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Adı~uz andımızdır 

~TE~RIN 1935 ÇARŞAMBA 

llalw~İt'Umda harbın pek yakın oldıu. ... 
'111 /wk/;,ımfo lwberler gelnıekt.edir. lngl-o 
li::lerin lım b halinde f rarıs~ ve iBBilİ$ do~ 
nurımaformın işbirliği hakkmclaki torrılfll 
Fran.~nyı mii,~i.·iil 1,;r· duruma sokl!u. 

Her yerde 5 kunıt 

Habeş seferberliğinin yakında 
ilan edileceği sanılıyor 

Hebeşistan'a 380 İtalyan uçmanı gitti 
ita1yan cepane iç ödüncü ili{ günlerde 2.5 milyar liret sağladı 

la burada bulunan yabancılar, ço
luk çocuklarmı Cibuti'ye gönder • 
meğe hazırlanıyorlar. 

Kamutay dün toplandı 

Adisababa, 1 
(A. A.) - Aha 
li sakindir. Se 4 

ferberlik yakın~ 
da ilan edile ~ 
cektir. Habeşis
tan' da askerlik 
şubeleri olma ~ 
dığmdan, sefer· 
berlik buyru ~ 

Röyterin haber aldığına göre, 
habeş sü bakam imparatorun ya -
hancıları Adisababa'dan uzalcla•
mağa davet etmesım tavsiye 
etmiş, ancak imparator, yabancı· 
far için burada hiçbir korku ola • 
mıyacağmı ileri sürerek hunu red 
detmiştir. Burada henüz birkaç 
İtalyan kalmıştır. Lakin bunlarm 
biran önce buradan gitmeleri uy· 
gun olacağı, aksi takdirde bir ta • 
kım hadiseler cıkmak ihtimali ol· 
duğu hakkında" genel bir dü~ünce 
vardır. 

Eldel(i tefsir ve llomisyon raılorlarını çı · 
karan l(aı11utay cuma günü k.anunları 

görüşmeğe haşlıyacak11r 
Kamutay dün 15 de B. Abdül

Giimlelik 

DlŞ TEClIU 

ğunda her erke. 
gm bükümete 
başvurması bil 4 

dirilecektir. 

Roma, 1 (A 
A.) - Asma-r. 

Napoli, l (A.A.) - Miraı;lia 
adınClaki uçak gemisi, birkaç ta • 
ne bombardıman uçağı ve 380 uç
manla yola çıkmıştrr. - Ben tüccarım. Her hangi 

malı istediğim fiata alabilirim. Ve 
istersem, zararıma da satabilirim. 
Benim bin türlü hesabım olabilir. 
İflas edersem, beni evinize alıp 
besliyor musunuz? Kaybedersem, 
açığımı siz mi ödüyorsunuz ? 

halik Renda'mn başkanlığında 
toplanmıştır. Başkan toplantıyı aç
tıktan sonra, sekreter B. Naşid 
Uluğ Moskova Büyük Elçlliğine 

atanan Diyarbekir saylavı B. Ze -
kai Apaydm'ın saylavhktan çeki -
limi hakkındaki dilergesini oku -

dan Stefani A. 
jansına bildiri!. 
diğine göre ha. 
beş kuvvetleri . 
nin sınırdan 30 
kilometre içeri -

: .. ,~ <;ekilmiş ol -
Bir habeş (ab:u a.~ker) subayı halk! asker fiğe çağrrryor 

Milano, 1 (A.A.) - o/o S faizll 
cepane iç ödüncüne kayt iti daha 
ilk günlerde iki buçuk milyar liret 
getirmiştir . 

Bu sö:tleri,~ir fikir müd,,,.faası
nı kuvvetlendirmek için edebiyal
landırdığımı aanmayınız. Ben bu 
sözleri Ulus'daki odamda ileri bir 
tüccarın ağzından duydum. 

Halbuki bu sözler liberalizmin 
hüküm s ' ldığı 1914 yılında bile. 
dış tecim için doğru değildi. Biı· 
hile yüzi'nden incirde hin lira 
kaybeden bir tüccar, bize,"- Siz 
ne karışıyorsunuz? Kayıpta da 
hür değil miyim?,, Diyor. Fakat 
üst üste biriken vurgun oyunları 
yüzünden biz dış piyasada incit· 
denen arsıulusal tifrk kıymetini 
kaybedersek, bu zararı, üretmene 
ve memleket ekonomisine kimin 
haznesinden ödeteceğiz? 

Dünya tecimi organize olmuş
tur. Disiplin ve güven üstünde ya
şıyan piyasalarda, kapalı çarşının 
ayak tüccarlığı oyunları ile tutun
mak imkanını hangi hayal ala • 

r bilir? Bu satırları yazarken, yal· 
nız, bir tüccarımızın yukarda tek
rar ettiğim sözlerini değil, bu se -
fer Berlin'de duyduklarımı, geçen 
yıl bir fransız tecim adamından 

dinlediklerimi, daha dün Ham -
burg' dan gelen bir arkadaşımızın 
anlattıklarını, hepsini, ayrı ayrı 
hatırlıyorum. 

Dı~ tecim son derece sıkı bit· 
kontrol allına alınmak ihtiyacın . 
dadır. Dış tecimle uğraşan yurd -
daşlarımız yalnız şahsiğ bir ka -
zanç işi üstünde değil, en ağır ulu
sal vazifelerden biri üstündedirler. 
Bizi, ekonomi alemi, arsıulusal pi
yasalarda kendimizi temsil ettir· 
diklerimizin aldıkları numaralan.1 
Yekunu ile muhakeme etmektedir. 
İşte her türlü hürriyet arasında. 
yalnız bu hürriyet, yani bir mem
leketi sınırlar drşmda keyfi iste · 
diği gibi tanıtmak hürriyetidir ki 
hiç kimseye yerilmez. Hele bu 
memleket, Türkiye gibi, az tanın· 
mış olan ve iyi tanınması bir çok 
rakiplarinin işine gelmeyen bir 
memleket olursa ! 

F. R. ATAY 

muştur. 

Bu dilergenin kabulünden 
(Sonu 5 inr.i sayfada) 

• ~ukl~rc büsbütün asılsızdır. 
Küçük karakollar yerli yerin · 

Romen uçmanları bugün gidiyor 
Sehrimizde bulunan romen 

uç~anları dün sabah baraja git -
mişler ve barajı gezdikten sonra 
kaleyi ve müZ'eleri de gezerek ö(-

leyin şereflerine Türk Hava Ku -
rumu tarafından ~arpiç'te verilen 
şölende bulunmuşlardır. Şölen çok 

(Sonu J. üncü sayıfada) 

~.onıen uçmaıılarrnrn Atatürk anıtrna çelenk koyuşlarr dolayrsiyle 

renden üç enstantane 

yapılan •<> • 

Hindistanda İngiliz l{uvvetleı'İ 
bir bozgıına uğraınış 

Londra, 1 (A.A.) - Hindis -
tan'ın batı kuzayında İngiliz kuv· 
vetlerinin uğradığı bozgun hak -
kında yayılan resmiğ bir bildiriğ
de bu kuvvetlerin çok üstün bir 
kuvvetle karşılaştığı ve iki taraf 
için de ağır olan çetin bir savaş 
tan sonra İngilizlerin geri çekildi
ai bildirilmektedr. 

Hiidise 1wsıl olmuş? 
Smla, 1 (A.A.) - Resmig bir 

bildiriğle haber verildiğine göre, 
Hindistan kuzay - batısı ~ınırm 
daki kabilelerle İngiliz kuvvetleri 
arasında yapılan çarp.ışmada su -
baylardan ikisi ölmüş, 3 Ü yaralan
mış ve 70. 80 kadar da nefer öl~ 
müştür. 

Bu kabilelerden birkaçı hükü-

metle barışçıl ilgiler kurrnak dile 
ğinde bulununca, hükümet, Sofi 
bölgesindeki hava hareketlerini 

Sonıı Sinci sayıfada ) 

Yeni Romanımız 

Rnatol Frans'ın 
En ünlü eseri 

iZi 

a 
hirka\' ~iinc karlar 

Ulıts'ttı çıkmay<l ba*lıyllcltktır 

de kalmışlar ve hatta bazı yerler
de düzgün askerlerle kuvvetlendi· 
rilmişletdir. 

Adiaababa., 1 (A.A.) - Röy
ter ayları bildiriyor: 

Genel seferberlik ilam artık 
birkaç günlük bir meseledir. Ha. 

l\1emel secimi 
...> 

Memel, 1 (A.A.) - Diyet se -
çiminde oylarını kullanan seçmen
lerin sayısı hakkrnda elde edilen 
bilgiye göre Memel şehrinde 2ı1 
bin 273 seçmenden 22.457 yani 
yüzde 92 ve Memel köyleri seç -
menleri de yüzde 91 i oylarım 
kullanmışlardır. Diğer bölgelerde 
de gene seçmen nisbeti yüzde 93 H 

(Sonu S. inci sayıfoda) 

l'oldmı: 

(Sonu 2. ci say!lada) 

i-eııi nüfus 
sayımımız 

Oniversite İatati tik 
Profesörü 

Ömer Celil SARC 
Nüluı sayımlarının önemi, U· 

zun uzadıya anlatılmağa ve i•pat 
~~il'!'eye ihtiyacı olan bir fey Je
gıltlır. Genel hayatın ihtiyaçları 
hakkıntl a biraz olaun likir •ahibi 
bulunanlar arasında bu önemi de
ğ~rlemiyecek kimıe bulunamaz. 
Bır tecimgenin defter tutmaaı, bir 
adamın malım mülkünü bilmeıi 
ne kadar tabiiğ ise, devletlerin var• 

(Sonu 2. ci sayıfada) 

Balkanlarda fyatro 
Balkanlarda tiyatro hayatı, hiç 

şüplıe yok ki bizden çok ileridir. 
Son asrrlar içinde barblar, bozgun
lar ve kapitülasyonlar derdleriyle 
uğra§mış olan Türkiye, cumuri
yetten sonra da bütün gücünü e
konomik alandaki kalkrnmasma 
harcadığı için bu çok önemli kül
tür şubesi üzerinde gereği kadar 
u§raşmak imk.inmı bulamadı. Fa-

kat artık bugün, tiyatromuzu sağ. 
lam ve sarsılmaz temeller üzerin
de kurmak zamanı gelmiş olduğu 
nu anlamak için gözlerimizi, cok 
uzaklara değil, yanı başımru:laki 
dost balkan ülkelerine çevirme
miz yeter. 

Bükreş'te kaldığım birkaç gün 
içinde gerek ulusal tiyatroyu ve 

(Sonu 6. cı sayrfada) 



S.\YIFA 2 

Yeni süfus sayımımız 
(Ba,ı ı. çı sayı/ada) 

l.kıarının eu11 olan nüfuılanrun 
•ymnı ve terekkiibünü öğren -
meleri o kadar tabiiğdir. Bundan do -
layı nilfuıu tcııbit etmek ihtiyacı en es
ki aamanlardanberi duyuhnuf, dibenli 
.-yal kurumlar ortaya çıkınca, nufus
Myımlariylc bapmmıftrr. Tarih bize 
millttan binlerce sene önce Çin ve Mı -
aırda nüfusun kaydedildiğini öğret -
mektedir. 

Nüfu ;,ayımları §İmdi modern dev
ktın en tabiig ve normal tHbirlerin -
dendir. Az çok düzenli teşkilatı olan 
bütiın devletler, S 10 senelik aralarla 
nüfuslarını baftanbasa sayarlar ve bu
nun için hiç bir külfetten çekinmezler. 
Sayısı 100 binleri ve hatti (Hindistan -
da) milyonu geçen sayım memurları kul 
Janırlar, kucak dolusu para sarfederler. 

Bugün ne devlet, ne de ilim, nıilu.r; 

uyıml.arı olmadaa ca/ııamaz. Devlet en 
mübim ve zuıırl tedbirleri için, nüfus 
isutistikleri• anhraçrır. Nüfusun sa-
7"'• cinsiyeti, erici nü/asta askere 
alıoabilecd yaftalUleria aisHti bilin
medea süel tertib!eı almak imlinsIZ
llır. Okur yuarların ai&Mti, çocukla. 
rıa ayısı, aülu.sun ana dile g6re ayn. 
b~ı bilinmez•, dciru biı lıOitür sıya. 
NSJ takib olunamaz. Nüfusun yayılış 

ıanı, türlü mıntabların kesafeti, ınes
lelı nhiblerinin nısbeti, mesleklerin 
ialrı1111mı kesin bır tarzda tesbit edil
mİf olmadan verimlı ekonomik tedbir. 
ler almağa imHn yoktur. 

İlim, nüfus .statiıtiklcrinc belkı 
devletten ziyade muhtaçtır. Memleket 
hakıkında yapılacak demografik, ıosyal 
ft eokonomik bütün ilmi araıtırmalar 
onlara dayanır. Devlet güciiniln teme. 
Ji, memleketin bayat kaynağı olan nü.. 
fuaun azalına .,.,.. çoğahna yolunda 
gö.ıerdiği temayül!eri incelemek, se· 
beblerini anlatmak Ye bu Jraynağı bca
Jemek için alınacak tedbirlere zemin 
hazırlamakla ufraşan demografi ilmi. 
nin esaaı, nüfus sayımlarıdır. En önem. 
li ekonomik mesele1er, meseli topra. 
ıın ulu&U do)'urtna(il yetip yetmediği ; 
nüfus istatiıtildeil olmadan araştmla· 
maz. Nihayet tecim atemi de nüfus iı
tatiıtiklerinc birinci derecede önem 
vermeğe mecburdur Muhtelif mınta. 

bların genel pıtJarını, mahreç olarak 
önemlerini öğrenlDt'k için, ark ırk sa. 
yım neticelerine ır.üracaat etmek il· 
sandır. Tecimin oir fubeıi, hayat ti
ıortacıbğı, ntlfus istatistikleri aayuin. 
de kurulabilmiftı"'. Kısaca, zamanımıa. 
da ntlfuı sayımları genci bayatm en 
mtıbrem ve zaruri kurumları halini al
llllflardır. Bu sayımlar tertip edilmif 
olmasaydı, deYletlf'} muntazam bir ida
re mekanimıaa lruramıyacaldar, bugün 
ldldlphaneleri dolduran ilmi eeer1er ya
mlmıyadk, tecim llemi de en kıymetli 
bir YHJtadan mahrum bulunacaktı. 

Bi.zde saltanat zamanında her şey 
pbi nüfus itleri ele •YUDllUftı. 1297 de 
yapılan ve ilmr f'tlaalara •yanmadığı 
için zaten nokun olan bir sayımdan 
sonra, nilfuıumuzun tesbitine bi~ kal· 
kqılmadı. Sene1-r g~çti, nüf uaun yapı
tııını battan bat• deiiftiren llarb1ar, 
ıöçler ve tUrlü türlC hidiseler oldu. 
Buna raiJnen eslt-: rejim nUfusumuzu 
yaırp varhlınm t~n~lini yoklamağa 

ıtbum 4'uymadı. 

Cumur.ıyet, ıellJlsınin nerede oldu. 
funu ve nereye gittiğini bilmey~a bir 
bptan gibi yaşayamazdı. Tedbirlerini 
müspet bilgiye Ye sayıya istinat ettıre
bilmelc, ilmin ve tecim '1emlnin ihti
yaçlaruu cevab .,e:1ebilmelt için kendi
sine has olan enerji ile nüfus davasını 
ele aldı. Giriftili ,/it if}erden biri is. 
tatlstilderimizi dflseltmd oldu. Bel. 
çilradaa arsıulunl Dnü oluı bir uzman 
ıetirildi. ÇalıplQır.ın her ıan daha 
siyade ıeliftiiinı fimdi kıvançla gör
di!flmlis istatistik Genel DirelctörliJ
lil lrunıldu Ye 1917 de memleltetimirde 
llNJtOtlilt illı ıenel nDlus sayımı yapıl. 
dı. 

