935 pazartesi günü saat 15 dedir. Şartnamesi 
Vekalet Baytar Umum Müdürlüğü Merinos muhasipliğinden ve 
İstanbulda Vilayet Baytar Müdürlüğünden parasız olarak alına. 
bilir. 

İsteklilerin 249(1 sayılı kanunda yazılı şartlar dahilinde muay. 
yen günde 86 lira 47 kurusluk teminatlariyle birlikte Ziraat Ve. 
kalett Baytar Umu :ı Müdürliiğ'i,de toplanacak satın alma komis-
yonuna mtiracaatl :-ırı '" ' ı ~:!i:l 

'$$ 7 s) m z sa 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede '/ 

20,000 lira / 
mükafat 

29 E YL OL 1935 .w.> AZAR 

7 Z S 7 

~·ıti 
~:.ıılı~~..ı:; ... -~_...."'~ 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
81 RtNCJ TERTIP ••. 
Senede iki defada 
414 kişiye OD ·bin 

lira ikramiye 
Her tene 1 alııan •e 1 llk~nıle luım

ı.r. eahibtm .......... ('f!klle. kııralanla 
.-e w c1eı--. 207 kiti,. .. r bla .. 
teni eılllmekleılfr. 

llrillCI mlllıllatı IGOO Un 
lıİıld lliO 
o. ~ı,. ;..... IOOt •• 
Yirmi " elliterdeo 1000 • 
l?I kif6ye _.... 1750 • 

~ W. lfrahlı lı11n 
1 lllıee.ftnde ttkifftdıllr 

IKtNCI TERTtP. 
Senede beş defa
da· beş kişiye OD 

bin lira ikramiye 
Veni lhd• edl1ea be braı.n. .. 

lıılrtmdetelı1ı_ ..................... .. 
lb.mfye~.e.. ....... _ 

4e11Qdelaı 

~&. Hafnıa. Temm• E1• w 
81rt.eHıh-

.,...,_ mı fhlni ~ ........... ,.. 

Kuralara iştirak edebilrrek için bımbara sahiblernin asgari 
virmi beş lira biriktirmis olmalan lazmıdır. 

İstanbul :ı: :ı: :ı: :a: :a: :ı: :ı: :ı: 

YEDtKULE GAZHANESi 
Bilhassa Demir işlerinin hüsnü muhafazası için ~ 

PASLANMAZ tastYMı BOYA 1 
stokları daima hazrr bulun dumıakt:adır. ~ 

Tafsilat ve sipariş için: ~ 
Fabrikaya: Telefon 22072 
Metro Hanına: Telefon 44800 

müracaat olunması 

Ankara valilib.ınden: 
Mahalle Sokak Cinsi No. No. Hissesi 
Vattarin Tapucular Ev 11/2055 146 Tamamı 8 sene 8 

taksitte 
Yukarda yazılı 4 oda mutfak hala ve kuyuyu müştemil evin 

mülkiyeti mukaddema 5011 lira bedelle talibine ihale edilmiş ıse 
de taahhüdatını ifa edememesinden 15.10-935 sah günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere yeniden açık artırmaya konulmuştur. İstekli. 
lerin 337 lira 50 kuruşluk dipozito makbuziyle yevmi mezkiırda 
defterdarlııkta kurulan komisyona müracaatları. (2807) l-4. 
"~~ ...... -~ ... e ... z-1111,..0 .. u...,m ... 11,..,a mmzm202~ ... ~ ~ 

~: GVNAHIM ASl(Tffi 
' 

Kay f rancia - Ronald Colman 

KUrUL" y l .&iraıal .CAN1<A\I l 

Ankara valiliğinden 
Kara pürçeık Jı:öyünün tatlar deresi mevki.inde kain şarkan ima111 

oğlu Ahmet, garben kayalık, ve Mustafa Şimalen kayalık ve ce. 
nuben yol ile mahdut 5300 M 2. bağ 159 lira bedeli muhammen üze. 
rinden açık artırma suretile mülkiyetin4n ihalesi 15.10-935 sah 
günü saat 15 de yapılacalıctrr. İsteklilerin "11,, lira 93 kurusluk di. 
pozito makbuzu iie yevmi mezkurda defterdarlıkta kurulna c; t ş 
komisyonuna müracaatları. İhale bedeli naık:ten ve peşine t iv 
edileceıkıtir. (2806) 1-4358 





