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GündeUlc 

fURD ~EVGISI 

Se•ıi, adamı luQııldatan, ona 
ha •eren cluyplarm baımda ıe
lir. Sevıisiz adam yok ıibidir. 
Ancak sevgiler birçok çe,idlere 
arnbr. Adaınlıiın ilerlemesiyle 
Mqİler de JÜkaelir, ve büyük ül .. 
kiiJere bailanır. Olkü yalnız bir 
dütünce ve tasarlama iti değildir. 
Onun varlıfında, hız almuında 
'"tinin ve sevıiden doian kızq-
111anm büyük bir rolü Yardır. Çün
kü ıerçektea •Ylllek inewk ele
mektir. inanmak İle abi,.onu en 
yüksek kertesine çıkaran sonsuz 

,bir ıüctür. 
Ulualann buıünkü yaşayışında 

ve durumunda ulus ve yurd sev .. 
siai bütün öteki sevgileri kucak
lar, kendinde toplar. Bir yurddq 
için ulusunun ve yurdunun dirliği 
q tlüzeni, kendi öz varlıimm aun
nlu bailı olduiu bir ıerçekliktir. 
Batb sevıiler deiitebilir, biri c;.. 
tekinin yerine ıeçebilir. Fakat u
lus ve yurd sevıiıinin boflujunu 
öteki ıevıilerden hiç biri doldu
ramaz. Gerçek yurddqlık ancak 
.._ aevıinin en JÜkaek kerteye çık
mui,.le bütünletir. 

Yalnız sevıi anlamında ilkönce 
anla..-k gerektir. S..ai, ı~
'-Wr ••si olabilmek içia bütiia 
Yarlıimma her yönden aarnaıt ol
malıdır. Se•si kendi kendine ko
laylıkla me,.dana ıelmez. Onun 
cloiınaaı ve büyümesi ele aynca 
bir teknik itidir. Kiti se•eceii te
Jİ bilmeli, görmeli ve sonra da an
lamalıdır. Satlam temellere da
yammyan, daha doiruau kafam 

... n'rmliai ......,.. MYli ... 
,... ....... Birnldtalcla

-. ........ falrat • ... ........ 
...... ltldla...ek br=e • auu
lır, b3yle bir seyginin abiyon a&-
cü olamaz. Ve adamı gerektiji ft

lcit her feJİ ıözüne alacak durum
da ileri atamaz. Onun için yurd 
anıiai ince bir yetiftirme, öiret· 
me •e alıfbrma itidir. 

Aclamm deleri onun ülkü yük. 
Midili Ye aksiyon ıücü ile ölçil
lür. Acunda en çok yer tutan, en 
çok ad bırakan ulular hep böyle 
rurddqlann toplaluiundan dol· 
mut olanlardır. T ebik, zeqinlik, 
konfor, incelik, hiç bir vakit yurd 
ve ulus sevgisi l•Ytedikten sonra 
varatılıtm sert gerekenlerine da
y&namamıfbr. Toplu Y&f&YlflD ö
zü ulua ve yurd ae•tiaictir. Bu sev· 
ci ulat yapıamm da kenetle,ici " 
ba laJIClsiciclir. 

~?MM1mP;; Ba enlfİye uzak kalan-
a ne kafaları ne de gönülleri 

vulığın derin tatlarını anlıyamaz. 
Yükselen adam yalnız kendi için 
tlefil, batkalan ve hele ulus ve 
'-'Urdu için J&fıyaıı adamdır. Ger
çek yurd ıevgiıi bunu yalnız bil
mek dejil, duymak ve öyle yap
maktır. 

Zeki Mesud ALSAN 

Ankara 
aç ayla 

çıkaracak? 
Anklll'a J' ali 11e Belidlye 

Reialfiinden: 
1 ilayet intihabı Mebıuan 

Te/lis lleyetince te•bit ediler& 
niihu myuına göre Ankara 
ilayeıi adına 13 ıne,,.. ... 

clleceii indlaabı .......,. 

'-•nunrın J(j ancı •••• 
--~--··Ullll"ı 

dımlz. andımızdll'• 

Bay T. R. Aras 
Bugün Uluslar Derneği Konseyine 

hıtfkanhk ed ~ek 
Alman ve Yugoslav gaze · ~leri Dışarıişler 

Bakanımızı çok övü.1orlar. 
Cenevre, 10 (A.A.) - Uluslar eler. 

neli kaueJinia 1 t aonkanun clevreai B 
Tftfik .Rittü Ara'• hlfbnhl fr ............ ....__ ............... 
sunu pPdwa _...__.... Kon.ey 
Sar meaeleai ve bududlan aid Irak -
lran ihtilafı dahil olduğu halde otuz ka 
dar meseleyi tetkik edecektir. 

Berfin, 10 ( A.A.) - Alnt1111 i.
tilabaraı bürom bildiriyor: Tiirlıi
ye Oqarı l,ıer Bakanı B. Tevlilı 
Rüttü Arcu'ın Sar plebmti mae
lesinin halli ancuınJa Ulular 
Derneği lron•e)'İne baflıtıitlılı ef· 
melr ii.Nre Cenevre'ye ~ 
laalrlırnJa telsiratta 6allÔian ff/t 
ateler, ~etin maaliyet itilitWi1fe 
zenwin olan 6a oailenin il_, oe 
Nıtta belıl.,.,,,q. 6aı sorlalıla
nn Wli.,. U,.,,,.. Derneğinin 
Tiirltiye Dlfllft lıler BalıanınJan 
Jalttı llql/ı llC elail 6İr R)'CUCI ... 

... ~ Alnt1111,a'4a 
halıaiıi Mlin oltıbilecefini 7GC· 
yorlar. 

Gazeteler tli70rlar iri: 
Ulalar Dernefinin ar"'11fı ı• 

lrilJe halılnn 6mm taralımmla ol- Buıdn Ulflllla Deraefl konseyine b,,_ 
Jufunu 6ilen 6is olrnanlar B. Rfif· kanlık et1,ce1ı olp Dıprı lıler Bda-
tü Ar•'l111t 4ı ..._.-._.~ ili tif • ........ ..... """' '.s.Riftl Ar, ·=-·....._.,.. ......... '* - .............. 8a 

.... .. DWlrifftis ·~ lliı 
"-~ Tnflı Rfitlr Ana, Tirld • 

(Sou ı lad ayıllltl•) 

Uluslar Derneği konseyinin )undan Bncdl toplıntmOtla: 1'otolral112 •ftnda 
Bay Tevfik Rüştü Aras ve arb11nda Bay Cemal Hasna 68rünmelrt'41ır. 

Roma anl8fmalan 
Paril, 10 (AA) - Dqan itler ha • 

lranlıiı Roma anlapnalan Mldanda Wr 
iza1ıname netretmiftir. 

Ba balınameJe söre, Afrika m11ele 
1i iki ulu arumda ulada ...__ it.._ 
ri lrad ....... Nın.lecıek - --- aö • 
rltilmit n Ol'ta Awapa mınhlin4e 
.......... ,iab8 ........... ... .......... ... ....... , ... 
~ .,... ... ' ., ...... ilJidi --................................. . ......... )' .......... ........ 
,..,.. Wr ..... oldaiu ......... .. ................ , 

Nihayet Bay Mao1ini ve Bay Laftl 
la. alaalarania ~ ............. 
pzılı uaullaria plec:ekte p'mH!ıc• Wi 
tün mHeleleria Wlmi t...-. Wıı& .W. 
funa tanıdıktan Zikrdilmekteılr. 

İtalya Fransadan ma1i 
yardım~ 
...., ıo <~ - a ..... ı. m.. 

- • ltlltlıa • 'I ...... 
a.a;ı j ~.ıla). 

Bay Laval Paris elçi· 
mizle görüştü 

Parit, 10 ( A.A.) - Dqan itler Ba • 
kani Bay Lanl Tirkiye Birük Elçisi 
Ba:r S..d'ı ..... kahal ..... k..m. 
........ middet .......... . 

11, SONKılNUN 1935 CUMA 

I ki milyon liralık Sıma - Er•urua delllir<ı 
yolları tahvilleri .a fG ~. 
Y üsde yedi gibi yüksek bir /ais gedren .. 
ıalırJiller en luirlı ve eıt emin b.ir 6e1İrdir. 
Fır.atı ko(ırnıayınu. 