Bize nüfusumuzun 1927 deki duru. 
mu. yaf bakımından inkısamı. faal •e 
mHlelr sallibi kırıı, erkek ve kadınla. 
nn nisbcti ve üM birçok nolrallar 
hakkında ilk defa olarak kesin bir fi· 
lıılr •ermış olan !Ju uyımm, ne ciç prt
Jar altında ve ne bcbtr zorluklarla çar. 
pışılank 7apılchfını, dıf&l'dakiler pek 
değerliyemialer. Bu ifte hiç tecrilbe. 
mu yoktu. 60.70 hin sayım memuru ve 
bunları gozJiyecek binlerce organı bul· 

malı ve .> ctıştırmck lazımdı . .Mtmkket 
büyuktU. Halkın ç9tumm mazbut ıka
metgihı yoktu. Şehirlerde bazı sokak
lara iaim verilmemi§, evJer numaralan. 
mamıştı. Nufusumnz arasında göçebe 
olanlar, çok ılkeJ tanda barınanlar ö. 
nemli bir yekun tutuyordu. (Tahrır 

memurlarına mahsl•S ıalimatnamenin 

9 uncu maddesinde, sayım memurları· 

nın. çadırları, ıçinde insan yaşaması 

muhtemel bulun;1n kovukları zıyaret 

edeceklerinden bahsedilmesi bu husus
ta karakteristiktir) aynı zamanda llalk 
aydın ve sayımlara alışkın degildi. Sa. 
yımın manasını R!'1 maması ve ~mu kt:n
dine karşı bir tedbır mesela yenı bir 
vergiye haaırhk ı;ıonarak yanlış haber 
vermeai tehlikesi vardı. Bütün bu zor. 
Juklar yenildi ve sayım muvaffakıyet· 
le başarılarak nüfusumuz hakkında çok 
kıymetli malümat f"lde edildi. 

Bu şartlar altmria yapılan bır tah
rir, tabii ideal olamazdı. Netelrim ne. 
ticelerin, halkın yerinde olmıayn bir 
•eıveıuinden. yahut ihmalinden doğ. 

ma bazı aiatematilr yanlışların teairı al. 
tında kalllllf olması pek kabildir. Bu
nu, 1927 nüfuı savımı istatistiklerinde
ki, hakikate yakm bulunmalarına ihti. 

mal olmıyaa bazı ıfadelerden anhyabi. 
liriz. Bir misal :alalım: l.ıatiıtik1ere 
g8re bizde bir yaşından küçiik 351 bin 
erkek, 295 bin kız çocuk olup bu yqta.. 
ki erkek çocuklar.n kızlara niııbeti 

122/100 gibidir. Bütiın memleketlerde 
doğumlarda iki cınsiyetin niııbeti ap· 
ğı yukarı 106/100 niıbetinde olduğun
dan bizim iıtatiıtıklerin bu ifadesi doi
ru olamaz. Anla1ılaıı ya kızlar erlrn 
oJarak gösterilmiş. ya hiç bildirilmemiı, 
yahut da erlreklerın Yatı daha Hçük 
beyan edilmittir. Bu yanlqlıklar tefer. 
ruata. belki de milnhuıran yq hakkın. 
dairi ifadelere taalluk etmek ve sayı· 

mın genel kıymetini bozmamakla be
raber, nüfusumuzun du.rumunu daha 
kesin bir surette tesbit edebilmek ıçin 
ikinci bir sayım v2pmak lizımdı. Z•. 
ten niJlusun muayyen bir andaki hali. 
nin tayini ihtiyacı ldli olmayzp ban. 
ket ve temayülünl1 dahi öğrenmek ıcab· 
~er. Buaun için de uyımları tekrar
lamaktan bqka ça~ yoktur. Telı. bir 
sayım. bizi 6a 6ususta ayd11ıl11tamaz. 

Nüfusun bareuıiııio istibmett' ucak 
muata.zam Juılalazl11 sayımlar tertib 
ederek bunların n,.tıcelerini karplq. 
t11md suretil• 6ğrenilebilir. 

İtte hllldlmetimi7. bu noktayı goz a. 
nllne alarak 20 itk teırinde ikinci bir 
sayım yapmap karıır YCnnİftlr. Bu sa. 
yımın 6nani birincininkinden daha bl· 
yilktilr. ÇUnkU evelkinden daha kesin 
neticeler verip nllfuı durumumuzu da· 
ha doğnı bir aurette gösterecefi gibi. 
mukaye1elerle nüfusumuzun inkitafJ
nın dahi telbitlnı mUmıldln kılacaktır. 

8 .enedcnberi nnıuaumaa ne kadar art. 
mıştır? Kadınlar eılreklerden gene fu. 
la mıdır Niifuıun ekonomi, askerlik 
vcludiyet balummr!c.n en ehepuniyetli 
kısmı olan 20-45 yııışındakiterin nisbeti 
yükselmiş midir? Okur yazarların faal 
•c meslek sahibi olanların, ai&beti $ ac. 
ne nele kıyM1a nuıldtr? Memleketin 
inkiaanunda bu ntuddet zarfında ne gi
bi değişiklikler ol'lln§t\lr? Meseli zi. 
rotta .çalışanlar azalıp. endüstri ile 
mefg\JJ olanlar artmıı mıdır? 1935 sa. 
yum bunun gıbi hırçok noktalar hak 
kmda bızi aydınlatacak. hükilmetimi· 
zin tedbirlerinin ve zamanın tilrk top. 
luluğunda yaptığı değifikliklerin ge. 
nel bir bilinçosunu çizmemiz~ imkan 
verecektir. 

Sayımın muvaffak olabıl~si ı~ın 

devletçe lizımgelen bütün tertıbat a. 
lınmrşt11. Bültea, sualler ve t•limatna. 

meler çok ıyi bir suHtte baırlanmıı. 
.A vrupadan getirilen bir azman bunlar
da dellftltilecelc bir nolrıa bulamamı1-

tır. Aaıl sayunda yanlıtlıklara meydan 
vermemek için, bh-ço~ yerlerde tecrübe 
sayımlan yaprlmı,tır. Fakat biltiln bu 
emekler, sayım memurları aclevlerini 
iyi yapmazlar. ha k yeniz bir korku 

ve yahut iıhmal yarinden doğru cevab
Jar vennezee, hop gitmeie mahk~ 
dur. Bundan dolayı bu çok büyiık itde 
en büyiik meıuliyet, halkın kendisine 
ve hele milnevverlcr;mize düıer. Ka
nuna göre niifuaumuzda okur yazar o
lanların hepsi sayım memurluğu yap. 
maltla mllkelleftirln Münevverlerimiz 
kendilerine uynn memurluğu verildi. 
ği takdirde, bu "rem i~ dört elle .._ 

\JLUS 

DIŞ HABE 
Habeşi tanda harbınyakında başlıycağı. 

nı gösteren ha herler geliyor 
(Başı ı. cı sayıfada) 

Adisababa, 1 (A.A) - Mesul çc • 
venler, Cenevrenin Habefİıtana bir miı 
phıd göndermeyi reddetmıs olmasını 

savaşın pe-k yakın olduğu şeklınde tef 
sır cdiyorlK. İtalyan clçiligindek1 if
yarların sayısı altıya indirilmi,tir. Al 
tJ konsolostan dordiı Habeşistandan ay 
rıbnıflardıır. Sıhhat işleri direktor yar
dımcKı amerikalı doktor Hokman has 
tabakıcılar ve malzeme ile Diredaua'ya 
hareket etmi,tir. 

Lendra, 1 (A.A) :.._ İtalya ile Ha· 
beşıstan arasında aavaşa mani olmak u 
midi ameli olarak kalmamıttır. lngil • 
terenin, paktın korunması ödevini yal 
nı.z bafına üstüne almıyacagı tekrar e
dilmektedir. 

Adisababa, 1 (A.A) - Gondaı böl· 
geıi lrıtalarırun ıefi Ras Kauanrn oğ
lu 20 bin kifiyJc pek yakında babası -
nın yanına gidec:ektiır. 

Aden, 1 (A.A) - Hava bucumları 
na ve ıaı bombalarına karşı tedbirler 
almmaktadır. Burada yapyan bazı a -
rablar ailelerini kendi memleketlerınc 
gönckrmitkrdir. 

lıalyflll hücumu 5 ile 1 O U.kt"frİn 
tJl"Ulllda baflıyaıcakmıf 

Adisababa, 1 (A.A) - Habet ıuel 
çcvenlcırinde, İtalyan ıilel kararlarının 

yağmurun uzaması yüzünden durmıya
catı sanılmaktadır. Zira artık Ogaden 
Danlril ve Tigrcde artık yajmur yağ -
mıyor. Toprak kunHDUf gibidir. Gon -
dara kadar olan bölgede sellerin bili 
hüküm sürmekte ohnaama rağmen ha 
be' kıtalarının yUrilyüfil dunnamıttır. 
ltalyan hücumlarının 5 ve 10 ilkteşrin 

aı~da bafhyacqı, ~-\lll " 
telsiz istasyonlarının bombardıman e -
dileceği anılmaktadır, iyi haber alan 
çcvenlerde imparator ile Yemen ara -
ımda bir ittifak lr,onupnası yapıJmak • 
ta olduğu bildirilmekte ise de bunun 
reemen teyidi mümlriln ollDHlıthr. 

lıalya aaker se8'kiyatını 
oabıılclattınyor 

Jtoma, 1 (A.A.) - Asker •e milbbn
mat uvlriyatı tadl edilmektedir. Cumar
tesinden puarteaine kadar Napoli'den 
Afrib'ya r&ıderiJm askerlerin mildan 
18 bine çılmuftır. Mirocli,a ismindeki 
uçak gemisi bugibı Napoliclen barellet 
etmiftir. Triynteden de bur ıemiler 
Afrika için yola çılmıqlardır. 

..4clüaba6anın bambardıınan e
dilnıemai için t.eıninat üt.endi 

Paril, 1 (A.A.) - Tan pseteainin 
Adiubabadan iifendijine 1ke, saJtbi
,Jettar çevenlerde, alibdar -devletlerin 
barb Ypkuunda Adlababaıun bombar • 
chman edihili)'eceii balrkında ltaıya 1au .. 
lribndüıden temirurt iste~lni iddia 
edilmektedir. 

Se/erberlik ilôn ediliyor mu? 
Adisababa, 1 (A.A) - Teyid edil 

miyen bir habere gore, genel ıefe.rber
lik bu akşam ilan edilccektır 

Habeıisıanın beklediği harb 
mal.emeai 

Adiıababa, 1 (A.A ) - Habeş hukü 
meti mühim miktarda ıilih, milhımmat. 
gaz maskesi ve saire bekliyor. Hukümet 
bunların ele ıeçmeaine manı olmalr için 
'iddctli tedbirler almaktadır. 

rılmalı, ve memurluk yapsınlar yap· 
masınlar hepıi, sayımın mahiyetini an
lamıyanlan bu busuata tenvir etmeli. 
dirler. Ha•Ira anlatlba.k .Jiznndır ki, ıu. 
al varakaları, iatariırtik idaresi tarafın. 
dan işlenilir itlenilmez imha edilmek· 
tcdir. Korku ve telaşa hiç bır mahal 

yoktur. Vesvese yu.zunden yanlı' cc -
vap verenler, hem Jrendilerınin hem de 
yurdumuzun menfaatlarına karşı hare. 
ket ctmclnedirler. 

Vnıversıte htatıtatik 
Profcsoril 

Ömer Celil SARC 
(lstatistılı Vmam Müdürliiili tva. 

lındaa gönll~i~r. 

Habefiaıana gönderilen harb 
levasımım yakalamalc ~'IR 
Adisababa, 1 (A.A.) - 16 deniz altı 

gemisinin, yabana memJeketJerden Ha
beşistan'a gönderilebilecek harp leva 
zımını yakalamak için Şap denizinde 
cmnirlediği bildirilmektedir. Hiç bir bav-' 
rak çekmemiş olan iki esrarengiz vapur 
fransız somalisi açıklannda cörülmüt -
tür. Bunların binlerce mitralyöz tqıdı«
lar ıve bunlan Cibutiye kaçak suretiyle 
çıkarmak için elverişli zamanı bekledik
leri sanılmaktadır. 

f'..ebelüuank boiaanJa 
aüel luısırlıldar 

Parla, ı (A.A..) - Tan ıueteainin 

Cebelüttarik'tan öfrmdiğine pre, aüel 
hazırlıklar gece gündüz devam etmek -
tedir. Dağlann üzerine elli batarya h • 
va müdafaa topu llonulmuştur. Sitah ve 

cephanenin ve bu arada afır topların ta 
tınmaamr hızlandırmak için kırk kam -
yon kiralanmıştır. Harb limanının ku 
zayında toplar yerlc:,tirilmi~ir. Cebe· 
liıttanlc'dan her İtalyan vapuru geçtik
çe bu, eşya ve yolcu v.apuru da olsa he
men bir ingiliz mayn araştırma gemiıi 

limandan çıkmakta ve torpil konulup ko· 
nulmadığına bakmaktadır. 

Küin Eli:sabeı Cebelüıtarıka gi.ıti 
Londra, 1 (A.A.) - İngiltenmin Ak

deniz filosunun yeni Amiral gemisi olatı 
Kıraliçe Elizabri zırhhu bu sabah in -
giJtereden Ccbellütarııka gitmiftir. 

Hava maref'Jli Brukpo/ham 
Malıada 

Cd>elüttank, 1 ( A.A.) - Jnıiliz ha
n Mareşah Brukpofbam burada yere 
inerek uçakçı subaylarla göriifarilt ve 
aonra Maltaya hareket etmi!dr' • 

lnsiüere lıalya ile teli...,.,.,, aa-
lafmaya Yantıfmıyacak 

Londra, ı (A.A.) - ltalya'nın ln • 
giltere ile an1apna yapmak için göriif
melere baflamaya buır oldufunu bildi
ren ve bu ayın 28 .inde yayılan bildiril 
den soma ineim lriUdbneti itaJyu ka -
binfffnden biç bir bildiriğ almamıştır. 

Pabt, bayle bir teklif yapılsa bile, 
meselenin ancak ltaıya ile ulualar soırye· 

· tesi aramda kotanlahiJeeefi cfiltlncesi
nl besleyen lncfttere, o tekJife ikinci 
derecede bir Bnem •erecektir. 

B. Crmulinin sİ)'GTetİ halckında 
lcetMtiyeı 

Londra. 1 ( A.A.) - Remli sevenler 
İtalyan elçisi B. Graadinin dtla dlf bL 
kuılıima yaptığı göret ve İaıilterenin 
Pranuya yaptıp soru hakkında çok 
ketum damuımaktadırlar. 

Grandinin ıöretiyle danada hiç bır 
4qifildi.k olaaadıjı ve bUDUG Romada 
cumartesi çıkarılan bildirii ile biç il. 
&isi bulunmadığı söylenmektedir. 

tnailterenin Pranudan yaptıiı ao· 
ruya gelince, baunın bu husustaki ya.. 
zıları ne tekdp ne ele teyit olunmamak· 
tadır. 

B. Gömböş döndü 
Berlın, 1 (A.A) - Macar başbaka 

ıu B. Gömböf, 48 saat Berlinde kaldık. 
tan aonra bugiın saat ı3 de Manfred 
Fon Rihthofen adındaki uçak ile hare
ket etmittir. 

Tempelbof uçak karargahında dış İf 
leri bakanı B. Fon Nöyrat ile protokol 
diırektörü yardımcısı B. fon Levetzon, 
dıı itleri bakanlığı macar it~ri fubcıi 
direktörii fon Loren.z, Prusya bafbaka· 
nının ya.eri komutan Konrat, macar 
ifcüdcri ve macar e}9liği ileri ~len. 
leri bUlunmutıardir. 

Budapefte, 1 (AA.) - B. Gömböt 
aaat 17 de karaya inmittir. Halk ken
disini baraietle kartılamlftır. Bqbakan 
ve maiyeti, AJmanyada gördükleri ha. 
kikaten dostane kabulden dolayı -.inç. 
lerioi bildirmiştir. B. Gömböt. B. Bit
ler ve diğer alman ricali ile olan ıörüt
ıueleri hakkında naip Horti'~ mali1mat 
YCrccektır. Sıyual çevenlerde B. G&n. 
böt'iin ilkteşrin ortalarında veya IO

nunda İtalyan hukümetini ziyaret ede. 
ceği bildirillllC' tedir. 