SAYIFA 8 

Gün1rük muhafaza geııel k.omu· 

tanlığı İst-aııhul salınalma liomis

yonu.n.daa: 
1 - Muhafaza memurları iç in şartnamesi veçhile 1193 takım e1-

oise ile 543 tane kaputun 7.10-935 pazartesi saat 15 de kapalx zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

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

rnakbuzu veya banka mektuplarını teklif mektuplarile beraber saat 
14 e kadar komisyona vermeleri. (5359) 1-4018 

AVRUPAYA TALEBE 
GöNDERiLECEI( 

M. T. A. ENSTİTÜSÜNDEN: 
1. - Maden mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya müsa. 

baka ile sekiz talebe gönderilecektir. İstiyenlerin aşağıdaki şartla. 
rı haiz olmaları lazımdır: 

a) Türk olmak. 
b) Maden ocaklarında çalrşaıbilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak, (sıhhi muayene Ankarada yaptırılacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca. almanca, ingilizce dillerinden 

birisini okuyup yıızabilmek, 
d) Yaşı on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukarı olmamak, 
2. - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 9. 

teşr.ini evel 1935 tarihinde yapılacaktır. Açılacak müsabaka imti· 
hanında muvaffak olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz 
ettikleri derece itibariyle ilk sekiz arasında mevki almaları lazım.. 
dır. 

3. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri ka. 
dar mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta vesaik mükel. 
lefiyetleri halokında bir tcahbütname v:erecek ve bunun için mu
t6ber bir kefil gösterecektir. 

4. - İstiyenlerin; 1 
Nüfus hüviyet cilzdanını hüsnü hal varakasını mektep şehadet. 

namesini veya bunların tasdikli suretlerini ve dört kıta fotoğrafı 
ile dilekçelerini 7 teşr.inievel 1935 aksamına kadar Ankarada M. 
T. A. enstitüsü genel direktörlüğüne göndeımi§ olmaları ve 8. 
teşrinievel 1935 tarihinde yapılacak sıhhi muayenede ha.ztr bulun. 
malan lazımdır. 1-4337 

roPOG-RAF VE RESSAM 
ALINACAK 

MADEN TETKİK VE ARAMA 
ENSTİTÜSÜNDEN: 

Tecrübeli topoğrafla harita ressamları aranıyor. İsteklilerin 
Ankara, Maden tetkik ve arama enstitüsüne müracaatları. 1-4338 

Diyarhekir: Kor. Sa.Al. Ko. 
reisliğinden: 

Şart, mukavele suretiyle parası 936 büdcesinden verilmek üze. 
re 176 baş hayvan pazarlıkla !birinci teşrin ikinci çarşamba günü 
saat onda alınacaktır. Bedeli muhammeni 36090 lira muvakkat te
minat 2700 liradır. İsteklilerin Diyarbekir satın alma komisyonu. 
na müracaatları şartnameyi görmek istiyenlerin hergün pazardan 
maada müracaatları. (2798) 1-4341 

Otobüs bilet tarif esi 
Ankara Şarbaylığından: 

1 İlk teşrin 935 de işlemeğe baslıyacak otobüslerde sayın halk. 
tan bilet ücretleri aşağıdaki şekilde alınacaktır. 