Balkan ökonoml konseyi 

Toplanb ım bitiren 
konsey bir bildiri 

çıkardı 
Atiea. 11 ( A.A.) - B·hn anlat • 

maaı clnletleinia iatipri cıilmea ıpnMı ... 
aeyi kapanı' toplant1tını clün salNıh ~ap 
mıt ve toplanbdan sonra a,ağıdaki bil • 
diriyi neıretmiştir: 

BaU,uı anla,maaı daimi konseyinin 
Ankarada 2. 11. 934 de verdiği kararla. 
ra uypn olarak, balkan anlapnaaı ölco. 
nomik konseyi Atina'cla 7U1Uln dıtan İ!" 

ı. bakanı Bay Makaimoa'un ba kanlı. 
tında toplanmıfbr. Çalışma 3. 1. tarihin 
de hatlamıı ve 9. 1. 935 tarihinde bit • 
mittir. Ba ilk toplanma deYr.inia 
amacı, daimi konseyin 10. 5 935 tari. 
hinde Bükret'te yapacap toplaatıp _... 
edilecek olan NpOIDD he wJı rtUI içaa 
"6rt ..... '••t anamirM ikonomik yak 
Ja..- meaeleai haldanda tam ve tefer • 
ruatlı llir sörüt teatisi idi. Okonomik 
-..,, komiayonlannın çalıımalanna 
dayanarak, alb karar aaretini tafıyan 
lııir ton protokol teabit etmiıtir. Bu lra. 
rar aantleri ıuıUrdır: 

1 - Ticaret • .,. .... ., 
2 - Muhal.ere Ye minakale 
3-•••n t.nlrau, 

ut - T111'İml, 
5 - Okononu"k 1mrumlann 1f Del'L 

'"'6ii. 
8- iç )'UalL 

Son protokol tasdik eclilmek ü..-. 
balkan ar.lafmaıı memleketi.inin dıpı
n işler bak•nlanna ffl'ilecektir. 

Okonomik konseyi, bu toplantt dev. 
.ıı.esi zarfında .ıöriitmelerin en dostça ve 
... it '*•Wliii ruhundan milhem '1 

....... -·· müplaede ede • J Wlmifw. 

Her yerde 5 kura 

Sarsıntıların yaptığı 
zarar büyüktür 

Erdek ci1'tınnda 364 .., ..,... 
ınen, 922 n lcu111e11 ,.,.,.. ... 
beı kiti ölmii liir. Adalarda •i-

lam 617 lcabncunıtıw 

y .......... sini..... ,.. 
........,,, 1 b'. .. D+.,.. v ... . 
tine ....................... .., 
ııntl, Balıkesir ınerlceaMe .. .,.. .. 
dürcü günü ba,hyarak Mldzinel ..... 
ne kadar, Kapıdağ yarım aduında •r• 
dördünden be,inci sinine Erdek ve c:i
varıncla 2 İnci gününden 8 inci saMb.
hına kadar muhtelif faadalarla Ye çoi1I 
ticlcletli olarak clevaın emqtir. Bu aar. 

(Sonu 2 incı sayı/ad•) 

Acıklı sarııntınıa olduju ,._deri 
'6Östeıea miri 

~-,ara her yıl Sulu hana 1. S 
liradan fazl para eriyor •• 

Bu büyük işi yalmz 18kahzıma1 idare ediyor - iki muta..-. 
bn elinden geçen sebze halka gelinciye kadar nasıl dejerlenr 

o...r,? - Bu yazıda bir toptancı nm görüşlerini ve dütüneelerlal 
okuyae aksınız. 

A nbra sel»se ve meyvaya yılda bır 
buçuk milyon lırayı •ta• bir para ve 
rir- insan sayısı 80 bine ydl n A• 
karanın bu sayıya göre ulusal aranle
rimize verdigi para hiç de çok sayıl· 
mH. Bır yurddaş bir yılda nıeyva ve 
sebze için apğı yukarı 19 lira veriyor 
d .... l:tır. 

Bu- aehe 1'4! meyva Aal:araya nere
lerden plir1 lıimler getirir! evımı e 
gelinciye kadar kaç sınıf matevassıtın 
elinden ıeçerl halka ucue, bol, temi• 
,,,.yvı ve aebH yedirmek i'in Mler 
yapmalıtla1 

"~•M~--.c:.u.a d• ı ıf'~ 
lık 4eıeceai, se,.Wlfl 
lıdır- Aabr•'nın yediği sebse ve mey· 
va miktarı bize öğretti ki: diJnyanın 



~:.YiFA 2 ULUS ! ! SONKANUN 1~35 cu,~ıA 
E E!2& 

D IŞAR DAN GEL E N SON DUYUML A R 
IAR lŞl 

Almanya Sar·ın payJaşılmasına 
razı olmıyacak 

Varşova, 10 (A.A.) - Kuryer Çer
.ani gazetesi Sar plebisitine memur al
aıan komiseri B. Bürkel ile yaptığı bir 
mülakatı n~sretmektedir. 

B. Bürkel, Almanyanın hiç bir veç
Jıile Sar'ın paylaşılmasına razı olmıya

cağını söyledikten sonra demiştir ki: 
"Statüko taraftarları bir tek rey ek

eeriyet kazanırlar a Sar'ın istiklaline 
btiyen itiraz etmiyeceğiz. Fakat At
manya'ya iltihak taraftarları hatta bir 
ttyle de olsa ekseriyet kazanırlarsa 

Sar'ın Almanyaya dönmesinde ısrar e-, 
leceğiz. 

Sar'da iki günde 1034 kişi 
rey verdi 

Sarbruk, 10 (A.A.) - 7 aonkinun 
-ihinden g aonkinun tarihine kadar 
hauai surette rey verenledn yekunu 
1034 e varmı§tır. Bunun 480 i hastane
le yatanlar, 360 ı hususi hizmetler me
tDurları ve 194 U de mahpualardır. Bun· 
Jarın sayısı hastahanedekiler dahil ol
madılı halde 2200 olmak lizım gelece· 
Jine göre reye ittirak nisbetinin zayıf 
olduğu bildirilmektedir. 

Sar·da yeni bir harli-.e 

Bertin, 10 (A.A.) - Sarbruk"da ay
nlma taraftarlarından bir grup alman 
cephesinin merkez binasına girerek 
kendi gazetelerini ıuraya buraya atma
la bllJlamışlardır. Kendileri binadan 
ııkmaya davet edilmeleri ilzerine teca
rize uğradıklarını aöyliyerek polise 
lıaber vermişlerdir. Zabıta binayı işgal 

jttmi§ ve yaptığı tahkikat sonucunda 
ayrılma taraftarlarının tertib ettikleri 
lrir plln karşısında bulunulduğu görill
clilğünden bunlardan yedisini tevkif et 
1Riştit. 

}"'on Papen Sar·a gidiyoı 
Viyana, ı O(A.A.) - Almanya el

sisi Fon Papen ile karısı plebisit'e iş
tirak etmek üzere bu akşam Viyana
dan Sarbrüken'e gitmil erdir. 

ılllRLEŞIK UEVLE1 LER'DE 

Bir gemi nıcselcsindt>n Amerik
0

a 
Mek .. iko' a tarziye 'e tazminat 

'erecek 
Va in ton, 10 (A.A.) - 1929 da bir 

:Ameri a kıyı koruma gemisi tar fın

ian b tırıl n im:ılone k ç kçı vapuru

JlUn ziy t m suliyeti h kında t h i· 

bt yarm u re Kan 1a ıle Amerı a 

tarafından t ıl edılen hakem kom 

7onu Amerık n n tarziye ve 25 bin do

lar tazmınclt -.crmesıne karar verm'ş· 

""· 
Amerika Lalıey adalet 

dhanma giri)Or 

Vaşington, 10 (.AA) - Ayan Dı

pn 1 ler komisyonu, Amerika'nın La

laey uluslararası adalet divanına gir
mesini bazı şartlar altında tasdik et· 
miftir. Komisyonun karar suretinde A

merikanın adalet divan.ııa girdiği an

cak bu divanın Amerika'nın alakadar 

bulunduğu hiç bir mesele hakkında A

merikanın muvafakati olmaksızın ka
ar veremiycceği yazılıdır. 

Ha,'Ptman-m aleyhinde bir 
şahitlik 

Flemington, 10 (A.A.) - Havpman-
• muhakemesinde doktor Kondon. 
Havptman'ın küçük Lindberg'in ia esi 
için para verdiği adam oldugunu kati 
elarak ıöylemi!tir. 

berika' dn bir çiftc,:i } edi kişi}i 
öldürdü 

Cincinnati, 10 (A.A.) - Kentuki 
•vleti içinde Mount Nernov'da, bir a
Ue kavt;ası esnasında, bir çiftçi yedi 
titiyi öldurmü§tür. Bu devlet içinde 
~le intikam cinayetleri ananevi bır 
İaaldedir. Polis k~tili ölaürmüştür. 

Roına anlaşmaları 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

ıirlerde bulunmaktadırlar. 

