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EYLÜi. TOPLANTISI 
Italyan yarım adasının üst par

çasında 500 bin asker manevra 
yaptı; 100 bin asker knal ve Mu· 
solini'nin önünden geçti; 200 bin 
asker yeniden silah altına alın
maktadır. Buna bir de Habeşistan 
kapılarında yerleşen 200 hin kisi
lik italyan ordusunu katınız. Ulus
lar sosyetesinin eylul toplantısına 
ne kadar bel bağlamak doğru ol
duğuna hükmedebilirsiniz. 

Cenevrede İtalyan deleges\ 
memleketinin genişlemek ihtiya· 
cından bahsedecek ve Habeşista
nm ancak sömürülmeğe değer ge
ri ve barbar bir memleket olduğu
nu söyliyec.ektir. İngiliz delegesi 
iae paktları ve barış davasını mü
dafaa edecektir. Uluslar sosye
tesinin, Habeşistanı kendi içinden 
atarak, ltalya'ya hak vermiyece
ğine ne kadar şüphe yoksa, İtal
yaya karşı sert ve kesin kararlar 
alamıyacağına da o kadar şüphe 
yoktur. Fransanm İtalya ile bo
ğuşmağa değil, bozuşmağa bile 
niyeti yoktur. İngiltere harb et
mez. Avrupa kıtasında, uluslar 
sosyetesinin cebir ve zor emirleri
ni yerine getirebilecek hiç bir or
du kuvveti de yoktur. 

Meselenin ruhu şudur: İngil-
1 ere icin Akdeniz ve Afrikadaki 
İtalya~ tehlikesinin hakiki ölçüsü 
nedir? İtalya, İngiltere ile silahlı 
veya silahsız bir kavgayı ne dere 
ceye kadar göze alabilir? 

ilk verilecek hükümlerden bi
ri, Fransa ile İtalya arasındaki an
laşmanın sanıldığmdan daha cid
diğ olduğudur. Bu anlaşmayı Fran
sa elinde olanı tutmak için, İtalya 
ise yeniden almak için kullanmağı 
düşünmüşlerdir. İşin Fransa tara
fı basittir: Çünkü tehlike bellidir. 
Tehlikeye karşı tedbirler kolay 
hesaplanahil" r. İtalya tarafında 
mesele değişi;or: Bu memleketin 
genişleme ve Lüyüme davasının 
önündeki tehlikeler belli değildir
ler ve bu tehlikelerden her biri 
karşısında Fransa, İtalya kadar i
leri gitmek istemeyebilir. Yukarki 
iki soruya şunları da eklemek la
zım geliyor: İtalya Akdeniz ve 
Afrika davalarını başarmak için 
Fransayı ne kadar zorlıyabilir? 
Fransa İtalyayı nerede ve ne ka
dar bırakabilir? 

Paristen ayrılan Berline gidi
yor: Herkes Fransaya karşı aynı 
tehlikeyi, alman tehlikesini kulla
nıyor. Acaba bu tehlike İngiltere
nin elinde mi, İtalyanın elinde mi 
daha büyüktür? Acaba bu tehli
keye karşı İngiltere mi, yoksa İ
talya mı daha kuvvetli bir inanca 
olabilir? Fakat bir de Asya ve U
zak denizler Fransası var. 

Uluslar sosyetesinin eylul top
lantısını Lavalin de Negüs kadar 
kaygu ve tasa ile beklediğine hük
medebiliriz. 

İngiltere ile İtalya adımlarmı 
biraz geri alarak, uluslar sosyete
sini kurtarabilirler: ancak İngiliz 
- İtalyan davasını kotarmış ol
mazlar. Kavga 1914 den önceki u
sullerle devam eder. 

Bir Afrika harbınm bir Avru
pa harbı demek olduğunu düşün
mek doğru değilse de, geniş ölçü· 
de arsıulusal bir egemonya ve em· 
peryalizm savaşının çoktan baş
lamış olduğunu görmemek yanlış 
olur. Yeni dünyada Amerika, As~ 
yada Japonya, Akdeniz ve Doğu -
Afrikasında İtalya yalnız bir im
paratorluğun, İngilterenin zararı· 
na ya kuvvetlenmişlerdir, ya kuv
vetlenmek istemektedirler. Japon
ya Mançuride durmadığı gibi, bü
yümek isteyen İtalyanın da Habe
şistanda duracağına Londrada hiç 
kimse inanamaz. 

Devrimizin meraklı dönüm 
noktalarından birindeyiz. 

F.R.ATAY 

Adımız, andımızdır. 

Bayındırlık bakanımız 
dün doğu gezisine çıktı 

-=-

B. Ali Çetinkaya doğuda ne yaıJacal~ ? 
Bayındırlık Bakam B. Ali Çe -

tinkaya dünkü sayımızda yazdı -
ğımız gibi, sabah saat 9,5 da Kay· 
seri trenine takılan özel bir va · 
P,onla doğu gezisine çıkmıştır. Ba 
·-"\nın beraberinde, Devlet Dew: 

rım saptayacak olan bu etüd yol -
culuğunun konularından bazıları
nı öğrenmiş bu]unuyoruz: 

Erzurum - Kars yolu 
Erzurum'la Kars arasında işle

mekte olan ve büyük harbta yapı
lan demiryolunun işleme kapasite
si ve bugünkü durumu üzerinde 

(Sonu 2. inci wıyrhld;ı) 
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Frurı~ız Jirmulctn mi(ı;mıl<ır<·a l.·ifo ii
:::;;im ıre İlıcfr ulmalı· ic:itt 1'iirlwf iıw bt~
t'llr<fofa,.. - H . .Ali Çt•tirılwya diin dojju 
iltel"İl1C /wre.J;t•t (•flİ. - 8ı~f('i/w larulit:(•sİ 

diin !.(iimiiltlii .. 

Her yeı·d e 5 kuruş 

Bulgar hasınıııın 

"Biz Türkiyenin en içtem 
dostları olmak istiyoruz,, 

Sofya, 3 (A.A.) - Sofya ga · 

zeteleri, Lürk - bulgar dostluk ilgi
leri hakkında Doktor Tevfik Rüş
tü Aras'la B. Köseivanof tarafın -
dan yapılan diyevi müsait surette 
yoramakta devam ediyorlar. 

Novodni gazetesi diyor ki: 
'' İki dış bakanın birge diye -

vini sevinçle karşılıyor ve bunun 
.....-.,.._ ............ --... ·-·-------.......... ,. .... --··-.............. , ..... ~--ııo.•!!-• .......... ._~,.... ..... ,.. ,.-: • ..... 

iki memlekette istenen aksi uyan
dıracağını umuyoruz. iki bükü -
met, her türlü hoşnudsuzluk se -
beblerini ortadan kaldırmak için 
iyi arzudan esinlenmektedirler. 
Türklerle bulgarlarm anlatması ve 
dostluğu, Balkanlarda barıtın 

ve Balkan ulusları genliğinin sağ
lam temeli ve Balkan medeniye -
tinin başarısıdır.,, 

Yargıçlar kimi haklı çıkardılar? Zahla gazetesi yazıyor: 
" Türkiye ile Bulgaristan ara 

sındaki ilgiler en sıcak güven v• 
dostluk havasına girmiştir. Bunun 
başka türlü olması da imkanlı de 
ğildir. Bu kadar karışık bir zaman 
şöyle dursun herhangi hallerde 
olursa olsun Türkiye ile Bulgaris
tan arasında güvensizlik uyandı -
rahilecek halleri asla hoş gör .. 

memelidir. Doktor Tevfik Rüştü 

Aras, Bulgaristan'ı Türkiye'nin 
en yakın dostları arasında görmek 
istiyor. Biz de Türkiyenin en iç -
tem dostları olmak istiyoruz.,. 

B. Eden hıral{ığ işine ingi1terenin arlia 
olmıyacağını söyledi 

'Jürı doğu illerinde bir geziye çckctn C'a
yrndll'/rk BakammtZ B. Ali Çetiııkaya. 

"Lıibülgari,, gazetesi, kesin 
içtemlik havasını kaydettikten 
sona·a diyor ki: 

yolları Genel Direktörü B. Baybo
ra; Yol Direktörü B. Fuad, Cer 
Direktörü B. Sedad, Sağlık Baş
kam B. Vehbi ve özel büro direk
törü B. Nejad vardır. Bakanı; An
kara durağında, birçok saylavlarla 
bakanlık ileri gelenleri uğurlamış · 
lardır. 

Sağda ita/ya askerle Be nadir kıyılarrn da bir kuyu açcyorlar. Sorılda: Samı~ 
gonlarile gelen '>il dağıtrlıyor. 

•· Türk - bulgar dostluğu, Ba -
kanlarımızm hirge diyevinde de 
berkitildiği gibi, hiç bir za -
man nomal yolunu gütmekten 
uzak kalmamıştır. Bundan ötü-

Nerelerde etüd yapılacak?) 
Gezinin Ankara'dan Sıvas'a \ 

kadar olan kısmı şimendüferle ve 
ilerisi otomobille yapılacaktır. St· 
vas'tan sonra Erzincan, Erzurum, 
Sarıkamış, ve Kars illeriyle bu 
çevre içinde geziye devam edile -
cektir. Bakan, gidiş veya dönü
şünde, Erzurum' dan Trabzona ka
dar olan bölgeyi de dolaşacaktn-. 

Londra, 3 (A.A.) - Deyli 
Ekspres gazetesinin haber verdi -
ğine göre, Adisababa' daki italyan 
elçiliği taşlanmış ve gürültü ara -
-;mda Harrar flÜmrükleri şefi, ru-

Dönüş aynı yoldan ve Kars - Sa- , .... {.... ;)':'\_! 
rıkamış - Erzincan - Erzurum [' ~"' j A.._ ·: ~0\\\~' 
- Swas yönetin den olacaktır. 1 . \ lf/ımllh\\: ;.;;rı J 

Devletin, doğu illerinde geniş f ., \ . 
ölçüde bir yeğritim planının esas- l _.. ./- / 
larını saptadığı bu sıralarda Ba - \ r ~~~ 
ymdırlık Bakanının hu gezisine • 
özel bir önem verilmektedir. Do -

l \! taıyan • habe~ yargıç komisyonunda 
ğu il erinde yapılacak bayındırlık 

1 be~inci yargıç B. Politis 
iş erinin esaslarını ve genel hatla~ 

T. Tarihi Ara~llrnıa Km·umu 

Alacalıiiyül{te k.azıya 

haslattı 
' 

İstanbul, 3 (A.A.) -Türk Ta-
rihi araştırma kurumu Corum il
baylığma bağlı Alaca --höyük'te 
kendi unsurları ve kendi araçlari
le kazıya başlamıştır. Kurum, bu 
kazının ulusal tarihimiz için çok 
önemli belgeler vereceğini um -
maktadır. Burada bundan önce 
190~ de İstanbul müzeleri adına 
Makridi tarafından ki1çük bir 
ara~tırma yapılmış ve iki Sfenks 
ile bazı kabartmalar bulunmuş -
tur. 

Buranın eski bir Eti tapınağı . 
nı ihtiva ettiği tasınlanmaktadır. 
Makridi. burada aynı zamanda 
Firikya kitabeleri de bulduğu için 
bu kazının Eti ve Firikya kültürle 
ri arasındaki bağ ve devamlılığın 
saptanmasına çok yardımı olaca
ğı umuluyor. 

velver attıf!ı icin imparator tara -
;> • 

f ından Adisababa zındanında zen-
cire vurulmuştur. İki italyan evi 
de aynı suretle taşlanmıştır. 

Diğer taratfan, İtalya elçisi. 
İmparator sarayına giderek elçilik 

Acıl{lt bir uçak 
){azası 

Paris, 3 (A.A.) - Maten ga -
zetesi, Los - Anjeles uçakçılığınm 
yas tutmakta olduğunu haber ver
metkedir. Kaliforniya'da iş günü
nün kutlanması sırasında on be~ 

yolcu, bir pilot, bir radyocu ve bir 
hizmetçi kadın taşıyan bir uçak 
şehir alanından havalanırken yük
sek tansiyonlu bir kabloya çarp -
mış, derhal ateş almış ve bir evin 
damına düşmüştür. Uçağın içinde 
bulunanlar, kurtarılamıyarak yan
mışlardır. Eve geçen yangın haş -
ka kurbanlar vermeden söndürüle
~ 1ilmiştir. 

kur!yesinin silahlanmasında görü
len bazı düzensizliklere karşı pro
testoda bulunmuştur. 

(Sonu 2. inci .<;·1yrf:ula) (Sonu 5. inci sayıf ada) 
.................... ·~ ... -~--............................ -...::-......... ~······· ............................................... ... 
Y oltlmı: 

Köstence,de gôçm~nler 
l Bavulumu vapurdan çıkaran divenleri ne zaman götürülecekle-

hammal gibi beni şehirde dola§- rini sormaya gelmiş foaanlarla do-
tıran arabacı da türktü. Gezerken luydu. Ve kendilerine himbilit· 
konuştuk, anlatılacak derdleri ( Soııu 2. inci sayfada) 

vardı: Köstence'de son zamanlar · 
da biriken türk göçmenler, Ro
manya hükümetinin eski anlaşma
ya uymayan yeni bir kararı yüzün
den, gitmelerine izin verilmediği 
için, orada kalmı§lar. Varını yo
ğunu terkedip, eşyasını satıp sa
C'Jıp gitmeye hazırlanmış olan köy
lüler, şimdi, on beş gündür rıh· 
tımda yatan iki lürk vapuru gibi 
dost hükümetten lazım gelen iz. 
nin çıkmasını bekliyorlarmış. A
rabacıya sordum: ''Sen ele gidecel" 
misin?,, diye. Cevap verdi: ''Gö
türseler hemen. Bugün.,, 

Ayrılırken tekrar yalvardı, "A
man, konsolosa, elçiye söyle de 
bunların bir çaresine baksınlar.,, 
diye. Sanki onlar bu çareyi bul 
mak için haltalardanberi uğraş
mıyorlarmış ve sanki derd asıl on· 
ların derdi değilmiş gibi. 

f;C ansolosluii:un bahçesi ve met·- "'östcnce'de bir ca,....., 

Köstence: .~~rırcıı ;:r:-nel ~örQnaşr. 



) oldunı 

Köstence'de 
(Ba~ı ı. inci sayıl ada) 

kaçıncı defa olarak, tee•ıiirle an
latılıyordu ki bu gitme maele.i, 
konıolosluğun eline/en gelir bir 0

f 
el eğildir. 

Ônce, bütün tü~klmn Türkiye. 
ye alınması için elçimiz Bay Ham
dullah Suphi T anrıöver'le Ro -
manya hükümeti ara6ında tam bir 
anlCJ§ma yapılmışken sonradan, iç 
bakanlığı eski Dobruca türklerinin 
gitmelerine izin verilemiyeceğini 
bildirmiş. Halbuki anlCl§mayı bi
len ve götürüleceklerini uman za
vallı köylülerin bir kısmı toprak
larını ve hayvanlannı yok pahası
na ellerine/en çıkarmışlar. Şimcli 
peri an bir halde bekliyorlar. Ge
ri kalan kısmı ela, ne zaman gicle
ceklcrini bilmedikleri için toprak
larını sürüp sürmemekle tereddüt 
ediyorlar. 

Eski Dobrucanın bir köyünden 
oruntak olarak konsolosluğa gön
derilmiş bir köylüyle görü§tÜm. 
Sözleri, hakikaten iç sızlatıcı idi: 

- Yerliler gideceğimizi bil
dikleri için topraklarımızı almı
yorlar veya yok pahasına kapat
mak i t'yorlar içimizden koca 
çil li "ini eviyle beraber iki bin 
franga satanlar oldu, ki yalnız e
vinin kiremitleri bu kadar ederdi. 
Şimdi ne yapacağımızı şcqırdık. 
Bu kadar ucuza vermeden•e sat
madan bırakalım diyoruz., hiikü
metimiz •onra Romanyayla anla -
şıp hakkımızı değerince alıın.,, 

Romanya hükümetini ilk kara
rından dönerek buradaki türkleri 
çok acıklı bir duruma •akan böyle 

göçmenler 
bir laareketıe bulunmaya hangi ae
bebin sevkettiğini arattırdım. Ôğ
renctiğim ıudur: Köıtence' de yer· 
leımi§ avukat, tecimer gibi birkaç 
tatar zengini varcltr. Bunlar, ka
zançlannın kaynağı olan lürklet· 
giJince zarar edeceklerini dütü
nerek, eski Dobraca türklerinin 
gitmesine engel olması için lıükü
mete baı vurmu§lar. Gene .b~nlar, 
Fahri ve Müstecep adında ıkı avu
kat bCl§ta olmak üzere, yerli tür~
ler üzerinde Türkiye dütmanlıgı 
uyandırmak için propagandal'!r 
yapmı§lar. Türkiyede herkesın 
açlıktan öldüğüne, Kırımın yakın
da Sovyetlerden ayrılarak ayrı bir 
devlet olacağına ve o zaman Kı 
rıma göçebileceklerine dair akla 
ve hayale sığmıyacak budalaca 
telkinlerde bulunmaya çalışmış· 
lar. Fakat bu vatan hayın/arının 
bütün çırpınmaları türkler üzerin 
de hiç bir iz bırakamamış, hepsi 
bugün izin verilse gitmeğe hazır. 
Yalnız, Romen hükümeti, ihtimal 
bu adamların seçimlerde kendile 
rinden yana bir rol oynıyacağı dü
şüncesiyle onların tezvirlerine ka· 
pılmı ve ilk sözünden dönmüş. 

Şimdi elçimiz tarafından yapı 
lacak diplomatik değetlerle bu i
sin bir an önce halledileceğini u
muyoruz. Herhalde dost oe kom
şu memleketin hükümeti, yalnız 
insanlık duygusuyla ela olsa, pek 
acıklı bir duruma düsmÜ§ olan 
türklerin ıstırabını claha fazla u
zatmak istemiyecektir kanaatin
deyiz. 