E 
tngiltereniıı suali 
Fransa} ı gü~ bir 
duı·uma sol{tu 

Londra, ı (A.A.) - lvning Niyuz 
gazetesinin ııyasal aytarı, f ngilterc ta. 
rafından Fransaya sorulan sualler·'1 B. 
Lavali her halde müşkül duruma k<'y
du • umı bildiriyor. Çünkü Fnma İtal. 
ya ile olan ittifak w yahut uluslar soa. 
üetesi paktına ve fngilterenin cfostlu. 
ğuna sadakatinden birini süratle te r;h 
karşısında bulunmaktadır. B. Lava! ~
vabını geciktirmeğe mütemayil ia de 
B. Eryo ft franuz radikaJleri bW k is 
B. Lavalin ya açık bir cevap Termcs ni 
yahud yerini bir radikal kabineye ter. 
ketmesini istiyorlar. Filhakika radi. 
biler fraııaz - ingiliz dostluğun•ın 

Sovyetler birliğiyle ve Balkan ant ntı 
ile olan durumun muhafazuma taraf· 
tardırlar. 

8. l,m,nliıı koruqmalan 

Paris, 1 (A.A.) - Dün gece Parise 
dönen B. Laval bugün İngiliz elçni ile 
uzun bir konuşma yapmıştır. Sanıldığı. 
na göre bu konupna esnasında zecrt 
tedbirler tatbik edildiği takdirde Akde. 
ni.zde ~ıkacak durum blllrkında Fransa 
ile 1ngiltere arasında yapılmakta oları 
konupnalar etrafmda görüşülmüştür. 

B. Eden bugün Laval ile konupnakaı
zm Londraya yoluna devam etmiftir. 

İyi haber alan ~evenlere göre B. 
Eden İngiliz kabinesi toplantıamda bu
lunduktan sonra Cenevreye dönerken 
Laval ile görüşecektir. 

Pari .. 1 (A.A) - B. Laval, 1tal1a 
büyük elçisini kabul etmiftir. 

Fnırua laeniis lconıq111G 
yapmalı ulenuffli 
~ 1 (A.A) - Rami çevenler 

"bir ingilfz gazeteeinin dedıii gibi 
iki memleket filosunun beraber çallf 
ması bakkmda lftliltere ile konQllMyı 
Franunm bq vurdafwaua d fru ol • 
machjmı tarih etmektedirler 

Fraıua c-- liİİRİi ,_,.,,, 
.,.,.~. 

Paria, 1 (A.A) - Akdeaiede bir an 
laf!DUlılr çıkana Framanna atac:atı dU> 
l1BD haldnnclalri ingilis IOIWUDUD 'ita • 
ıın habederindeldnden bira farkb bir 
,ekilde olduğu bildiriHy«. P'ranaız ce
vabmm cuma &Onlrl bakmalar 11,ıınılu 

toplantumda t'Hbit eclileceii ,üp~
siz bulumnaktadır. 

Yunanistanda kıral. 
cıbk cereyanları 
Atina, 1 (A.A) - Halkçı parti aay. 

lavlan uumda ktralıa plebiaitteıı an • 
cc ~olrete dömıeai içha pllf"'llar 
gittikçe artmaktachr. l>aba timdiden 
120 aaylav bu harekete katılmlftır Kı
ralın dönebilmesi için ısı saylavın re· 
yi lazımdır. 

Amerikada grevleı-
Nevyork, 1 (A.A) - Mev Odean, 

Mobile, Gulfport ve Pensekola fdıirle 
rinde bugün bafhyan gttv'ler derhal ka 
rıpldıklar husule getirmiftir. Grevciler 
poliaJere kaqı tq ve eopalarla hucum 
ederek tevkif eclilmi9 olm bir iKiyl 
kurtarmak istemi§lene de polialer ai • 
latrcı pz uçan bombalarla ba hilcüm
ları defetmiılerdir. Nev Orleanda 18 
zenci tnkif olunmuftur. Linyit maden 
!erindeki p-evci amele bucUn itlerine 
batlmnlflardrr. 

Çağrı 
Arzuhal Encümeni 3.10.93.S pcrtcm

be güntl saat ikide toplamcdmr. Sayın 
U~lerin bulunmalarmr cWerim. 

Ba. Snreterlifl ., 
" ,, 

İt kanunu muvakkat EDcUmeni 4. 
10.935 cuma günü aaat onda toplnaca
iından saym iiyelerin gelmelerini dile. 
rim. 

1- bmmu muvakkat Bn. •ltreterlifi 
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.YILDIZHARBAKADEM1S1NDE VAKİTSiZ FIRTINA VE KAR ~ST~NBUL TELEFONLAR/ : 

Diploma alan l{ur · 
may subaylarımız 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Harb 

akademisinden 1934-35 devresin
de çıkan subaylara bugün parlak 
bir törenle diploma verildi. 

Akademi komutanlığı bayrak
larla süslenmişti. Saat 14 den iti
baren Çô.6Irılılar gelmeğe başla
mış ve saat 15 de tören salonu ta
mamen dolmuştu. Hazır bulunan
lar arasında orgeneral Fahreddin 
ve Ali Said, korgeneral Fahred
din, Halis, Cemil Cahid, İbrahim 
Lütfi,' Mazlum, tuğgeneral Feh
mi, Zihni, Muharrem ve Mazlum 
göze çarpıyorlardı. 

Tören erkinlik marşı ile baş· 
• ladı ve orgeneral Fahred rlin, genc. 
kurmay subaylarr kutlayan kısa 
bir söylev verdi. Ondan sonra 5 
deniz 28 hava, 19 yüksek levazım 
suba;ına diplomaları verildi. 

Diplon':.alar verildikten sonra 
akademi komutanı, büyük bir dik
katle dinlenen bir söylev vererek, 
6 yıl önce kurulan harb akademi
sinin çahşmalarile türk kurmayı
nın şimdiye kadar kazandığı başa· 
nları anlattı ve genç subaylara 
değerli öğütler verdi. 

Söylev bittikten sonra cumu
riyet marşı çalındı ve davetliler 
hazırlanan büfede izaz edildiler. 

Giresunda hatan 
motörler 

Giresun, 1 (A.A.) - Dünkü 
fırtınada limanda demirli iki yük 
motörü daha batmışbr. Bunlarla 
batan motörlerin sayısı beşi bul -
muştur. fırtına devam ediyor. 

S. l(arahisarda l{ar 
' 

yağdı 
Ş. Karabisar, 1 (A.A.) - 1\ci 

gündenberi devam eden yağmur
dan sonra sabaha karşı dağlara ve 
kasabaya kar yağmıştll'. 

Tarım Bak.anı 

Bafra da 
Bafra, 1 (A.A.) - Tarım ba

kam ve yanındakiler, Samsun il
bayı ve parti başkam ile birlikte 
bu akşam şehrimize gelmişler ve 
ilçemizin tanm işleri hakkında in
celemelerde bulunmuşlardır. 

Tarım Bankası genel 
direktörü geldi 

Tarım bankası genel direktö
rü B. Kemal Zaim doğu gezisin
den dün dönmüş ve ödevi başına 
gelmiştir. 

Otobüslerimizin ilk günü 

ilhayımız alınacak tedbirleri anlatıyor 

Dün uray otobüs.ı.erinin işle
meğe başladıklarının birinci günü 
idi. Ankara caddeleri için göz alı
cı bir yenilik olan bu modern na
kil vasıtalarını yakından görmek 
için halk durak yerlerine birik
mişti. Tesbit edilen hareket saat
lerinde gecikmeksizin kalkan oto
büsler, ankarahların uzun zaman
danberi hasretini çektikleri bir in
tizamı temsil ediyorlardı. 

Şehre bu kadar güz"el bir eseri 
temin etmek için çok çalışan de
ğerli ilbayımız B. Tandoğan'dan 
ilk günün verdiği sonuçla, yeni a
lınacak tedbirler hakkında izahat 
istedik. Son servise kadar otobüs 
hareketlerini yakından takib et
miş olan ilbayımız, gece geç vakit 
bize bugün ic;:in yapılan hazırlık-· 
lan şöyle anlattı: 

"- Otobüslerimizin ilk işlet
me günü olan bugün (dün), oto
büs işletme idaresi taraf mdan ya
pılan incelemeler ve deneçler, kı
sa hatlar şeklinde, sayın halkın 
sürat, kolay/Ik ve intizamla taşm
masmı temin edeceği kanaatini 
bize vermiştir. 

Bugün, sayın halka ilan edil
miş hareket başlangıç ve sonla· 
rında değişiklik olmaksızın, hat 
lar şu şekilde tesbit edilmiştir: 

Bütün ·hatların başlangıçları 
Taşhandır. Taşhanda Çankaya, 
Dikmen, Yeni şehir hatlarile şube
~ erinin durak yerleri Kültür Ba-

kanlığı karşısındaki dükkanlarm 
önüdür,· Keçiören, Etlik, lstasyon 
hatalrının durakları eski yerlerin
de bırakılmıştır. 

Yarın (bugün) yapılacak olan 
tecrübelerden sonra intiha ilave
leri yapılması ve seferlerin daha 
ziyade genişletilmesi düşünül
mektedir. 

Hatların: bugünden başlayarak 
sabah ve akşam servisleri daha zi
yade sıklaştrrrlmrştır. Yolcuların 
arttığı saatlerde ve akşam üzerle 
ri Taşhandan Yenişehir, Bakan
lıklar, Samanpazarı, Cebeci gibi 
sık gidilip gelinen yerlere her beş 
dakikada bir otobüs kaldırrlacak
tır.,, 

* "' * 
Dün, seferlere başlanddığınm 

ilk günü olduğu halde göze çar 
par bir düzensizlik olmamış, an
karalılar kendilerini uzun yıllar 
taşıyacak olan yeni otobüslerini 
çok çabuk benimsemişlerdir. 

Otobüslerin güzelliği, rahat
lığı ve temizliği, herkeste takdir 
hisleri uyandırmıştır. Halk, yeni 
otobüsleri bu meziyetlerini ve ö
zelliklerini görünce ytllardanberi 
alıştığı kaptıkaçtıları hiç arama. 
maktadır. 

Günün ihtiyaçlarına göre alı
nacak yeni tedbirlerle uray oto
büslerinin hiç bir nakil vasıtasım 
aratmıyacak kadar halkın günJük 
hayatına gireceğini ummaktavız. 

Tramvay sosyetesinden 
Alınacak para 

İstanbul, 1 - Sıhhat Bakanlı
ğı İstanbul uraymın tramvay sos
yetesinden alacağı 1 milyon yedi 
yüz bin liranın İstanbulun tıbbi 
tesisatına harcanması teklifinde 
bulunduğu haberi şehirde büyük 
bir sevinçle karşılandı. Bazı gaze
teler başyazılarını bu habere tah
sis etmislerdir. 

İnhisarlar afyon alıyor 
İstanbul, 1 - İnhisarlar ida

resi 3 ilkteşrin akşamına kadar de
polarına teslim edilen 23,000 san
dık afyonu satın almaya başladı. 

Kuruçeşme kömür de 
polarından kurtuldu 
İstanbul, 1 - Kuru çeşme hal· 

kının açtığı dava üzerine dördün
cü hukuk mahkemesi Kuruçeşme 
ve civarındaki kömür depolarının 
kapatılmasına karar verdi. Mah
kemenin kararı, doktorlardan ve 
fen adamlarından kurulmuş bir 
ehlivukufun raporuna ve medeni 
kanunun 461 inci maddesine isti
nad etmektedir. Kararda ayrıca 
belediyenin kömür depolan için 
izin vermiş bulunmasının, kararın 
tatbikine tesir yapamıyacağı da 
yazılıdır. Karar tatbik edildiği 
gün bütün boğaz kömür depoların
dan temizlenmiş olacaktır. Mah
kemenin Boğaziçine yeni bir inki
şaf imkanı veren bu çok yerinde 
hükmü İstanbulda istisnasız bir 
sevinç uyandırmıştır. 

Tıb kongresi 
İstanbul, 1 - Ankarada 7 ilk

teşrinde toplanacak tıp kongresi
ne İstanbuldan gidecek doktorla
rın bazıları kongreye tıbbi teklif
ler yapacaklar ve kongre için ha
zırladıkları raporları okuyacak
lardır. 

Ehli hayvanlar sergisi 
İstanbul, 1 - .Ehli hayvanlar 

sergisi bugün Edimekapı:da te
mizlik ahırlarında ilbayın bir söy
leviyle açıldı. 1~ kısrak, 22 tay, 12 
boğa ve 15 ineğın sahiblerine mü
kafat verildi. Sergide kümes hay
vanlarile koyun, eşek ve katır 

yoktu. 

Habeşistana giden 
İtalyanlar 

İstanbul, 1 - İstanbuldan Ha
beşistana gitmek için gönüllü 
yazılan italy~l-~ın grup grup 
gönderilmelerı ıçın İtalyadan e
mir gelmiştir. Kırk kişilik ilk grup 
cuma günü gidecektir. Bunlar be
kardırlar. İkinci kafilede çocuk
suz evliler vardır. Gönüllülerin sa
yısı 400 kadardır. 

* İstanbul, 1 - İstanbulda bu
lunan Atina şarbayı: bugün mem
leketine döndü. 

* İstanbul, 1 - İngiliz men
şeli mallara bundan böyle ingiliz 
sanayi federasyonunun şehadet
name vereceği alakadarlara bildi
rildi. 

:f. İstanbul, 1 - Limanda, E
konomi Bakanlığının hazırladığı 
yükleme ve boşal tına tarif esinin 
tatbikine başlandı. 

İstanbul, 1 - Bugün toplanan 
tütüncüler çiftçiden tütün alma 
kanununda yapılması faydalı olan 
tadilat hakkındaki dileklerini tes
bit .ettiler. 

* İstanbul, 1 - İstanbul orta 
tedrisat kadrosu dün kültür di

l rektörlüğüne geldi. , 
J)ün duraklarda :r:-nı otobüsferi görmek için beki/yen halt I 

:f. İstanbul, 1 - Üniversite bu
gün rektör B. Cemil Bilselin bir 
söyleviyle açıldı. Profesör B. Akil 
Muhtar ilk açış dersini ver<ll. 

Sl\Ylt-A ~ 

B. Hefik Saydam geldi 

Göçmen işlerini incelem~k üzere Trakyaya gıtmiş olan Sağlık 
ve sosyal yardım bakanı B. Refik Saydam dün sabah şehrimize gel· 
mişlerdir. 

iş Bankası kuınl!_ara ilo·amiyeleri 

-
iş Bankasında kumbara ikramiyeleri çekilirken 

İş bankası kumbara ikramiye
leri dün çekilmiştir. Kazanan nu
maralar şunlardır: 

1000 lira Yaşar Ahmet İstan
bul hesap N o. ( 49580); 250 lira 
Pakize Kadıköy hesap No.(2899) 

100 LİRA KAZANANLAR: 
Muhtar Emin İstanbul hesap 

No. (18187); Necdet Necmettin 
İstanbul hesap No. (35755}; Nec
det Hüseyin Bursa hesap No. 
(4965); Neriman Bursa hesap No. 
(4741); İhsan Beyoğlu hesap No. 
(8854); İsmail Hakkı Bursa he
sap No. (2811); Kamuran Adana 
hesap No. (638); Süheyla Ahmet 
Ankara hesap No. (19130); Akay 
Manisa hesap No. (761); Marge
rit İstanbul hesap No. (48613); 

50 LİRA KAZANANLAR: 
İsmail Fehim Ankara hesap No. 

(3587) ·: Sezai Altay İstanbul he
sap No. (57615); Selami Ayvalık 

hesap No. (196); Vecihe Rifat 
Ankara hesap No. (6053); Cemil 
Diyarbekir hesap No. (867); E
min Ordu hesap No. (573); Emin 
Şevki İzmir hesap No. (9669); ö
jeni Saltis Tayan Galata hesap 
No. (284); Apturrahman Ahmed 
İstanbul hesap No. (50960); Zeki 
Edirne hesap No. (72); Nuriye 
İbrahim İzmir hesap No. (181) · 
Ali İstanbul hesap No. (20762); 
Pertev Abdürrezak İstanbul hesap 
No. (59661); Nejat Mazhar İzmir 
hesap No. (8986); Mehmed Sabri 
Tarsus hesap N o. (226); Mukad
des Muhittin İstanbul hesap No. 
( 45629); İffet Sıvas hesap No. 
(348); Sıdıka İsmail İstanbul he-
sap No. (38473); Letafet Veli İs
tanbul hesap No. ( 40167); Sühey
la İstanbul hesap No. (21468); 

Bundan başka 175 numaraya 
onar lira çıkmıştır. 