Ciyornale Ditalya gazetesi, bu .. n • 
laşmalann tamamen sıyasal olan mahi. ....... 
yetini l<aydederek Fransa'nın haly'ya 
nınli J,nd mda J.u'·ın cağ' h~' k nclak' hn 
bt!rleri tekzib ve lta!ya t~rafından bu 
hususta hiç b;r tcldif ya,ılm'ld,ğını ve 
yn;,ılmıyacağını bi!dınn•fctcdir. 

Lavoro Faliİı:ta gazct<>ıİ, bu anlaş -
m~lnrc!a, ltal aile K 'çJk itilaf ara5ıntla 
mü~tercl: çalı~ma İIT'k'lnını aça11 yeni 
bir Avrup:ı ııya :ısı enfhası gÖnnl'kte -
dir. 

Hay I~:nal'm ~aphğı i~ «·ri 
Hakanlar Hey(·ti onadı 

Paris, 10 (A.A.) - Bakanlar mec • 
lisi, Roma anlaşmalarını onamış ve 
Bay Laval'e onamak için anlaşma

ları meclise vcrm,.ğe izin vermiştir. 

' Macar görüşü 
Buaapeşte, 10 (A.A.) - Mv~ri'lta

nın Roma anlasma1an hakkındaki görü. 
şü yarı resmi olarak tac;rıh edilmclı:tc. 

dir. 
Macaistan, fransız • İtalyan a"llaş • 

m:ısından me'tlnun olnı .. kta b~rab•r, an. 
]asmanın Almanya'va tcs'Tli i suretiyle 
Avrupa'da tes:rli bir j .. birliği kurulma. 
sını dilemektedir. 

Roma anlaşmala n bırış yoliyle re -
viz"onizmi imkan dıs•11a crk.:>rmad·~ı 

için Mııca,.ist=1n'nın ac:.alrrd't h·•lfü;"l Pd'. 
1eb·len ta.Jil taraftan arn:ıclarma mL1 lıa. 

lif rleğildir: 
l. - Tarihi ve ı"ki m::ılu'Tiat dikl.: te 

alırarak sınıTlann tadili, 
2. - Fzcül':11e ulusal müdafaa iç' .'1 

hul uk müsaviliği, 
3. - Y2bancı memlek"tlerckki nıa

car azlıkları hukukunun garanti altına 
alınması. 

Bay La, al H11kanl·1 .. ne~H.:ne 

h'z~lıat w·-·li 

P:ıris, 1 O (A.A.) - Bl• ün top1~n'l • 
cak olan b:lk:ınt .... mı.c\'cı de B::ıy L1 • 
vaJ Fransa - İt~l}'a an ıı 1~ması h,k. 
kında izahat verecek ve dı~ sır::sa m~se 
1 1 rl te-kik ed'lccektir. 

P!t) J "\a} rf'IH'\ ri'~t' f'
0 

!°\O:' 

Paris. 10 (A.ft.) - B y L-::ıval P • 
r·s'e 'l(,arır v m ., B y F' n4 n'i z'ya • 
ret cd r k R .,.., g' iic:. ' ri h 1 ' h 
kenef' ine m~Hhı t v r n' onr1 c:-ı P y 
I..o'1ron'e bel ' ri verm: .... Bay I 'b. 

'k Ctfl1° t'r. 

I:ki 'ni k bul etınic:tir. 
B y Lav 1 y rın C n c'ye h r1.:k t 

e ı ktir. 

Roma konvşm~ 1 arı ve 
silah 1 arı bir akma işi 

Londra, 10 (A.A.) - Roma r smi 
tebliğinde bildirilen sil. hları bıra'cma 
isine dokunur sözler, bura •a bliyük bir 
dıkkat ile gözden geçiril. i tir. 

Bunda söylendiğine &Jre Paris ile 
Roma hiıkumetleri 11 birinci kanun 932 

de hukuk birliği beyanatına dayanarak 
hiç bir ulus s:Jahları bırakma i inde ü
zerine a!dıkları 6'ir taraflı bir hareket 

ile deği~tirme~elerini ileri sürmctte
dirler. Boyle bir şey olursa, iki hükü
met biribirlerine danışacaklardır. 

Bu beyanatın özü lngiltere'nin gö

rUtlerine uygundur. 1932 beyanatı Al

manya'nın umumi emniyet sistemi için
de hukuk birliğinden istifade edec-:gi
ni bildiriyordu. 

Amerika ve para ~ıyasaq. 

Vaşington, 10 (A.A.) - Bay Ruz
velt, Amerikanın uluslararası para ıı

yasası sahasında çabuk bir harekette 
bulunmağı dü~ündüğünü bildirmiştır. 

IŞt1izliğe çare 

Vaşington. 10 (A.A.) - Teksas de-
rr. krat saylavı bir takrir vererek, ış

sizlige çare olarak, Amerika'ya kanu
suz ol:ırak girmiş üç milyon ecnebinin 
derhal çıkarılmasını istemiştir. 

' 

DEG1ŞIK DUYUl\ILAH 
---------------------

Avustur} a 'ela te' kif eılilı·n 
nazil er 

Viyana, 10 (A.A.) - Jandarma yu
karı Avusturyadaki Reid İnnkreis'deki 
nazi mıntaka merkezine bir baskın yap· 
mış ve önderleri tevkif edilmiştir. 

A' rupa·) ı \ frika\ a bağlı~ at•ak 
tii ncl 

Madrid, 10 (A.A.) - Cibraltar bo
ğazı tüneli projesinin tetkikine memur 
komisyon toplanmış, Paris ve Londra
ya bir heyet gönderilmesine karar ver
miştir. Bu heyet fransız transafriken 
demiryolu kumpanyası ve Kahire • Kap 
hattını inşa tasavvurunda olan İngiliz 
kumpanyası ile müzakerede buluna
caktır. 

Berlin'de in~liz ve fran~ız ga
zeteleri gene toplalhrıldı 

Berlin, 10 (A.A.) - Havas: İngiliz 
ve fransrz gazetelerinin birçoğu top· 
Jattırılmı,tır. Toplantının, Sar hakkın
daki haberlerden ileri geldiği sanılmak
tadır. 

lngihere'nin bir ıeşebbiisü 
Londra, 10 (A.A.) - İngiliz hüldi

mcti Sar komisyonu Cenevrede toplan
dığı vakit bu toplantıya iştirak etmesi 
için Almanya nezdinde te,cbbüste bu
lunmuştur. 

Japon ~anayii ilf'rliyor 

Tokyo, 10 (A.A.) - Japonya 1934 
ue iki milyar bet yüz milyon metre pa
muk kumaş ihrac etmiştir ki, 1933 yı· 
lına nisbctle yüzde yirmi fazladır. Ja
ponya'nın suni ipek imalatı da bir on· 
ceki yıla bakarak yüzCJe elli artmr§ ve 
beş yiiz milyon kilqya çıkmıştır. 

~f akdonaı,rın bir hilrliric.i 

Londra, 10 (A.A.) - Başbakan,' rad
yo ile yapmış olduğu bir söylevde yüz 
bin!erce soyun toprağa dönmeleri için 
çalışıldığını bildirmiştir. 

Deyli 'reir;rdfın } azdığına göre bu 
proje İngiltere' le \.ıüyük bir canlılık 
uyandırmıştır. 

Proje bu i 'n "ökonomik,, dü kün
luğe uğramı yerlerde oturan 1 B0.000 
so a dokunac ını c termekteu·r. Oç, 
beş d nüm büyüklü6 ünd .. çi!tlikler ya
l 1 c k, bun ra 150, 200 kişilık grup-
11r yeri .. tirilecektir. H r gruba çiftlik 
y yı ını c ı t cek b'rer hoca -.erıle
ce t'r. Ç:fth için ne l.ıznnsa h umet 

HAVA VAZiYETi eırv,z 

DOZELIYO!'.. 
z:r at B t:ah1 gı meteoroloji ensd • 

tft ··nde~ al•'1.an ttı IGmata gÖi'e son 
24 s at içind yurdun Tra'{}'a ve E e 
abnl n va" h g"çmi tir. Yağış1ar Trak 
ya ve Ç:makkcıl,.'de kar ve fstanb ıl cev. 
r siyle Ege alanında ya~ mur şeklinde -
dir. Yurdun öteki yerlerinde h:ıva tama 
miylc açık geçm'ştir. 

Gece suhunctleri düne bal:arak 4 
derece ctrafın<'a olmak u~zcre yük el -
mi tir. En di° "k suhunetler Kars'ta sı
fırın altında 31, Erzurum'da 26, Sivas'. 
da 24. Kastamonu'da 23, Bolu'da 21, 
Ankara'da 17, Malatya'da 10 ve Edir. 
ne'de 1 derecededir. 