Köstence, 29 agustos l 935 

Yaşar NABi 

Bayındırlık Bak~anımız dün do~ 
g e z i .._ i ne ç ı k. t ı 

(Başı 1. inci sayıfada) 
etudler apılacaktır. Yurdun doğusun
daki geniş bir bölgeyi batıya bağlayan 
bu hat üzerinde gerekli yenilikler ve 
düzenlemeler yapılarak iyi bir i letme· 
y vu ması sağlanacaktır. 

Bu hatta birçok traversler yenilene. 
cek ve duraklarla hatboyu: ihtiyaçları 
kar ılıyacak bir hale getirılecektir. 

Ba ka bir sistemde yapılmış olan bu 
hattın devlet demiryolları sistemine 
çevr"lmesi uzerinde incelemeler yapıla· 
caktır. Hatta randımanı fazlalaştırmak 

için fazla yuk taşıma kudreti verilecek • 
tir. 

Trobzon - lran otobiis seft>rlni. 

Üzerinde etüd yapılacak önemli iş· 
ler arasında Trabzon'dan İran sınırına 
kadar gidecek ve Erzuru:ndan geçecek 
otobus seferleri '1rurulması işi de var· 
dır. Şimdiden düştlnüldt.igüne göre uç 
grup halinde Trabzon - Kızıldize ara· 
sında devletçe işletilecek olan otobüs
ler İran transit taşınını faydalı bir e· 
k "ide artıracak ve doguyu batıya bağlı· 
yan bu çok eski ve tarihi yol, eski tlstün 
d rıni tekrar alacaktır. 

il.inci tlerel·ede )ollar 

Bayındırlık Bakanımızın gezisı sı

r sında gerek demiryol ve gerekse tran. 
sit şosesine doğru, turlü yönetlerden 
yapıJacak kara yolları işi de ayrıca in
celenecer.lctir, ki bu yollar, demiryol ve 
transit osesi t.izerinde olmıyan kentle 
rimi i ve şehirlerimizi iki anayola ag· 
hyac ktır. 

"ita - Erzurum hattının (>tiidii. 

Bayındırlık bakanının gezisinin Sı -
vas - Erzurum demiryolu yönetinde ya
pılması buralardaki §imendifer yapımı· 
nın yakmdan gözden geçirilmesine im -
kan vermektedir. Bu arada öğrendiğimi
ze göre bu hat iizerinde Divrik'le Ke -
mah arasında olan ve yaprmı en güç bir 
bogaz olan Kemah bogazı dışına doğru 
çalı ma ôrust.i genişletilmektedir. Öte· 

yand n Erzurum'dan Erzincan'a doğru 
topr k tesviyesine de y.lkında başlana· 
caktır. Bu bakımdan B. Çetinkaya'mn 
gezı inin Sn; as • Erzurum hattı üzerin· 
de olması buralarda yapılacak etüdler
le bu hattın daha çabuk ve her imkan -
dan faydalanılarak biran önce &..:tirilme· 

si gibi bir durum }aratabilecek d ğer -

dedir. 

l hi l>iiyii il hat i~lenu•yt• 
bal1layacn1'· 

Cumunyetin on üçünciı yıldonumu 
nü kovalıyan gtlnler, yurdun ekonomik 
durumunda devrim yapabilecek değer -
de iki büyük hattımızın i lcmeye başla· 
clığı mutlu günler olacaktır. 

Yı11ardanberi durup dinlenmeden bi
tirilmesine çalışılan Irmak - Filyos hat· 
tiyle; Fevzi paşa • Diyarbekir ve Afyon 
• Antalya hattının Isparta'ya kadar olan 
kısmı işlemeye b:ı lıyacaktır. Bu ilç ha• 
trmızrn açılrş töreni için geniş bir prog· 
ram hazırlanmaktadır. Başında Bayın • 
dırlık Bakanının bulunacağı ve sayla'· 
tarla devlet ve parti ileri gelenlerinin 
katılacağı 200 kışilık bir kurul Ankara 
dan hareketle önce Irmak • Filyos hat· 
tının sonuna kadar giderek açılma tore
nini yapacak, oradan Kayseri - Adana 
yoliyle Diyarbekir'e gececektir. 

Diyarbekir'de açılma töreninin cok 
guzel olacagı tahmın edilmektedir. Do -
gu illerinden gelecek kurullarla, dogu • 
nun önemli bir tecim merkezi olan Di 

yarbekir'le ekonomik ilgisı olan gem 
bir bölgeden Dıyarbekir'c akın ede 
cek binlere inı:ıanın, cumuriyetin en 

büyük ba arılarından bin olan bu ol· 
mez eserin açıh ında hazır bulunacagı 
anlaşılmaktadır. Çok eskı ve tarihi bir 
şehir olan Diyarbekire cumuriyet ba
yındırlıgının modern hır scmbollİ olan 
şimendiferin varışı dogu Anadoluda ye· 
ni bir devrin ba langıcı oJacaktır. 

Sevr andlaşma ının ana yurddan a· 
yımuş oJduğu Diyarbekır yalnız ıya· 

sal kurtuluşa ermiş degil, demiryolun 
yapılmasiyle ç~lik aglarla yurd kütlesi· 
ne bağlanmış oluyor. Bu bağlanışın do
ğu çevresinde yaratacagı yeni hayatın 
verimJeri çok yakın bir zamanda kendi

ni gösterecektir. 

Uzun ve aşılması guç yolları kısal

tan Diyarbekir demiryoliyle Ankara; 
oenub dogusunu kendi yaratıcı ve dev
rimci havasının sınırlarına almış olmak· 
tadır. Fevzipaşa • Diyarbekir hattı, sa· 
kin doğunun iler]eme ve gelisme hare· 
ketlerine maki na teknigının ) aratıcı 
temposunu gotiırm ktedir. 

f/ ymı - ls,:mrıu 
Toren için Ankaradan .. id n kurul 

ULUS 

DIŞ HABERLE 
Yaı·gıçlar kimi 

(Başı 1. inci sayıla.da) 

llll. Ede11, Lmml Cetıeı '"''J ,, 
gittiler. 

Parıs, 3 (A.A.) - B. Eden \e B. La· 
val aynı trenle Cencvre'ye hareket et. 
mişJerdir. Yarın bilhassa daha tama· 
men kotarılmamış olan meseleler hak· 
kında göru:-.ülmeye tekrar ba hyacak· 
)ardır. 

Bugun İngiltere ve Fransa'nın uçler 
konferansı hakkında birge bir bildiriğ 
verip vermiyccekleri meselesi konu§ul. 
maktadır. 

B. Eden yarın B Baldvin'i gormek 
üzere. Eksleben'e gıdecektir. 

l ıa(w11 asl.-ı•rlcri sınırı gı•t•met.li. 
Roma 3 (A.A.) - lt lyan kıtaları-

nın Dankali'de sınırı çt?klerı ha rı 

kesin olarak ~ alanlanm ktadır 

Rom . 3 (A.A.) - Yan resmıg c 

venlcrde İtalyan kıtalarının Dankali bol 
gesinde habeş topraklanna çtikl n 

hakkında olan haber rkitılmem kte 
clir. 

i'ç . ımfw 200 bi11 u hı>r 

Roma. 3 (AA.) - 1912, 1913, 191 ı 

sınıflanndan silfilı altına çagınlan iki 
yüz bin asker ncak uç ay içın alına -

caklardır 

l wlymıırı yeni sifoı ii r1,:t•lı•r 
lm1'·arıı 

Roma, 3 (AA.) - Yônetger Cobel· 
Jı, B. Rozza'nın yerine bakanlıg. atan -

mısur. 

frsır iizf'riluforı J!Pt:('relı· 11t,;al.-lur 

Kahıre, 3 (A.A.) - Sanıldıgma go 
re, Mısır hiıkiımcti, yabancı devletler<: 
bir onta gondererek Mısır topraklan 

iızerınden geçecek süeJ ucakJar ıcin u • 

çuştan en az 15 gün önce Mısır hiiktımc 
tine başvurularak uçuş izni alınması "' • 
rek oldu~unu bildirmi tir. 

Ho{!u f ril.u. ma ) apılwı et sutı.,. ı 

Kap, 3 (A.A.) - Güney Afrika'da ı 
dogu Airika'ya yapılan et sauşı, Akap· 

taki dok a nelesınin kararından sarsıla 

caktır 

ln~ilterNıin lnr"kığla ilcisi 

Paris, 3 (A.A.) - B. Eden, B. Lava· 

le ingiliz hükümetinin petrol bırakıgı 
meselesinde yapacak hiçbir şey olmaclıg • 
nı ve bu bırakıgı hiçbir veçhıle arka ol • 

madıgını izah etmiştir. 

B. Laval'ın bu izahla tatmin ediJmı 

oldugu sanılm ktadır 

Diyarbekirden sonra, gene Adana uze
rinden Konyaya ugrayarak Afyona ge
lecek ve o zamana kadar ray dôşenm -
si bitmış olan yeni hat uzerindcn geç 
rek lspartaya varacaktır. Ispartada d_u
rak binası 29 bırınci te rine kadaı bıt· 

. kadar hazırlan-mış ve toren zamanına 
mı~ olacaktır. Gul ve halı diyarına u
laşan hattın, Antalyaya clogru ılerleme
sıne gene aynı hızla devam dılecektır. 

Kurul. A:J dın demıryolunun tunell 
ri devlet demiryollan vagonlarının geç 
mesine elverı li olmadı ından gene Af
yon uzerınden lzmire geçecek ve sau_n 

· d bır alınan Aydın demiryolu uzcrın e 
ett.id g zisi yapacaktır. Kurul lzmır
den onra Balıkesır Kutahya uzerın

den Ankaraya dönecektir. 

IJemİr) olltırı JJi~·tU"bel.·i rdnı :\011-

rn doğu illerine ilerli)or. 

Dıyarbekırden sonra dogıı sınırları 
yonetine dogru yapılacak dcmıryolları
nın yol ugraklarını genel olarak sap· 
tamak uzere bayındırlık bakanlıgı inşa· 
at fen kurulu ba§kanı B. Necati"nın 
başkanlrgı altındaki bır kurulun bugun 
veya yarın Ankaradan hareket edecegı 
ogrenilmiştir. Bu yolculuk da bize dev
letin doguda y nı dcmiryollarının ya· 
pılmasına arar verclıginı ve yurdun 
bu bolgesınde canlı ve hareketli bır e 
konomik bayat yaratacak olan tedbirle
rın başında gel n domıryolu ışinın ba -
lıy cagını anlatın ktadır 

haklı çıkardılar? 
H. Rickt>t ıliirıii yor 

Londra, 3 (A.A.) - B. Rıcket'ın 

A.vrupa"ya dönüşünden sonra kendisi· 
nin ~e ortaklarınm edınek hakları ıçin 
g uşmel~rc girişecegı sanılmaktadır. 

':standard Ovil, kumpanyasının baş 
] ca ılgililerden b"rı oidugu hakkınd:ı 

ecen sövlentilcre Lonclra'd kı Ameri t ... . 
ÇC\ enlerinde. Londra'cla böyle bır i y -
pılmı olduğu soylenmekt diı 

. twıdartl Odrin lıu/w,.i 'ol.' 

Ncvyork, 3 (A.A ) - Standarcl Ovıl
in Ncvyork merkez direktorlerinden B 
Şets, petrol bırakıgı meselesi hakkın a 
hiçbir haber alm dıgını ov emi tır. 

Sokonni Vakum sosy tesi baskanı B. 
Con Bravn d bırakı ısı h k ında h 
bir 

lstı• in~ili= IWfJİtali ı·ar 
Londra. 3 (AA.) - Adı ababa"d rı 

be imparatorunun 
amerık lr B. Kol on 

sonuçlandırılmı o 
gılı kapitali b 1 

l f'nİ /Jir imi• s<1lıil>i {"lfitı 
Nev ork, 3 (A.A ) - Chertok ı mın· 

dekı amerıkalı cndu triyeller orgutiı· 

nün oruntagı oldu unu oyleyen Cher
tok adlı bir simsar, butı.in Habeşistanın 
petrol, altın ve gumu kaynaklarıle baş

ka her turlu cevherlerıni ı letmek iiz -
re once alınmış bıı bırakıg hakkında 

bazı oravlarda buhınmuş ,. e bu bırakı
gın 20 7 tarihinde Habe i tanın Lon
dra elç1lıginde imza edılrlıginı, 90 giın 
i~inde habeş hükum tınc bır milyon do· 
!ar odemedigı takdırde bırakıgın dilşe
cegını söylemi tir. Chertok. bu bir mıl
yon dolara sahıb bul ındugunu v h k· 

}arını tanıtacağını söylemektedir. 

Kmısf•n• ldm lmşlm11lrl.· cdı•cı•h? 

Cenevre, 3 (A.A.) - Arjantin del • 
gesi sıfatiyle uluslar sosyetesi konseyine 
başkanlık edecek olan B. Emrıquc Rirır. 
Guinazu, Arjantin'in usnomal delege ve 
orta elcisı payesini ta ıyan ve uluslar 

sosyetesi yanında sure! oruntaktır. Ken
disi ture doktoru olup once kamusal tÜ· 
re profesörü idi. Ture akademisi üyesin 
den olan B. Emriquc, bircok değerli 
eserJer de yazmıştır. 

Kaviıuli 11 dn l'ı 
Cıbutı, 3 (A.A.) - B Rickct.t, men

sub olduğu sosyetenin yuzde ytlz ame

rikan sosyetesi oldugunu Royter ajan
sına söylemiş ve unları ilave ctmı~tı: 

"Sosyete, yol, demir borular, demir 
yolları yapmak ve kendı tel fon ve rad· 
yo istsyonlarını kurmak hakkına d:ı a
hıptir .•• 

B. Rıckett, silah satın alınması ıçın 
ımparatora hıç bir para vcrılmedıgıni 
soylemiştir. 

il. l..m·"li11 iiıwmli ijt/(>rİ 

Paris, 3 (A.A.) - B mı başlıca 

duşundt.iren şeylerd n bırı, lngilt re ıle 
İtalya arasında sıkı ıp kalmaga engel 
olmaktır. Ba ın. her şeyden once, n
la ma.zlıgın Avrup daki yankılarmd n 
kaygılanmakta ve kurulmu olan düze· 
ni korumanın birıcık çare ı olarak St
resa ccphcsınin ya atılmasını tem nni 
etmektedir. 

Lö Jurnal şoyle yazmaktadır: 
'"Fransa, İtalyan kavgasında yalnız 

bıı tarafı tutacak olursa, once kendin 
ve sonra herkese karsı kotu hır hız· 

mette bulunmuş olacaktır.,, 
Pöti P. riziyen gazl"tesının direktorü 

M Dupuy diyor ki· 

"Fransa. bilhassa karşılıklı yanlış 
anlasmaların ortadan kaldırıldığı ıra· 
da, herhalde İtalyaya kar"ı muha ı:n 
hır durum almıyacaktır. 

Almanların yeniden sılcıhl:ınm tarı
nın fransız - İngiliz ]birli 'İnın g· 
lamla tırılmasını daha lu umlu bır h • 
le g tirdigi şu sır d 1 

m.ının apıldıgmı gorm k 
eydır. 

İngilt redeki \rtm, 

nen ı ) r 

k ndi ini 

lNGll ... TERE'DE: 

Loycl Corcım scçinı hazırlı•-;ı 

Londra, 3 (A.A.) - Habeş mesele 
si, B. Lody Corc'un seçim savaşınır 

başlıca dayandıgı noktalardan biri ola. 
caktır. "Barış ve kalkınma,. partisi "Y 
ım ayı içinde harekete geçcc1.:ktir. 

Yersel toplantılar hakkında prog
ramların sekiz bölgede ha2w olduğu 
söylenmektedir. Toplantılarda söz al
mayı kabul eden tanınmış şahsiyetlerin 
çokluğu. bu hareketin ilerlememekte 
olduğuna bir kanıt olmaktadır Söz ala· 
caklar arasında Marki Lothien Or. 
Scott özgür kiliseler grupu orunta ı 

B. Lidget lib ral saylav Viltont Snov • 
den. tanrnmık komünist B. 1 aac Fut, 
ileri gelen hukukçulardan Sir Walter 
t. yton ve B Norman Bırck tt ulun. 
maktadırlar. 

lmwı~·unın lııuiltere)e 
olım borcu 

Londra 3 (A.A) - Tecım 

lıgından bıldirılcii ine öre in ılı 

m n anla ması ereğincc alman b n 

ından daha odenmemi bor l r r-
chınciı yüzde o unun " rılm ı i te -
mi tır. Bu yiızd on b r her orç ı 

cin elli sterlin den a a olamıy c kt r 
Alman bankası son yuzd on be i de 10 

lıirincı teşrinde vermeye çağırılmı tı 

İııdliz don<ırmuw Portı•l.iz 
sularında 

Lızbon, 3 ( A.A.) - 23 ıngilı har 
misi Montedelegada açıklarında do· 

!asmaktadır. Bunun için, Portekizd n 
y kında izin alınmıştır. Bu gemiler. her 
zamanki sonbahar manevralarını yap. 
maktadırlar. Sonra, Akdenizdek ıngi. 

liz filosuna katılmaları ihtimali vardır. 

yakında, M. Laval'in Avrupa goriı§iınc 
yaklaştıracağı umulur. Çünkü bu gö
rtış, aralarında en ufak bir ynşıkhlr 

bulunmıyan İngiliz ve fransız a 1 !arı· 

na hizmet edecektir. 

/Jir lıcıbc~ ilbaymı i1ldiinlii.ler. 