Romen uçmanları bugün gidiyor 

Uçmanlar dün şelu'r lokantasında Hava Kurumu tarafrndan şettfleriae 
verilen :şölende 

(Başı 1. ci sayıfada) 

neşeli olmuş ve şölenden sonra o
tomobillerle tekrar şehrin türlü 
yerleri gezdirilmiştir. Konuklan
rnız dün saat tam beşte Atatürk 
anıtına törenle çelenk koymuş
lardır. Aksam da romen elçiliği ta-
rafından Ankarapalasta bir şölen 
verilmiştir. Misafır romen ucrnan 
lan bu sabah saat 9 da uçak a k 
nmdan Eskişehire uçacaklar v 
Eskişehirde öğle yemeğini yedik 
ten sonra İstanbula gidecekler
dir. Konuklar İstan}:ml rl .., bir g ün 
kaldıktan sonra memleketlerine 
döneceklerdir. ,, ,, ,, 
Koıll''~lanmız şerefine Ro1t1an 

vcı elrisi t:ırafmdan n iin a'~~am C'ı -

çilik binasında bir akşam şöleni 
verilmiş, çok samimi bir hava i
~inde geçen bu şölende, başbakan 
Ismet İnönü ile iç işleri bakanı 
ve dış işleri bakan veki _ 
lı B. Şükrü Kaya, dış işleri 
bakanlıgı genel sekreteri B. Nu
ı:ıaıı .Menemencioğlu, sü bakanh
g~ı hava müsteşarr yarbay B Ce
lal, genel Kurmay hava danışma
m 13 Meci' • uçak :1kulu direktörü 
all,;, ;, B._ Salım, Aukara asşarbayı 
R. T~ hsın, :ürk haJ:.ı kurumu baş
lfanr B. Fuat Bulca muavini B 
Feridun, Çekoslo;akya elçiliği 
danışmam, Yugoslavya elçiliği 
isgüd~-: ve ataşemiliteri ile tfuk 
uçakçıları, dış işleri bakanlığı. 
Romanya ekiliği ileri gelenleri 
haztr bul.un tT> uslardtr. 



SAYIFA 't 

Komşularımızda 
neler oluyor? 

YUOOSLA VY ADA: 

§ Politika gazetesinde okudu
ğumuza göre iç işler bakanlığın
da, basın, seçim ve toplantılar, 
cemiyetler hakkındaki kanunu ha
zırlamaya memur komisyon yap
tığı projeyi bakanlığa vermiştir. 
Şimdi bakanlık asıl projeyi ter
tib ederek bakımlar kuruluna su
nacaktır. 

iç işler bak;ınlığınm karariyle 
bu bakanlığın bütün i~yarları için 
herhangi bir sıyaMI partiye gir
mek ve sıyasal alanda çalışmak 
kesin olarak yasak edilmiştir. Bu 
yasağa itaat etmiyen iıyarlar ce
zaya çarptırılacnktır. 

§ Pravda gazetesi, Yugoslavya
nın iç durumunu gözden geçirerek 
bu durumun, •ağlam bir demokra
aiye dönüt umudunu verecek bir 
yolda gelittiğini ve bütün uluıun 
da bunu istediğini yazıyor. Fakat, 
diye ilave ediyor, bu devre, entri
kasız Ye manevraıız, düzenli bir 
tekilde gelişmelidir. Partiler ara
sındaki bütün toplantılar ve bun
ların biribirleriyle olan değetleri 
dürüst ve açık olmalıdır. 

Belgrad' da bazı politika adam
ları arasında gizli görüşmeler ya
pılmasının kamoyda ·endişe uyan· 
dırması ihtimalini ileri sürdükten 
sonra hangi partiden olurlarsa ol
sunlar sıyasa adamlarının biribir 
)erini düşman saymamaları gerek
tiğini ve kar~ıhklı iyi niyetin bir 
elbirliği için esas olduğunu söyli · 
JOT. 

YUNANİST AN'DA • 

§ Hükümet partisinin gazeteıi 
olan Katimerini, İngiliz - İtalyan 
anlaşmazlığının türlü aafhalarını 
gözden geçirdikten sonra Yuna
nistanın durumunu incelemekte
dir. 

Gazete, ''ya Yunanistan?,, de
dikten sonra şunları yazıyor: 

Harba en çok Akdenizin sah
ne olacağını düşünen ve Yunanis
larun kıyılarının genitliğini göz 
önünde tutanlar Yunanistan hesa
bına haklı olarak nedişe ediyor
lar. Harb başlarsa Yunanistanm 
durumu ne olacaktır 

Bu kadar bulanık bir hava için
de ve bu kadar bulutlu bir ufuk 
karşısında memleketin ilk kaygu
su, başlıca işi süel hazırlığına sı-
111 ve canlı bir surette çahşmak

lır. Kimse yarın ne olaccağmı bi· 
lemez ve kimse memleketin yakın 
bir istikbalde bir harb fırtınasının 
~:ne düşmiyeceğini iddia edemez. 
Yunaniıtanın ciiplomasisine ge
lince, onun ödevi barışı koruyacak 
her gayrete yardım etmektir. 

Barış, bizim gibi bir memle· 
ketin yaralarını sarnıası ve genel
liğe kavuşması için en gerekli 
§arthr. Fakat istemiyerek bir har
bın içine sürüklenmek ihtimali de 
büslıütün yok değildir. 

Bölgemizde barışı korumak 
için pozitif bir eleman halkan 
paktıdır. Çok şükür ki halkan 
anlaşmasına girmiş olan devletler 
arasındaki görüş birliği ve daya
nışma ve bunların sıyasal istika
metlerindeki .birlik bu paktın et
kisini artırmaktadır. Yunanistan 
bundan başka, barışı sağhyacak 
her türlü kollektif anlaşmalara iş
tirake her zaman hazırdır. 

Bölgemizde menfi eleman ola
rak gösterilecek bir taraf da, harb 
edecek devletlerden birinin Yu
nanistan kıyılarını hücum ve ci
hazlanma ambarı gibi kullanına
ya kalkışması ihtimalidir. Kesin 
bir tarafsızlık ilan etmiş olan Yu
nanistan böyle bir halde taraf sız
lığmı müdafaa etmek için her ça
reye başvurmak zorunda kalacak
tır. Fakat isteğinin tersine olarak 
:Yunanistan h<.1.rba sürüklenirse a 
lacağı durum Akdenizdeki asığla· 
nnm ona dikte edeceği durum o
lacaktır. 

uLUS 
.... ...,.w. 

'r--

yabancı gaze e e de okuduklarımız 
~ /. 

Siiv :ı.yş \:ana ı l{a )atılabilir mi! 
Ferdinand dö Leseps taralı ndan açılan ve 1815 de, lngiltereni n satın aldığı 116.602 aksiyon

la İngiliz nüfuzu altına giren Süvey§ kanalı 29 ilkte§rin 1888 de istanbulda yapılan ve osmanlı 
imparatorluğu da dahil olduğu halde dokuz devlet tarafından imzalanan bir anlaşma gereğince, 
bayrak /arkı gözetilmeksizin, harb veya barış :zamanında, büt · z gemilere açık olması gereken 
araruluaal bir yoldur. lngiltere, ltalya'ya karşı alınması düşünülen zecri tedbirler araaınJa, Sü • 
veyş kanalını da kapatmak im kanını b•1labilir mi? Asağıdaki yazı bu suale cevab veriyor. 

Habeşistan lıakkındaki ingfüz tezi
ni ita1yan teziyle karşı1aştıran son h~i
dise1er dolayısiyl". Ulus1ar Sosyetesi 
paktının göz önünde bulundurduğu 

zecri tedbirlerden de bahsolunmağa 

başlanıldı. Bunlar arasında Süveyş ka· 
nalının kapatılmc..sr. müsaid bir şekil

de düşünüldü. 

Kanalın kapatılıp kapatılamıyacağı

nı ve bunun sonuçlarının ne olabilece_ 
ğini gözden geçirmek a15ıka verici tbir 
şeydir. 

Kanalın açıldığı zaman ona verilen 
ad gereğince, Süveyş bir "suni boğaz· 
içi,, , Mısır topraklarında hususi bir 
kurum tarafından yapı1mış bir arsıulu
sal yoldur; bu kurum, çalıştığı yer do
layısiylc mısırlı olmakla beraber, daha 
çok fransızdır, çünkü burayı yapan Fer
dinand dö Leseps bu işi fransız mü
hendisleri, fransu; malzemesi ve büyük 
bir kısmı fransız elan bir kapital ile 
başarmıştır. 

Kanal yapılırken bu işin şiddetle 

.. aleyhinde olan fo~iltere, 187 5 de M ,_ 

sır Hıdivi tarafmdan alınmış olan 
176.602 tane aksiyon Lord Bikoıısfild'. 
in çok ustalıklı 1>ir manevrasiyle ingL 
liz hükümetinin majı olahdanberi, mu
halefetini gevşetu. 

Aynı zamanda baş müşteri ve aksıiyo
ner olan İngiltere, sosyetenin idaresin. 
de bir yer tutmuşs.ı da, buradaki fran_ 
sız unsuru gene üı.tünlüğünü muhafa· 
za etmektedir. 

İdrcılist insanlar olan fransızlar, ka
nalı ;ıçarken tecirııel bir iş yapmı§ ol. 
maktan ziyade, bUyük bir eser başarma. 
ğı düşünmüşlerdi : Dünya hartaaınr de
ğiştirmek. 

Fcrdinand dö Lneps de bu idealle 
yuğrulmuştu. O, harb zamanında oldu
ğu ·kadar barı, zını.anında da bütün u. 
lusların eşit olareok kullanabiteoekler.i 
bir yol açmak için dünya bartasını de. 
ğiştirmişti. Mısır Hıdivi de lbu görüşe 
iştirak ediyordu. 

Fakat bu bitaraflığın daha sarih bir şe. 
kilde tasdiki gereldyordu, ~ünkü 1882 
de ingilizler lsmailiye tarafından ken
dini emniyette sanan Arabi paşayı ar. 
kadan vurmak için, oraya süel kıtalar 
çıkartmaktan çekinmemişlerdi. 

... 1885 de Par;stc arsıulusal bir ko

misyon toplandı ve Kamil Barer, ka

nalın ayrıca tarahızlaştırılması ıçm 

boşuna uğraştı. Ancak üç yıl sonra, 

29 ilkteşrin 1888 rle, lstanbulda topla

nan bir konferansta "Süveyş kanalın

dan serbest geç.i§., için arsıulusal bir 

anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayı imza

Jıyan devletler l?ı.ınsa, Almanya, A

vusturya - Macaı ıı.tan, İspanya, Büyük 

Britanya. İtalya. Hollanda, Rusya ve 
Türkiye idi. 

Anlaşmanın birinci maddesine göre 
Süven kanalı lıarb zamanında o1sun, 
oarış "'!.-rr.anmda cl~un, bayrak farkı 

gözetılmeksizin harb veya ticaret gemi· 
'erine açık buluııchırulacaktı ve hiç bir 
zaman kanala karşı abloka hakkı kul
lanılmıyacaktı . 

Kanal bütün hdrb veya tecim gemi
lerine açık olduğ.meı göre, anlaşmayı 

imzalıyanlar dördi.incü madde ile, ka
nalın ve giriş limanlariyle bunların 3 
mil muhitinde . u>.manlı imparatorlu
ğu harb eden dev.~· !erden biri dahi ol
sa _ ~erbest scy• i eteri bozacak bir 
harekette bulunmamayı teahhüd edi 

yorlarclı. 

Beşinci madd::Je. harb ed en devlet
lerin, kanalla bUııun giriş limanların

dan ne asker, ne c.tphane, ne de harb 
malzemesi alam•\"•< klan yazılı idi. 
Ancak, kanalda herhangi bir engel çı. 

karsa, giriş limanlaı ından 1000 kişiyi 
geçmiyen sayıda kıtalarla. bunlara ye· 
tecck kadar malzeıııe yüklenecek veya 
bu limanlara boc;a tt abilecekti. 

Sekizinci ma.Jrl • hii' üm 1erirıe f' . 
anlaşmar ;-

daki mümessilleri. bu anlaşmanın tat. 
bikine nezaret edeceklerdi. Kanalın 

güvenliğini veya snbestliğini bozan 
bütün hallerde, bn mümessiller topla
narak durumu te~bıt edecekler ve gör
diikleri tehlikeyi. kanalın serbestliğini 
temin etmesi için, Hıdiv hükümetine 
haber vercceıklerdi. Bu mümessillerin 
ayrıca yapacakhrı yıllık toplantı, os· 
manh hükümetinin yollıyacağı hmmsi 
bir komiserin başk;ınlığı altında yapı
lacaktı. Bu komiser bulunmadığı za
manlar, esasen tl)plcıntılarda bulunacak 
olan Hıdiv bunJa• a başkanhk edecekti. 

Dokuzuncu maddede. elindeki &ala
hiyetlere göre bu anlaşmanın tatbiki 
için lüzumlu tedl>iı !eri alacaık olan Mı
sır hükümetinin, bu hususta yeter de
recedt> vasıtalara sahib bulunmazsa, 
meseleyi osmanlı hükümetine haıber ve
receği, onun da teıföır almakla beraber 
öteki hükümetlerı hr.berdar edeceği ya. 
zılıydı. 

1888 denberi Suv~yş kanalının bita_ 
raflığı saygı gördıi. ne 1898 deki İs

panya - Amerika barbında, ne 1904-1905 
deki rus - japon harbında ve ne de 
1912 deki türk • italyan harbında hiç 
bir güçlük çıkmadı ve osmanh devle
ti bu sonuncu harbta, italyan barb ge
milerinin kanaldan geçmelerine engel 
olmak jçin biç bir harekette bulunma· 
dı. 

1914 de, durum başka bir şekilde idi: 
ingiliz nüfuzu altına girmiş oJan Mısır, 
İstanbul bükümetiıu tanımıyordu. Ka
nalın serbestliği ise itilaf devletleri 
için bayatiğ ıbir llizum idi. Yapılan ve 
muvaffak olmaıınıt dikil} kalan hücu
mun kaı§ılanma11 ıçin himaye tedbirle. 
ri alındı. 

Bununla beraber kanal, hiç olmaz
sa nazari olarak, bayrak farkı gözetil· 
meksizin bütün geınilere açıktı. Fakat, 
kanahn yakınJarı müttefik devletler 

Regaip gecesi 
30. eylUl. 1935 pazarte&i günü r«ebi 

şerifin iptidası olmakla 3/4 birinci teş· 
rin perşembe akşamı (cuma gecesi) ley_ 
Jei regaip olduğu bildirilir. 

Acele kiralık 
4 odalı mükemmel bir apartıman Ye. 

nişebir paşalar tepesinde Fevzi Çak_ 
mak sokak No: 7. üst kata veya Kınacı 
Han işevine müracaat. Tel: 3714 

1-4386 

Kiralık oüyük ev 
Yenişehirde İsmet İnönü ve Kazım 

Özalp caddelerinin birleştiği köşede 
Avusturya sefarethanesinin oturduğu 

kalörifer, sıcak su ve garajlı büyük ev 
kiralıktır. 