Edirne çevresi ve Orta Anadolu'nun 
Uşak, Isparta, Konya çevrelerinden ma 
ada yerler, doğu Anadolusu ve Karade. 
niz kıydarmda Rize cevresi kara örtü • 
lü'.iür. Karın kalınlığı Sarıkamış'ta 79, 
Kars'ta 41, Erzurwn'da 25, Afyon'da 
20 santim ve diğer yerlerde de 4 ila 12 
santimetre arasındadır. 

Iln~iin ayaktopn ma-:Jan yok 
Futbol heyeti ha Jnnlığından bize 

bildir:ld'ğine göre havanın çok soğuk ol 
mnıı do!nyısiyle bu harta oynanacak 
olan il') r.ıktopu maçları geriye bırakıl -
mıştır. 

llulke\';n,le cuma çaylı dans 
loplanııları 

Hafkcvi üüzel sanatlar komitesinden: 
Cuma günleri saat 17,20 deki çayh 

dans toplantıları için H lkevinde yazı· 
h üyelerin akşamları komitemize gele· 
rek kartlarnı almaları 

LEIJ IST AN'D.A 

L<·lıistan'da bir tedhişçi 
yakalandı 

Varşova, 10 (A.A.) - Polis Mon
gol komünisti 1ssak adında birini tev
kif etmiştir. Kendisine balı tüccarı sü
sü veren 1ssak beyaz rus alaylarında 
Mançurinin istiklali için çalışmış ve 
sonra Çini bolşevikleştirme çetelerine 
dahil olmuştu. Suçlu Lehistana bir vn
zif e ile gelmic;tir. 

Yi tüJ ni'hri tamamt>n dondu 

Varşova, 10 (A.A.) - Vistül nehri 
bütiin boyunca donmuştur. Danzig li

manı da buzlarla örtülmüştür. Vapur
lar hemen hemen hareketsiz kalmışlar
dır. 

SOVYETLElt HIRLl(;INBE 

lzvestiya'nm bir tekzibi 
Moskova, 10 (A.A.) - Royter ajan-

sı geçen gün Hanka aölü civarında 

Mançukoyu Rusya'ya birle§tİrcn gizli 

bir tünel bulunduğunu ve japon kuv· 

vetlcrinin takib ettiği şakilerin buradan 
sovyet arazisine sığındıklarını bildir
miştir. 

İzveı;tiya gazetesi bu haberin bazı 
Harbin membalarının yeni bir uydur

ma:;ı ulduğunu yazdıktan sonra, Mos
kova mehafilinin Royter ajansının böy
le manasız şeyleri nakletmesini çok ga
rib buldukla.nnı ilave etmektedir. 

Hus)a'tla hir clenıir~oh: 
kaza~r claha 

Londra, 10 (A.A.) - Moskova'dan 
celen bir habere göre Rostovond'ln'dan 
bir demiryolu kazası daha olmuş, altı ki 
şi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştır. 

Bu hafta için Sovyet RıJsya'da bu • 
nunla ikinci demiryolu kazası olmuş 

oluyor. 

Sar~ıntının yaptığı 
zarar l>iiyüktür 

(Başı l irıci sayıfads) 

ıınblnr"an Bal kesir merkezinde 12 ev 
1 m•n, Erd ... k m k ... ziyle Gundo:Tdu, 
U aklar, Turıon, Paş:ılimanr, Avıa, Ek'n 
l'k AYr Jı, Harmanlı, Poyrazlı, ve TüT 
ket: k"yl inde 354 ev tamamen, 922 ev 

1 ı men y kJmıı, beı innn ölm · 11 14 in. 
sa ve 3'" luyv n y 1 n: ı , Marm ra 
Ad ıt da ise oturul '!)Je~k tek b'r ev 
k im mı tır. Ad fard ki ( l..ik tzed •c -
1 c hava ı ~· dd ti do'ayrı"yle m t r • 

1 L e k ve s ·re önd il edi •in • 
c! .. n ilk ve ç k yardnnl r Ba dırma'da 
b lun n An ha vapuru ile y pılmı tır. 
Bal esir ";r yet n"lfıa daire iyle Edre
mit' d- bulunan çad rlar kamilen sarıın. 
tı y rine gönd r'lmiştir. Ek'nl'k, A\• a, 
ve Pn!!alimanr köylerine Antalya vapur:J 
ile g· d"'n heyet hrtrnadan karnya henüz 
çıkam<ıdı~ı için hak ki hasar ve ihtiya~ 
teıbit ed'lememi~tir. 

Gene Dahiliye Veh.lliğine gelen ha. 
berlere nazaranı Bursa'daki z"lzele de 
nyın dördüncü nlcşamı saat 16.5 da ve 
18, 15 te §İddetli "ki sarsıntt halinde kay
d .. dil:ni~, Mudanya'nın Tirilya nahiye. 
sinde de bir evin bacası yıkılmı~br. 

Çanakkale'de aym 4 Üncü gü. 
nü ik ·si §İddetli we ikisi hafif 
olmak üzere dört aarımb olmut ve 
vilayet merkezinde bazı ewlerin davarla. 
rı çatlanuıtır. Gel'bolu kazasında 8 ev 
çökmiiştiir, za .. ar 15 bin lira tahmin 
edilmektedir. l..apseki'nin Bayramiç na. 
biye merkezindeki çeşmelerin aı ları ta. 
mamen çekilmiştir. Biga'mn Dirnekota 
nahiyesinin Ambaraba köyünün Camisi, 
Karabiga'da bir ev ve bir mağaza k11 • 
men, Karlı köyünde bir samani kla iki 
minare ve bazı bacalar tamamen yıkıl -
mıştır. insan ve hayvnn zayiata yoktur. 
Edim,.'de aym 4 üncü günü fasılalı üç, 
ve beıinci günü d~ 2 sarsıntı olmuıtur. 
Bu snrımtılann ikisi tiddetli olmakla 
beraber zarar ycktur. 

Mnniıa'nın Dem:rci kazaıırda ayın 
4 ünde biri ,iddetli diğeri hafif olmak 
üzere iki, ve gene aynı günde Gördes 
kaz.asında da ıiddetli iki sa,.sıntı olmuş 
ve bir hasar yapmamıştır. lzm'r'de y~l. 
nız Ödemiı mıntakasmda bir ilci sa,.~1n
tı hissedilmiıse de zarar yapmamıştn . 

Bay T. R. Aras 
Cenevrede 
(Başı ı. inre sayı/ada) 

ye'nin halledilecek birçok meseleleri oL 
duğu 1925 denberi Türkiye Cürnhuriyeo 
ti Dış sıyasasmın ba§ında bulunmakta.. 
dn'. O, Türkiye sıyasasma aklıselimi ve 
bir devlet olarak sonuna ermiş ve fakıtt 
Atntü•k tarafından ulus olarak yüksel. 
tilmi1 bulunan eski imparatoTluğun bü. 
tün usullerind"n k"ndini kurhmuş hir 
reali,.m getirmiştir. 

It:ıy Rii~tü Aras'ın bütün çalışması

nın !-;ışında Avrupa'da ve Asya'da b:i -

tün kt'mşular'a barış fikri b•ılunmakta. 
dn·. 

P.ny Dimitriycviç bundan sonra 8. 
Te"fil' Rüştü Aras'ın l>Arııı temin ve 
muha!nza için ıimdiye kadar Avrupa 
merkezlerine ve CeneVTC'ye yapbğr .._ 
yısı:ıı 11ev11hatları hatırlatarak diyor ki: 

''-Bay Tevfik Rüştü Arns, mem • 
lekctine on;\ barışı temin için yaptrğı 

hİ'zmctle beraber aynı zamanda gerek 
Avrupa'da gerek Aıyada genel ban"a 
da hizmet etmiştir. tnuslftr kunımun-'a. 
ki ~.alı~ması ve belagati ikna cde.cidir ve 
daim" h"n~ '''·-·--'~- ,...fil..,Pm olmu1t-ır. 

Nihavc. v:ç, 8. Tevfik 
Rüştü Aras'ın Sovyet Ruıya, Lch:ıta:-ı, 

Çel•oslov?.kya, Romanya, Yuğoılavya 

ve Türkiye tararındı.n İmza edilen müte. 

arrızın tarifi andlaşmasınrn yapılmasın. 
daki rolünü kayddmdde ve Ankara ıe
yahab sırasında kendisiyle yaptığı mü. 
lakatı hatırlamaktadır. T ürkiye dıtan 

i,ler bakanı, bu malakat sırasında, As -
yadan çok daha ziyade Avnapa'ya aid 
bulunan Türkiye'nin Balkanlar mınta. 

kasında barııa hizmet etmek hal.kında -
ki kati arzusu üzeTinde ısrar etmiştir. 