Roma, 3 (A.A.) - GazetelCT, Cim
me ilbayı ve şimdiki kültür ba ının 

kardeşi Tafari Begessa Negusı'nin da
ha hiıviyetleri anlaşılmamış olan bir 
takım yerliler tarafından kurşunla ôl
dürüldüğünü haber veren bir t lgraf 
yaymaktadırlar. 

Habeş hükiımetı, cınayetın ozel se
bcblerle işlenmiş olduğunu berkitmek
tedir. Fakat sanıldığına göre. Tafari 
Begessa. yerittiği sisteme halk111 nefre
tini kazanmı olmasından öturü öldu
rulmü tiır. 

ll<ıbc§istmım son ~'flr~i 

Londra, 3 (A.A.) - Habe iatan e •• 
çısi söylediği bir söylevde "Ehvenı şeı 
olmak üzere memleketim f ngıltt!reni 
n?mal yönetimini İtalyanın ba atJığın 
tercih edecektir .•• elemi tir. 

flnbel"İ."ta" tel.- ba~ımı ılö •iişeceli. 

Londra, 3 (A.A.) - Ögrenıldigine 
gore, Londradaki habeş elç.ilıgıne, İn· 
giltere'de habcş ordusu için a"'ker alın
masını yasak eden emir gonderılmı tır 

İtalya ile h rb oldugu takdırdc Ha
b ~astan, yabancı komutanların yardımı 
olmaksızın tek oo ına dogu etektir 

} (lrlfı(;lar. l/(lbeşistam lıal;~ı= 
çıhara<.·aklar 

Cenevre. 3 (A.A.) - Burada anıJ

dıgına göre, B. Politis'in raporu Ual 
ual hadisesinin soravını yenı 1 habe 
kamutanına yükliyecektir. Ncgils yar
gıç kararı kendine karşı olduiu tak· 
dirde İtalyayı tatmin edecegini adamı 
olduğu için, yakında yapılacak gôriış· 

)erde zorluğa karsı yolun duzfelce ı 

umulmaktadır 

Parıs S (A.A.) - İtalyan - habe 
uzlaşma komisyonu bugu:ı işlerıni hit"t 
miştir. Yargıçlar oy birliğıyJe kabul 
cttiğı karar her iki hükümctin janları 

na verilmistir. Bu kararı u1 laı o · 
yetesi g ncl ı;e reterligi yay caktır 
Anc ~ ım<lıd n ., ıı a ı n a h 1 r 
ki kararda Ualu 1 hadıse i d 
tarafın s r vlı tl tul 
dilm kt 1•r. 



ULUS SAYlfA 3 

l stanbuldon 
iÇ H A B E R L E R 1 t tanbuJ gazeteleri-

nin başyazılan 

dönu ükten sonra '5I~!JUL TELEFONLAR/ : 

- i~raııhulda neler göı·dün? 
l -icanbula gidip kısa, yahud u

.un !ıir rrı ilidf't kaldıktan sonra 
Ankaraya dö11en herkese, burada 
hu soru bir~aç deta sorulur. 

Onuıı i<;İn bana da .soruldu. 
Herk.esin ::.ıli.sık gidip geldiği, ya
mm. yört'.')ini tekrar tekrar görüp 
gezdiği bir ~ehirden yeni bir gö
rey tasviri yapmak, oradaki yaşa
yısw duyulup i~itilmemi:j bir tara
lrm bulup mlatmak o kadar kolay 
değildir: 

Önce: 
- Çok ::.ıcak vardı, dedim, 

Heybeli yollarmda keskin çıra ve 
tatlı çam kokularmı serinle§tİren 
rüzgarı koklayamadım; Pendik 
kum'ialiarında, Suadiye ktyılarm
da bile in'!.>al/ ~ICaktarı boğulııyor 
du. 

Hu ::,ozlerim dinleyenlere tenı
cid pilavrnda11 dalıa orijinal gel
medi. 

Hoğazi1,;inde batan ve bir yüz ka
ra::.ı gibi Bebek'ten Filuryaya ka
dar Boğazı ve Marmarayı kapla
yan. açık renkli sandallarla gürek
leri karaya boyayan mazot duba
smdan bahsedecek oldum. Bu 
banyo, gezinti ve deniz yarı§ı mev
siminde İstanbul sularrnın alnına 
çizilen bu kara yazıyı da biliyor
lardı. İstanbul gazetelerinin uzuıı 
uzun yaztları, beni dinletmiyecek 
kadar her şeyi a11latmışt1. 

- Bic gece ince saza gittim: 
orada İzzet Melihi gördüm. dedim 
ve dinleyenlerimderı sonsuz bir 
hayret göstermelerini bekledim. 
Bir ikisi saşırır gibi oldu. Fakat 
bir tanesi· 

- O her zaman çokluktan 
a.vrı yaşar; dedi, hepimiz alaturka 
tasıldan basJca musiki dinlemedi
ğimiz zaman onun kulakları Çap
kofaki'den, Şopen'den, Mozart'dan 
'1e öteki batı kompozitörleri11den 
başkasına açılmazdı. Şimdi çoğu

muz batı müziğinden parcalar din
liyoruz. Olsa olsa, o da onun için 
~za merak sarmıştrr. 

~-:ı::ı: 

Sevgili okuyucum, bana: 
- İstanbulda neler gördün? 

.sorusunu soranlara verdiğim ce
vaplar onlarda ne hayret uyandı
rabildi; ne heyecan. Fakat benim 
lstanbulda gördüğüm bir manıa
ra ı'ardır ki anlatırsam o, seni he· 
yecanlandrracaktır: 

Heybeli plajının gazinosunda 
idim. Bir dostumla konuşuyordum. 
Oturduğum yerin ônünde telden 
bir parmaklık vardı: önü kumsal, 
dalıa ilerisi denizdi. Çocuklar, ka
dınlar, erkekler bu kumsalda gü
lle§ banyosu yapıyor. bu denizde 
yı1'amyorlardı. 

Öğleye yakın bir saatce Hey
belide oturan bir yurddaş da bu
raya geldi ve sol tarafta sıralanan 
soyunma loca/arma girmeden so
yundı:ı ve tek başına kumların üze
rine uzandı. 

Hemen yanı ba§ında mini mini 
yavrucuklar kumlarda yuvarlam· 
yor. oynaşıyor, biribirlerini kuma 
gömmeğe uğra~ıyorlardı. 

O. bu çocuklardan bir kaçını 
ok§adı, sevdi; günes. altında parıl
dayan güleç gözlerile gülümsedi 
ve yorgun vücudunu güne~ altrn
da dinlennıeğe bıraktı. 

H eybeliada çocuklarınm orta 
yerinde büyük bir tevazula güneş 
banyosuna yatan bu -;aç/an ağar
mı~ yurdda~ın adınr da biliyorum: 

ismet İ ndnü. 
M. Nureddin ARTAM 

Doktor Hamid Osman 
Olcay 

Kıymetli çocuk mütehassısı
mız Dr. Hamid Osman Olcay'ın 
şehrimize döndüğü ve Yenişehir
dc, Atatüı~ bulvarında, Toygara
partımanmda hastalarına bakma
~a başladığı öğrenilıni~tir. 

Doktor Falke geldi 
1stanbul, 3 - Ankara Yüksek 

Tarım Enstitüsü Rektörü B. Dr. 
Falke bu sabah Almanyadan dön
dü. Enstitüye getirilecek yeni pro-
fesörlerle mukavele yapıldığını 
söyledi. Getirilecek profesörler 
Enstitüde çesidli kürsüleri alacaK
lardtr. 

Budapeşte turizm 
kongresi 

İstanbul, 3 - Londra - İstan
bul otomobil yolu için Budapeşte
de toplanacak arsıulusal kongreye 
Türkiyeden turizm kulübü namına 
B. Reşit Saffet ve Kızılaydan bir 
oruntak gidecektir. 

İstanbul festivali 
İstanbul, 3 - İstanbul festiva

!ine Bulgaristandan sekiz kisilik 
:-:.enel bir musiki kurulu ile kı~ ve 
erkek sekiz gencin geleceği komi
te} e bildirilmistir. 

,., İstanbul, 3 - Bugün Heybe
liada deniz lisesinde okulu bu yıl 
bitirenlere törenle diplomaları ve
dldi. 

-r. İstanbul, 3 - Bugün Belçika 
kıraliçesinin ruhunun dinlenmesi 
için dinsel bir ayın yapıldı. Ayın
da İstanbul ilbayı ve komutanıyla 
kor diplomatik rum ve ermeni 
patrikleri bulundular. 

=:' İstanbul, 3 - Bugiın Kurtu
iu~ta bir yangın oldu on yedi ev 
vand1. 

* İstanbul, 3 - istanbulda dul 
oksüz ve emekli olarak otuz bin 
kişi aylık almaktadır ve bunların 
ay!ıklannm tutan da 1,650,000 li
ra kadardır. 

;:' İstanbul, 3 - İstanbul buğ
d~y fiatlarında hafif ve devamlı 
lıir artma vardır. 

Otomobil kazaları 
İstanbul, 3 - Dün gece polis 

Maslak yolunda ağaca çarpmış boş 
bir otomobil bulmuş ve otomobi
lin içinde hafif kan lekeleri gör
ınüştür. Otomobilin ağaca nasıl 
ı·arptığı ve bu işi yapanların kim
ler olduğu henüz anlaşılamamıs 
tJr. 
. İstanbul, 3 - Gene dün gece 
lstanbulda bir otomobil vakası 
daha oldu. Samatya - Bayazıt yo
lunda fenerleri sönük ve ici sar
hoslarla dolu bir otomobiliri' olan
ca süratile gittiği polisin göziine 
çarpmıc; ve otomobil izlenerek boş 
olarak ele geçirilmiştir. Otoınobi
lin icindekiler otomobili bos bit 
sokağa sokarak kaçmışlarclır:Yat. 
nız izleme sırasında otomobilden 
atılan iki kurşunla biri erkek, biri 
kız olmak üzere iki kişi hafif }'a 
ralamnıştır. Otomobilin icindeki
lerin Samatya taraflarından tm 
eğlenceden dönen sarhoslar oldu-
ğu tasmlanmaktadır. · 

Düzcede tütün rekoltesi 

Düzce, 3 (A.A.) - Yağmur
su;ı:luktan mısır ve fasulya üriinle 
rinin beste dördü yanmıştır. Tü
tün geçen yıl iki milyon iken bu 
y1l 800 bin kiloya inecektir. Fakat 
kalite bakımından diğer yıl
larda ~ôrülmiyen bir iyiliktedir. 

Ka.-.tamonlld<1 ;:;uı-arlı lw.vıımı 

lm·la ... ava~ 

Kastamonu, 3 (A.A.) - Zarar
lı hayvanlarla ve diğer geçici bit
ke hastalıklariyle uğraşmak üze
re ilimizde bir savaş örgütü kurul
muş ve kurumun direktörü ile is
yan &ehrimize gelmiştir. 

:(. ;,.: .,. 
Kastamonu, 3 (A.A.) - Cide 

kazasındaki frengi ile savaşmak 
Ü.!ere Samsun bölgesi savas kuru
lundan bir grup ilimize atanmıştır. 
Grup, bu bölgedeki frengi ile esas 
lı surette bir sa"as yapacaktır 

Fraıısaya ~atılacak 
üzüm ve inciı·ler 
Önemli ba z1 fransız firmaları 

Türkofise baş vurarak, büyük 
ınikdarda İzmir piyasasmdan Ü· 
züm ve İncir satın alacaklarını bil
dirmişler ve iş yapmak üzere ken 
dilerine güvenilecek tecim evleri 
adreslerinin yazılmasını istemiş
lerdir. Bunlardan birisi hazırladı
ğı bir propaganda broşürünü de 
ofise göndermi~tir. Bu firma, türk 
incirlerinin çok nefis olduğ·unu 
bütün Fransaya tamtacağma söz 
vermektedir. Brosürde türk incir
lerinin kalite bakimından Cezair 
incirlerinden daha yüksek olduğu 
yazılmaktadır. İyi bir şekilde ha
zırlanmış olan bro~ür, incir resim
lerini renkli olarak basmıştır. 
Şimdiden binlerce sayısı Fran:;a
nın her tarafına dağıtılmıştır. Fir
ma hu yıl memleketimizden mil
yonlarca kilo incir ve üzüm satın 
alacaktır. Türkofis birinci sınıf 
çıkatçılarımızc bu firmaya tanıt
mıştır. 

Türk - çekoslovak tecim 
anlaşması 

Süresi biten Cekoslovakya te
ı..:inı anlaşması f eshedilmediğinden 
hu anlaşmaya bağlı 2 sayılı kon
tenjanlar bu aydan başlayarak al
tı ayhk devre için venilenmistir. 

İstanbul telefon sosye
tesi işyar lan 

Bayındırlık bakanlığı İstanbul 
telefon sosyetesinin devlete geç
mesi üzerine burada çalışan işyar
!arm müktesep hakları göz önün
de tutularak barem kanunundaki 
ılerecelerini gösterir yeni bir ka
nun projesi hazırlamaktadır. Bu 
proje Kamutaya, açıldığı gün su
nulacaktır. 

B. İlhami Nafiz 
İstanbula gitti 

Ekonomi bakanlığı endüstri 
genel direktörü B. İlhami Nafiız 
Bakanın çağırısı üzerine ötey gün
kü trenle İstanbula gitmi~tir. 

Gazi Terbiye Enstitü
sünden çıkanlar 

Bu yıl Gazi terbiye enstitüsün· 
den diploma alanlardan ancak as
kerliğini yapmış oJanlarrn atan
maları kararlaştırılmıştır. Asker
liğini henü7. bitiıınemiş olan talebe
lerin acık bulunan öğretmenlikle-
• e atan;naları hakkındaki clilekle-
ı i kabul edilmemistir. 

Kamunbayhklara ata
nanların sicilleri 

Kamunbaylıklara aday göste
rilerek adlarr bakanlığa bildirilen
lerin kütük bilgilerinin de beraber 
gönderilmesi İç bakanlığ·ı tara
fından illere bildirilmistir. 

Akbaba kapatrldr 

Güvenlik direktörlüğü
nün biriktirme ve 
yardım sandığı 

.. A~k.ar~ güvenlik direktörlüğü
~~ bırıktırm~ ve yardım sandığı 
ıçın hundan bırkaç gün önce bir 
toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda 
şimdiye kadar yürürlükte bulunan 
tüzüğün birc;.ok maddeleri değişti· 
rilmiştir. Yapılan bu değişiklikler 
de göz öniinde tutulan ~andığa ü
ye olan işyarlann faydalanmal&
rını daha geniş bir surette sağla
maktır. Yeni tüzüğe göre her iş
yar sandıktaki mevduatııı en çok 
yüzde 90 ı kadar bir para alabile
cektir. Ve vereceği faiz de yüzde 
birdir. Bu durum kefilliğe lüzum 
bırakmamıştır. Bundaıı başka e
velce sandığa borçlanmış olanla
rın bordarmı uzun bir süre icinde 
faizsiz ~larak ödemeleri de k~rar
laştınlmıştır. Sandık yangın, do
ğum, ve hastalık gibi beklenme
yen felaketler karsısında üyeleri
ne en ~ok iki aylrk kadar para 
yardımında bulunacaktır. Bu yar
dımlarda da gene fai.z almm1ya· 
caktır. Sandık aynca üyelerine bir 
yıllık odun ve kömür sağlamağı da 
üzerine almıstır. Sandığa ) eni tü· 
ziiğün yürürlüğe konulmasından 
sonra üye yazılacak olanlar eski 
elen olduğu gibi istedikleri kad~ r 
para vermeyip aldıkları aylığm 
yüzde besi kadar bir parc:ı erecek
lPrdir. 

Uray su işleri •en 
direktörü 

Adana urayı fen <lirektöriı u . 

Muhiddinin ~eıuimiz urayı su iş
leri fen direktörlüğüne atandığım 
yazmıştık. B. Muhi<ldin ötey gün 
şehrimi.ze gel mı~ ve dfüı öğleden 
sonra işe baslamııtrr 

Arozöı getiriliyor 
Şehrimiz sokaklarının sıksık 

sulanmasını ve yıkanmasını sağ
lamak için uray 8 arozör getirt
meğc karar verriı;;tir. Şimdiye ka
dar itfaiye arozö:ıolarile sulanmak
ta olan sokaklarm bi1 ava kadar 
getirtilecek yeni a1 ozörlerle su
lanmasına ba.,lanacaktır. 

Bursa kız Jisesi 
büyütülüyor 

f ürk Maarif Cemiyetinin y ö
nctimindeki Bursa kız lisesinin 
büyütülmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu yıl liseye b \uran bütün tale
belerin alınması ve okutulması i
~in yeni bölümler yapılacaktır. 
Bu is için 10 bin lira \ erilmistir. 

Türkofis konseyi 
Dün Türkofis danışmanların

dan kurulan konsey, başkan B. 
Mecdet Alkinin başkanlığında 
haf talık toplan tıs mı yaparak gün
lük işleri konuşmustur. 

Özel yönetgeler 
büdceleri 

Dost biı devlet şefine karşı Kastamonu, Diyarbekir, .t.r-
neşriyatta bulunduğundan dola- zincan, Ağrı illeri özel yönetgeler 
yı (Akbaba) gazetesi Bakanlar büdceleri le bakanlığındaki kurul 
kurulu kararınca süresiz olarak tarafından incelenerek Bakanlar 
kapatılmıştır. (A.A.) kurulunun onayına sunulmuştur. 
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C h • l te: "Armut pi!j, 
um unye ağuma düş,, adlı 

ba ·yilusında Yunus Nadi diyor ki . 

"Memleketimizde ~r çe~d taze ~ 
· mif ve semeden en iyileri yıetiş.ebilfr. 