Otobüs yollari bölgelere ayrılmıştır. 
İlk bölgeler için: 5 kuruş, fazla bölgelerin her biri için yüzer 

para alınacaktır. 
Misal olarak bu esasa göre Taşhandan başlayan yolculukların 

şu şartlara tabi olacağı ilan olunur. (2773) 
Askeri fabrikalara 
Bakanlıklara 

Taşhandan: 

Cebeciye 
Çankayaya 
Çankaya ilk okulasına 
Dikmene 
Dış Bakanlığa 
Etliğe 
Havuzbasma 
İstasyona 
Kavaklıdereye 
Keçi örene 
Saman pazarma 
Sağlık Bakanlığın .. 
Tarım enstitülerine 

.. Yenisehir ve bakanlıklara 

7,5 
10 
10 
20 
17,S 
20 

5 
15 
10 

5 
15 
15 

5 
7,5 
7,S 

10 
1-4311 

" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
" .. 
" .. 
" 
" 
" 
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Hususi Bizim Ol{u] 
Direl{törlüğünden: 

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

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

fon: N'o. (2459) (2495) 1-3932 

ULUS 

Kültür 
Bakanlığından: 

1. Ankarada DİL, TARİH VE COGRAFYA FAKÜLTESİN. 
DE 1 ikinciteşrin 1935 te derslere başlanacaktır. 

Talebe yazılma şartları 
2. Gündüz taleb~si için: 
a) Lise olgunluk ve~ya bakalorya smacmt vermis olmak veya 

} ük~ ek b ir okuldan çıkmış olmak lazımdır. • 
b) Gündüz talebesi olmak istiyenler ı birinci teşrın 1935 ten 

1 ikinci teşrin 1935 e kadar aşağı belgelerle, Anka~a'da Evkaf 
Apartımanlarmda Fakülte Dekan katipliğine başvurmalıdırlar: 

ı. Dilek kağıdı 
2. Okul şehadetname veya tasdiknamesi 
3. Sağlık ve çiçek aşısı raporları 
4. Hüviyet karnesi 
5. Eyi haJini bildirir okul belgesi veya mazbatası 
6. 6 tane fotoğraf 
3. Yatılı talebe için: 
a) Fakülteye kız ve erkek olmak üzere yarşı ile 40 yatılı talebe 

alınaca1ctır. 

b) Yarşıya girmek için İise olgunluk smacmı geçirmiş veya 6 
yrliık öğretmen okulunu bitirmiş olmak lazımdır. 

c) İstekliler yukarda yazılı belgelerle ve dilek kağıtlarında ya. 
tılı talebe sınacına gireceklerini açıkça yazarak en geç 10 birinci 
teşrin 1935 tarihine kadar Yüksek Öğretim Genel Direktörlüğüne 
başvurmalıdırlar. 

4. Smaçlar 15-16 birinciteşrin 1935 günlerinde yapılacaktır. 
5. Smaç yerleri. Ankarada Gazi Terbiye Enstitüsü; İstanbulda 

Yüksek Öğretmen okuludur. Smaçlara saat 10 da ba~lanır. 
(2768) 1~4312 

Nafıa Bal{anlığından: 
Bakanlık binası koridorları icin muahmmen bedeli 1817 lira 14 

~uruş olan cem'an t60.78 metre ~urabbaında yol keçesi açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 10 birinci teşrın 935 per!?embe günü saat 14 de Anka
rada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 136.29 liralık muvakkat t'!. 
minatları ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda hazır bulun. 
malan lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameyi parasız olarak Ankarada Ba. 
kanlıık malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (2673) 1-4250 

Jandarma Genel l{omutanlığ~ 
Ankara satın alma k~omisyonundan 

Örneğinin tamamen aynı evsaf ve şekilde olmak gereğile (1683) 
tane baş cibinliği 1.10-935 salı günü saat (11) de jandarma genel 
komutanlığı kurağında pazarlıkla satın alınacaktır. Cibinliğin bir 
tanesi için (55) kuruş paha biçilmiştir. İsteklilerin pazarlık gün 
ve saatında (6943) kuruşluk •andık makbuzu veya banka mektubu 
ile gelmeleri ve örneği komisyonumuzla İstanbul jandarma muaye. 
ne heyetinde her gün görebilecekleri ve şartnamesi parasızdır. 