T. R. Aras Cenevre yolunda 
Belgrad, 10 (A.A.) - Türkiye Dı· 

şan tııu Bakaıu Bay Tevfik Rüftü A· 
ras Bay Yevtiç ile iki memlek~ti ala. 

kadar eden meseleler hakkında görü1· 

tükten sonra dl!n akşam Cenevreye ha

reket etmiştir. 

-
AnJ{ara Radyosu 
Diın akşam Ankara radyosunda prog 

ram mucibince Necib Fazıl ş irleindcn 

bir kaçınt o :udu. Arkası dan m zik 
dinkndi. Bunlardan ba 1 a Ankara P -
las ork strasına mensub san tkarlard n 
Mar. l Bi radyoya uygun gu el ne li 
ve kıvr: . b·r s e fran ız mıizıkol şar. 
ki nn n b' ç p rça okudu ark 
dan g ne An P 1 s orkestra 
m nsub s.:ınatk rl rdan Mazar'k ve G 
ti Viy na m" ikol f'larkıl nndan kar 
1ı duo yaptıl r iki esle söyl ikleri bu 
ş r d ra piyanoda Marsel Bi refakat 
etti ve çok al ka, zevkle dinlendi. Son. 
ra matbuat raporu okundu. Ve gene 
Ankara Palas orkestrası dinlenerek ve 
ajans haberleri okunarak program ta • 

mamlandı. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
1 - Dam; musikisi 
2 - Çocuklara masal 
3 - Musiki; Haydem'den Trıyo 

Piyanoda Ulvi Cemal, Keman • 
da Necdet Remzi, viyolonselde 
Edib S id. 

4 - Ev kadınına öğütler 

5 - Müzik Skadatti'den parçalar pı. 

yanoda Ferhunde Ulvi 
6 - Ajans haberleri 

Sufoıt ,.c mart konrenJanı 
~ ~iinıriiklf>.re bildirildi 

Gümrükler Umum Müdürlüğü §U • 

bat ve mart aylanna aid kontenjan tev

ziatını dün telyazm ile gümrüklere biL 

dirmHir. 

ÇOCU ' ESiRGEME KURUMUNA 
YARDIM EDENLER 

Konya savlavı Bay Naim evinden 6 
parca e y~, Miym"'r Bay Bedri evinden 
29 parca esya, f 5 Bankası Hukuk mü -
şaviri Bay Şevket 9 parça eşva, it Ban. 
kast m ns ıcat f 1u'kası M .. dürü B y 
Sür yya 5 pa ca e~a'yı Çocuk Esirr. -
me Kurumu gerıel merkezine b:ığrş'a -
mı l rdır. Genel Mf'rkez bu hayırsever 
sayın Ba\ lara aç k teşekkürlerini sunar 
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Lloycl Gcoı·gc'uıı 

o va1izmi 
"' 

l ngiltcre'de şimdi, sıyasal dedikodu. 
farın ortasında Lloyd George duruyor. 
Cihan buhram bir yandan serbest tica • 
reti ortadan kaldırırken bir yandan da 
İngiliz liberalliğini eriterek gülüne bir 
hale sokmuştur. Öyle ki bugün lngilte. 
re'de, ele söze gelir sıyasnl fırka olarak 
bir muhafazal<arlar bir de İşçi fırkası 

vardır. Liberallerin adı bile, artık "libe· 
raller., diye değil "Simonist,. ler, "Sa. 
muelist., ler diye anılıyor. Liberal Lloyd 
Georr '-ı r"Hnce, onun böyle acıklı bir 
duruma girmiş bir fırkanın içinde otu • 
ramıyacağı kolaylıkla anlaşılır. O zaten, 
bir kaç yıl var ki, acunun hazan sinirli, 
bazan ıinik hazan da gerçekten eğlen • 
celi bir ıeyircisi olmuştu. Acunun gidi
şine yahud gidişatına şöyle bir bakarak, 
kaleme sarılmak, beş on makale birden 
yazmak ve bunları opera mundi'de lcü • 
tüğe yazdırarak birkaç dil Üzerinden 
birkaç matbuatta birden çıkartmak, yap. 
tığı İ§lerin hemen en bellibaşlm idi. Bü. 
tün bu yazılarında da bir defasında ol· 
sun şaımadan t ngiltere ve İngiliz hü • 
kümeti ile muntazaman alay etmeği 

adet edinmi§ti. Hele İngiliz başbakanı 

Mac Donald'ı dönüp şurasından alaya 
almak dönüp burasından tartaklamak, 
Lloyd George'un bir çocuk neşesi ve bir 
mahalle çocuğu şiretliği ile seve seve 
yaptığı bir şeydi. 

işte, Rcunun bu boşta dolaşan poli. 
tikacısı, acunun biri ötekinden çapra • 
tık işleri ortasında canlı, civelek bir az 
da zevzek bir seyirci gibi kalan bu ihti· 
yar, İngiliz muhafazakarlarının ekseı·i • 
yetine dayanan bugünkü "ulusal kabi • 
ne,, nin sıyaaa bakımından iflaı ettiğini 
ve İngiliz İmparatorluğunu bundan son. 
ra ancak ıol ve soıialist bir hükumetin 
kurtarabileceğini avazı çıktığı kadar 
acuna haykırıyor. Ve bir programa bir 
yeni fırka yapmıya, işçi fıkası ile anla • 
tarak bir hükumet kurmağa hazırlanı • 
yor. 1 ngiltere bankasını llberal bir mü. 
euesc halinden çıkararak devlet kont • 
rolu altında çalı~ır bir kurum haline ge· 
linnck iatiyor. Ve Rooscvelt'in yaptık. 
tarını beğendiğini ve onlara benzer şey. 
ler yapmanın 1 ngiltere için de gerekti • 
ğini ileri sürüyor. 

Lloyd George, hazırlıklarını başara
cak mıdır? Manchester mektebi yıkıl. 

aıktan sonra, İngiliz ökonomiıini gene o 
mektebin bir çömezi mi kurtaracakdır? 
Bunu sanamayız. Şu var ki, New Deal. 
'in lngiltereye tesir yapmağa başladığı 
Ye önümüzdeki seçimde lnigltere'de ik. 
tıdarın Rncak ıosyalistçe bir programla 
eld~ edilebileceği dıtha şimdiden anlaşıl· 
nı;lc•adır. Lloyd George bunu gerçeğe 

Ç~";ı ecck k dar ciddi değildir ama bu • 
nun çığırtkanlığını yapacak kadar kula. 
ğıdelik ve oportünisttir. 

1 şte onun yapmak istediği sosyaliz. 
min anlamı, şimdilik bu kadardır. 

BURHAN BELGE 

Dışarı ülkelet·den yurdumuza gelen. 

lerin beraberleinde gefüecekleri 25 lit·a 
dan fo:da tük parasının yurda sokulma. 
sı hakkındaki kararnamenin tatbiki sı • 

rnsında bzı giimrükler bu kararı ecnebi 

paralarına da şamil sanarak mal almak 
''e yahud şnhsi işlerini görmek için dışa 
rı ülkeden gelenlerin beraberleı·inde ge
tirdikleri yabanrı para ve kam • 
b;yosunu da makbuz mukabilr.tde ema. 
neten alıkoydukları yapılan şikiı.yetler. 

den anlaşıldığından Maliye Bakanhğı 

gümrüklere bir tamim göndermiş ve hu 
dud gümrüklerince bu huıuıta yaµıla· 
cak muLlmelenin yolcunun ilk gümrüğr. 
geldiğinde beraberinde getirdiği parn1n. 
rın cins ve mikcLırını pasaportuna ka • 
Yit ve işaret etmekten ibaret olduğun • 
dan gerek yolcu beraberinde gerek pos· 
tn ile getirtilen türk paasiyle yabancı 

para ve lrnmbiyosunun yut da sokulma • 
sının kayıtsız ve şartsız serbest oldu[;u. 
nu bildirmiştir. 

Sii m•r B· nk Gı·ıwl '\liifHirii 

Sümer Banl· Genel Müdürü B"ly Nu. 
rullah Esad dün akşamki trenle l zmit'e 
gitmiştir. hmit'de knı::ıt fabrikası inşa. 
ntını görc!:ikten sonra lstanb•ıl'a gide· 
c ·: ve anlı "'Ü ii Arkıı,-.ı'ya dönmüş bu. 
lunacaktır. 