Hakikat budur. Yoksa bunlar şimdi eo 
iyi olarak yetiı;>mekte değillerdir. Hele 

dı,anyn satmak için iyi ürün yetistir
mek hugünUn tarım ve tecim hayatmda 

b<lşlıba;pna marifet sayıl cak işler ıra· 

sma ikselmiştir. Güzel sanatı rdan 

şube ayrılacak kadar ıler ı bir ma i frt 
ki, ona göre bilgı. çalıs.ma ve başa "lık 

istıcr. Eğer biz, olan ycmt'>lerim. ı ve 

sebzekrimizi pek iyi sanarak onları rlu 
zeltmek yolunda uğraşmazsak. bunun a 

bl!raber mallarımız gene dısardan mü,,-
teri bulı::unlar diye umucl ye istek gôs
terirsek kendi özümüzde kf"ndi diiimi

zin armut piş, ağzıma uüş _ talar 
sr iııc bir cirn~ 1< vcrmi oluru7..,. 

T A 
-..J da "Ege ve Mı
~ ır,. adil ba.şy 7.1-

dô 1/. Afi Nacı Karacan 1111/arı ya ak 

tadıı · 

''Tarihte topragı ber k tc; mısa ol

mu_. Mısır'a bile bütün pamuk, ıncir 

üziim, zeytin palamut, meyanköku vı 

daha birçok diger ürünleri, keneli ::ı ha 
tarının en ıleri usulleriyle almm ğa 

başlanmca, Ege adını verdigimiz vatan 
parça::.t. bu güzel toprağiyle, bu yetişti

rici ve olgunla<;tırıcı giineşiyle bize en 
az Mısır deltac:ınrn vcrccegi kadar ser
vet getirebilir. Y ter ki. biz onu alma 
sın bilelim ... 

KURUN da: B. Asın Us, 
"lstanbul telefon 

tar f sı,. baslıklt yazı ıncla da şunları 

y.:ı ıyoı: 

'·ist ınbul tL onları d vlet ehn eç-
tikten -,onra Ankara ve İ tanbul tel 'on 
idare11!rinin tarifcl~ri ar sında me\ cud 
olan farkı muhafaza etmek yalnız ada

let->1z değil, aynı zaman a mantık ı ~ o

lur. V c eğer bu iki tarife arasında şu \iC· 

ya bu ~ckilde bir ayrılık olacaksa mut

laka bunun h<.:rk_:,ce anlaşılabihr >ir 
sebebi bulunur. Onun icm İstanbul te
lefon ıdaresi devlete gectikten sonra hu 

idarenin şartlarında da halk lehine ıiı

yük bir değişiklik bekliyehiliriz.~, 

ZAM nN da: Zaman imzalı 
.ıl"aı ve ''hir petrol işi 

çıkars11 , başlılclı yazıda da denilıyor ki 

"Petrol işinin henüz bir rivayet ma
hiyetinde oldugunu da kaydedelim E· 
ğer rivayetler tahakkuk edecek ve Ha
beşi:::.tan'da zeııgin petrol mcmbaları ol-

dugu tahakkuk cyliyecck olursa önü

müzdeki haftalarda bu ıslere bir hayli 
uzak ve bir hayli de yabanı olan ı er, 

Avrupa siya-etıniu yeniden yeniye cok 
gülunc pcrendeb;ızlıklarma sahid ola
cağı demekti . Bu itibarl.ıdır :. bu 
petrol rivayetlerinin orta:ra çrkmac;-,•n
dan adda memnun bile cılduk. Cu kiı, 

şu An upa milletlerinin. meı:ı iaatl!'ri 

ugrunda oynadıkları oyunları se}' t

mek kadar he·n vkli, h nı de r t ı
miz hiı sey ta:-avvur d mivon~m . 

Tünel sosyetesinin 
bina vergisi 

İstanbul gazeteleri lstanbul 
tünel sosyetesi binasına simdi\ e 
kadar bina vergisinin tahakkuk ~t .. 
tirilmemiş olduğunu ve bu iş için 
finansça gerçiııleme yapıldcğını 
yazmışlardı. Bu haber etrafında 

Finans bakanlığında hic bir mua
mele geçmediğ·i yetkili kimseler 
tarafmdan söylenmiştir. Bununla 
beraber İstanbuldan bunun idn 
bilgi istenecektir. Esasen Fin;ns 
bakanl;ğı bırakxğh sosyetelerin 
bırakıglarımn yeni bastan ince-
lenmesini İstanbuldaki ilaili day
relere bildirmişti. Bu inc:ıeme işi 
henüz bitmediğinden sonuç daha 
bakanlığa gelmemiştir. 

Gene Finans bakanlığı ileride 
herhangi bir yanlışlığa imkan bı
rakmamak için bırakığh sosyete
lerin bırakığlarınm fransızc.a me
tinlerini de istetıniştir. Burada bu 
bırakığlar üzerinde ayrıca incele-
meler yapılacaktır. 
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SAYIFA 4 

(jf r mız 
>· o uyo ? 

YUGOSJ.A VY A'DA: 

~ Yugoslavyamn yeni Paris el
çi i olup geçenlerde fransız cu
mur başkanına güven mektubu 

ren B. Puriç'in ba yardımcısı, 
ndi karmdır. 44 yaşında olan B. 

P iç, 1928 d , kendisin ''Sırp, 
leman o,, u dı rilen büyük 

devlet adamı NikQla Pasiç'in kızı 
ile evlenmi tir. Mndaın Pa1iç de 
~ ı gibi kültürlüdür '\'e birçok 

l "ırler ya~n11ştır. 

~ 1 anda on yıl iç.indeki ba
ywndı ık hnre eti geçmiş yıllara 
g e p k ileridir. İrnn demiryol-
1 rı ·ya de otomobil yolla-

ôn vermektedir, Yeni yol 
p o r mınd dokuz büyük ehir 

ınd o a yapılması vardır. 

lranda apka sanayii gün 
geetikce inkişaf etmektedir. De
ve liı} ünden bir cin s şapka y pıl
ını tır ki ucuz oldugundan halk a
r mda çok ç buk yayılacn ı 5 -

mlıyor. 

l ran. tarım maddelerinin ıs
lahı kin Almanyadan dört uzman 
getirmiştir. B· nlar handa yetişen 
tür iı tarım maddelerinin yeğriti

mi ve tipleştirilmesi ile uğraşacak
lardır. Uzmanlar lüzum gösterir
le .. se Tahranda bir tarım enstitü
sü kurulacaktır. 

İran okullarında ıpor için bir 
pro~r m hazırlanmış ve beden e
ğitimi esas dersler arasına sokul
mı:ştur. Okullarda izci örgütlerine 
büyiik önem verilecektir. 

· lrand diplomasız doktorlar
la büyük bir vaş başlamıştır. En 
çok ufak kendlerde ve köylerde o
lan ve birçoğu da yer yer dolaşan 
bu diplomasız doktorlar, has -
talara bakacak olurlarsa büyük ce
zalara carptmlacaktır. . 

İr n'm Avrup d okuyan ta
lebeler ayı ı 934 de 933 e göre 
yüzde otuz fazl latmııtır. Tale
belerin okuduğu memleketler sı
r ıile Türkiye, Fransa, Belçika, 
lngiltere, Almanya, İsviçredir. Bu 
yıl kurulacak batı müziği okulun
d hocalık yapmak üzere Avrupa
ya 10 talebe daha gönderilecektir. 

§ Geçen hafta laf ahanda du
rutmaları yapılan yirmi iki kişilik 
bir kaçakçı grupundaki kaçakçı
ların duruşması bitmiş ve içlerin
de üçü bu suçu birçok defalar iş
lemiş olduklarından ve iki jandar~ 
mamn ölümüyle ilaili oldukların
dan ölüm cezasına çarptırılmışlar
dır. Diğerleri on üç yıldan dört yı
la. kadar hapis cezası yemi9lerdir. 
lranm her tarafında kaçakçılıkla 
esaslı bir savaş baılannttır. Ka
çakçı haber verene ve kaçak eıya 
meydana çıkarana ikramiye veril-

ektedir. 

BU LGA RIST AN'DA : 

Bir bulgar - elen cemıyeti ku
rulm sı için Sofya1da bir toplan -
tı yapılacağını yazmı~tık. Bu top
lantı 29 ğu tos tarihinde yapıl • 
mıf, cemiyetin kurulması için seçi
len i vreli büro baık nhğına eski 
elçilerden B. Radef, üyeliklere de 
BB. Kerekof ve Trifonof seçilmiş· 
lerdiı. Bu cemiyetin hedefi, bul -
gar ve el n ulu larınm yakınlaş • 
masana çalışmak, aralarındaki e -
konomi ve tecim ilgilerini geliştir· 
mek ve bu hedefleri gerçekleştir
mek için 1 5.zımgel en bütün çalış -
malarr yapmaktır. 

Bulgar hükümeti, yabancı 
memleketlere satacağı tütüne kar
tılık demiryolu va onları satın al
maktadır. Bu ayın içinde gelecek 
olan "lk partid e, 50 tane üçüncii 
mev' i vagonla. 50 tane mar~andiz 
va gonu va,.,.lır. B• nlarm gelmesin
d n sonra B 1{.l'.arirtan mal ta€m -
m "'SJ ve yolc.lla !l'l cabuk gönderil
,,...~ .. : b:.:-h'nmdan ~üçlük çekmive· 
r--, ..... 

ULUS 

e 
Bugü {Ü lluhı·c. ı ' e ingiliz düşünce. i 

ltalya - habeş anlaşmazlığı bütün dünyanın sinirlerini gerdi. İtalyanlar, bu m eselenin yer
s l b"r ıömiirg İ§İ olduğunu ue her söm ürgeci deuletin bugüne kadar yaptığından fazla biı 
§ l yapmadıklarını ileri süriiyorlar. Jngili:z.lerc gelince, İ in rengi Jeği§iyor. Onlar, uluslar sos· 
)'elesinde üye olanların cml~mazlıklarım barıf yoluyla düzeltmeleri lazım geldiğini ve bu ha
dise barış yoluyla düzel tilmiyecek olur a, anıulusal felaketlere fığır açacağını söylüyorlar, 
Nitekim, aşağıdaki yazıda, ta nınmı§ bir İngiliz. diplomatı olan l o rd Robert Sesil de d iyor ki: 

Son z manl rda in iliz hiıklimetıne 
kar ı İtalya gazetelerinde yapılan hu
cQml r, bir ba. ımdan uLerlerine çok 
dikk ti ç kmektcdırler. Bu hucum ar, 
yalnı İtalyayı ılgilendiren değ 1 Av
rupa ç ev sinı de şan ıngiliz dıf. ı; -

yaııası a 1 rın n ilınmedığını sp:ıt 

etme edir. Bız lngıhzlerin. n co,k 
u ımız y, g( ya 1ngılterenin daha çok 
b yum ı için buyuk bir onemle hazır
lanıru pl nl rı ıragı ke tıren bır go
ritşle t tbık etmek üzere, ingıliz dış 

bakanlı ını ve diplomasi i leıinı adı 
sam i ıtilmemiş veyah ud da üsnomal 
bulu lan olan bir takım şeytani rın 1. 

dar.e etmekte oldugu gibi bir fikrin her 
yana yayılmış olmasıdır. Bana kalırsa, 

t arihte, böyle bir dü ünceyi i pat ede

cek hiç bir şey yoktur. Halbuki tarıh, 
böyle bir düşüncenin büsbütün tersine 
olm .. k üzere, ne çok ilerisini görmek 
arzumuz 'e ne de belk i, kapasitemiz bı

le olmadığını, gündelik durumun em
rcttıgi biçimde hareket ctmeği daha 
üstUn tuttuğumuzu ispat eder. Hatta 
bu tarzda hareketimiz, İngiltereyi bir 
defo dcgil, bırçok kereler tehlikeye 

düşürmuş ve bunlardan yakamızı sıyır
mak bizim icin çok zor bir iş olmu tur. 
Bu guçlukleri başarmaklığımı.z:ı, belli 
başlı ulusal bir tabiat vergısi diye ka
bul ettiğimiz, taliimize ne çıkarsa ona 
göre hareket etmek fikrine ve takındı
gımız tavrın art koştugu, çok faydalı 
olduğu anla ilan iki esasa borçluyuz. 

Bu esaslardan birincısi, sıtem cdıl
megi hakettiren bir iki istisna bir y na 
bırakıhıcak olursa, tilrlü olan mulkle

rlmizi doğrudan doğruya ana yurdu 
faydalandıracak tarzda dcgıl, her do

miniyon veya somürgenin ilk önce ken
di asığlarını göz önıinde tutarak yönet

mekliğimizdir. 

Büyük Britanya devletinin bu tnr.z· 
daki idaresi için l ngil terc'n in hangi 
y ollardan yürümüş olduğunu ara ur· 
mağa, bu yazının çerçevesi yetmiyecC\k. 
tir. A ncak bazı kimseler var ki, bu du-

r umun ra t gele olduğunu soylüyorlar. 
Ben ise buna karşı diyebilirim ki, bu 
sonuç, ana yurdda kendi kendimizi u
zun zaman yönetmekteki büyUık tecrü. 
belerimiz ve onun faydalarını kavramış 

olmamız dolayısiyle elde edilmi§tir. 
Birçok tehlikeli günler olmu tuı kj, 

bu tarzdaki yönetimin İngiJterenin i. 
çinde oldufu kadar acunsal Britanya 
imapratorlufuna da çok faydalı oldu. 
ğu görülmU$tÜr. 

İkinci esas da, çok \ceskin feraset 
taslayan diploma inin oynadığı oyun· 
tar. gene kendi gayesini bozduğunu 

anlamış olmaklriımı:ııdır. Diplomatın 

hakiki gayesi karşısındakini kafese 
koymak değil. kendi hUkümet sıyaşa~ı

nın dayandığı esas ve sebepleri " na an
latabilmektedir. Ancak bunun her va-

kit kolayca yapılabilen bir i§ olmadıgı 
da ayrıca ac ı bir hakikatt ir. İnsan tıy· 
nctindeki. baskaları hakkında daima en 
kötü dü~ünceJer beslemeık meyli, sade 
bir izahın içinde ha ka bir şey saklı ol
madığını, insanların anlama<;ına engel 
oluyor. ! to bu g ibi güç1iikler, İtalya 
gazetelerinde son zamanlard a ba lamı 

olan t a kınca gösterilere dt esas ol
muştur. Bakanlarımız. habeş mesele i. 
nin barı yoluyla dUı:elmesinden ha ka 
bir şey istemediğimizi, İtalyanların ya· 
yılma isteklerini, yalnız anlamak değil, 
hatta bunu empati ile kar - ıJ adığımızı. 
İtalyanların arzularını barışla ve hak
sızlık etmeden tatmi n edebilmek için 
bir çare olup olmadığını araştırmağa 

hazır olduğumuıu. uluslar sosyete i 
paktını tanımış olmaklığımız dolayı. 

siyle üzerimize aldı~ ımız yükümleri 
saymak zorunda olduğumuzu öyleyin
ce, tıütün bu izahlara, riya imiş. gibi 
gözlüye bakılıyor. Halb;•'ki. bütün bu 
söylenen şeylerin hepsi de birer haki· 
kattir. Sade bir dil ünü bile. bunların 
birer hakikat olduğunu her tarafsız ·n 
sana kanaat getirtebilir. 

Asağıda. İngiliz dış sıvas1sın n un-

surl rı neler oldugunn anlatmağa çalı. 

şacagım. İngırz impılratorluğu, küçük 
... e nufusu sık Buyuk Britanya adası i· 
le kendi kendılerını yonet n büyu;ı: sö
m r .,c v domınyonların bır araya top-
) nm siyle meydana gclmıstir. Geçmı . 
tc- ı sömlirgc } a amıza, haklı veya 
haksız olarak ıc;tenildiği kadar durma
dan itira.: edıl ın. ancak bır çok yıllar 
oluyor ki, lngılterc devlet adamlarının 
ço unlugu, acun 1 dunya impar torlu
gunun artık y ter ölctidc büyumtiş ol. 
duguna kana t getirmi§lerdir. Pek ta. 
bii olarak, 1ngiltcrenin en buyük asığı 
barışın korunmasındadır. Biz, barışın, 
her medeni i.ılke ıçin en buyuk asığ ol· 
duguna kanaat getırmiş olan insanlarız. 
Harpların kazanç get irdigi devirler çok· 
tan geçrniştır. Hayatlarının son günle. 
rinde, gerek Bismark gerekse Napolyon 
yaptıkları harpların yurdlarına Jayda
lı olup olmndıgını kendi kendilerine 
sormuşlardır. İngiliz ulusu, barışın, in· 
giliz ımparatorluğu için olduğu kadar 
biıtiın cliinya kin de. yalnız arzu edi. 
len bir ey değil. bir ihtiyaç olduğu fik. 
rini en köklü bir kanaat halinde taşı
maktadır: bu düşiınce, İngiliz sıya a ı· 

nın ıdeta bir anahtarı demektir. Bu 
kanaatin temelleri ıse, İngiliz ruhunun 
en derin noktalarına k dar varmakta, 
onun toleransına hıristiyanlık moraline 
karşı besledigi ıçtem saygısına dayan

ın, lctadır. 

Bu görıi tarzının özü anla ılınca, 
y b, ncı ülkelerde bulanık ve pek de 
hos olmayan bir biçimde bize kar ı ten. 
kıdlerıni yapanlar, bu telakkinin, lngil
terenin birçok hareketlerine bir ölçü ol
duğunu anlayacaklardır. Me cUi, her_ 
hangi bir harb rüklenmemek kaygıı

suyla, İngilterenin, bağlaşıklığa katıl_ 
maktan çekinmesi uzun zaman bir pren· 
sip haline girmişti. "Muhteşem teccr
rüd .. İngiliz sıyasasının bir zamanlar 
ülküsiı olmu tu; hatta bugün bile, ha_ 
la Lord Bever.brok ve dostları , modern 
dünyada, göı yummakla harp tehlikesi· 
nin de önüne geç.mek miimkün olacagı 

bul yasındadırlar. 