Anafartalar caddesinde Zenit saat. 
!eri üstünde 70 No. da göz Dr. Cevad 
Arife müracaat. 1-4329 

KİRALIK EV 
Yenişehirde Kazım Paşa caddesin

de 11 numaralı evin dört oda bir hol ve 
bütün konforu haiz olan birinci katı 

ki:-a lıktıı. Her z.ıman görülebilir. Gö. 
rüşmek için de Ekonomi Bakanlığı Le
vazım miidiirü Bay Zekiye müracaat 
olıınrnl!cıı (271)7) J-4313 

Kiralık apartrman 
Ycnisehirde Karanfil sokağında Yu. 

goslavya sefareti karşısında bütün kon. 
foru havi lıeşer odalı' ır kattan ibaret 
apartımanın her üç kr.tı rlıı toptan veya 
ayrı ayrı kir Y• vcri'ecelrtir. Aynı z;ı. 

manda biıro yap im; khga da elverişli· 

dir. 1s rf:lilcrin acele Z"r.,ıt B:ınk sın. 
ia Um rn Miidi\.-Jük Kc1.,h. Bay Ce· a-
, h <:\ ı rm.ıl~r. . 1-4335 

donanmaları tarafından kontrol edildi. 
ği için, bu hükmün hiç bir kıymeti yok
tu. Bununla beraber. kanal mıntakasın
da hiç ıbir gemi z1ptedilmedi ve harbın 
başlangıcında oraya sığınmış olan al
man gemilerine, oradan ayrılıp gitme· 
leri için izin verildi. 

Versay andlaşmasının 282 inci mad. 
desiyle bilhassa ibka edilen 1888 anlaş. 
ması, Süveyş kan:ıh için yapılmış olan 
arsıulusal bir kanundur. Sevr andlaş. 
masmın 109 uncu maddesiyle İngilte
re, eskiden Türkiyenin olan hakları 
kendisine almıştır. Yani osmanlı dev· 
Jetinin yerine kanalın hürriyetini say
dıracak olan, İng·ilteredir. 

Süveyş kanalının kapatılması, Ulus
lar Sosyetesi paktının 16 ıncı maddesi
ne göre, bir zecri tedbir olarak göz ö
nünde bulundurulabilir mi? 

Bu maddede 'ki türlü zecri tedbir 
gözetilmiştir: Süel ba·kımdan ve eko· 
nomik bakımdan. Btınlardan birinin ve. 
ya öte·kinin tatbik! için, konsey üyele
rinin ittifak etmeleri lazımdır. 

Süel bakımdan ~ncak zecri tedbir
ler için konsey, arsıulusal bir kuvvet 
teşkilini .. tavsiye .. etmektedir. Süel ba
kımdan olan zecri tedbirler ise, kon· 
seydeki devletler tebaasiyle, pakta ay. 
kırı hareket eden devletin tehaası ara
sındaki bütün finansal ve tecimel mü
nasebetlerin kesilmesidir. Fakat müp
hem ve aynen tatbiki imkansız olan bu 
tarif, kendi arzularına göre şu veya bu 
zecd tedbiri almakta serbest olan kon· 
sey üyelerinin yapacakları tavsiyelere 
kapıyı açık bırakır gibi görünmekte
dir. 

Halbuki, arsıulusal anlaşmazlıkların 

barış yoliyle bal!i çereleri arasında bu_ 
kuku düveldeki, harı1 ablokasr da var
dır. 

Abloka, deniz lı.ııvvetleri vasıtasiyle, 

abloka edilmiş lim<ınlarla dünyanın ö

teki kısmı arasında herhangi bir müna· 
sebette bulunulmasının önüne geçmek 

demektir. Buna barış ablokası denme_ 
sinin sebebi, bunun barış zamanında ya_ 
pdmış olmasından ve tesirlerinin de, 
gemilerle içlerinddi yükün zaptedi1-
mesine münhasır ka1masından ileri gel
mckttdir. Bu türlü abloka 19 uncu asır· 
da sık sık ve bilhassa Yunanistan. Ve. 
nezüella ve Porteıkize karşı kullanıl. 

mrştı. Fakat bunlar.r. kendilerıne karşı 
abloka hakkını kullanan büyük devlet. 
lerJe harb edem,yer.ekleri sarihti. Bu
günkü şartlar içindP. İngiltere herhan· 
gi bir geminin italyan kıyılarına yak. 
Ja~masına engel C'lursa iş başka tür
lü olacak, herhalclr harb patlıyacaktır. 

Avrupa devletlerinin denizaşırı sö. 

mürgeleriyle olan münasebetleri ıçın 

çok önemli bir ge~id olan Süveyş ka

nalının ablokası ise ~ukuku düvel\! uy· 

gun değildir. Ve bitaraf devletlerin, 

ellerindeki bütün çarelerle buna k;ırşı 

dm mağa hakları van.lır. 

Zaten, İngiliz kdmoyunun reak:ı ycın. 

ları az çok gözdeıı geçirilirse, kanalın 

abloka ihtimalinden pek de korkulmaz. 

Avusturalya ve Yeni Zelanda fikir_ 
!erini açıkça bildi.mişlerdir. İngiltere. 
deki bahri mahfeller, Ncgüs hesabına 

çalışan bir geminin mahsus karaya o

turtulmasından ve bu gemi yeniden 

yuzdürülünceye lc:ıdar, kanalın işleme· 

sinin birkaç giın !c!ce uğramasından 

bile korkmaktadıriaı. 

Aklıselim sahıhi hiç bir ingilizdc, 

uyandıracağı y:ınkılar hesabsrz olan 
böyle bir tedbiri imkanlı görmemekte
dir. Bu sıralarda Avrupada harbı ko
parmak ve renkli ırklarda bir ulusçuluk 
hissi uyandırmak için pek az şey la. 
zımdır, ki böyle bir hissin doğurduğu 
girdab, İngiliz imparatorluğiyle bera
ber, zaten yıkılmağa istidadlı olan batı 
medeniyeti binasını da sürükleyip gö
tü ebilir. 

Lö Tan, Faris. 
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Biliyormusunuz 
ki ? ... 

Kadınlara yer vermek: 

§ Bir in3iliz gazetesi tramvay, 
otobüs, vapur gibi yerlerde ayak
ta kalan kadınlara erkeklerin yer 
vermesi doğru olup olmıyacağı 
hakkında kadın okurları arasında 

!:>ir anket açmıştır. Gelen cevabla
rın büyük bir çoğunluğu menfi 
rey venni,lerdjr. lngiliz feminist 
kadınlarının ileri sürdükleri fikre 
göre bir kadın ya erkek gibi ça
lışır, ıu halde her alanda onun gi
bi davranmaya ve kendisine özel 
imtiyazlar istememeye mecbur
dur. Ve yahut kı çalışmaz, evinde 
oturur; şu halde de bütün gün ça
iı§mış olan bir erkeğin bütün gün 
rahat etmiş bir kadına yer verme
si doğru olmaz. Bunu pek lojik 
bir düşünce bulmıyor musunuz? 

Toprak içinde bulunan elmaı: 

§ Bombay'dan bildirildiğin.:: 
göre Madras ,ehri civarında bulu
nan Anantapur'da hindli bir çift
çi, toprağı sürerken bi: la§ çıkmış 
ve bir uzman tarafından muaye
nesinden sonra bunun pembe 
renkte çok nadir bulunan bir el
mas olduğu anlaşılmıştır. Bu taş 
20 kırat ağırlığm<ladır. 

Çiftçi bu taşı Bombayda bir 
kuyumcuya 6600 rupyaya, yani 
495 İngiliz lirasına satmıştır. 

Bu taşı haber alan birçok mad. 
raslılar, ötede heri de buldukları 
bir takım taşları pazara çıkarmış
larsa da hiç birinin bu nevi ve 
değerde olmadığı anlaşılmıştu. 

Kı-ıl haç ve harb: 

~ lngiliz kızıl haç sosye • 
tesi genel direktörü Gene -
ral Harold Favkuı, soıye -
tenin Hahetistana doktor ve ilaç 
göndermek üzere olduğu haberi
ni yalanlamı§tır. Sosyeteye Ce
nevredeki arsıulusal merkezden 
böyle bir emir gelmemiştir ve gel
meyince de bö}·le bir harekete geç 
meğe imkan yoktur. 

Harb çıktığı takdirde eğer ge
nel merkez ingili7 kıZTI haç teşki
latından oraya Hiç ve doktor gön
derilmesini isterse o zaman ital -
yanlara ve habeşlere fark gözet
miyerek bakmak üzere · bir kurul 
gönderilmesi imkanı olabilir. 

Harbta gönderilecek bir İngi
liz yardım heyetinin her iki taraf
ta da iş görüp göremiyeceği bir 
meseledir. O zaman bu nokta, İn
giliz harb bakanlığından sorula
caktır. 

Boks şamviyonluğu: 

~ Yahudi Boksör Maks Bir' -
in dördüncü ravuntta zenci bok
sör Coe Luis' e yenilmesiyle ne -
ticelenen maç Amerika' da pek 
büyük bir ilgi uyandırmıştır. Bu 
maçın bıraktığı para biT milvon 
doları geçmiştir. 

Maks Bir yenildikten sonra 
Paris'te çıkan l'Entransijan ga
eztesine yazdığı bir yazıda haklı 
olarak ve çok dürüst bir şekilde 
döğülmüş olduğunu kendi ağziyle 
itiraf etmiştir. E~ki şampiyon di
yor ki: şimdiye kadar hemen hiç 
bir ciddiğ yenilmeye uğramamış 
olmam beni çenemin sarsılmaz 
kuvvetine inandırmıştı. Fakat Bra· 
dok'un dehşetli yumrukları benim 
bu yanlış kanaatimi değiştirdi. 
Luis heni sayısız d:!falar yere ser
di ve pazusunun kuvvetiyle çok 
haklı bir galibiyet kazandı. 

Öte yandan şimdiki dünya şam· 
piyonu olup maçı seyretmiş olan 
Bradok da demiştir ki: "Maçın 
neticesine kadar Bir'e itimadım 

tamdı. Fakat onun yeni1iş §ekli 
artık kendisinin yeniden ringe; 
dönmesine imkan bırakmıyacak

tır. Coe Luil''in büyük bir istikba
li var. Herh<ılcle kendi~iyle k:ır
şıl({şacağımız gün yakmc.ia gele • 
cektir. 
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Olçüleı .. için bir \ 

genelge 
Başbakanlık devJet yönetke ve J 

kunım.larile devletten yardım gö
ren diğer kurumlara, uraylara ve 
bırakığh sosyetelere birer genel
ge gön<lermiştu. Bu genelge,~ 
göre, elektrik, na va gazı ve su sa· 
atları ile diğer ölçü levazımları
nın tip ve sistemlerinin Ekonomi 
bakanlığınca onaylandığı ve bu gi
bi aereçlerin alınması için şartna-

b . 

me yapılırken bu esasın daıma a-
ranması ve bu suretle A vrupadan 
gelen bozuk ölçülere para veril
f""ltmesi bildirilmiştir. 

Doğu illerinde bayındırlık 
Bayındırlık Bakanlığı Sular 

direktör yardımcısı B. Namık ve 
yapılar baş mühendisi B. Ratib Er
zincan, Erzurum, Kars içme sula
n ve İğdirdeki "Serdarabad,, ba
rajından faydalanarak İğdir ova
sının sulanması işlerini yerind: 
görüp incelemek ve ilk etüdlerı 
yapmak üzere Bakanlı~ tar~fın
dan bu illere gönderilmışler~ı. G.e
len haberlere göre mühendıslerı
miz incelemelerine başlamışlardır. 

İzmir - Kasaba hattı 
sosyetesinin alacağı 
Londra, 1 (A.A.) - "Ottoman 

Railvay Holding company limi
ted sosyetesi İzmir - Kasaba de
mi;~olları kumpanyası ile Türki
ye hükümeti arasında yapıla~ an: 
Iaşmaya göre Türkiye cumurıyetı 
hüıkümeti tarafından satın alm~ 
kıymeti olarak ödenecek paranın 
bir kısmı olan 1935 tarih ve yüzde 
yedi buçuk faizli türk bonolu 707 
bin 950 ingiliz lirasının tamamını 
veyahut bir kısmını almak, elinde 
tutmak ve realize etmek üzere tes
cil olunmuştur. 

Sosyetenin Nominal kapitali, 
bir şilinlik aksiyonlara aynhnış 
22.000 ingiliz lirası olarak kayıtlr
dır. 

İl merkezlerinde 
ilçebaylıklar 

İller idaresi kanununun üçün
cü maddesinde hükümetçe ır t 

görülen il merkezlerinde, il tc:. ,
latmdan başka merkez ilçesi teş
kilatı ve ilçebay bulunması hak
kında bir hüküm vardır. Haber al
dığımıza göre şimdiye kadar büd
ceye karşılığı konarak yapılmayan 
bu teşkiiatm, birkaç büyük il mer
kezinde kurulması düşünülmekte
dir. 

lslami meskfıkat için ge -
tirilen uzman 

Müzelerdeki islanu meskfikat 
için uzman olarak Almanyadaki 
Holle üniversitesi profesörlerin
den Dr. Bosch'un getirilmesi ka· 
rarlaştırılmış ve hazırlanan muka
vele kendisine gönderilmiştir. 

Eski bir ihtilas davası 
Eski İstanbul defterdarlığı ba~ 

ve:medarı B. Eşrefin ihtilas ve 
rr.uhasebe direktörü B. Hamdi ile 
arkadaşları mümeyyiz B. Nevzat 
ve Rasidin ihmal suçundan dola
yı İst~nbul ağır ceza hakyerinin 
cürüm sabit olmadığı için vermiş 
olduğu beraet kararını temyiz o
naylamış olduğundan bu davanın 
hazine alacağı kaydından silin
mesine karar verilmiştir. 

Siloların buğday alımı 
Buğday silolarının son günler

de buğday alımı azalmağa başla
mıştır. Bunun sebebi yurdumuzun 
birçok illerinde köylülerimizin si
loların verdiği fiattan daha cok 
fiatla buğday satmakta oJdukla
ndır. Silolann verdiği fiattan çok 
fiatla buö-davlarnıı satan illerimi
zin basm

0

da Adana ve Uşak gel
mektedir. 

Yeni yargutay azalığı 
Açık lmlunan Yargutay azalı

ğına Tüze bakanlığı baş enspek
törlerinden B. Talatın atanması 

BaJkaıılı atletler 
d(}nüvorlar 

.; 

İstanbul, 1 (A.A.) - Altıncı 
Balkan oyunlarına iştirak etmek 
üzere, şehrimize gelen Balkan at
letlerinden bulgar ve yugoslav 
grupları dün akşamki konvansi
yonelle memleketlerine dönmüş
lerdir. Yunan ;ıtlet kafilesi de bu
gün İzmir vapuruyla Yunanist3na 
hareket e~ınişlerdir. 

Atina şarbayı B. Koşiyas da 
tayyare ile Atinaya dönmüştür. 

Romeıı. ve Arnavut atletleri 
yarın hareket edeceklerdir. 

Romanyadan gelen göç -
menler Trakyaya 

yer leşi yor lar 
Romanyadan geçen hafta için

de Nazım ve Bursa vapurlariyle 
Romanyadan 3483 göçmen gel
miştir. Her iki vapurun tuzlada 
fenni temizlemeleri yapıldıktan 
sonra Romanyada üzüm yetişti

renler Şarköye ve diğerleri Edir
ne ili içinde birkaç ilçeye yerleş
tirilmişlerdir. Köstencede bekle
mekte olan iki bine yakın göç
mene de vapur gönderilmiştir. 
Birkaç günden geleceklerdir. 

Dil, tarih fakültesinin 
yatı talebeleri için smaç 

Şehrimizde açılan dil tarih fa
kültesi için alınacak yatı talebe· 
terinin smaç sualleri dil tarih ce
miyetinde kurulan özel bir komis
yon tarafından hazırlanmaktadır. 
Aynı komisyon bu yıl Avrupaya 
gidecek talebelerin smaç sorula
rını da beraber saptayacak ve her 
iki smaç da 15 birinci teşrinde ya
pılacaktır. 

Bir binbaşnnıza 
takdirname 

Binbaşı B. Feyziye 152 sayılı 
kanuna göre Kamutay takdirna
mesi verilmesini hükümet bir tez
kere ile Kamutaydan istemiştir. 