(2534) 1-4070 

Etlik 1'1erl{ez Laburatuvarları 
l\tlüdürli1i!iinden: 

Müessesenin tecrübe hayvanları için 20000 ila 25000 kilo pan. 
car pazarlığa konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 1000 liradır. İha. 
lesi 30-9.935 pazartesi günü saat 15 dedir. Şartnamesi müdüriyet. 
ten veriiir. Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazrlı şartlar dahilinde 
muayyen günde 75 liralık teminatlariyle birlikte Ziraat Vekale_ti 
muhasebe müdüriyetindeki satın alma komisyonuna müracaatları. 

{2615) 1-4100 

15 Tüm l{omutanlığı 
Sa. Al. l{omisyonnndan: 

1 - Samsun garnizonunda bulunan ve bulundurulacak olan kı. 
taat ve miie~sesat eratının bir senelik ihtiyacı olan {110000) kilo 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
(22000) liradır. 

2 - Şartnamesi 15. Tüm. Satın alma komisyonundadır. 
3 - İhalesi 4/ 1. Teş./935 cuma günü saat 15 de Tümen satm 

alma komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. maddesinde yazılı v\!. 

saikle birlikte gelmeleri. 
5 - Muvakkat teminatı (1650) liradır. 
6 - Kapalı zarflarını (teminatlarını havi banka mektup veya 

vezne makbuzlarının) ihaleden bir saat evvel komisyona verm~-
1eri ilan olunur. (2724) 1-4242 

((ira l ı I< 
Bakkal dükkanı 

ve kahve 
Koçzade apartmanı ve 

kulüp sineması arkasında 
bakkal dükkanı ve kahve bir 
yrl için kiralıktır. 1064 nu
maraya telefon erlilmelidir. 

Satılık~ 
5000 liralık bir ev arıyorum. 

Taliplerin Ulusta Z. A. rumzu-
na müracaatları. 1-4317 

DOKTOR 

FAHRİ İZGİ 
Hususi Hastalarını Sanat 

Mektebi arkasındaki evinde 15 
den 18 e kadar kabul eder. 

1-4354 

Kiralık oda 
Yenişehirde Selanik cadde

sinde 5 No. evde büyük bir oda 
almanca bilen bir adama kiraya 
verileceıktir. Aksam saat on ye. 
diden sonra görülebilir. İlan 
m E> rn11 .. 1ıı cr • ı n ::ı mür::ır:ıt. 1-4355 

29 EYLlL .. l 

Sayın Halka 
Otobüs işleri direktörlüğünden: 
1/İlk Tesrin 9.35 sa lı gunu i:;lemege ba.şlıy c ~ 

kararlaşan baslangıç ve son hareket vakitle ri a., 
· ı n 

(1) 
Çankaya • Keçiören 

yolu 

(2) 
Bakanlıklar • Y. Şehir • 

Taşhan • Cebeci 
yolu 

(3) 

Çankaya dan 
Kavaklı D. den 

Kec iörenden 

Bakanlıklardan 

Yenı ~ehir<lcn 
Cebeciden 

ILK 
6, 5 
7 00 
7,10 

7.00 

7,05 
7,00 

A ~k. f ab. d an 7 ,55 

S N 
2 . 5 
2J '.) 
21 " 

22, Ü 

2 ... · ~ 
t.2,2ll 

16,55 

(Ask. Fab.) - İstasyon 
Cebeci yolu 

istasyondan 
(İs gün lcrı ) 

7,00 
(İ: • ..;.i rı l rı) 

21 ,40 

( 22,45 pa ar perş ) 

(4) 
Bakanlıklar • Etlik 

yolu 

(5) 
Bakanlıklar • Y. Şehir -

İstasyon yolu 

Cebeciden 

Bakanlıklarclan 

Etlikten 

Bakanlıklardan 

Ycnisehirden 
1 stasyondan 

7,00 21,40 

8, 'O 20.ZO 

7,00 21,00 

7.00 22,45 

7,05 22.50 
6,35 22,00 

ı 22.45 pazar perş ) 

(6) Dikmenden 
Dikmen • Taşhan • Cebccı 

/ ,50 20.15 

yolu Cebeciden 7,25 19,00 

TAŞ HANDAN MUHTELİF YOLLARA HAREKETLER· 

ÇankayJya 7.26 20,4Q 
(1) (eçiörene 6, 16 (23.15 cum<ırte.) 