Fakat gecenlerde. uluslar ::;osyetesi 
hakkında ka~oyun reyi alınınca, in i
l iz ulusunun ne derece barışa bağlı ol
duğu ve onun korunması için de biricik 
<;are olan uluslar sosyetesini ve dola
yısiyle genel bir silahsızlanma yanı~r 
ne ölçüde tuttuğu anlaşılmıştır. ln~ı. 
liz h ük\imeti, harba tutu mak zorunda 
kalır korıkusuyla Uzakşarkta enerjik 
hareketlere: geçmek kararını vereme_
mi§ti ; eğtr onu yapmış olsaydı, bclkı 
orada da barıs korumrıttş olurdu. Bn 
bakımdan tec;übclerimiz !bize göster
miştir ki, eğer uluslar sosyetesi var 
kuvvetiy) llorunm•yac<dc cıluraa. ni be
t en daha az bir zaman içinde yeni ve 
korkunç bir harbı hesaba katmak lazım 
gelecektir. Bu hükUm. ingiliderin ha
bcş meselesinde takındıkları tavrı an

latmağa yetecek kadar açıktır. 

İtalyanın büyümesi kıskanıhyormuş 
gibi tuhaf bir düşünce hiç bir ingilizin 
aklından bile geçmez. B iz İtalyadan 

Son düzeltmelere gör 
Kılavuzdaki yeni 

kelimeleri 
1:.1 ıl knllannıah~ız 

Bu adla çıkan kitapta (Ulus ) 
daki (Kılavuz der sleri) toplanmış 
ve en son türkçe yazılardan örnek
ler konmuştur. Kitabın sonunda 32 
&aJ f alrk bir endeks vardır. Burada 
kılavuzdaki birçok yeni kelimelerin 
türkçeden osmanlıcaya ve osmanlı· 
cadan tUrkçeye karşılıkları gösteril
miş ve bunların · rr:ek yazılarda 
han i yfalarda ... n!lanıldıkları da 
işaret edilmiştir. Kitap 168 savfa· 
dır. 

İstanbulda Ahmet Halid ve An
karada Akba kitapevlerinde 50 ku· 
rusa satılma'<tı.dır. 

.korkmuyoruz; hele kıskanmayı düşün. 
düğümüz bile yoktur. İtalyanlarla u. 
zun müddet siiren dostluğumuzu unut· 
madık 

Jiabeşistana gelince, bu ülkeye kar
sı beslediğimiz her hangi bir ihtirası_ 
mız da yoktur. Bugünkü anlaşmazlıkta 
doğrudan doğruya bir rol oynamayan 
Tsana gölü bir yana bırakılsın, f ngilte· 
renin Habesistanda hemen hemen hiç 
bir asıgr olmadığı gibi, daha açıkçası, 
İngiltere, Habeşistan hükümctine kar
sı pek büyük bir empati de besleme
mektedir. Fakat, şu kanaatteyiz ki, u. 
luslar sosyetesi, kendi üyelerinden bi· 
rine yapılmak ist enilen bir saldırışın 
önüne geçmek tecrübesini başaramaz· 

sa, dünya harbı bittiği giindenberi kur
mağa uğrastığımız barış organizasyo· 
nunun bütün sistemi çok ciddiğ bir dar_ 
be yimis olacaktır. Bu işte İngiltere, 

bir memleketin, uluslar sosyetesi üyesi 
olan öbür memleketin hem sıyasa ve 
hem ele toprak erkinliğini tehdit etme
si gihi apaçık bir hadise karşısındadır. 
Bundan başka, ingiliz ulusu. bu hadi. 
senin uluslar sosyetesi paktının onuncu 
maddesi hükümleri altında olan bir me· 
sele olduğu düşüncesfodedi ı. Biz, bu 
maddenin apaçık olan hükümleriyle, bu 
ülkenin toprak egemenliği ve erkinliği
ni korumak için öbür üyelerle birlikte 
hareket etmek yükümü altına girmis 
bulunuyoruz. Şüphesiz ki, bu yükümle. 
rimizi yerine getirmek için tutacağı

mız yolun, nasıl bir yol olm<:.sı lazım 

geldiğini iyiden iyiye düşünmek zo. 
rundayız. Fakat, paktın on altıncı mad
desi, yalnız kuru lafla yakamızı isin •. 
c;:inden kıırtarnmryacağımızı göstermek· 
tedir. 

Sinizm mezhebinden olanlar. yü· 

kümlerimizi bu kadar ciddiğ tutmaklı

gımız Hizım olmadığını ileri süre'bilir· 

ter. Habeş meselesi nemize liizımmış? 

Zayıf ve gelişmemi bir memleketin, 

ondan dahn kuvvetli bir memleket ta· 
rafından hüc\ıma uğramış olması tnr ih. 

te il kdefa olan bir had ise değilmiş. Fa. 

ka t i ş in özü bu değil ki! Mesele bundan 

çok daha ciddiğ bir durumdadır. 

Asıl mesele :audur :. barışın birge 
bir hare ketle korunabileceği umudunu 
besliyelim mi, yoksa bu dü ünct'den 
vaz geçelim mi ? 

Avrupadaki duruma bir ıöz ce:ı:dir. 
mek bu meselenin, akademik bir mue· 

le olmadığını anlMnağa yeter. Nereye 
bakılsa, kargaşalıklar. silihlanma yan
şı, ittmatsııhlr w luskançldr görülüyor. 
Öyle ıntımamadıklar var ki, her an a
levln isinde kalabilir bir durumda olan 

barı~ için en bUyük tehlikeyi ifade et· 
mektedir. Felaketin önüne ~eçmek için 
beslediğimiz biricik umud, barı~ın ko. 
runması fikrinin, bütün ulusların asığr 
olduğu esasını kabul etmiş olmaklı ğ ı . 
mız da ve herkesin bu esası korumağa 

hakkı olduğu ve hatta bu yüküm altın· 
da bulunduğu davasındadır. 

D va, sefalete çığır açacak :bir ça re 

bulmak Vt'ya kaçamak yolJara ~apmıı k 
değil, kendine bütün medenı rlünyanrn 
mukadderatı bağlanabilecek bir karar 

vermektir. B ir yanda, her devletin cam 

istediği devletle harb etmek için hii

klimranlrk hakkı olduğu. yani arsıulu
sal anarşinin kanlı t eorisi ileri süriil· 

mekte, öbür yanda da. harb veya harr 

t ehd idinde bu lun{llanm biitün uluslar 

sosye tesini ilgilendiren bir me ele oldu 

ğu, herhangi bir harbın önüne geçmek 

için bu sosyete ilyelerinin hepsi ~irlik 
te hareket etmek zorunda oldukları clii 
şüncesi gibi arsıulusal solidaritc fik .. i 
güdülmektedir. Bugiin bulunduğumu?. 
nokta. yolun kruazman noktasıdır: Y J· 

lun biri geriye. arsıulusal kaosa. öbürii 
de. devlet damlarının filo7.oflann ~ık 
sık hayn11e ,·ntien ı;irrHirl ri 5tideki 
dünya birliğin ,,,.-rıı P-idiyor .. 

,; ... P rr<>vl" Prf'"P'rl<'n 
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B.liyormusunu.z 
ki ? .. 

§ Büyük harptan önce hı r 
buz dağına çarparak batnn 
T itanik vapurunun başına ge· 
len bu kazayı göz önünd~ 
bulunduran yem Normandi 
gemısının sahibi kumpanya, 
vapurun yolu üzerine çıkabilece'k 
herhangi bir yabancı cismi hemerı 
haber verecek bir radyo - elektrik 
makinesi yaptırmıştır. Bu makine 
çok kısa dalga veren ve alan biı 
a lettir ki çıkardığı bu kısa dalga 
geminin yolu üzerindeki yabancı 
cisme çarpıp geri dönmekte ve 
böylece teh like anlaşılmaktadır. 

§ Bir fransız sosyetesi, her bi
ri 12 franga (bir türk lirasına) 
tabii güneş ;şığı veren yeni bir e
lektrik ampulü yapıp satmağa baş• 
lamıştır. Bu ampuller, evlerimizde 
kullanmakta olduğumuz elek trik 
ceryanı ile işlemekte ve güneşin 
yazm neşrettiği ü ltr a viyole ışı ğı 
vermektedirler. Ampulün özel ca
mı 2800 angströmden aşağı takim 
edici hüzmeleri dışarıya bırakma
maktadır. 

§ Amerika cumur başkanı 8 , 
Ruzvelt, hükümet borçlarımn al, 
tınla ödenmesi vadinin kaldırıl. 
mış olma ından dolayı yapıl cı; k 
d valann l ıonkanun 1936 dan İ· 
tibaren hakyerlerince görülmeme
si hakkında yeni bir kararname 
imzalamıştır. 

§ Paris itfaiyesinin çıkardığı 
bir istatisti ğe göre, 1934 yılında en 
çok yangın, ambalajcılar ve ma
rangozlarda çıkmıştır. Bundan 
sonra sırasile lokantalar, kapıcı
lar, terziler, otelciler, sinemalar ve 
tiyatrolar gelmektedir. Fakat ista
tistik, itfaiye kışlasında 1934 yı
lında çıkıp söndürülen üç yangın· 
dan hiç bahsetmemektedir! 

§ Hindistandn Bombayda Hay. 
darabnd'da m cusilerle müslüm n 
larm yeniden çarpışmalarında el
li kişi yaralanmı birçoğu ölmüş
tür. Yetiştirilen polis kuvvetleri 
kargaşalıkları ha tırmışs d , du
rumdaki gerginlik henüz k lkma· 
mışhr. 

§ Bundan birkaç gün önce, J a
ponyanın batısında sağnaldarla 
karışık yeni bir tayfun felaketi ol
muştur. Hele limantardaki ziyanlar 
çok büyüktür. Koba.1 Ozaka ve 
Tokyoda ~imdiye kadar 21 ki ~ i 
ölmüştür. Tayfunun dola~lığ ı a fnn
larda 25,000 ev su altındi' ki\lrıı~ 
tır. Fırtınaların arlca-sı henüz k e
~ilmemiştir. 

~ Fransaya ötedenberi her yıl 
birçok inıili:& turisti gelmekte idi. 
1929 da Fransaya gelen turistlerin 
5ayııı 781.000 di. Bu s:\yr 1931 de 
703.000 e, 1934 de 482.830 a dü~
tü. Aradaki fark aşağı yukarı yüz
de elli nisbelindedir. Bu mevsim i
se, turistlerin sayısı geçen yıla gö
re daha azdar. Fransanın bundan 
gördüğü zarar büyüktür. Turizm 

yü~ünden memlck~te gir~n pnra 
1928 de 15 milyar fr nk, 1932 de 
de üç milyar frangı.. <lüsmüş, 1933 
de ise 7 milyara çtkabilmi~tir. Bu 
azalı m sebebi, İsviçre, İ•Rlya ve 

Almanyanın turistlere gösterdik
leri kolaylıklardır. 

~ Sıcak memleketlerden lngil
tereye yük getiren vapurların anı· 
barlarında, parasız yolculuk y .p
mak iatiyen ''anaforculara , öte
denheri rastlanmakta idi. F akal 
anbarlarda başka cinsten ve tehli
keli yoJcula r da bulıınmc- 1<tac' r 
Bunlar da, yılan, akrep, ze -
hirli örümcek v. s. gibi 
hayvanlardır. V a purlar<la çahş-n 
işçiler bu imli b i!<l.Meri için. çalı 
~ırken çok dikkat ehnel<ted;r1er 
Londradaki ha vvan bahçesi bun 
dan birkaç yıf önce, bir vAnl'rnr 
anbarında bulunc- n bir a~aç knr 
bağası satın almıştır. Vapur an· 
harlarmde. dikkate değ""r hayv, n· 
lar bulup getiren işçil re ikretm· ye 
verllmektedir. 
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Dördüncü Balkan güreşleri 14 eylulde başlıyor Dl HABERLER . -· 
Bulgar basınının ı İÇ HA B 

hirge i teği 
E lulun 14, 15, 16 sında ve İs'tanbul

d ılk d<. a Taksim stadyomu da açık 
J: "ad dordüncü balkan güreslerinc 
ooşlr.nı) or. Balkan güreşleri fikri ilk 

, fa Yunamstanda devam eden btılkan 

Geçen yıl Balkan güre§lerine 
u unları ırasında, türk kafilesi idare
cıl rınden Burhan Felek ve Ahmed 
Fctkeri tarafından ortaya atılmış ve 

bunun kesınlesmcsi hu u~unda da diger 
halk n ulusları muvafık cebablar ver
mislcr::.lir. 

İlk balkan güresleri 1932 yılında İs
tıanbulda Romanya. Yugoslavya, Yunn
nıst n ve turk mılletlerı arasında yapıl
mı" Tiırkler birind. rnmenlcr ikinci, 

ugo 1 vl r ucüncü ve yunanlılar dör
Junculugi.ı almı lardır. 

İkinci balkan giiresleri 1933 te gene 1 
İct r~ulda de\am edi,}or \C bu sefer ro

nl r i tirak etmiyorlarsa da. bulgar-

Türkiye birincilikleri 
maçları 

İst nbul, 3 (A.A.) - Türkiye birin
cıl k ı 111aclar•na yarın Taksim stadın
da b slanacaktır. Fikustüriı y. pmakjcin 

bugun, federasyon merkezind kura çe-

ilm "stir. 

Kıra şu sonucu vermiştir: 

l - Altmordu (İzmir) 

2 - Demirspor (Eskisehir) 

3 - Torosspor (Çukurova) 

4 - Fenerbahçe (İstanbul) 

5 - Sam1>unspor (Samsun) 

Önceden kabul edilen esas iızerine 

yarın 1 - 2 ve 3 - 4 numaralı takımlar 

llarşılaşacaktır. 5 numaralı takım cuma 

günü 1 - 2 maçının galibile oymyacak, 

bu maçın galibi de pazar günü 3 - 4 nu
maralı takımlar maçının galibile finali 
eynıyacakur. 

Yarın saat 14,15 de yapılacak birin
ci mac Demirspor - Altmordn maçıdır. 

lkinci maçı Fcnerbahçe - Toroupor 
)yıııvacaktır. 

Hava kupası 
lstanuul, 3 (A.A.) - Hava kupası 

i<in cumartesi günü yaptıkları maçta 2· 2 

~rabue kalan f stanbulspor ve Beyoğlu 

lar grupa dahil oluyorlur. Sonunda 
türkler birinci, yugoslavlar ikmci, yu
nanlılar ~üncü ve bulgarJar da dor
düncühiğü alıyorlar. 

Üçiınciı balkan güreslcr.i 2c&en yıJ 

gıren ~porcu.:ır bir arad.a 
gene İstanbulda yapıldı, ve bir yıl on· 
cekı gılıı romen ve Arnavutluktan ba~
ka dort balkrn ulusu girdiler Gene ay
nı şekilde ttirkler bırinci, yugoEla\'l r 
ikinci, yunanlılar uçuncü \'e bulgarlar 
da dordiınculügti aldılar. 

On dort giın sonra İstanbulda '.)'Qpı· 

1 aca k doı düncii halkan güreşlerine bu

t ün balkan uluslarının g<tirıJme i hu

susunda türk güreş fede-rasyonu n 

çok gayret gö~t rmekttdir. Bu yılki 

güreşlerin her yılkinden daha düz nli 
bir ekilde ycıpıim:ısı içın çalı.,ılm k
tadır. 

takımları, bugün ikinci defa Tak ım 

stadyomunda karşılaşmışlardır. 
Oyun gi.ızel ve ahenkli hır sekıldf' 

başlam1ı;;, bu görünüsü sonuna kad. ı 
kaybetmcmi tır. Birinci devrede İstan· 
bulspor, bir gol yapmıc; ve Beyoglu t -

kımına gol yapmak imkanını vermcmı 

tir. 
İkinci devrede, Beyoglu takımı 

inci dakikada bt raberlik sayısmı çıkar -
mış, fakat İstanbulspor 19 uncu dakık. 
da, ikinci gollinu atmıs ve oyunu 2 - 1 

kazanmış ur. 

1'01..I. 'l'B: 

Gaz yerine su! 
Dün polis merkezine konyalı destİ· 

ci İbrahim isminde birisi baş vurarak 
bilmediği ve fakat şahsen tanıdığı bir 
kimse tarafından kendisine su dolu iki 
tenekeyi eazyağı diyerek altı liraya iki 
teneke su sattığını söylemiştir. Polis 
bu başvurma üzerine gerçinlcmeye ba -

lamıştır. 

parasını çaldırmış 
Bomonti fabrikasında satı§ işyarı 

B. Hüseyin polise batvurarak gene Bo. 
monti fabrikasında amelelik yapan Ha
lit, Ahmed ve Mustafanın beraberce 
cebinden 107 lira çaldıklarını söylemiş 
ve gcrçinleme başlamıştır. 

BRl..ÇlK \'DA 

) ı ·aliçe Astricl 
o· Ö )11 ii l d İİ 
~ 

] 
Ktraliçe Ac:;tridin cenazesi bugün 

i törmle kaldırılmış ve çok kalabalık bir 
\ halk yıgını hazır bulunmuştur. Kıral 

cen zc araba mm arkasından yayan yü
rüyor ve arasıra goz yaslarını siliyor
du. Kıra im arkasından t sveçli prens 
Chaı les. belçikalı prens Charles , ital
J-nn veliahdi Jumberto, Danimarkalı 

prens Axel, İsveç veliahdı ile Fran a 
Cumuı Başk nını.1 oruntagı Marin 3e 
elçiler gidiyordu. 