İskan işlerinin Sağlık Ba
kanlığına bağlanması 

hakkındaki kanun 
İskan işlerinin Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanlığına verilme
si için İç bakanlığı teşkilat kanu
nunda ufak bir değişiklik yapıl
ması lazım gelmektedir. Bunun 
için İç bakanlığının hazırladığı 
kanun projesi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının da düşünce
si sorulduktan sonra Kamutaya 
sunulacaktır. 

Bay İsmail Hakkı iyileşti 
Bir müddettenberi hasta bulu

nan ilk öğretim genel direktörü 
B. İsmail Hakkı tamamen iyile
şerek dünden itibaren işine başla
mıştır. 

F enlandiya ile tecim 
anlaşmamız 

Fenlandiya hükümeti ile 6 ha
ziran 1935 de imza edilen ve 1 tem
muzda yürürlüğe konulması Ba
kanlar kurulunca karar altına alın
mış bulunan tecim anlaşmasının 
bir örneğini hükümet Kamutaya 
vermiştir. 

Denizli ve Sıvasta 
Atatürk anıtları 

Denizli ve Sıvasta Atatürk a
dına yapılacak amtların maketle
ri ic bakanlığa gelmiş ve anıtlar 
kom'isvonunca incelenerek bazı u· 
fak n~ktalarm aydınlatılması il
gili ilbaylıklara yazılmıştır. 

İstenografi kursu sonucu 
Gecenlerde Finans bakanlığı 

işyarl;rı için açılan istenografi 
kursu smaçlarımn yapıldığını yaz
mıştık. Smaç kağıtları incelen
miş ve sekiz i~\ ar çabukluk ve te
oriden kazanmışlardır. 4 kişi teo
ri kısmını yaprnıslar ve çabukJuk
tan kalmışlardır. 3 işyar ise sına
cı başaramanm~lardır. 

• • • • • 
J~çı )aı~tısınııı 

ko eransı 
Londra, l (A.A.) - Brayton da 

toplanan isçi partisi konfrransı. ıec

ri tedbirlere baş vurulmasının gerekip 
gerekmiyec.eği hakkında gbrüşmiye 

ba-şlamıştır. 

Eski dış bakanlıgr yörıetgeri B. Dol
ton toplantıyı açarken, İngilterenin üze
rine almış oldugu mukaddes vazifeyi ye
rine get.rmekten kacınmaması gerekti
gini, böyle yapılmazsa yakın bir tarihte 
İngiltercnin inkıra:tı ha2ırlanmıs olaca -
ğl'H anl;ıtmıstır. 

Ponsomli, zecri ted{ıirler ahnırsa Av. 
ı ·pa.,ın ikiye ayrılacağını söylemiştir. 

Bundan sonra B. Doıton İtalyanın 

takındığı durumu tenkid etmiş ve İtal
yayı, öteki uluslar ve uluslar sosyetesi 
ile birlikte mesuJiyetlerini kabul etme
ğe cağıran bir kararname kabul edil . 
mesini konferanstan istemiştir. Bu karar 
namede İngiJtcre hükilmetinin zecri ted
bir alınması da istenmektedir. 

B. Stafford Smit, şiddetli bir söylev 
vererek, ekonomik zecri tedbirlerin sü
et tedbirlerden ayrılamıyacağım söyle -
miştir. 

Brayton, l (A.A.) - İşçi partisi kon. 
feransında. B. Lanoouri üyeleri İtalyan. 
habeş anlaşmazlığını genişletmeğe el. 
verişli olan sryasadan vaz geçmeğe da
vet etmistir. 

Brayton, l (A.A.) - İşçi kongre. 
sinin birinci günü müzakereleri sonun. 
da, B. Lansburi'nin manevi zaferine 
rağmen zecri: tedbirler tezinin galip ge
leceği anlaşılmaktadır. 

B. Eden Londrnda 
Londra, 1 (A.A.) - Buraya gelmiş 

olan B. Eden, yarınki ka.'bine toplantı. 
sında raporunu okuyacaktır. B. Eden 
çarşamba günü Paristen geçtiği sırada 
B. Lava) ile görüşecektir 

lngiliz bakanları görilştii.ler 
Londra, 1 ( A.A.) - Başbakan Bald

vin ile BB. Mak Donald, Çemberlayn 
ve Samuel Hor bu sabah aralarında bir 
konuşma yapmışlardır. 

Bu konuşmada arsıulusal durumun 
görüşüldüğü <;anılmakt;ıdrr. 

Dörı iıalyan MaltadtJn çıkarıldı. 
Londra, 1 (A.A.) - Röyter ajansı· 

nin Malta'dan öğrendiğine göre, dört 
italyan Malta'dan çıkanlmıtır. Bunlar, 
bir daha :Maltaya dönemiyecekJerdir. 
Bunların arasında Malta'daki faşistJerin 
başkanı ve Roma Bankası şubesinin ile
ri gelenkrind~ n B. Fusko vardır. Bun -
Jar bir çok yı11ardanberi İtalya için Mal
ta'da casusluk ve propagandacılık yap
tıklarından dolavı çıkar!lmıştardır . 

Uraylar bayındırlık kuru
lunun toplantısı 

Uraylar Baymdırhk kurulu ö
tey aün İç işleri Bakanı B. Şükrü 
Kay~nrn başkanhğmda toplanmış 
ve.Mersin, Adana, Tarsus urayla
rı içme su1arınm eksiltmeye çıka
nlıl'ıasına larar vermiştir. Bundan 
başka hazırlanan (Uraylar bayın
dırlık çalışma programı) üzerinde 
incelemeler yapılmıştır. 

Bahçe - Osmaniye 
arasındaki bozukluk 

Bahçe - Osmaniye arasındaki 
demiryolu bozukluğu aktarmaya 
yarar bir duruma getirildiğinden 
ileriye gidecek yolcular aktarma 
suı dile yoUarma devam edebile· 
ceklerdir. 

RADYO 
ANKARA 

19.30 • Tayyareci konuşuyor 
19.40 _ Mu~iki: 

Glinka: Romance 
Elman: EiJi, EiJi 
Savino: Valse 
G. Doer: TecbnicaJites 
Saksafon: Nihat Esengin 
Piyano: Ulvi Cemal 

20. • Ar saati 
20.15 - Musiki: 

B. Baptock: Macar köy şarkıları 
Piyano: Ulvi C~l 

19.35 - Hafif plak musikic;i 

te.45 • Haberler 

amutay dün toplandı 
(B::ı~p 1. cı sayrlada) 

sonra 2041 sayılı kanunun birinci ve 
1452 sayılı kanunun beşinci maddeleri 
h, kkında Ba~bakanhk tezkeresiyle kül 

tür ve büdce komısyonu raporları okun
du. Ba~kan tefsirin iki komisyondan geç
tiğini kiiltür ve büdcc komisyonlarından 
kiiltür komisyonu tefsire tahammülü 
yoktur. Kanaatinde bulunduğunu büılce 
komisyonunun ise hir tefsir fıkrası il5· 
ve ettiğini söyledi. B. Refik Şevket İnce 
(Manisa) Tefsirin fi:ıanı:; k~misyonun -
dan geçmediğini lnlbuki kanunun han
gi komisyondan çıkmıs ise tefsirin de o 
komisyondan geçmesi lazım geldiğini, 

kültür komisyonu iJe btidce komisyonu 
arasında anlaşmazhk olduğunu söyledi 
ve kültür komisyonu raporunun da okun· 
masıru istedi. Rapor okunduktan sonra 
kabul edildi. 

~undan sonra işyar olup da saylav 
oJanın tekaüd mu~lesinin nasıl olaca
ğı ve f;aylavlıktan çıkıp işyar olursa du
rumun nasıl tesbit edileceği hakkındaki 
tereddüt üzerine sağış:lnırun hazırladığı 
raporun görüşülmesine başlandı. 

. Say Sırrı İçöz (Yozgad) raporun 
büdce komisyonuna gitmesi lazımgeldip 

ğini, Ziya Gevher Etili basit olmıyan bu 
meselenin kanunun değiştirilmesini ge -
rektirdiğini, Rasih Kaplan (Antalya) 
son fıkranın ayrıca bir hüküm taşıdığın
dan tefsir mevzuu olamıyacağını. Bay 
Mazhar Müfid Kansu (Denizli) hük
mün tefsire tahammülii olmadığtnı, say· 
Iavhk tahsisatiyle tek.,üd oJabilmesi 
için arzu ediliyorsa bir kanun maddesi 
yapılmasının Iaznn olduğunu ·söyledi. 
Bay İhsan Tav (Beyazıt) saylavhktan 
sonra daha az bir para ile işyar olanlarrn 
saylav tahsisatiyle tekaüd edilebilecek· 
leri hak1m,da kanunda bir kayıd olma
dığından B. / Mazhar Müfit Kansunun 
fikirlerine istirak ettiği ve böyle bir k " 
nun lazrmsa yapılması düşüncesinde bu-

Memel seçimi 
(Başı l inc1 sayfada) 

bulmaktadır. Şimdiye kadar 81 bölge -
den 59 unun oy kığıdJarı Memele gel _ 
mil}tir. Sandıklaırın ne zaman açılaca 
ğı bu sabah toplanacak olan seçim ko
mitesi tarafından kararlaştırılacaktır. 

ı\lemelde almfln c,:oğunluğu 
Londra, 1 (A.A) - Memel seçimin

den bahseden Taymis gazetesi. seçim 
sonuçları her ne olursa olsun tarafsız 
gözcülerin oralarda alman çcğunluğu -
nu görmüş olduklarını yazmaktadır. 

Bir biilgenin sef.:imi bozultlu 
Klaypi<la, 1 (A.A.) - Pazar günü 

çıkan hadiseler üzorine, seçim komisyo 
nu Juknac.iai seçimlerini bozmaya karar 
vermiştir. 

Serim tumucu ne zaman 
i)ğrenilecek I 

Meme}, 1 (A.A) - İsimlerini yaz
dıran seçmenlerin yüzde 90 mın dün ve 
ötey gün sandık başına gittikleri tah -
min edilmektedir. 

Seçim komitesi, oyların ne günü tas
nif edileceğini tesbit etmek üzere bu -
gün toplanacaktır. Seçim sonuçlarının 
cumadan önce bildirileceği tahmin e _ 
dilmektedir. 

Sefmenlerirı yüzde 92 si 
sc(,;·ime gireli 

Klaypeda, 1 (A.A.) - Rey veren. 
lerin sayısı 68.442 ve bu suretle seçim 
nisbeti yüıde 92 olmuştur. 

Liıvanytı k"binesi çekildi mi? 
Londra. 1 (A.A.) - Başka gazete_ 

!er, Litvanya kabinesinin çekilmesi ha· 
·berinin doğru olmadığını bildirdikleri 
halde Deyli Meyl gazetesinin Memel. 
deki özel aytarı, bu haberin doğru oldu. 
ğunu ve yeni başbakanın Kovno ~arba_ 
yı B. Merkis olduğunu bildirmektedir. 

lundu. B. Abdulmuttalip Öker saylavh

ğın hic bir zaman isyarlar için bir imti
yaz olamıyacağmr. süel ve mülki tekiiıl 
~anunlarının genel hiıkiimleri olduğun.• 
ıster saylav olsun. isterse her ne scbeh 
Je baremin har.gi clerecesine düşer~• 
düşsün herkesin son iki yıl aldığı aylık 
üzerinden tekaiid edildiğinden mesele
nin tekrar büdce komisyonunda görüsiil
mesini istedi. 

Görüşmelerin sonunda B .Ziya Gev
her Etili'nin meseleni 1 finans ve büdce 
komisvonlarında görüşülmcı:ini önergt!
yen ililergesi kabul edildi. 

Bundan sonra Düzcenin Nuhviran 
köyünden Mustafa oğlu Emin ile Ak -
yazı Beynepit köyünden Mustafa oğlu 

Zt"keriyanın ve Sökenin Çeltikçi mahal. 
lesinden Yusuf oğullarından Hacı Şerif 
oğlu canbaz Süleyman çavuş ile Koçar
h kamununun TckeH köyünden Ali 0ğ. 
Ju Hasan ve Aydın'rn Üzümlü köyün • 
den SüJeyman oğlu Hüsevin'in ölüm ce· 
Zillanna çarptırılmaları hakkındaki Ba.-;. 
bakanlık tezkeresiyle tüu komisvon;ı 
raporları okunarak kabul edildi. 

1331 saydı kanunun 7 inci madde . 
siyle 146 sayılı tefsir hükmünun icra v!! 
~fl§s kanununun 33 üncü maddesi hül:· 
mü ile mülga olup olmadığına ve danıs
taym "mütegayyib şahıslar., mallarının 
olduğu gibi geri verilmeıine karar verip 
veremiyeceği hakkında Basbakanhk tl'?.

keresi ve finans. tüze komisyonları ra -
porları ve mülga öksilz yurd]arı genel 
direktör1üğü muhasebe direktörü B. Ah· 
met Lütfü hakkındaki ııağışkur komis -
yonu raporları okunarak kabul edildi. 

Başkan gündemin kanunlar kısmına 
geçilmek Uzere bulunulduğunu ve yeni ge 

len saylavların önemli olan bu kanunlar 
il:ııerinde etUdJerine vakit bırakmak için 
toplantıya iki gün ara verdiğini söyliy~
rek celseye son verdi. 

Kamutay cuma gtinti saat on b('şte 
toplanacaktır . 

Hindistanda çarpışmalar 
(Başı 1. ri sayı/ada) 

derhal durduraırak görü,melere baŞ:lan
masr için delegeler gönennelerini Jcabi 

lelere bilinniştir. hal böyle iken, dün 

bir keşif yapan Vucha Javar bö)gıesine 

mensup kuvvetler, Achkar kabilesi sa -:. 

vaşçılarının saldırımına uğramışlardır. 

Düşmanın pek ağır kayıplar vtırdiği sa 
nılmaktadır. 

BiJdiriğ, (hük~tin takınacağı du 
ru.mu yenide,ıı incelemekte olduğunu ) 
ilave etmektedir. 

DA(;ll'ılK HAHEHLi:R: 

Bulµaristanda kabine buhram 
çıkacağı lwberi yalan 

Sofya, 1 (A.A.) - Bulgar telgraf 

ajansı, yeni esas teskilat kanunu hak· 

kında kabine üyeleri arasında anla~. 

mazlık olduğu ve kabine buhranı muh. 

teme] bulunduğu hakkında yabancı 

memleketlerde çıkan şayiaların asılsız 

olduğunu bildirmektedir. 

B. Hiılerin Le/ıişleri 
Königsberg, 1 (A.A.) - B. Hitler, 

Pillauet istihkamlariyle Noye Hauzen 
uçuş merekzini teftiş etmiştir. 

Giriıl üzerinde iwlyan ı·e 
İngiliz ut;lıkiarı 

Atına, 1 (A.A.) - Güvenilir çeven. 

!erden alınan haberlere göre, birçok İ

talyan gemıleri birkaç gündür yunan 

sularında r.;rid adası etrafında sondaj 

yapmaktadırlar. Akdenizde bir harb 

takdirinde çok önemli bir nokta olacak 
olan bu adanın üzerinde italyan ve in. 

gi !iz hava kuvvetleri dolaşmaktadırlar. ____ ............................................ --·-··~------.___--·---·""-................. -.. _ 
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l'oldtm: 

Balkanlarda ti11a tro 
(BB§I ı. CI saydada) 

gerekse Bükreş operasım gezdim. 
Yakında başltyacak mevsimin 
temsilleri için büyük bir hazırlık 
var_dı. Tiyatroların direktörleriyle 
görüştüm ve teknik kısımları ida
re edenlerin izahlarını dinledim. 
Romen hükümeti, tiyatroyu okul 
gibi bir kültürel kurum olarak ele 1 
almış ve gereken korumayı lazla-
"i ~,fo yapmıştır. Bükreş ulusal ti-

te düşkünlüğünde aramak gibi ha
/illik/ere hiç bir zaman düşme
miştir. 