ULUS SAYIFA ~ 

ı iç DUYUMLAR 
İ tanhul vali 
nıuavinliği 

İstanbul vali muavinliği veka· 
letine mülkiye müfettişlerinden 
Bay Rükneddin'in tayini ali tasdi
ke arzedilmiştir. l{ültür Bal{aııımı

zın bir lıildirisi 
İstanbul, 10 (Telefon) 

Kültür Bakanı Bay Abidin Öz. 
men bugün lstanbul'a geldi ve 
kültür işleri hakkında ~unları söy
ledi: 

''- Şimdilik Ankara' da üniver
site kurulmasından önce bir tarih 
ve coğrafya fakültesi tesisi ıçın 
tetkikat yapıyoruz. Bu hususta 
Kültür Bakanlığı uğraştığı gibi 
ilmi bir heyet de çalışıyor. lstan
bul Üniversitesindeki alakadar 
ilim adamlarının da bu fakülte 
için fikirlerini sorduk. Önümüz
deki ders yılı başında Ankara' da 
tarih ve coğrafya fakültesinin a
çılmasına çalışılacaktır. Bu fakül
te memleket tarih ve coğrafyası 
için çok faydalı olacaktır. Yeni 
yıl kültür bütçesi projesi geçen 
senelerden daha kabarık olarak 
on bir buçuk milyon lira kadar· 
dır. Bu para ile İstanbul Üniver
sitesinin eksikleri tamamlanacak 
yeni binalar yapılacak ve fakülte
lerin laboratuvarları ve ders alet
leri tamamlanacaktır. Üniversite 
kadrosu tamamdır. 

Liselerde yeni imtihan talimat
namesinin bu yıl tatbikine başla
nacaktır. Talimatname mekteble
re bildirilmiştir. Bu talimatname 
ile eski imtihan şekli değişmekte 
sınıf imtihanları kabul edilmekte
dir. Orta okulu ve liseyi bitiren 
her talebe bakalorya imtihanına 
mecbur tutulmıyacak yalnız yük
sek bir okula üniversiteye girmek 
istiyen talebe bakalorya imtihanı 
geçirecektir. Bakaloryasız lise me
zunları kanunen lise mezunu sa
yılacaklar askerlik memurluk gi: 
bi işlerde bu haklardan istifade 
edeceklerdir. 

Önümüzdeki ders yılında yeni 
okul açılacak bazı okullara şube
ler ilave edilecektir. Fırka Gru
bunda tetkik edilmekte olan bir 
ilk tedrisat meselesi vardır. Bu 
meselenin yeni tetkiki bittikten 
sonra ilk tedrisat verimi, talebe
nin durumunu, ders programları, 

tedrisat müddeti ve saire hakkın
da kararlar verilecektir. Bu da 
ancak yeni kurultayın seçımm
den sonra kabil olacaktır. O va
kitten evel orta tedrisat müesses"!
lerinde genel bir değişiklik mev
zubahs olamaz. Lise tahsilinin 12 
seneye çıkarılması ~imdilik düşü
nülmiyor. 

Bu yıl başında Muallim Okul
larının bir kTSmınm kapatıldığı 
veya kapatılacağı doğru değildir. 
Yalnız bu yılbaşında iki muallim 
okulu diğer muallim okullariyle 
birleştirilmiştir. Muallim okulla
rında tatbikat müddeti iki yıla 
çıkarılmış fakat mezunlarına üni
versiteye girmek öneni verilme
miştir. 

n. Pd .. <·r d"r"'l<'dne de' am 
••flivor 

İstanbul, 10 (T~lefon) - C. H. 
Fırkası Genel Katibi Bay Receb 
Peker bugün üniversite inkılab 
kürsüsünde derslerine devam etti. 
Derste Kültür Bakanı, Üniversite 
Rektörü hazır bulunmuştur. Bc>y 
Receb Peker cumartesi günü de 
dersini verecek ve pazar günü An
knra'ya gelecektir. 

Etrhha ocla ... ına hor<:larım 
n•rmi n·nler 

"' 
İstanbul, 10 (Telefon) - Etıh

bn od:ısma 929 danberi borcları
m üdemiyen do!dor ve diş tabib
ler" nden 120 kişi icraya verilmiş· 
lir. 

) ıınani ... tan ·da l'rmı·nıİ parı·iği 
lmılml lrnridıu· ('lkarıı.lı 

İstanbul, 10 (Telefon) - Ati
na'clan 10 tarihiyle bildiriliyor: 
Ermeni Başpeskoposu Karabet 
Mazlumyamn evrakını tetkik eden 
hevet kendisinin hudud dışma çı· 
~a~dmasına karar vermi§tir 

Adaı)azarında l{aza · İl{inci müııtehib se-
ya uğrayan llir Ro- çipıi yaklaşıyor 

• 
ıncn tayyaresı 

Adapazarı, 10 (A.A) - Yılbaşı tati
linden istifade ederek sahibi olduğu 

spor tayyaresile Bükreşten Kap'a git· 
mek için yola çıkan dost Romanyanın 
tanınmı~ pilotlarından ve gene sporcu 
kızlardan avukat İrina Buranya ile 
profesör rasıt İvonoviç Eskişehire gi • 
derken tayyarenin ya~ manometresinin 
eyi işlememesinden zehrimizin Sakarya 
sahilinde boş bir alana inmele mecbur 
olmuşlar. İnerken aalnm havanın tipili 
olmasından alan kenarındaki sedde ha· 
fif çarpan tayyarenin pervane, kanad 
ve tekerleği sakatlanmakla yollarından 
kalmışlardır. Belediyemizin konuğu o· 
larak dört gün kalan tayyareciler, ta
miratı yapılmak üzere tayyareyi trene 
koyduraark akşam Eskişehire hareket 
ettiler 

Konuklar istasyonda kendilerini 'll· 

ğurlayan büyük bir halk kütle~ine mi· 
safirlikleri müddetince hükumet, bele· 
diye ve halktan gördükleri çok samimı 
alaka ve sevgiden pek memnun kaldık· 
!arını ve hiç bir yabancılık hissetme· 
diklerini anlatırlarken sarsılmaz bir şe· 
kilde kurulan türk - romen dostluğu· 
nun yarattıği derin sevgi hislerini gör· 
mekle büyük zevk duyduklarını söyle· 
mişlerdir. Tayyareciler Eskişehir tay. 
yare fabrikasında tayyarenin tamiri bit· 
tikten sonra Kap seyahatine devam e· 
deccklerdir. 

Bay Hüsrev'iıı 
soyadı 

Atatürk eski Tahran Büyük Elçiıi 

sayın Bay Hüsrev'e kurtuluı aavatı 11. 

raıında büyük vazife gönnü' olduğu ye 
re izafetle Gerede ıoy adını vermiştir. 

Soyadı için bir 
talimatanme 

içeri itler Bakanlığr ıoy adı nizamna· 
mesinin tatbikatında kar§ılaşılacak bir 
takım güçlükler olduğuna bakarak bu 
güçlükltri kaldırmak Üzere hazırladığı 

talimatnameyi vilayetlere göndermİ!tİr. 

Balkan ökonomi konsevi. 
dağıldı 

İstanbul, 10 (Telefon) - Ati
na'dan 10 tarihiyle bildiriliyor: 
Balkan ökonomi konseyinin dağıl
ması münasebetiyle Papanastasi
yu murahhaslar şerefine Balkan 
konferans merkezinde bir resmi 
kabul yapmış ve resmi kabulde 
murahhaslarla Başbakan ve Ha
riciye Bakanı bulunmuşlardU". Ak
sam da murahhaslar serefine bir . ~ 

yemek veramiştir ve bu yemekte 
Lürk murahhası Bay Hasan bir 
söylev söylemiş, gördükleri eyı 
kabule teşekkür etmiştir. 

Ytıııanislan"da kı"' .. 
lstanbul, 10 (Telefon) - Ati. 

na' dan 10 tarihiyle bildiriliyor: 
T esalya ve diğer mıntakalarda kış 
fazladır. Mütemadiyen kar yağr
yor. Selanik · Atina arasında tel
graf telef on muhaberatı kesilmiş
tir. 

.Akıl Hıf zı-.-.ılılıa Kunımmuııı 
lop1an11 ... , 

Yurdun her yanında ikinci müntc • 
hip seçimi için ıınıklıklar yapılıp dur • 
maktadır .• Bu seçimin ayın yirmisinde 
her yanda ve bir günde yapılması ka • 
rarlaıtırılmıştır. Ankara merkez kazası. 
nın seçeceği ikinci müntehib sayısı iki 
yüzü bulmaktadır. Fırkamızın ilan ede
ceği ikinci müntehab namzedlcri liste • 
lerinde pek çok bayanlar bulunacaktır. 