Saintc Gudul kilisesinde yapılan a
yından sonra Lackken kilisesine gidil
miş ve tabut kıra} ve kardinal tarafın
dan dyle mez~.ın<ı indirilmiştir. Kıralı
Cl kıral A '\ rt'ın ) akınında yat. cak
t r 

Kırali(e J.oıtritl İl'İn J atikmı<lu 
ll)lrı 

\'ati kan. 3 ( A A.) - Ölen Bclçıl,cı 
kır.,'ıçesi icin per.,;cm c gunu elin el a
v.n: Papa }'ap1c. k ve töttndc butun 
kardinallar, elciler hazır bulunacaklar
tır. 

K ıralit,'t'yİ . ..;t•liimfrymıfor 

Bruksel, 3 (A.A.) - Büyük bir halk 
yıgını kıralice Astrid'ın saraya konu
lan tahut..ı onjndcn saygı ile geçmiştir. 
Kırali eyi görmek ıçın uıun zaman 
beklcmıs olanl ra son aygı ve ödevle· 
rinı y rıne etınnek fırsatım vermek 
için tabutun tc hir vaktı 19 a kadar ıı. 
zatılmıstır. 

Duk do York, uçakla Brukselc b l -
mistir. Yarın yapılacak olan cenaze tö
reni özel bir mahiyet almıyacaktır. 

Birçok kadın ve çocugun bu toren
de hazır 'Julunacakları tasınlanmakta. 
dır. Çunku kır,ıliçe, belçıkalılar \ nın· 

d aylc oc.. ına baghhgı ve ana sev

g nlı ıni oı ntama ta ıdi. 

f...p ın) acln uzı lrarel.-cıl<•rı 

Ovıcdo. 3 (A.A.) - Genel ılbay. si· 

vH za itanın. olgenin bırçok illerinde 

yeni bir azı hareketı hazırlayan bir ya· 

gınç orgiıtunu meyd na çıkardı l)ll 

sôylemistir 

Komitenın sekreteri ile üyeleri, giz

li bir toplantı yaptıkları sırada ha kına 

uğramışlardır. Çok önemli belgeler ya. 
kal anmıştır. 

HIHLEŞJK HEVtETtER'DE: 

Am~,.;ı.-(1(/tı i.~(.'iler Armmıtfo 
Jmr~tı.~<ılı1'· 

Nevyork. 3 (A.A.) - Güney Karo
linde bir pamuk ipliklıaneı.i önünde ça
lışan ve grev halinde o~an İ§Siler ara. 
sında dölü§ çıkmıttır. 200 ele yakın 6 i-
1Ah atrlmı!tır. Dinamitler. patlamıştır. 
Bir işçi kadıı:ı ölmüş, ikir.i ağır olmak t 
üzere 15 kişi yaralanmı!tlr. Hadi~ ye· 
rint janduma kunttkri çağırılmrştır. 

(Ba~ı 1. inci sayıfada) 
rü, B. Ruştu Aras ile B. Köseivanot'un 

kesin sozlcri hakikatte, ıki ulusu evkc
den genel duygunun bayrı tercemanıdır

lar. Bu sözler, iki komşu ulus halkınm 
ruhunda şiddetli bir yankı uyandıracak

tır. İki ulus, karşılıklı tanı mayı, "- ygı· 
ya ve anlayışa dayanan iki komşuluk il
gileri <levamının lüzumunu tarihten c)t;· 

renmi terdir. Bugün bu liizum. her za 
mankinden daha ziy ıde siddctli<'lir., 

Gazete betkesini !>U suretle bitiriyor: 
'' Bakanların ild mrmleket basınına 

yaptıktan ictem k')tı ı uş hiç uphesiz 
isitilecek ve hu lı n. tam gcli~im ha -
hnde bulunan uluslanmız kuvvetlerinin 
gehsmesi icin çok ldzım olan siıkfın ve 
anlaşma eserine erismek içm soravh h\ı 

kümctlerin ve cntellcktıi l c;._vcnlcrin u • 

ra larma yardım cd.-e ktır , 
Slovo g:ızctesi, Krıs o St t f'ın iın • 

asiyle ya?.dıgı bir bctked diyor ki: 
' 1ki bakanın birge diycvi önemli b:r 

sıyas ıl harekettir. BJ diycvin, gelecek 
bazı hareketlere k;1pılmanın önüne gce· 
mek için iki ülke kamoyu bru ıtaklerı ta

rafından tam anlamiyle takdir cdilm" -
mesi imkansızdır Bu kapılmalar. geçir 
diğimiz devrede ve ;ırsıulusal durumun 
genel anla mazlıklarında. banş. rahat ve 
giivene aym derecede ihtlyaeı olan • •i 
memleketin il~ilerinde yersiz giıv"" • 
sizlikler •ini{urmaktadır ... 

Pad ,,, .wı1mlmıan : m·lm 
Paris 3 ( A A ) - Mulhııscd ya. 

kaJannn •or a Coloman huviveti tama
miyle belli oluncaya k dar polisin göz 
hapsı altındcı kalacaktır. Çek olduğunu 
söyliyen bu dam r~ıutusdl polisçe teh
lıkeli bir orba olarak tanınmt!.\ttr Ve 
' ıl adınırı n oldu/\-unu <l,ı kimsf il 
mcmcktedir 

Pm i~ f •'rı nkwl,~mi imfo bir 
Hum· biluirıi 

P n . 3 < A A.) - Fen akademisi 
ba kanı. bugun haftalık cel eyi açarken 
t'lpiantıya çağırılmıs olan ve akademi 

lİ} elerine mahsus yerde oturrn Mısır 
enstitüsü uyelerinden Farid Bulad 
Beyi selamlamı tır. 

P ruğd<1 ) aluılanun iki olm<1n 
Prag. 3 (A A. .) - Polis Berthold a· 

dında bir almanı yakalamıştır. Bu a
dam Hitler re1iminin takibine uğra mış 
bir sığınan olduğunu söylüyordu. Hal. 
lıuki gizli alman polis örgütünden ol
duğunu itiraf etmi4~ iı . Bertholdun ka· 
ı ısıyJa gene bu adamın ifa~siyle tüP
he altına giren Piebe;wcrt adındaki ka 
rı ve koca da yakalaomı~ur. 

BlJLGARl TAN'DA : 

811lgar - yugoıtlav •ımrı 

· üurinde ,W6(İd 
Sofya, S (A.A.) - Geçen §Ubatt:ı 

Sofya&ı ddt e4iltn uyuşma üıerinc 

Stroyadinoviç köyünde bulear - yugos
lav sınırı"da yeni bir geçid noktası B

çrlm~trr. 

Değerli bir öğretme1 ı 
kendi kendine bir 

müze yaptı 
lstanbul, 3 ( A.A.) - Taı:hi 

eserleri toplamak ve onlar iizeritı
de araştırmalar apmak suretile 
tarihe ve laı·ihsel e erlere karsı 
sevgi ve bağlılık gö teren \'e ken
di kendine küçük bir müze me • -
damı getiren f zrıil~ Ö!!relmenleri 1-

den kültür iı:yan B. Orhan Sarsmı. 
tiirk tarihi araştırnıa kurumu mn 
aylar iivPlit'ne "'erilMi., ir 

Satacağımız arpa ve 
yulaflar 

Son haftakrda 1 talyndan. aı • 
pa yulaf alırıak icin pek cok baş 
vurmalar olmaktadır. Mersin "e 
i zmir c1katcı1arı hunı ~ra kar ı a
lınması gerek olan durum hakkm
da Türkofisin diışiıncelerinı :;Or

muşbrdır. Ofis durumu incele
mektedir. 

RADYOLAR 
NK\UA 

19.30 - Tayyarccinin saati 
19.40 - Musikı: 

Tscherepnine: Bagııtelle 
Ulvi Cem 1: Piytıno 

20. - Ev kadınına ögütler 
l0.10 - Musıki: 

Thome: İtiraf 
Gurevitrh: Suitc Orirntaıe 
Krf'ısler: Liebe leid 
Dorıal1: Sax Blues 
Nihat Esengin: Sak&ofon 
Ulvi Cemal: Piyano 

lO 30 - Dans mu ikisi 
20.50 - Haberler 

l..'T Nın L 
18.30 Fransızca ders. 
18 50 Dans musikisi. 
1910 Monolog. Bayan Halide 
20.10 Konferans. 
20.SO Stüdyo caz ve tango orkestra-

ları. Gavin kardeşler. 
21.35 Son haberler • lborsnlar. 
21.45 B yan Rozi Ludvink on. Şan 

piyano; ılc beraber. 
22. Plak ne riyatı • 

Düzeltme 
Dünkü Sa} ımızm birincJ sayıfasın. 

da Türkofis Başkanı B. Mecdet Alkinin 
İzmir üzümleri için verdiği diyevde ve 
üçüncü ıUtunun sonundaki satırdı "fi .. 
atlardan daha ıı§af ı fiatlnrla oferto yap· 
mamaları,. kelimesi "yapmaları,. §c'ldin
de çıkmıştır. Düzeltiriz. 

SOVYETLER BIRLl(;l' DE: 

llanri Barbwlmı ;)l;;~;; 
Moskova, 3 (A.A.) - Henri Bar-bu

sun ölüd elçiliğin oruntayaugı ıklu 

bir törenden ı1onra Fransa'ya gönderi· 
lecektir. 

Ftansız işgüdcri. Kordelau üzerin
de, "Franaa tlçilacindeA franın yaaar.ı 
Henri barous't., yaııh olan bir çelenk 
koymuştur. 

Tefrilrst· ?O den M. Rota olduğu halde, hep birden aya
ğa kalktılar. Bunlar orada, dıvarlara gö
mülmüş kasalar ve öğünmek için, yahu<! 
lüzum dolayısile her biri İngiliz §Övalycsı 
paşa veya Avusturya baronu olmuş, 1846, 
1852, 1867, 18i6 fotoğraflan arasında, koca
man salonun ortasında Levis'i bekliyorlardı. 
Hepsinin redingotları ve silindir şapkaları 
La~ka başka şekillerde idi. 

bulunmakta olan iki dinamoyu da üzerleri
ne alıyorlardı. Bu suretle de, Levis'in kon
trolu altında bulunan 200.000 aksiyondan 
167.000 tanesi onların kara palikarya elleri· 
ne ge~iyordu. 

Levis, söze başlamış olmak için: 

• 
Levis ve lren 

Yazan : Pol MORAN 
Türkçeye çeviun: Nasuhi BAYDAR 

Alt kana tahta tezgahlar, alacak - vere
cek'li, sayışmanın kendisi büyükli.iğünde, 
baştanbaşa deri kaplı defterler vardı. Yu
karı katlarda her şey başka türlü idi: Par
latılmış bakır harfli yazılar kara boyalı 

harflerin yerini almış. amerikan fiş dolap
ları eski gözlü dolapları yerlerinden ayır
mıştı. Madalyalı çolak bir çavuşun kullan
dıgı asansörler müşterileri catıya doğm a
lıp götürüyorlardı. Üçüncü katta Levis, 
parlak parmaklıklar ardında çalışan sacları 
pomadah bir takım gençlerin arasından ge
çerek bankanın özel bir dayresine girdi: Ka
lın yün halılar, buzlu camlar, Üzerlerinde 
"'Bana iyi nişan alınız,, sözleri yazılı emay· 
ye tiıkrük hokkaları ve yandaki bekleme 
odasında İngiliz teciminin ayrılık kabul et
rr. e aleti ::ri: Silindir sapkalar, şemsiyeler .. 

Bir uşak haber verdi ve Apostolatos 
hankasımn iic clir0 1rtr>.... ··~nıl"•" 1• ,.fler-

Biribirlerini süzdüler. Tamamile İngiliz 
biçiminde giyinmiş oldukları halde bir asır
danberi aynı işi yaparak uzmanlaşmış ve o 
isleri anane ile, sabırla, hırsla sürüp göti.ir
ınüş, yani kendisinin büsbütün ters insanldr 
oldukları her hallerinden okunuyordu. 

Samos şarabı getirildi ve hemen çalışı1 • 
rnağa başlandı. Bu yunar.hlar mi.zacların
cJaki belağat ve mızıkçılığı anglosakson u
su1lerine feda etmiş oldukları için çabuk 
ilerlendi. 

Şartlar şunlardı : Apostolatos grupu~ San 
Luçido topraklarına 150.000 İngiliz .lıra~ı 
veriyordu. Bundan başka yapılmış ışler~~ 
karşılığı, verilmiş komisyoı:··r, antrepo reJı
minden faydalanılmak üzere harcanmış o
lan paralar da ödenecekti. Madenin bulun
ctı.lğu yere getirilmiş olan makine gibi şey
leri , şimdiye kadar suları zaptedilmis olan 
iki çay için ne harcanmışsa onları ve yolda 

Ru sırada, küçük bir uşak bir kağrt ge
tirt. 

Apostolatoslarm büyüğü, saçları bir Yu
n~istan ufku gibi dipten kesilmiş olanı, 
Pısıstrate cebinden saatini cıkardı: 

- Yeğenim İren, biraz - geç kalacağını 
telefonla bildiriyor. Bu sabah Triyesteden 
gelmiş. İmza için burada bulunsun ri:ı .,.;.,~n 
yok. 

x 
- Şehrin merkezine mi gidiyorsunuz? 
İren cevap verdi: 
- Daha ilerde. Besvoter'de, Solon am

camın evinde oturuyorum. 
- İzin verirseniz sizi oraya kadar götü

reyim. 
- Sizi otelinize kadar asıl benim götür

mem lazım. Otomobilim var. 
Levis açıkça: . . 
- Ben ... sizinle konuşmak ıstıvorum da1 

dedi. 
- Peki. 
Birfü.-~f' pktıl a:ı 

- Demin burada. beni Sicilyadakinden 
çok korkuttunuz, dedi. 

- Ya şimdi? 
- Daha az korkutuyorsunuz. Sız. is ba-

şında değilken bütün öteki kadınlara daha 
çok benziyorsunuz. Sizi sıksık düşündüm. 
His!erinize bağlı bir kadın mısınız? 

- His, kalpsiz insanlann ortaya cıkar
mış oldukları bir şeydir. Ben San Luçido'yu 
düşündüm. 

- Bunun mükafamu da gördünüz. Ne 
istediğinizi bildiğiniz icin siz hakiki bir 
iş ka<lınısınız. 

- Siı de is adamı. cünki.i tsrır etmemeyi 
biliyorsunuz. 

. - Neden ısrar etmediğimi size söyle
yım ... Sizi görebilmek icin ... 

- Ciddi olunuz. Israr etmediniz. ciinkü 
baska türlü hareket edemezdiniz. Ödeme 
günü yaklaştıkca para sıkıntınız da artı
yordu. Soğukkanlı olduğunuz için, daha za
man geçmemişken. borsada denilcli0 i gibi 
"bir parmağınızı kesmeğe,, razı oldunuz. 

- Para sıkıntısı, Franko - AfrikcnJe, 
öyle mi? Altı milyonluk bir ödeme için mi:> 

(Sonu var) 



SAYIFA 6 

'acları .. 

KOMOJEN KANZUK 

Sa<· Ek.~iı·i 
> 

Saçların dökülmesine ve 
kepeklenmesine mani olur. 
Komojen saçlann köklerim 
kuvvetlendirir ve besler. 
Koınoien saçlann gıdasıdn. 
Tabii renklerini bozmaz. la· 
tif bir rayihası vardır. Ko· 
ınojen kanıuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtrivat mağa
zalarında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK · 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR 

\..,kt~rı h&lıril,ataı l .11u111 

1üdürliij'iii S:.ıımalma 
Komi"' onu llfınlnrı 

1500 kilo sade yag 

Tahmin edilen bedeli (1200) 
lıra olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı yağ Askeri fabrika -
lar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 17 eylül 935 ta -
rihinde salı gür.Ü saat 15 de a. 
çık eksiltme ile ihale edilecek -
tir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (90) li
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezk~r gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (2376) 1-3790 

13 KALEM KESME FREZESl. 
MAKAS, MAKAS BICAÔI 
VE SAİRE, MALZEME 

Tahmin edilen bedeli (2380) 
lıra olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme askeri fabri
kalar umum müdürlugri satvı al
ma komisyonunca 23 eylül 935 
tarihinde pazartesi gunü saat 15 
de açık ek<ailtme ile ihale edile. 
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan ( 1 iB) li· 
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2411) 

l-3857 

10 KALEM. YATAK. DEMtR 
BORU VE SAİRE 

Tahmin edilen bedelı (1220) 
lıra olan yukarda mikdan ve cin. 
t ya.zıh malzeme askeri fabrika

lar umum müdürlüğü .. atın alma 
komisyonunca 23 eylül 935 tari
hinde pazartesi günü saat 14 de 
acık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartnamt: parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (91) li· 
ra (50) kuru::. ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona miiracaatları. (2410) 

1-3858 
ııı ıııı uıııımn UHı ı uı ıııııınım, ıı ı ıı·ı 

Hcıstan• s' Oııt:r:ıtoP ~ 

Dr TURGUT ~ 5! 

Ha~talaıını Adlıye Sara· 1 
karşısında Hayati apartmanın ~ 

~ da her gün 15 den 19 za kadar ~ 
i kabule başlamrştn. § 
§ııımmnnlllll1IHl!ln mn ı ıııınııınuqııııırı nııı:nıuııııım ıı ıı~ 

Y enisehirde Kiralık ... 
Paşalaı tepesinde Havuzba

sına ve vekaletlere yakm dört o
dalı bahçe ve manzaralı mükem· 
mel bir apartman. Pa.,alar tepesi 
bakkalına veya Fevzi Cakınak 
sokak numara 7 ye müracaat. 