Bütün balkanlarda olduğu gibi 
Romanyada da yerli sanatın ko
runması ve teşviki tiyatroların 
belli başlı ödevi olmu~tur. Bükreş 
tiyatrosunun geçen yıl çıkarmış 
olduğu on yedi yeni eserden ya
rıdan la•lası teliftir. Ne kad"r 
gönül isterdi ki bizim Darülbe 'a 

saire~ o~rasında Holman Masalı operasından &ir sahne 

yatrosuna yapılan yıl/ık yardım 

ZO milyon ve operasına da 23 mil
yon 1eydir ki bizim paramızla 150 
bin ve 175 bin lira olarak hesab 
edilebilir. Fakat BOkre(te hayat 
ucuzluğunu göz önünde tutunca 
türk lirası rakamlarını, hakikiğ 
yardım mikdarı hakkında bir li
kir edinebilmek için, ikiyle darb
etmek lazımgelir. Bükreş opera
sının elli kişilik bir orkestrası ve 
sayısı yetmişe yaklaşan ses ve ba
le a,rtisti var. Sof yanınkiyle bera
ber balkan/atın en iyisi ve en zen
gini olan Biikreş operasında ken· 
di artistlerinden başka ara.sıra 

yiimize de bu rakamlar bir örnek 
olsun. 

Tiyatro, halk kültürünün yük
selmesine yarıyan bir kurum sa
yıldığı içindir ki bütün balkanlar
da tiyatroya gitmek bir lüks ol
maktan çıkmıştır. Bükreş tiyat
rosunda bizim paramızla bir lira
ya locada oturulur ve sinemaları 
çok ucuz olan bu şeh"irde tiyatro 
sinemadan daha ucuz f iatlar tat
bik etmek yolunu ve çaresini bul
mıqtur. Onun içindir ki bu tiyat
rolar hiç bir uman boş kalmaz ı.·e 
yerlerin, çoğun, birkaç gün önce 
den satın alınması gerekir. .. 

Bülmtf Ventura dramatik tiyatrosunda (Cürüm •e Ceza) dan bir s.:ıhne 

dunyaca tanınmış arsıulusal de
ğerde artistler de gelerek çalış
maktadırlar. 

Bina ve teknik bakımından ~le 
miikemmel olmasalar bile çalııma 
tanı ve temsil sanatını anlayış 
bakımından bu tiyatrolar, çok de
ğerli ve laydalı birer varlık halin
de çalışmaktadırlar. De Maıc gibi 
Comedie Française sosyete,; ol
mUf ve arsıulusal iJn kaunmıı ar
tistler yetiştirmiş olan romen u
la.sal tiyatrosu uzun bir maziden 
beri işini büyiik bir sanat bağlı
lığiyle görm~ ve '1Jesela vodvil 
"Y"'"nak ve halkın rağbetini kali· 

Bulgarların tiyatro alanında ne 
kadar ileri olduklarrnı anlatmak 
için balkanlarda en modern ve en 
pahalıya malolmuş tiyatro bina
sının Solyada olduğunu söylemek 
yeter. Fakat bundan sanılmasın 
ki o memlekette tiyatro yal
nız hOkümet merkezine mah
sus ve yabancılara gösteril
mek için kurulmuş bir süs
tür. Bunun aksini ispat etmek 
için Rusçuk gibi elli bin naluslu 
bir bu/gar ~brinde belediye ti
yatrosunun yıllık biJtlcesi bizim 
paramızla otuz bin lira olduğunu 
söylemek yeter. Halbuki nüf,. , ,, 

Bükreş ulusa/ tiyatrosunda Saadeı komedisi plyt!sindea bir sahne 

ULUS 

yüz bine yaklaşan ve hükümet 
merkezi olan Ankara bile henüz 
bir tiyatroya sahib değildir. Ne 
acı bir kıyaslama. 

B11/garistamn tiyatro sanatın
da gösterdiği canlılıktan ve bu 
alandaki ilerlemelerinden kendi
sine takdirle bahsettiğim bulga
ristanlı aydın bir türk genci 

- Evet, dedi, bu/gar ulusçu
luğunun adeta bir din haline gel
mesinde okul ve kilise kadar ti
yatro da büyük 'bir rol oynamıştır. 
Bulgarlar, ulusal varlıklarını ka
zanmada ve kültürel yükselmele
ı mde tiyatronun önemini anlamış 
oldukları için bu kollektif sanat 

l şulıPsinin ilerlemesine gitgide ar
tan bir özenle çalışıyorlar. 

1 Belgrad'da ulusal tiyatroda 

1 

yerli bir komedinin iki perdesini 
seyrettim. On iki kadın artisti bir 
arada toplayan sahnede gördü 
ğüm canlılık ve sanat bu tiyatro-
nun değeri hakkında küçük bir 
fikir edinmeme kafi geldi. Sırb

ların, büyük hRrbtan sonra Oskü
be yeniden girdikleri zaman ilk 
yaptıkları işlerden biri de bu şe
hirde bir belediye tiyatrosu kur
mak oldu. Bu tiyatronun sırb kül
türünü bu kozmopolit muhitte 
yaymak hususunda oynadığı bü
yük rolü yakından biliyorum .. On 
beş yıllık bir çalışmadan sonra 
Osküb tiyatrosu gıbtayla seyre
dilecek bir sanat seviyesine eriş
miştir. 

Atina'da on bir tiyatro çalışı
yor. Bunlardan dördü hakikiğ bir 
sanat değeri göstermektedirler. 
Darülbedayiin geçen yıl Ankara
da'da oynamış olduğu "Madam 
Sanjen,, piyesini Madam Kotopu
li tiyatrosunda seyrettim. Atina
nrn en iyi tiyatrosu olmamakla 
beraber temsil çok başarılıydı. Ve 
halkın arzusuna daha fazla uymak 
zorunda olan bu ikinci sınıf tiyat
roda bile eser. darülbedayiimizde 
oldufu kadar tahril edilmiyor ve 
tiyatromuzun çok fena bir itiyadı 
olan tulflat ve aşkınlıklardan eser 
görül mi yordu. 

Tiyatro, memleketimiz ıçın, 
mutlaka ve en kısa umanda ba
şarılması gereken bir davadır. Ti
yatrosuz bir hüklJmet merkezi, bu 
akla sığar bir hMise değildir. Bir 
tiyatro kurmak içinse büyük mas
rallarla bir tiyatro akademisi vll
cuda getirmeye ve uzun zaman 
beklemiye de ihtiyaç yoktur. iş
ten anlıyan bir elin idaresi altın
da Ankara'da bir yıl içinde güzel 
bit tiyatro meydana getirecek ks 
dar yetişmiş eleman memleket 
içinde bulunabilir. Ve eleman yok 
diye tiyatro kurmadıkça da bu 
elemanların kendiliğinden yetiş

mesi beklenemez. En büyüle ak
törleri lconservatuvarfarın değil 

daha lazla tiyatl'oların yeti~tir

miş olduğunu hatırımızdan çıkar 
mamalıyız. 

Yaşar NABİ 

POLiSTE: 

Ev ldrattı almak için 
Dün Mahmud adında biri yanına aL 

dıiı arkadqları Hakkı, Fevzi, Cemalle 
beraber Sümer mahallesindeki evinde 
kiracı olarak oturmakta olan Salih ve 

1 karnı Nuriyeden para iıtemefe gitmiı 
ve alamayınca gene arkadaıtarile bera
ber bıçak çekmek ıuretile Salibin ve 
kar11mıra üzerine yUrümüt olduğu anla
pldığmdan tuçlu Mahmud arkadqlL 
riyle beraber' yakalanarak tüzeye götü 
rUlmüttilr. 

Lif atmca 
Dün Koyunpazarmda 58 numaralı 

di1kkinmda kavaf Mebmed Scyidğolu 

Enver o civardan geçmekte olan Hadi. 
yeye "Buyurun Bayan Hadiye" diye 
lif atmıt ve bundan dolayı çok aıkıtan 
Bayan Hadiye yürümesini fatırarak •
yağını bur4mıut olduğu .anlatdarak euç
lu Enver vakalanmıı ve tüseye veriJ. 

1 miştir. 

Z ILKTEŞRIN 1935 ÇARŞAMBA 

YURD HABERLERi 
1ZM1R'DE: 

§ İzmir spor lnlttiblerinio ulihiyet. 
li murahhasları Halkevinde bir toplan· 
tıya çağrılmış, ilbay Fazlı Güleç'le par
ti başkanı Avni Doğan, bu gençlerle 
İzmir spor işlerini geliştirmek işi üze. 
rfode konuşmuşlardır. 

Bll§kan bu hususta fU izahatı ver
miştir: 

- Parti; gencliğin sevk ve idare. 
si ve teşkilatının tanzimini son büyük 
kurultayda verdiği kararla üstüne ıl· 

mıştır. İzmirde tebarüz etmit kuvvet 
li bir spor hareketi vardır. Biz bunu, 
teşkilatla yakından temas etmek sure. 
tiyle ilerletmek ve İzmirdeki spor var
lığını daha kuvvetli bir hale getirmek 
istiyoruz. Kulübcülükten uzak ve ıpo· 
ru bir eğitim işi ve karakterci lbütUn· 
leştirmeğe yarar bir vasıta telakki eden 
heyetler teşkilini düşündük. Bu husus
ta kulüblerin dikkat nazarını çektik, 
bir nevi yoklama yaptık. Kulüblcrin sa. 
lahiyetli heyetlt!tiyle temas ettik. Gö
rüş ve düşiınüşlerimizdc tam bir isabe• 
vardır ve bu heyetler pazar günü top. 
lanacak kongrede, dedigim evsafı haiz 
heyetler seçmeğe ve kulübcUlUlcten 7.i 
yade genelik için çalışmaya söz ·ıcrdi
ler. Kendilerinden bazı isimler aldım. 
Biz de tetkikat yapacağız. Bu tetkikat 
bitince kulübleriyle ikinci bir defa dahJ 
temas edeceğim. 

Ve demin söylediğim gibi, lr 
mir spor işlerini, kulübcülükten uzak 
ve hakikiğ bir terbiye işi olarak anla. 
mış arkadaşlardan istifade edeceğiz. 

Mıntaka merkez heyeti ite diğer 
teknik heyetler, parti binasının llst 
kısmındaki dayrelerde çahtacaldardır. 
Bu suretle kendileri ile dabı sıkı bir 
çahıma disiplini başarmağa imkan bu· 
lacağız. 

lzmirde spor sahası ve vaaıtalan nok
sanı vardır. Meseli vüzme havuzlan. 
kapalı bir jimnuyum, dahı dü.zgUn bir 
aaha gibi ••. Bunları i1ci yilzbin liralık 
bir it olarak tahmin cdiyoru.ıı:. Bir tir. 
ketk temas edereık taksitle ödenmek 11-
ıı:ere bu tesisatı yaptfl'lnalc l•tiJ'oru.ıı: .. 
umarım ki bu yıl içinde inşaatı ihal~ 
edeceğiz 

§ Alman bandıralı ltaura vapurun. 
da tayfa olup, kmk bir tite l1e arka. 
datını öldüren Halen Kafer, S Jd bapi8 
cezası giymi9tir. H•kyeri, Kafer'fn U'· 

.kadatını "taammilden., lildllrmemi• ol. 
maaını, hafifletici aebehlerden aavmıt
tır. 

KONYA'DA: 
§ Bir ingiliz arteziyen 10eyotffi.nia 

ıkonyada au arqtırmaları yapmak içia 
müracaat ettiği ve önerg!Cde tıulundul1& 
haber verilmektedir. 

Sosyete kendi heaabma ltonyada 
sondajlar yapacak. ıu buluna ft uya
ıursa tesisat vücuda getirecebir. Ba 
önergıc. tlbayhkça incelenmektedir. 

§ Beytehir gölüne akıtılacak olU 
Sarı •uyun projeleri Tarım Bakant.. 
ğına aunulmuştu. Bakanlık bazı eblli.. 
ler görmüş ve itaret ederek geri göa. 
derm:ıtir. Eksikler tamamlandtlktan 
sonra ite batlanacak. Sarı su onumtlz.. 
deki au verme mevaıminden oncc gole 
akmış bulunacaktır 

MERSIN'DE: 
§ Ammanın Roman koyunden 1 SO 

nüfuslu bır goçmen kafılesı M rsıne 

gelmiştir. Kafilenın gclecegını daha 

önceden haber alan ılgılı makamlar mı· 

safir edilmelen içın esaslı tertr at al· 

mışlardı Bu ırkdaşlar lıman osyetesı. 

nın motorlerıle vapurdan a!ınarak şehı. 

re getırılmışlcr ve deniz ker.arındakı 

\;amıye yerleştı rilmışlcr, bundan sonra 
da grup grup hamama göndcrılmışler. 
dir 

Vaktiyle Yemen çollcrmc ~ıderek 

oralarda kalan bu öz türılder buradan 
Eluize iÖnderilecekler ve orada yerle· 
şeceklerdir. 

Bunlar uzun ydlardanben yabancı 

ülkede kaldıkları halde dillerini ve a

detlerini muhafaza etmıılerdir. Dun 

kendi1erile ıörU9tük, bıze: Ana yurd.1 

geldiklerinden büyük sevinç duyduklL 
nnı ve kendilerini ,abancı Ulıkelerden 
>..ırtaran Cumuriyet bllldlmetine mm. 
nettar bulunduldatmı aöylemitlerdir. 

Bir üyelik için seçim 
Anlcara llolb"i Batlcanla

flndan: 

Evimizin dil, tarih ve edebiyat 
şubesinin idare komitesinde bot 
bulunan bir üyelik için 7 birinci 
teşrin pazarteai &ilnU saat 18 de 
aeçi."11 yapılacaktu. Dil, tarih ve 
edebiyat şubesine yazılı bütWa ü
yelerin sözü geçen saatte gelme
lerini dileriz. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Si. mer Bank 
Genel Direktörlüğünden : 

1. - Bursada kurulacak kammgam fabrikası esas 
binalariyle Müdürlük ve işçilere mahsus binalar, il
tisak demiryolu toprak tesviyesi, fabrika ve iç yolla
n drenaj işleri inşaatı vahidi fiat esasiyle eksiltme
ye çıkanlrmştır. Tahmin edilen bedeli 1.357.320,70 
liradır. 

. 2. - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Umumi şartname 
e) Metraj ve keşif hulisa cetvelleri 
f) Projeler 
İstiyenler bu evrakı 68 lira bedel ile Sümer Bank 

Ankara şubesinden alabilirler. 
3. - Eksiltme 18 birinci teşrin 1935 cuma günü 

saat 15,30 da Ankarada Ziraat Bankuı binamıda • 
ki Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapıla . 
caktır. 

4. - Eksiltme kapab zarf uauliyle yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 

54.470 1ira muvakkat teminat vermeleri, bundan bq
ka en az 250.000 liralık bir bina inşaatım muvaffaki
yetle bitinniş olduğunu isbat etmesi ve eksiltmeye 
çıkarılan 1.357.320.70 liralık ba işi halen yapabilecek 
mali iktidarda oldupnu arttırma ve eksiltme kanu
nunda teminat mektubu verebileceği tesbit edilmiş 
bir bankadan almmq tehadetname ile iabat etmeleri 
limndır. 

6. - Teklif mektuptan yukarda yazıldığı gtin ve 
ıaattcm bir saat evetine kadar Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne malCbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale tari
hinden bir saat evetine kadar gelmiş ve zarfın kanu
ni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 





SAYJFA 1 

"rlllli Mü.biatt \ ckileli 
S.tmalma Kornitııyonu 

hanları 

BİLİT 
l - 365 kilo muhtelif cins 

porçın çivi i pazarlığa konmuş· 
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
455 lira ilk inanç parası 35 lira. 
dı~ • 

3 - İhalesi 10.10.935 per· 
tembe günü saat 15 dedir. 

'\ - Şartnamesini görmek is.. 
ti:tenlerin her gün saat U den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek· 
terin de 2490 sayılı kanunun 2,3 
Uncü maddelerinde isteniren bil. 
gelerile ihale gilnü M. M. Veka. 
Jeti aaun alma komisyonuna var. 
maları. (2674) 1-42?1 

BİLİT 
l - 2500 kilo aleminywn saç 

levha kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
8250 ve ilk inanç parası (619) 
liradır. 