Buğday satışı işleri teftiş 

ediliyor 
lıtanhul, 10 (Telefon) - Zira· 

at Bankasında buğday satış itleri
ni tetkik eden Ziraat Bakanlığı 

Müsteşarı Bay Atıf Bugün tunları 
söyledi: 

"- Burada sadece buğday İŞ· 
lerinin teftişiyle uğraşıyorum. Bu 
teftişlerde müspet neticeler yok· 
tur. Şimdiki halde vesikalara ve 
malumata müracaatla iktifa edi
yorum. T etkikatımız daha ziya
de buğdayın satışı ve un haline 
getirilmiş k11ımları üzerindedir. 
Ortada yapılmış fena bir iş olup 
olmadığı veya bu yoldaki iddiala
rın doğru olup olmadığı ancak bu 
işlerin tetkiki neticesinde anlaşı
lacaktır. Şimdilik isticvab edile
cek hiç kimse yoktur. Yalnız ba
zı işler için bazı kimselerin ma
lumatına müracaat edilmiştir.,, 

İran'ın uyuşturucü mad
deler inhisarina bir 

müracaatı 

fstanbul, 10 (Telefon) - Uyuş
turucu maddeler inhisariyle ko
nuşmak için latanbul'a İrandan 
iki murahhas gelmiştir. Ve inhi
sarlar idaresiyle konuşmağa baş· 
lamıılardır. Alınan haberlere gÖ· 

re bu murahhaslar inhisar idaresi· 
ne İran afyonlarmm da türk • yu
goslav afyonlariyle beraber satıl
masını teklif etmişler ve bu teklif 
bugün inhisar idaresinde yugos
la v murahhasının huzuriyle konu
şulmuttur. Yakın Şark'ta başlıca 
afyon müstahsili olan bu üç mem· 
leketin satış birliği yapmaları mü
him bir hadise telakki edilmekte· 
dir. 

Kırrmzıay ilk okul çocuk
.... larrna yemek vermeğe 

başladı 

İstanbul, 10 (Telefon) - Kır
mızı Ay İstanbul ilk okullarında
ki çocukların giindüz yemekleri
ni vermeğe başladı. Yemek ver· 
mek işine Çocuk Esirgeme Kuru
munun kolları da yardım etmek
tedir. Yardım işlerini içeri İşler 
Bakam Bay Şükrü Kaya'nm ls
tanbul' da iken verdiği direktifle
re göre organize edilmiştir. 

Şimdilik 2000 kadar çocuğa 
yemek veriliyor. Yakında bütün 
ilk okullardaki fakir çocuklara 
yemek verilecektir. 

Huğda~ l konuna Kanununun 

İ:;r.afmaruc..;i lıazırlamyor 

Maliye bakanlığı buğdayı ko
ruma resmi kanununa ek kanu· 
nun tatbik suretini gösteren bir 
izAhname hazırlamaktadır. 

İki in~iliz kruvazörü 
f'4lıtnhuldan geçti 

lıtl\nbul, 10 (A.A.) - İngiliz oo .• 
nanmasına menıub Landon kruva:r.örü 
ile o tipte diğer bir kruvazör, bu aabah 
10 da Tuna limanlarına gitmek üze,.._ 
limanımızdan Karadeniz' e geçmitletdiP. 
Gemiler ayın 17 sinde dönecekler n li
manımızda iki gün kalacaklardır. 

A~kt·ri la) inat ve yem kama
mmcla yapılan tadilat 

Askeri tayinat ve yem kanu
nunun 1 l, 12, 13, 15, 18, 20 ve 22 
ili 32 inci maddelerini değiıtiren 
bir kanun layihası hazırlanmııtır. 
Layihanın bir maddesine göre 
bayramlarda ve resmi tenliklerde 
askeri mekteb talebesile asker ve 
jandarmalara kanuni istihkakla
rından başka munzam olarak 100 
gram et, 200 gram pirinç, 40 gram 
sadeyağ ve 60 gram teker verile
cektir. 

Borclnnıhnlan muhacirler 
Yeni iskan kanununun neşrin

den önce mübadillere ve muhacir
lere iskan haddi içinde verilmiş o
lan toprakların ve yapıların iıka~ 
kanununa göre 28 yıl müddetle 
borclandll'ılmayıp daha az müd· 
detle borclandınldığı anlatddıiın. 
dan iskan umum müdürlüğü va
liliklere bir tamim yaparak iıkin 
kanununun neşrinden önce muha
cirlere iskan haddi içinde Yeril. 
mit olan yapı ve toprakların da 
8 yıldan sonra 20 yılda aranmast 
ve buna göre muamele yapılması 
bildirilmiş ve bu müddetten daha 
az bir müddetle borclandrrılanlar 
veya borclandırılmak iatiyenler 
varsa bu tarzda muamelelerinin 
düzeltilmesi istenmittir. 

Anl{arada 
kayak:cıJıh 

Bayram tatilinde Yüksek Ziraat Enı 
titi.isü okurları kıs ~porları için !lpor o· 
kutnaı Bay (Ridel) ve kış sporlan 
kaptanı Bay Sadık'ın başkanlığı altın
da ayın 6 ıncı pazar günü Dikmen te
pe !erini aşarak Emir gölüne kadar 
uzun bir kayak yürüyüjU yapmışlar ve 
dönüşte ekzersiz alanlarını tesbit et· 
mişlerdir. Pazartesi günü Ankara GıC'lc 
lerbirliği kayakcılariyle enstitü kayak
cıları tcsbit edilen alanda Bay (Ri -
del) in başkanlığı altında ckzersiz yap· 
mıslar ve bu suretle Ankara kayakcıla
riyle enc;titü kayakcıları birbirlerini ta 
nımışlardır. Ankara'ya dönüş pek eg· 
lenceli olmuş. mchtablı gecede bir ekip 
Bay (Ridcl) in başkanlığı altında Dik
menden, bir ekip de Bay Sadıkın bas

kanlığ altnda Gazi Orman çiftliği isti· 
kametinden Ankaraya gelmişlerdir. Ak· 
şam yemeklerini nakıs on iki derece ol 

masına rağmen Dikmen bağlarında ye· 
mişlerdir. Bugün bir ekip Elma dağı· 
na çıkacaktır. 

İstanbul, 10 (Telefon) - Bu
gün Akıl Hıfzıssıhha lrnrumu 
Hnlkevinde toplandı. Toplantıda 
F ahrettin Kerim Gökay uluslara
rası akıl hıfzıssıhhası koruma ku· 
rumlarının çalışmaları hakkındaki 
raporu ile Dr. Aliye Rıza ile yap· 
hğı denemelere aid bir rnporu O· 

kudu, sonra Dr. Hüseyin Kenan, 
Zati ve Cevadm hazırladıkları tez
ler münakaşa edildi. Bavr:ımda kayak sporları yapan Yiiksek Zira:ıt J!.:rıst1t.ı•;' enc'eri 



SAYIFA ... 

Asya l{arşısmda 
Japonya 

Tokyo'dan Litereri Daycest mecmu. 
uına yazılryor: 

,. Japonya niçin Asya topraklarma 
iuvvet gönderiyor?,, 

Bu sorguyu japon dışanişler bakan
bğmda istihbarat şubesi §Cfliğini ya· 
pan ve memleketine bu sahada birçok 
hlmıetler görmilı olan Eiji Amau'ya 
eorduk. 

Eyi dUşUnUr, Japonya'yı eyi tanır 
•ıre açık konuıur bir adam olan bu zat. 
bu ıorguya ıu cevabı verdi : 

- Sıyaaal ökonomLk, ltrateji.k ve 
hayati birçok sebebler Japonyayı yakı
aında bulunan Asya topraklarına ıUr· 

111ll§tUr. 
Tarihimidn ilk dewelerlnde Kora 

Janmadaıı Çin unatmm, Çin kültUril
nlln eıı parlak nümunelerini veren bir 
yerdi. O dereceye kadar ki bu parlak 
!rUltUr ve sanat ihtişamı Japonları te. 
ılr altmda bırakıyordu. 

'Fakat on Uçtindl uırda bu vaziyet 
Ctctlf tL Kubilay Harun kumandası al • 
tında bulunan mongol orduları Japon. 
pyı istila etmek için Kora yanm ada • 
Jım bir koridor gibi .kullanmala kalk!f
Ular. 

Bu ordular Kuy§u kryılarına kadar 
llerlcdilerse <le japonlar tarafından 

mağlCib edilidler. Son umanlarda ite 
Rusya'nm Kora'y fazlaca ulnştırmaaı 
mak şarkta barm bozmak ve Japonya
J1 Rusya ile savapağa ıUrUklcmiıtl 

Bu yarını adanın stratejik ehemmi
yeti aşikardır. Japonya Kora'yı aldı. 