1 -3836 

Kiralık hane 
Devlet şurası arkeısında Ça. 

gatay sokak 11. 13 numaralı ha. 
neler kkalıktır. İş bankasmd ta 

kip serv;sinde Fahriye veya 
<:indekilere müracaat. 

1-384-

ULU:,:, 4 EYLÜL 1935 ÇARŞAMBA 

- - ~Hl llllliiElllP.l'll!lllll lllU!i "ili I' U H IUı 

Pasif Cumuriyet Merkez Bank<sının 31 Ağustos i 935 vaziyeti 1 Kiralık~ köşl~ 
1 Çankayada betonarme, aL 

Altın: safi kıtogcam 16.348,325 
Banknot 
Ufaklık 

ılı DAHİLDEKi .MUHABİRLER: 
Tiırk lirası 

lı HARİÇTEKİ MUHABİRLER. 
Altın: Safi kilogram 4.401 253 
ı\ltma tahvili kabil serbest dövizİer 
HAZİNE TAHVİLLERİ: 
Deruhte edilen evrak• naktiye ka1-

I 
2ılığ 1 

Kanunun 6 ve 8 incı maddclerıne 
1 tevfikan hat:ine tarafından vaki te
, diyat 
I SENEDAT CÜZnANir 
1 Hazine bonoları 

Ticari senedat 

. 
t 

ESHAM VE 1'AHVIL~1 

CÜZDANI: 

A • yenin karşılığı esham ve tah· 1 
1 

Deruhte edilen evrakı notKtı· 

vilat (itibari kıymetle) 
B - Serbest esh2m ve tahvilat 
AVANSLAR: 
Altın ve döviz ü:ı:eriı 
Tahvilat üzerine 
HİSSEDARLAR : 
MUHTF.LİF: 

Lira J 
22.995.276,48 
19.589.894,- 1 

951.144,39 

493.ltl,07 
~ 

6.190.727,SO 
876.656,14 

158.745.5b3,-

10.640.380.-

• 
1.500.000. 

10..96 t .386,66 -

31.0ö7.017,91 
4.55'.US5,813 

30.762,74 
- 4.378.281!~ 

Ura 

43.536.314.117 

493.141.07 

7 .067 .38~.64 

148.108.Hs;\,-

12.46 l.386,66 

4.409.043,80 

4.500.000,-
1 l.042.715,62 

Y'EKÜN 267.237.542,43 

SERMA'iE: 
tHTİY AT AKÇESİ. 
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 
Deruhte edilen evraıkı naktiye 
Kanunun 6 ve S inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te
diyat 

Deruhte edilen evrakt naktiye ba· 
kiyesi 
Karşılığı tamamen altm olarak ila
veten tedavüle vazedilen 
TtiRK LİRASI MEVDU ATI: 
Vadesiz 
Vadeli 

DÖVİZ MRVOUATI 
Vadesiz 
Vadeli 

MUHTELİF 

Lira 

158.748 563.-

~640.380,-

148.108 183,-

_!_0.000.000..!.-

17.4~.077,48 

.-
12.556.145,08 

519.057,24 

YEKÜN 

Lira 
15.000.000,

t.026.756,67 

158.108.183,-

i 7.446.077 ,48 

13.07 5.202,32 
62.581.322,96 

267.237.542,43 

§i 
5 
~ 
§ 
i5' 

~ = 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
i§ 

tı oda ayrıca garaj ve oför 
dairesi mütcaddıt tarasalarr ve 3 
nezareti fevkaladesi bulunan, i§ 
kalorifer tesisatı ile elektrik, 

~ havagazı ve saire bilciimle '-" 
konforu havi mükcmmt 1 bir g 
kösk acele kir ılıktır. =: 

· İstiyenlerin İş Ban ' sı j 
Umumi katipligine bizzat ve e 
ya telefonla müracaatları itan ~ 
olunur 1-3 ı ı 

P-m. ın 

Doktor 

li i\1arut· fıu,·pr 
DERİ. FIRENGİ VE BELSU 
GUKLUGU HASTA.LIK1 ARI 

MÜ1'EH A SSTSI 
Tabakhane cadde~ı bal;iıncl.. A 1 

trntaş sokak No 17 Hııstal<ırını 

hergfül c:q 3 \•e l 5-20y ~ıclar 

kahul cıleı 

~11111ıııfl!Jlj,ııııııı1111.1111ımı11ı. ~11~.111ır.11ııımı.u, ı :ıı 

! Satış Memuru 
~ 
=ı 

~ aranıyor 
§ 
~ Müessesede satış isiyle uğ-

2 Mart 1933 tarihınden i~ıtıareıı · Iskunto h:ıııııı % ~ 1 / ., - Altın u ı ı . <' a\ , n ', ' I 

e raşacak bir Bay veya Bayana ~~ 1 ihtiyaç vardır. Akbaya müra.. -_ 
§ caat. 1-3872 

.:,:.L_..--.--.....;-··-;,;;;;;iiiiiiiiiiiiimiii . ._ . ...,ııiiiiiiı- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim·~•ııiiiii-·~~·-·-liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiii•·~ ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-...---

S lP 7 'il 1 712 ....... 0 ..... 2 .............. ~ 

iş kumbarası 
sahiplerine 

senede 
20,000lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BiRiNCt TER1~iP ... 
SPııede iki defada 

414 kişiye on biı1 

lira ikramiye 
lfrr "'Cllı,; l ub.au ~t; l ilktc1"ı·iıule kum· .. 

hara salıihlel'i arasında çekilen kuralarda 
ve lıt:r dcfu!';mda 207 kişiye h~~er hiıı lira 
l•·,·zi edilrn<•ktedir. 

Birinci mükafat: 1000 Lira 
ikinci ., 250 ,, 
On kişiye yiızerdeo 1000 ,, 
Yirmi ., ellişerden 1000 ,. 
l 75 kişiye o nardan l 750 ., 

Bt·~ bin liralık km·a 
' 

l ilkıc~rimte çekilet'ektfr. 

iKi Ci 1~ER1"tP ... 
Senede 
da hes 

' hin lira 

beş defa-
l{i~iye on 
il\:raıniye 

leni ibdıt~ cdilt:u bu kuraianu her 

birinde tP.k kumhara sahihim\ iki hin lira 

ikramiye ,·erilmf'ktc<lir. Ru kurabtı· "<P.ne

dc heş d~f a: 

Şubat. Haziran. Temmuz, E~ liiJ ye 
Birindkamm 

a, larmm ilk :,tünlf>rİ ~.R.kilt><·ckth 

lki hin tiı·ahk ilk kura 1 eyliildt 
n~kil('f'.-ktir, 

Kuralara iştirak edebilrr ek için kumbara sahibler nin asgari 

yirmi beş lira biriktirmi.s olmaları lazımdır. 

Kiralıli Daire 
(İş bankasl karş1sm· 

da Vehbi Koç apartı

manında yazihane ve 
ikamete elverişli kalo
rifer, havagazı ve sair 
tesisatı olan dört odalı 
bir daire kirahktır. Ma 
gazasma miiracaat.) 

1-383~ 

I Bayramiç Bt lt11di~eReisli~ııden: 
Ka::.abada yapılac.:1.k on dokt•z bin sckız yüz eli' lira bedel kc. 

şıfli elektrik santral ve tesisatı 30 gün müddetle ve kapalı zarf u. 
suliyle arttırma ve eksiltme ve ihale kanununa tevfikan eksiltmcye 

konmuştur. 

Proje ve fenni i?artnameler surctkrı 1stanı..ulda Taht ·atede 
Provayyans hanında dördiıncli katta dairei mahsusada elektrık mü· 
hendisi Hasan Halitdc ve fstanbulda Bebekte vapur bkelesı yakı. 
ıımda 119 No. lu hanede mütekait kaymakam Salfthattindedlr iha
h.: 30.9.935 pazartcsı güniı saat 15 de Ilayramic Belediye daırcsınde 
yaprlacaktıı. İstekliler bu glinun .uu ~a na kada• anka ın ktupla 
rı vev;ı Vll 'UC 7 <1i 1 ucuk t1.:rnin:ıt cı':c ! c ı •' c Bt1\' I d :ç Bch.diyC' rİ· 
v ısc:t ınr mlıı ;ıl'.,latları ilan l nur 1 ı _ · 843 

-aıım!IOOll!lllll~ll MI l~!lilllDllml!i!!'.!111 R 

Kuru/ 

BALA İCRA MEMURLUGUNDAN: 
İpotek olduğundan dolayı satılmasma karar verilen tapunulJ 

3!6 ağustos günlemecinde ve cilt 9 sayıfa 123 sayısmda kayıtlı Ba... 
lanın İsmetpaşa mahalJesinin cami civarında bulunan ve sağ tara.. 
fı Haydarın, sol tarafı fbrahimin, araksr Stikrünün hanelcrl ve önü 
yol ile mahdut ev aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere 
aç11k artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilatı : 
112 metre murabbaından 40 metre uzerıne yapılan han ıki kat 

~lup alt katta bir mutfak ve bir odunluk ve üst katta bir ,,0 fa ve 
1ki odadan ibaret olmakla üzeri çatı ve odalar tahtalıdrr. Ve 40 
~etreden fazlası da avludur. Ve 2280 No. lu kanun mucibince soo 
lıra kıvmet takdir edilmiştir 

Satıl;? şartlan: 

~ - Satış pe!iin para ile olmak üzere 15.10.1935 günlcmec.ınc mu· 
sadıf sah günü saat 14 den 16 va kadar Bala icra dairesinde yapı
lacaktır. 

4 - Alıcılar takdir edilmiı;ı olan yukarda muhammen kzynıetıcı 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde rıev akccsi vermeleri veya milli bi{ 
bankanın tt:minat mektuhunu getirmeleri lazımdır. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yiildcı 
yetmiş beşini bulduktan ve üc defa nida ettirildikten sonra' mez
kUr günün 16 mcı saatmda en cok artıran alıcıya ihale olunacak
tır. 

6 - İ:i bu tarihteki artırmada teklit edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde vetmis beşini bulmadığı takdirde 1.11.1935 günle
~ecine müsadif cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yapılacak ikin .. 
cı artırma keza muhammen kıvmdin viizde vctmi~ besini bulmak 
şartile en çok ahcrya ihale olnnacak ve bu ııieı"eti bul~adığı tak
dirde ise 2280 No. lu kanım ahkfımma tevfikan borc bes sene müd 
detle tecile tutulacaktu . 

7 - l. inci ve 2. inci artırm,ılarda ihale h.,dcli yatırılınadığx 
takdirde ihale hozulacak ve bu tarihten ~ vel en \'Ükseke teki i fte 
bul ıınan alıcıya tekli fi veçhile <1lmaf:a razı olup .'.>lmadığı sorul
duktan sonrc1 teklifi vcçhile almag-·ı rczı ise ih<ılt: taı kı birinci alı
cıdan tah:>il edilmek üzeı·e 1 u alıcıya ihale edilc ktir. Teklifi vcc
hile almilğa raıi olmazsa ga}•ri m nkul yenırlen on beş günluk ar 
tırmcıya çıkarr]arak ı cok artıran alrcıya ihal 1 rcktir 

8 - Hc.r ıki artırmJ<la ga-.,;ri 'en•, ıl <ılıl'lv h ı c til 
pu harcı ile clellaliye re:>rni alıcı) aiı bulun~ akt; 

9 - Borclu ve alacaklı il d ' ı ııl !.: daı ldr ı u ayn m • ul 
uzc.rindeki haklarrnı v hust si f • ., e Ma::.raf.. .. u olan ıddıala. 
rııu ... vrc1.k1 nniı:bitelcı İlt O ı thl dairemiz~ bilJirm~leıi la. 
.lımdrr. A k:.i takılircıe lıal.lurı t JHI · ,. ile s:ı.bit olrr::Hlıl:ça satış 
bedelinin paylaştırın.ısından hariç t t 11 • ,tır. 

10 - Artırmaya istirak cch:ceıdeı ' ~9.:ı5 g:,nı.:..1c11.n sonra 935. 
, ~o No. ile dairemi I" acık buhrnrlLırıı ak -,artn .. n:eyi okura' ile. 

•kleri itaıı 'llunur (2·1~S) 1 .... 2 
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İLAN 
Kmkkalc askeri sanat mek

tepleri için 62 kalem eczayı kim 
yeviye ve 54 kalem ders malze • 
mesi iki şartnamede olarak 7 ey
Jli 1 935 cumartesi günü saat 11 
de açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Talipler eczayr tıb
bivcnin muhammen bedeli olan 
45i liraya mkabil 34 lira 28 ku
rus ve ders malzemesinin mu -
hammı::n bedeli olan 1436 lira 25 
kurusa mukabil 107 lira 72 kuru!:; 
temiı~a tı eveliyelerini Ankara 
levazım amirliği muhasebeci -
lik veznesine yatırarak vaktinde 
Ankara Levazım amirliği satın. 
alma komisyonunda bulunmala -
rı. (2283) ı - 3648 

İLAN 
lstaııbul levaıım amirliğine 

oağlı krtaat için üç bin ton 
levemarin kömürü 10 eylül 935 
salı günü saat 16 da Tophanede 
satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli kırk üc bin bes 
yüz liradır. İlk teminatı üç 
bin iki yüz altmış iki lira elti 
kuruştur. Şartnamesi iki yüz on 
yedi buçuk kurusa komisyondan 
alınabilir, Kömürün muayenesi 
Zonguldakta yapılacaktır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. üncü 
maddelerinde istenilen vesika i.
le beraber teklif mektuplarını 
belli gün saat on beşe kadar ko
misyona vermeleri. (2335) 

1-3721 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki 

merkez kıtaatr ile tayyare ve de
niz kıtaatmın 247250 kilo sığır 
eti 1500 kilo koyun eti. 2450 kilo 
kuzu eti bir kıta sartname ile ve 
kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 5. 9. 935 perşem
be günü saat on altı bu!;ukta İz. 
mirde kıslada müstahkem mevki 
satın almda komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Şartnamesi her giin ko
misyonda görülebilir. 

4 - Unun tahmin edilen 
mecmu tutarı 48557 lira 50 ku
rustur. 

5 - Sığır etinin beher kuosu 
için 19 koyun ve kuzu etlerinin 
beher kilosu için de 40 kuruş fiat 
tahmin edilmıstir. 

6 - Temiıl'atı muvakkate a.k
çesi 3641 lira 81 kuruştur. 

7 - İstekliler Ticaret Oda -
smda kayıdlı olduklanna dair 
vesika göstermek mecburiyetin
dedirler. 

8 - Münakasasma ittira.k e -
deceıkler 2490 sayılı artırma ve 
eksiltme kanununun 2 ve 3. ün
cü maddelerinde ve şartnamesin
de yazılı vesikalarla teminatı 

muvakkate makbuzlarını ve tek -
lif mektuplarını ihale saatmdan 
en az bir saat evet komisyona ver
mis bulunacaklardcr. 1 - 3622 

İLAN 

Kor merkez kıtaatı ihtiyacı 

için 400.000 kilo buğday unu 11 
eylül 935 çarşamba günü saat 15 
de ihalesi yapılmak üzere kapa. 
1ı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Şartnamesi Ankara levazım a -
mirliği satınalma komisyonun • 
da görülebilir. Muvakkat temi -
nat miıkdart 2850 liradır. 

Teminatı muvakkate makbuz 
ve teklif mektuplarını ihalenin 
yapılacağı muayyen saattan bir 
saat eve] Balıkesir kolordu sa -
tmalma komisyonuna vermeleri. 

(2347) 1- 3747 

İLAN 

1 - İzmir müstahkem mevki 
kıtaatının 236,000 kilo un ihti
yacı kapalr zarf usu1iyle satın a
lınacaktır. İhalesi 6. 9. 935 cuma 
günü saat on altı buçukta İzmir 
müstahkem mevki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. 

3 - Unun tahmin edilen mec
mu tutarı 24780 liradır. 

4 - Beher kilo un icin on bu
çuk kuruş fiat tahmin edilmistir. 

5 - Teminatı muvakicate ak
çesi 1858 lira 50 kurustur. 

6 - İstekliler Ticaret Oda -
smda kayıdlı olduklarına dair ve 
sika göstermek mecburiyetinde -
diri er. 

7 - Miınakasaya iştirak ede
cekler 2490 sayılı aı tırma ve ek -
siltme kanununun 2 ve üçüncü 
maddelerınde ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla teminatc mu -
vakkate makbuzlatını ve teklif 1 
mektuplarını lhale saatından en 
az hir .aat evel kıomisyona ver
mi!J bulunacaklardır. l - 9618 

İLAN 
Komutanlığa bağlı nayvanat 

ihtiyacı olan 440 ton arpa veya 
yulaf kapalı zarfla eksiltmeye 
kon ulmustu r. 

Arpa ve yulaftan hangisi 
ucuz teklif olunursa tercihan 
ucuzu almacaktrr. Arpanın be· 
her kilosuna tahmin edilen be -
del 5 kurus 50 santimdir. İhale -
si 6 eylül 935 saat 15 dedir. Şart
namesi her gün Fındrklıda artır. 
ma eksiltme komisyonunda gö 
riilebilir. Eksiltmeye girecekle -
rin arpa için 1650 ve yulaf ic;;in 
1815 liralık ilk teminatları ile 
2490 sayılı kanunun 23 üncü mad 
desindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektubu belli gün ve iha
le saatmdan en az bir saat eve. 
line kadar komutanlık artırma 

ve eksiltme komisyonuna ver -
mcleri. (2284) 1- 3647 

İLAN 
Elmalıda bulunan kıtaat ih -

tiy<fcr için kapah zarf usuliyle 
eksiltmeye konan 188.000 kilo 
birinci nevi unun ihalesi lO ey -
lül 935 salı günü saat 14 de ya
pılacağından isteklilerin Ankara 
levazım amirliğindeki artname 
mucibince muhammen hedcli o - . 
lan 10 kurus 75 santimden 1516 
liralrk muv~kkat teminatının 
da askeri satınalma kornisyonu -
mal sandrğrna yatırarak Antalya 
na müracaattan .(2349) l-3749 

t LAN 
1 - Siirtteki kıtaat ve müessesa

tın senelik ihtiyacı olan 456,000 
kilo un kapalı zarfla 18.9.935 car
samba günü saat 11 de yapılacak
tır. 