3 - İhalesi 5.10.935 cumartesi 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde istenilen bılgele · 
rile teminat ve teklif mektupla· 
rını ihale saatından bir saat ev. 
vel M. M. V. Satın alma komis. 
vonuna vermeleri. (2595) 1-4119 

B1L1T 
Elektrik isi: Etlikte serum 

ve aşı evi el;ktrik aletleri tah. 
vil ve tamiri açık eksiltmeye 
konmuştur. Kesif ve şartnamesi 
parasına karşı inşaat şubesinden 
verilecektir. Kesif bedeli 1634 
lira 30 kuruştur": İhalesi 9.10.935 
çarfamba günü saat ondadır. İlk 
teminatı 122 lira 58 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayı-
lı kanunun 2. 3. cü maddelerinde 
istenen belgeleri ile birlikte tam 
vaktinde M. M. V. satın .alına 
komisyonuna gelmeleri. (2716) 

1-4246 
BİLİT 

1 - Edremit garnizonu ile 
Ayvalık garnizonu için 370.000 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Hepsine biçilen eder 
37.000 liradır. 

3 - İhalesi 17-10.935 persem
be günü saat 11 de Edremitte ya· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
3775 liralık ilk inanç para11 mek. 
tup veya makbuzlariyle birlikte 
kanuni şekilde hazırladıkları tek. 
lif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evet Edremitte Tümen 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(2829) 1--4397 
BİLİT 

ı - Hepsine biçilen eder 4000 
lira olan beş kalem matbaa .mal. 
.zemcsi açık eksiltme ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - ihalesi 18·11-935 pazartc. 
si günü saat 11 dedir. 

3 - Şartnameler parasız ola. 
r~k M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
alınır. 

'\ - Eksiltmeye girecekler 300 
liralık ilk inanç parası makbuz 
ve mektuplarile kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belge 
)erle birlikte ihale saatında M. 
M. V. satın alma Ko. da bulun-
maları. (2828) 1-4398 

BİLİT 
Etlik aşı ve serum evinde bir 

sıcak ve lbir soğuk oda ile tesi. 
satının yapılması işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmu!tur. 
Keşif bedeli (5940) liradır. Ke. 
şif ve projesi bedeli karşılığın· 
da inşaat şubesinden alınacaktır. 
lhaJ.esi 17 .X-935 peı şembe ıünü 
saat on birdedir. llk teminatı 445 
lira 50 kuruştur. Eksiltmeye gi. 
reeckler 2490 sayılı kanunun 2, 
3 cü maddelerinde istenen bel. 
geleriyle birlikte teminat ve tek· 
lif mektuplarını havi mumla mü
hürlü zarflarını ihale saatından 
en geç bir saat evveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyo. 
nuna vereceklerdir. (2830) 

1-4399 

ZAYl 
Ankara urayından aldığım 

617 numaralı şoförlük ehliyeti. 
mi zayi ettim acarını çıkaraca 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
1-4409 Ayaşlı Osman 

lmtıyaz sahıbı ve .Ba,m ... 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Um mi neşriyatı idare eden 
Vazı 1şlerı MUdilrU Naa hi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarmda 
Ulu$ Bssım~vind• bısılmış· 

1 I ur. 
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Aktif Cümhuriyet Merkez Bankasının 28 eylül 1935 vaziyeti Pasi: 

G()z ınii h·ha~~• ~ı 
Dr. CEVAD AR1F 

ATASACUN 
KASA: 
Altın: safi kilogram 16.383,265 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRI,,ER: 
Türk lirası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 1 
Altın: Safi kilogram 4.401,271 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 

HAZİNE TAHVİLLERİ: 
Deruhte edilen evrakt naktiye kar
şılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te
diyat 

SENEDAT CÜZDANI: 
Ticari senedat 

ESHAM VE TAHViLAT 
CÜZDANI: 

1 
Deruhte edilen evrakı nakti· 

A - yenin karşılığı esham ve tah· 
vilat (itibari kıymetle) 

B • Serbest esham ve tahvilat 
AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 
HİSSEDARLAR: 
MUHTF.LIF: 

Lira Lira 
23.044.422,43 
ı 5.549.443,-

652.985,73 39.246.851,16 

608.7~2.50 608.782,50 

6.190.753,42 
1.938.841,34 8.129.594,76 

158.748.563,- • 

10.640.380,-
148.108.183, 

31.639.439,72 
4.550.593,10 36.190.032.82 

33.127,73 
4.250.391.29 

YEK ÜN 

4.283.519,02 
4.500.000,-

12.200.480, 77 

! 26&046.965,29 

SERMAYE: 
İHTİYAT AKÇESİ: 
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te· 
diyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye ba· 
kiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ila
veten tedavüle vazedilen 
TURK LfRASl MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATI: 
Vade...iı: 
Vadeli 
MUHTELİF: 

Lira 

158.748.563,-

1 

10.640.380,- 1 

148.10&.183,-

ıo.ooo.ooo.

ı6.62l.S49,34 1 
-·-ı - --

12.998.604,4$, 

450.539.411 

~EKÜN 

Lira 
ı 5.000.000,-ı 

1.026.7 56,67 

158.108.183.-

16.622.549 ,34. 

13.449.143,84 
63.840.332,44 

268.046.965,29 

Anafartalar cadde. ı Ze:ut 
saatleri mağazası üstünde pa. 
zardan başka her gün abahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Salı günleri vol:sm:Jara 
parası . 

. Saçlaı·ı 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

aç Eksiri 

l. Mart 1933 tarihinden itibaren : İskonto haddi % 5 1/ 9 - Altın iızerın e avans % 4 1/ . 

Saçların dökülmesine ve 
kepeklenmesine mani olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen sacların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, Hl-• 
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağa· 
-zalannda bulunur. 

nkara iııhisarlaı· 

Başıniidiirlüğünden: 
Keşif bedeli 640 lira olan keçeç tuzlasnıın Koçeç kı mı göl ve 

havuzlarının daimi tamiratında kullanılmak üzere 400 metre mik. 
ap toplama sağlam taşın getirilmesi işi 25 eyliı\ 935 gününden iti. 
baren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 16-10.935 çarsamba günü saat 15 dedir. 
İsteklilerin yevmi mezkl'ırda Ankara İnhisarlar Baş Müdürlüğü. 

ne miiracaatları. (2759) 1-4302 

Manisa valiliğinden: 
1 - Turgutlu • Manisa yolunun 1 x074.17x474 üncü kilometre. 

lerinde 26 adet beton arme menfez inşaatı l 1580 lira 98 kurusluk 
keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Şartname ve sair keşif evrakı parasız olarak Manisa Nafıa 
Müdürlügünden alınır. 

3 - Eksiltme teşrinievelin 4 üncü cuma günü saat onbirde Ma. 
nisa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usutiyledir ve 2490 sayılı kanun 
esastır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 868 lira 58 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin kapalt zarf içine bu ııenenin tica. 

ret odası vesikasını da koymaları ve teklif mektuplarının saat ona 
kadar daimi encümen riyasetine tevdii sarttır. (2643) 1-4140 
ı-•1•111111t1lllll--llllllllll llllllll-llAll_lllll_lhllftlllllUlllmllll!lltlllUlllUl1!Hill!tlllillUIWllllllft~ 

1 Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
i i 1 Alma Komisvonu ilanları İ 

İLAN 
1936 senesi nisan nihayetine kadar üç taksitte Afyonda kor am

barına teslim edilmek sartiyle 80,000 adet boz keçeden yapılmış 
matra kılıfı kor satın alma komisyonunca kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - {halesi 21 teşrinievel 935 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 16 Afyonda kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 24000 lira ve muvakkat teminatı 1800 lira. 
dır. 

4 - Şartnamesi ve mühürlü numunesi kor satın alma komisyo. 
nunda her gün öğleden evel görülebilir. 

5 - Teklif mektuplarının 21 teşrinievel 935 pazartesi günü sa· 
at onbeşe kadar kor satın alma komisyonu reisliğine verilmesi 
mecburidir. 

6 - İstekli olanların muvakkat teminatları ile birlikte tayin 
edilen gün ve saatte Afyondaki kor satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2832) 1-4405 

ti.AN 

Kırıkkalede askeri sanat mek· 
tepleri ihtiyacı olan 70 ton lin. 
yit kömürü acık eksiltme sure. 
tiyle 11 1. inci teşrin 1935 cuma 
günü saat 14:17 ye kadar satın 
alınacaktır. Taliplerin muham. 
men bedeli olan 1050 liraya mu· 
kabil 78 lira 75 kuruşu Kırıkkale 
askeri fabrikalar muhasebecili· 
ğine yatırarak vakti muayyenin. 
de komisyonda bulunmaları. 

(2737) 1-4266 

İLAN 
1 - Srvas garnizonu için 450 

bin kilo arpa kapalı olarak ek. 
siltmeye konulmu., tur. 

2 - Tutatı 31.500 liradır ilk 
teminatı 2362 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi Sıvas Tüm. 
artırma eksiltme komisyonunda. 
dır. 

4 - 5 ilk tesrin 1935 cumar. 
tesi saat on birde sıvasta yapıla· 
caktır. 

5 - İsteklilerin ihale saatın. 
dan bir saat eveline kadar tek. 
lif melktuplarını Sıvas Tilin. ar. 
tırma eksiltme komisyonuna 
makbuz karşılığı vermeleri. 

(2641) 4126 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

İnhisrlar Ankara baş müdürlük binasının altındaki satış depo. 
suna yapılacak ilave ve tadilatın keşif bedeli (939) lira (23) ku. 
ruştur. 

Bu iş 27.9.935 gı.inünden itibaren on gün müddetle pazarlık su
retile ihaleye konulmuştur. Şartları anlamak istiyenlerin baş mU-
dı.irlüğe müracaatları. (2799) 1-4342 ------
Aııkara Evliaf l\'.lüdürlüğüııdeıı: 

Koyun pazarında 13 ve belediye caddesinde Halk Eşya pazarı. 
nın çıktığı 4 numaralı iki parça emlak artırmaya çıkarılmıştır. 

İstekli çıkmadıgından artırma beş gün daha uzatılarak 3·10.935 
gününe bırakılmıştır. Tutmak istiyenler An'kara Evkaf Müdürlü-
ğüne gelmeleri. (2821) 1-4396 

Kiralık apartman 
daireleri 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bankamıza aid Işıklar caddesinde Bay Turhan apartımanınm 

ı. 2, S, 6. 7, 9 numaralı daireleri 1. 11. 1935 de ve 8 numaralı daire. 
ıi 7. 11. 1935 tarihinde teslim edilmek üzere bir sene süre ile ve 
acık artırma surteiyle kiraya v~rilecektir. 

Her daire su, elektrik ve havagazı tesisatını havi bir koridor 
beş oda, bir matbah, bir banyo ve bir haladan ibarettir. 

lhaleleri 15.10·1935 sah günü saat on altıda yapılacaktır. 
Depozito parası, !birinci ve ikinci daireler için 80, diğerleri için 

100 liradır. 
isteklilerin hale gününe kadar depozito parası ile bankamız 

Muamelat Müdürlüğüne ve daireyi görmek için de apartıman ka. 
pıcısına müracaatları. (2792) 1-4394 

ANKARA lKINCI SULH HUKUK HAKlMLtCtNDEN: 
Ankarada Atıfbey mahallesinde telsizler caddesinde 35 No. lu 

hanede oturan müteahhit Fehmi'ye. 
Ankara hususi muhaselbe mt.idürlüğüne izafeten Ankara vila. 

yeti namına vekili Hüseyin Fevzi tarafından aleyhinize: Ankara 
aygır deposunun tamirat ve tesisat inşasının ihalesi üstünüzde kal. 
mış ve mukavele mucibince bu tamir ve tesisatın inşasını 26-8·935 
de ikmalini teahhüt etmiş olduğunuz halde bu tarihte ikmal ede. 
mediğinizden 13.9-935 tarihinde ihale feshedilmiş olduğundan 
mukavelenamenin 13 üncü maddesi mucibince her geçen gün için 
beşer liradan 18 günlüğün tutarı olan 90 liranın tahsiline dair da· 
va açılmıştır. İkametgahınızın meçhul olduğu anlaşıldığından hu. 
kuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve müteakip maddelerine 
göre ilanen tebliğat yapılmasına karar verilmiştir. 

Muhakemeniz 22-10.935 saat 9,30 a muallaktır. O gün mahke· 
mede bulunmanız veya bir vekil göndermeniz ilanen tebliğ otu. 
nur. 1-4393 

AVRUPAYA T l.JEBE 
GöNDERtLECEI{ 

M. T. A. ENSTİTÜSÜN DEN: 
ı . - Maden miıhendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya müsa. 

baka ile sekiz talebe gönderilecektir. lstiyenlerin a ağıdak.i şartla. 
rı haiz olmaları lazımdır: 

a) Türk olmak, 

b) Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 
olmak, (sıhhi muayene Ankarada yaptırılacaktır.) 

c) Lbe mezunu olup fransızca. almanca, İngilizce dillerinden 
birisini okuyup yazabilmek, 

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

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

3. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil mliddetler.i ka. 
dar mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta vesaik mükel. 
lefiyetleri hakkında bir teahhı.itname verecek ve bunun için mu
teber bir kefil gösterecektir. 

4. - İstiyenlerin; 

Nüfus hüviyet cüzdanını hüsnü hat varakasını mektep şehadet. 
namesini veya bunların tasdikli suretlerini ve dört kıta fotoğrafı 
ile dilekçelerini 7 teşrinievel 1935 akşamına kadar Ankarada M. 
T. A. enstitiısü genel direktörlüğüne göndermiş olmaları ve 8. 
teşrinievel 1935 tarihinde yapılacak sıhhi muayenede hazır bulun. 
malan lazımchr 1-4337 

LİNİMANTOL KANZUK~ 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. ,, 
• 

i M E R 

Kiralık ev 
Yenişehirde Devlet mahalle

sinde Çankaya caddesi üzerinde 
Yenitehir polis merkezi karşı. 
sında konforu tekmil 10 odalı 
ev. Eve, yahut telefon 2314 e 
müracaat. l-4365 

A keri Fabrikalar Ummu 
liidürlüğii Satmalma 
Komisyonu IJanlan 

KIRIKKALEDE GURUP MO
DÜRLÜÖÜ BİNASI İNŞASI 

Keşif bedeli (12114) lira (57) 
kuruş olan yukarda yazılı inşa.. 
at Askeri Fabrikalar Umum MU .. 
dürlüğü satın alma komisyonun. 
ca 17 / 1. t~rin/935 tarihinde per. 

sembe günü saat 15 te kapalı zarflı 
ihale edilecektir. Şartname (61) 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Talipler.in muvakkat te
minat olan (908) lira (60} kuru .. 
şu havi teklif mektuplarını mez. 
kur günde saat 14 e kadar komis. 
yona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı vesaikle 
muayyen giln ve saatta komis
yona müracatları. (2745) 1-4275 

30 ADET DESTERE 
4680 ÇAKISI 

Tahmin edilen bedeli (4500) 
lira olan yukarda mikdarı vo 
cinsi yazılı malzeme askeri fab. 
rikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 15/ 2. teşrin/ 
935 tarihinde cuma günü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale edile. 
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyond-n verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (337) li. 
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerinde· 
ki vesaikle mezkur gün ve saat. 
te komisvona müracaatları . 

(?7c;c;, 1- 1.'\21 

1 i 
SİNEMALAR 

J 
[YENi 

BUGUN BU GECE 
- eğlenceli ve müzi:.1i 

bir filim 
DAKTİLONUN AŞKI 

Marie Glory - Rene Lefe"\. 
Ayrıca - Methur .tenisçi Tilden 

taraf andan tenis dersleri. 1 

BU GECE 
l KULOP) 

Baştan başa heyecanlı su , ' " ' e rte 
dolu harikulade bir eser 

ESRARENGiZ HANE 

Bat rolde: Jean Boitel - G. Mauloy 