(23,15 ) 

Paşa Tepesi v~ 
(2 Bakanlıklara 7,08 (B.15 

Cel eciye 7,10 ( 23,15 

Ask. Fab. !ara 7.50 ııs. 1 o 
(3) İstasyona 6 50 (23,15 cum .r) 

Ceueciyc 7,05 23. ıs 

Etliğe 7, 15 20,30 
(4) Yenısehir 7,15 (23,l'l 

(23.15 cumart si) 

Yenişehir ve 
(5) Bakanlıklara 7,05 23,1 5 

İsta~yonlara 6,4S 2 1.10 
(23,15 curnartc.) 

(6) Dikmene 7,35 19. 10 

Tafsilatı hareket cetvelleri ile bilet ücretlerıni gö,.terir 
rehber ayrıca bastırılacaktır. (2791) t-4349 

lıir 

Gümrük muhafaza Genel koıııu

tanlığı İstanbul satın alma 

Komisyonundan: 
1 - Deniz vasıtaları için satın alınacak olan 100 ton ikinci ne. 

vi benzinin 16.10-935 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla ek. 
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 33 bin liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Para ile verilir. 
4 - İstekliler % 7,S tutarı olan 2500 lirahk vezne makbuzu ve

ya banka mektuplarını teklif mektupları ile birlikte saat 14 de ko. 
misyona vermeleri. (570B) 1-4256 

Anl{ara valiliğinden· 
921 lira 60 kuruş bedeli keşifli Hükümet binası cephesindekı 

taşların keşif ve şartnamesine göre temizlenmesinin ihalesi 8 bi. 
rinci teşrin 935 salı günü saat 15 de icra edilecektir. 2490 No. lu 
kanunda yazılı evsafı haiz isteklilerin keşif ve şartnamesini gör. 
mek ve pey sürmek üzere 69 lira 12 kuruşluk dipozito maldbu.zu ile 
yevmi mezkfuda Defterdarlrkta kurulan komisyona müracaatları. 

(2667) 1-4203 

Nafu• Rakanheından ~ 
Haydarpasada sif teslim şartiyle muhammen bedeli 616 lira o. 

lan (2200) adet komple telgraf fincanı açrk eksiltmeye konul. 
muştur. 

Eksiltme 14 ikincitesrin 1935 perşembe günü saat 14 de An· 
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 46,20 liralık muvakkat 
teminatları ile aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları ıa. 
zımdır. 

İstekliler bu husustaıkıi şartnameyi parasız olarak Ankarada 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (276S) 1-4347 

- --- -- ~~- -4-- l lmtıyaz sahibi ve Ba}mu 1 l harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

1 • SİNEMALAR µ 

1 
Anl\.ara P. 'r. T. 

Başmiidiirlüğiindeıı: 
Ankara m rkez postanesi telgraf gişeleri yanında mevcut plan 

ve krokiye gi:lC'e telefon konuşma odası yaptırılacaktır. Kesif be. 
deli 450 muvakkat teminat 33,75 liradır. Yapı şartnamesi parasız 
verilir. Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. İsteklilerin 4 bi· 
rinci teşrin 935 cuma günü saat 15 de komisyonumuza müracaat. 
ları. (2664) 1-4171 

Çrmk111 caddesi civarında 
Ulu& Basımevindı basılmış· 

~ l t~. J 
~;;iiiiiiiiiiiiii;iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~----İİİİİİİıııİ~ 

[ YENi 1 
BUGÜN BUGEE 

w 1 :sözlii büyük dramatik filmi 
FIRTINADAN SONRA 

H. B. Wamer 

Ayrıca 935 - 936 mevsiminin dün
ya haberleri başlangıcı ve 

c~nl· resimler 

BU GECE 
f KULÜP) 

Birsinema yıldızımn iç yüzü 
DELİ KIZ 

Fransızca sözlü büyük ve eğlen· 
celi bir filim 

JEAN HARLOW 