2 - Muhammen fiatı 560.000 
liradır. (2331) 1-3726 

İLAN 
1 - Kars garnizonu ile Ar· 

dahan ve Karahan hudud abur
ları icin un 23.8.935 rlen itibaren 
eksiltmeye konmustur. 

2 - Miktarı eksiltme nevi 
tahmin bedeli muvakkat teminat 
miktarları aşağıda yazılıdır. 

3 - İhalesi Karsta askeri sa-
tın alma binasmda vapılacak ev
saf ve sartnamseini görmek isti
yenlerin hergün ve ihaleye işti
rak edeceklerin belli edilen za
mandan bir -;aat eve] teklif mek
tuplarını teslim etmek !?artiylc 
Karsta komisvona mürnr.aatları. 

4 - Mevkii Kars. miıktarı 500 
bin kilo ihale tarih i 11.9.935 saat 
onda bedeli tahmini 65.000 mu. 
vakkat teminatT 4R7'l lira u~ulü 
kapalı. Ardahan miktarı 124.000 
kilo ihale tarihi 11.9.935 saat 11 
b~deli tahmin 17360 muvakkat te
minatı 1302 lira usulü: kapalt ek
siltme mevkii Karahan miktarı 
124.000 kilo ihale tarihi 11/935 
saat 14 bedeli tahmin 17360 mu
vakkat teminat 1302 lira usulü 
eksiltme kapalı (2336) 1-3720 

İLAN 
ı - Kırklarelinde yirmi beş 

ton sade yağının kapalr zarfla İ
halesi eylülün yi.minci cuma 
günü yapılacaktır. Eksiltmeye 
girme-k istiyenler, ihale günü 
teklif mektupları ile kanuni ve
sikaları telgarfhane ayarı saat 
onbeşe kadar komisyon reisine 
vermeli ve saat 16 da komisyon
da bulunmalıdır. 

2 - Sade yağının tahmin e.dL 
len bir kilo fiatı 78 kuruştur. Ilk 
tcminatr 1463 liradtr. 

3 - Sartnamesi Kırklareli 
satın alma komisyonuada her 
gün görülebilir. (2452) 1-3869 

İLAN 
1 - Lüleburgazdaki tümenin 

tekmil kıtaatı için kıtık altr bin 
üç yüz kilo sade yağına eksiltme 
günü verilen fiat komu tanlrkca 
pahalı görüldüğünden pazarlığa 
dökülmüştür. İlk pazarlık 13 ey
lül 935 cuma günü 16.30 da ya. 
pılacaktır. Bedeli otuz yedi 
bin kırk lira ve eksiltmeye gir
me parası iki bin yedi yüz yetmiş 
sekiz li radır. (2446) l-3867 

t LAN 

1 - Serom aşı evindeki elek
trik tesisatıntn 19 eylül 1935 ta
rihine müsadif perşembe günü 
saat 11 de pazarlık suretile mü
nakasası icra edilecektir. 

2 - Eksiltme Ankara leva
zım amiı liği satın elma komisyo 
nunda yapılacak ~lt>ktrik tesisa. 
tının tahmi11 edile:-ı be:deli 1948 
lira 82 kuruş olup tcmiııntı mu
"11akkatesi 14·1 lira 17 kuru~tur. 

3 - Şartname, :keşif ve pla
nını görmek istiyenlerin hergün 
Ankara Levazım amirliği satın 
alma komisyonuna K~tmeleri. 

4 - Eksiltmeve gireceklerin 
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~ Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma ~ 
~ 

i Komisyonu ilanları 1 
- s 

1 - Kilosuna biçilen eder 700 kuruş olan be!? bin kilo degı-
sik renk ve numarada keten ipliği kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 24 - 9 - 935 sah gi.inü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi 17 5 kurııs karşıltğında M. M. V. Sa. A 1. Ko. 

elan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler 2625 liralık kanuni ilk inanç mek

tup veya makbuzları ile 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad
<ielerinde yazıh belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel M. M. V. satın alma Ko. na venneleri. 

(2026) 1 - 3333 
B İ L l T 

1 - Bir tanesine biçilen eder 55 santim olan 4 milyon t;ıne 
değ"i~ik numarada mıh kc1palı zarfla ek~iltmeye konulmuştur. 

2 - fhalesi 23 - 9 - 935 pazartesi gi.inü :;aat 15 tedir. 
3 - Şartnamesini parnsız almak istiycnler M. M. V. satın al

ına komisyonuna ugramaları. 
4 - Eksiltmeye gire-cekler ~anuni ilk inanç parasiyle 24~0 

sayılı kanunun 2 ve 3 maddclerınde yalılı belgelerle birlikte 
tc:klif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveı' M. M. V. satın 
alma KO. na vermeleri. (2028) ı - 3335 

BİLİT 
1 - Muhtelif ebaclda 7600 

metre amortisör lastiği pazarlık· 
la eksiltmr.ye konmuştur. . 

2 - Hepsinin biçilen ederı 
(7448) ve ilk inanç parası 559 
!iradı r. 

3 - İhalesi 10. 9. 935 sah sa· 
at 14 dedir. 

4 - şartname ve örneğini 
görmek istiyenlerin her gün ek
siltmeyı:: gireceklerin 2490 sayrlı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerin
deki belgeleriyle M. M. V. Sa
tınalma komisyonuna varmaları. 

(2213) 1- 3605 
BİLİT 

l - Bir çiftine •biçilen eder 
190 kunıs olan 8000 cift tel'lik 
kapalr zarfta eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - İhalesi 17 eylül 935 salı 
günü saat 15 dedir. 

3 - ltk inanç parası 1140 li
radır. 

4 - Sartnamesi parasu ola
rak M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazdı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan bir 
saat evel M. M. V. satınalma 
Ko. na vermeleri. ( 2272) 

ı- 3681 

İLAN 
1 - Bir metresine biçilen e

der 25 kusus olan 500 bin met. 
re çamaşırİık bez eksiltmesinde 
verilen fiat pahalı görüldüğün _ 
den yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 10. 9. 935 salı gü
nü saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 625 kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
7500 liralık ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlariyle kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle ihirlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evel M. M. V. satınalma 
Ko. na vermeleri. (2322 ) 1-3710 

BİL İ T 
ı - · Demi11köy garnizonu için 

500,000 kilo un kapalı zarfla ek. 
siltmeye konulmuştur. 

2 - 1ha1esi 11.9.935 çarşamba 
günü saat onda Demirköyde sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk inanç parası 6375 li
radır. 

4 - Şartnamesini almak için 
hergün eksiltmeye girecekler ilk 
inanç parası mektup veya mak. 
buzlariyle ticaret vesikaları ile 
birlikte teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat eve\ yukar
da adı gecen komisyona verme: 
!eri. (2334) 1-3727 

BİLİT 
PİL: SOOO sahra ve 2000 anot 

pili kapalı zarf usuliyle satın a
lınmak için eksiltmeye konmuş-

bu gibi işlerle iştigal ettiklerine 
dair vesika göstermeleri mecbu
ıridir. 

5 - İs+- !ldııer .1 pazarhğm 
yapılacağı n-ucıyyen saatte Lcmı. 
natı muvakkate m-'kbuzları ile 
birlişte me.:ki,r k~ınisyona gel
meleri (2447) 1-3868 

İLAN 

tur. Her iki cins pilin tahmin ~
dilen t11tarr 6110 liradır. Sartna
meleri parasrz olarak ko~isyo
numuzdan alınacaktır. İhalesi 21. 
x.1935 pazartesi günü saat on bir
dedir. flk teminatı: '158 lira 25 
kuruştur. 

Eksiltmeye- girecekler 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. cü mad· 
delerinde istenen helgelcri ile bir
likte tcklif mektuplarını ihale 
saatinden en geç olarak bir saat 
evelinc kadar M.M.V. satın alma 
komisyonuna vereceklerdir 

(2430) 1-3860 

BİLİT 

150 ton ağır benzin satın alın
mak üzere kapalı zarfla eksilt· · 
meye konulmu§tuı. Hepsinin 
tahmin edil er. bedeli 487 50 lira
drr. Şartnamesi 244 kuruş karşı· 
lığında M.M.V. satın alma Ko. 
dan almacaktrt. İhalesi 21.9.935 
cumartesi günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 3656 liradtr. Eksiltmeye 
girecekler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. üncü maddelerinde iste
nen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektuplarını ihale sa. 
atinden bir saat evel M.M.V. sa
tın alma Ko. na vermeleri. (2423) 

1-3864 

BİLİT 

Mühendis, mimar ve sürvey. 
yan aranıyor. 

ı - Milli Müdafaa vekaleti 
inşaat subesinde 6 ay çalrşmak 
Ü.zere: 

Ayda 200: 300 lira ücretli su 
ve kalörifer i~lerinden anlar mü. 
tehassıs bir mühendise; 

Ayda 120 :200 lira ücretli iki 
mimara; 

Ayda 80 :160 lira ücretli dört 
sürveyyana ihtiyaç vardır. 

2 - Mühendis ve Mimarlar 
ic;İn diploma lazımdır. 
- 3 - Sürveyyanlar i<;in: Na

ha fen mekteıbi mezunu bulun· 
mak veyahut İstanbul sanayi 
mektebi inşaat şubesinden me
zun bulunmak veyahut da bu ne
vi inşaatta bilfiil çalıştığını gös
terir ehliyet vesikası bulunması 
Jaznndır. 

4 _ İsteklilerin diğer şartla-
rı oğrenmek uz:re hergün veka -
let insaat şubesıne baş vurmala-
r r. (24os) 1-3815 

İLAN 

1000 kilo totro dö karbon sa_ 
tın alınmak üzere pazarlıkla ek· 
sHtmeye konulmuşt~r. He~sinin 
tahmin edilen bedelı 2250 hradrr. 
Şartnamesini. gör~ek isti yenle. 
rin herg~·n' .. ıhalesı 23-9-935 pa
zartesi gunu saat ondadır. llk 
teminat 169 liradır. Eksiltmeye 
girecekler 2490 sayıl~ kan~nun 2 
ve 3. üncü maddelerınde ıstenen 
belgeleriyle ~irlikte M. M. V. sa
tın alma komısyonuna varmaları. 

(2453) 1~3870 

~- ·-----·~1 

lmuyaz sahibi ve Ba~u 1 

harriri Falih Rıfkı ATA y ı 
• • fd 1 

Umıımı neşrıyatı are eden 
Yazı İşleri MUdürU Nasuhi 1 
BAYDAR 1 

Çankm caddesi civannda 

Ulus Basımevinde basılmış· l uc. 

Aksaray çiftçi kardeşler K(Joperatif iİrketi 

TASFiYE HEYE'f iNUl~N 
Merkezi Aksaraycla bulunan ve Aksaray merkez kaza:.ı köy 

leri: Aksaray idarei hususiye ve belediyesi sahsiyeti ma
neviyelerile Koçhisar ve Arapson kazaları köyleri sahsi
yeti maneviyelerinin ve Arapson merkezinden bazı zeva
tın münferit sermayelerile ortak bulunduğu mülga Aksa
ray vi layeti çiftçi kardeşler kooperatif :;irk.etinin 27.2.934 
tarihinde tasfiyesine karar verilmiŞ, ve tasfiyeye memur 
heyet ticaret kanununa tevfikan icap eden tetkikatı ikmal 
etmiş olmakla aşağıdaki hususatm milzakeresi icin ortak
lar heyeti umumiyesi fevkalade olarak 16.9.935 tarihinde 
Aksaray merkezinde halkevinde toplanacaktır. Salahiye
ti tammeyi haiz mümessillerin yevmi mezkfirda saat 14 
de gösterilen mahalde bulunmaları ilan olunur. 

Ruzoamei 
1 - Şirketin bidayeti teessüsünden bu güne kadar ge

çirdiği safahat hakkındaki tasfiye heyeti ve ınürakip ra
porunun okunması. 

2 - Şirketin tasfiyesine karar verildiği tarih itibarile 
tanzim kılınan bilançonun tetkiki. 

3 - Sirket mevcudat defterinin tetkiki ve tasfiyenin 
sureti ifa' ve ~irket emvalinin nakde tahvili hakkında bir 
karar ittihazı. 

4 - Şirketin faal bulunduğu zamanlarda ve bilahare 
şirket işlerinde çalışan müstahdeminin ve suveri muhte
life ile alacak iddia edenlerin alacakları hakkında karaf" 
ittihazı. 1- 3871 

Afyon ili şarl1aylığından: 
l - Eksiltmeye konulan iş (Afyon kasabası dahilinde hal bina-

sıdır.) 

Muhammen bedeli ··so .. bin liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak sunlardrr. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Fenni ~artname 
D _ 1/100 projeleri 
E - Vahidi kıyasi fiat cetveli 
htiyenlcr bu şartnameleri ve evrakı uray fen heyetinden ve il 

Nafıa direktörlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme l.L0.935 tarihinde salı günu saat ıs de Afyon 

~arlıaylığı Encümen dairesinde icra edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalt zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin "3500" lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka Ticaret odasına kayıtlr bulunduğu.. 
na dair vesika ibraz etmesi ve bir parçada en az otuz bin liralıık it 
yaptığına dair devaid resmiyeden alınmış vesika göstermesi veya. 
bu gibi şeraiti haiz mimar veya insaat mühendisi göstermesi ve 
bunlardan insaatın mesuliyeti fcnniyesini kabul ettiğine dair ncr 
terlikten musaddak senetle teahhüdü lazımdır. 

6 - Teklif mektupları üçilncü maddede yazdı saatten bir sa.at 
eveline kadar uray encümenine getirilerek encümen başkanlığına 
makbu7. mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfının mühürle eyice ıkapatılmış bulunmasr lazımdır. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. (2408) 1-3859 

DiYarbekir 
•' 

Belediyesinden: 
Diyarbekir uray elektrik fabrika bina, kanal ve transförtörle

rinde yapılacak (31976) lira yetmiş iki kuruş bedeli kesifti inşaat 
h.u günden itibaen otuz bir gün müddetle kapalı zarf uiuliyle ek
sıltmeye konulmuştur. 

İ~ale 23.9.935 pazartesi günü saat onda Diyaııbekir uray enciL 
menmde yapılacaktır. Muvakkat teminat {2398) lira yirmi altı ıku
ru~tur: İstekliler artırma ve eksiltme kanununda yazılı hükümler 
daı~~ın~e tekliflerini ihale günü olan 23.9.935 saat onda Belediye 
encumel}'lne vermeleri ve bu saatten sonra verileceı1c tekliflerin ka-
bul edilmiyeceği ilan olun ur. (2429) 1- 3863 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
Bir senelik kira bedeli Muvakkat teminatr 

Hal No. 
1 

L ira Lira 
1200 90 

21 600 45 
1 - Yukarda dükkan numaralariyJe (1) senelik kira bedeli ve 

muva•kıkat teminatları yazılı (2) dükkan 31. 5. 936 gününe kadar 
açık artırma ile kiraya verilecektir. 

2 - İstekliler şartnamesini görmek için her gıin muhaı>ebeye 
gelebilirle~. 

3 - İhale 13. 9. 935 cuma günü saat 15 de artırma ve eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. (2386) 1- 3785. 

1 LAN 

1 - Yenişehirde 1149 uncu 
adanın 15 sayılı parselinde mü
teahhit Fehmiye ait yer ile şu
yulu 174,SO m2. yer a<;ık artırma 
ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (436, 
25) liradır. 

3 - Muvakkat teminat (32.72) 

Iiradrr. 
4 - Sartnatfıe ve liaritasm 

grömek istiyenler hergün muha
sebeye gelebilirler. 

5 - İhale 16.9.935 pazartesi 
giinü saat 15 de artrıma ve ek~ 
siltme komisyonunda yapılacak-
tır. (2396) 1-3813 --------

Ank~ara valiliğinden· 
921 lira 60 kuruş bedeli keşifli hükümet binası cephesindeki 

taşların keşif ve şartnamesine göre temizlenmesinin ihalesi 17 ey
lül cuma günü saat 15 de icra edilecektir. 2490 No. lu kanunda ya· 
zılı evsafı haiz isteklilerin keşif ve şartnamesini görmek ve pey 
sünne~t üzere 69 lira 12 kuruşluk dipozito makbuzu ile Defterdar
hkta kurulan komisyona miiracaatları. (2400) 1-1856 

Artvin garnizonunun ihtiyacı 
icin kapalı zarf usuliyle müna· 
kasaya konulan 125 bi.n kilo ı:ııa 
talip çıkmadığından .hır.ay m~d
detle pazarlığa çevrılmış ve ılk 
pazarlık günü 11 eylül 935. çar
samba günü saat 13 de Artvın hu
dud taburu satr!l alma komisyo
nunca icra edileceğinden şartna... 
meyi görmek i~tiyenler~n h~rgün 
ve pazarlığa _gıreceıklerın. ih~le 

1 i SİNEMALAR 1 

l 
günü ve saatınde 1698 lıra ılk 
teminatlarla birlikte Artvin aa. 
tın alma komisyonuna müracaat-
ları. (2443) 1-3866 

' YENİ lrene 
BU GÜN BU GECE 

de Zilahy tarafından 
temsil edilen 

t N ÇILGIN GECESİ 

\lmanr.& sözlü 

BUGÜN BUGEC 
(. KULÜP) 

ŞEYTAN MASKELl KADIN 

Eilenceli - Atki bir eser 