ÇUnkil burasmm dilşman ellerinde bu· 
lunması Japonya için her zaman bU. 
yük bir tehlike tetkil cdebtlirdi. 

Bu bahis il.zerinde daha hayati ba
~ mUlahazalar da yürütülebilir. Me-
1eli japonlarm gittikçe btlyümekte ol
duklarını düıilnUnliz. Japonlar hem sa
yıca hem de enerji bakımından büyü· 
melrtedirler. Bu iki §ey için bir malı. 
rec aramak lazrmdır. Amerika, Kanada, 
Avusturalya, Yeni Zelanda ve sair yer· 
Jer japon muhaocretine kartı kapıları
nı kapamışlardır. Mançuri ise büyUyen 
Japonya'nın tutacağ ı tabii bir istika • 
met olmuştur. 

Devlet adamlarnnız bilhassa Marki 
Komura ökonomlk sebeblerle Mançurl· 
ye doğru genişlemek zaruretinde bu
lunduğumuzu etraflı bir surette izah 
ettiler. 

Çin - Japon savaşı neticesinde 
Mançuri'nin Lyao tung yarmıadasmı 
almıştık. Fakat baJta Rusya olduğu 

halde Uç Avrupa devleti, bizi onu geri 
Yerme - e mecbur ettiler. Daha sonra 

• Ruslarla savaştık ve kazandık. 
Biz, çinlilerin muvafakatile Rusya. 

nın Mançurideki haklarından birçoğu
na halef olduk. Mançurinin §imaline 
sı-kilen ruslar gizli Çin - Rus muahe
desinin icabı olarak, japonlar aleybin-
4!e daimi surette hareket etmekten ge· 
rl durmadılar. 

Bu suretle gerek hayat, gerek sıya-
18 ve gerek ökonomi bakımlarından 
Mançuri'ye japonların gözlerini çevlr. 
meleri icab etti. 

- Japonya Mançuri'de insani ve ta· 
lll olarak ne gibi fartlar buldu? 

- Orada birçok zorluklar bulduk. 
§imalde ruslarJa karşılaştık. Başka 

prb devletleri orada imtiyazlar istedi
ler. Bundan başka devamlı eşkiyalık 

•e kötü bir Çin idaresi de karşımızda 
idi. 

Mançuri'de ]aponyanın önayak ol· 
duğu işler, Amerikada ve Kantldada 
lngilizce konu~an insanların yaptığı 

ribi midir 

- Japonyanm vaziyeti daha müş

kUldilr. Biz orada yalnız ziraati ve sa
nayii inkişaf ettirmek, bu suretle mem. 
kkete refah getirmek mecburiyetile 
kalmıyoruz. 

Karşımızda uluslararası bir takım 
gUçlilkler vardır. Amerikaya ve Kana
da'ya ilk gidenler orada sadece tabiat 
ile do -ur,mek zaruretinde idiler. Man
çuri e ı · giden japonlar ise tabiatla 
mile d n aşka içer"den ve dışarı-
dan n b"n ir zorlu la savaşmak za. 

e bulunuyorlar. 
- A a to raklarzna doiru genişle

mek zar ır tini duyan ]aponyanın Çin 
duvarlarınrn i risin do ~ru gitmeğc 

P' yır, 

lcr 

ULUS 

--
J Acun gazete 
~ -

e 
yu kurmağn sürüklemiştir. Fakat bü· 
yük duvarın ötesine geçmek için hiç 
bir sebeb yoktur. 

- Japonyanın bqtün Çin'i kendi 
idaresi altına alacağına dair söylenen 
s6zler için ne dersinizi' 

- Hepsi hayal mahsulüdür. Japon· 

va ve yahut herhangi bir devlet ta ..... 

Masallara kadar giren, "Seddı' Çin,, d~ .. 

bir kö§e 

fından bütün Çin'j almak için yapıla· 

cak bir teşebbüs neticesiz kalmağa 

mahkQ.mdur. Böyle bir şey çok paha. 

lıya mal olur. 

- Peki~ /ap<mya'nın bütiln 4sya 

Bu yazrda Japon görü~lcrı'ni anlatan 
Bay Eiji Amau 

üzerinde bakim olmak emeli hakkında
ki .Ozlerl 

- Japonya Asyada müstakil ve bil· 
ük devletlerden birisidir. Doğu Asya· 

!ifa uko'da japon sücl gfic1eri 

smdaki istikrarı temin için kendisine 
düşen vazifeyi ve mesuliycti gayet eyi 
bilir. 

Bazıları, Japonyayı Asya ulusları

nın uyanması ve yükselmesi isini ma
nen idare eden bir memleket olarak gö. 
rebilirler. Fakat filiyatta - yani sıya· 
ıml ve ökonomik olarak - Japonya ne 
Asya'yı idare eder, ne de böyle bir ida
reyi kafasından geçirir. 

- ]apcnya'nın bDtün Asyooa ve 

bilhassa Çin'deki vaziyeti 8teki A vru

pa devletlerinin va?.iyetinden ne su

retle ayrılır? 

- Bu ayrılık coğrafya bakımından

dır. Her millet, Çin'in istifade kaynak. 

larından kendine göre istifade eder. 

Fakat daima şurasını hatırınızda tutu

nuz t Çin'de vukua gelecek herhangi 

yolsuz bir hareket uzakta bulunan dev

letleri hi~ rahatsız etmediği halde Ja· 

ponya'yı derhal rahatsız eder ve aHika

landırır. Sonra aralarında ne kadar 
kavga, gürültü olursa olsun Çin ve Ja· 
pon ulusları aynı kandandırlar ve, do. 
ğunun iki eski ulusudurlar. Bu bakım
dan da Japonya'nın Çin'~ karşı duydu
ğu alaka garblılannki gibi objektif bir 
alaka değil, tamami1e sübjektif bir a· 
Jikadır. 

- Avrupa ve Aınerika talim ve ter
biyesi uzak ~arkta ne rol oynuyor; ba
nş mı yaptırıyor, savaş mı? 

- Meseleyi o .kadar yaymayınız. 

Bunun hakkında biribirinden farklı 

fikir ve mütalealar vardır. 

J. O. P. Bland gibi mUelliflerin 
yazdıkları, misyonerlerin verdiği rll. 

porlarla ta~an tabana zıdtır. Bununla 
beraber şurasını a~ıktan açrğa söyliye
biliriz ki garb usulü talim ve terbiye 
Çin'e s'ıyasal bir fayda vermemiş, ulu
sa birleşme ve el birliği öğretememiş· 

tir. Şimdi Çin'de başlıyan yeni hayat 
cereyanı, garb terbiyesinin iflas ettiği 
anlaşıldıktan sonra doğmuştur. 

- Çin'i ve yahut çinliyi tehdid eden 
bir tehlike varsa, nedir 

- Öyle bir şey yoktur. 

- Çı'n'in toprak bütünlüğü ve sıya-
sal istiklalinden kim mcsuldDr ve bun
ları kim temsil eder? 

- Japonya tarafından da resmen ta· 
nmmış olan Nankin hükOmeti. 

- Açık kapı sıyasas1 hakkında ne 
dersiniz? 

- Japonya bu mesele etrafındaki dü
şüncesini tekrar tekrar söylemiştir. Man 
çuko hükQmeti de bu fikirdedir. Çinde 
bulunan bütün devletlerin menfaatleri 
için açık kapı bm:.kılmalıdır. Fakat bu, 
her kim gelirse müsavi olarak istifade 
edecektir, demek değildir. Tabii bu is
tifadenin genişliği şahsi istidad ve li· 
yakate bağlıdır. 

- Çı'n'in istikrarını ve birliğini bıı 
kadar geciktiren sebeb nedir? 

- Bunun birçok sebeblerl vardır. 

Çinlilerin egoizmi en birinci sebe.btir. 

Çin'de birçok ırklar, birçok diller var

dır. Hele diyalekt'ler sayısızdır. 

CahUlik, yolsuzluk, muvasalasızhk 
Çin'in en büyük derdleridir. Bunun da 
tabii neticesi birçok mahallt hlikfimet
lerin kurulması, bunların biribirile uğ· 
raşması oluyor. Teşkilatlı ve kuvvetli 
bir hUkOmet kurmak için çok lüzumlu 
olan ulusal vicdan da Çin'de yoktur. 

- Japonya'nın garbtan şikayetleri 

var mıdır, varsa ba~lıca nelerdir? 

- Öyle belli başlı bir şikayetimiz 
yoktur. Yalnız ırkımıza karşı şüpheli 

bir gözle bakılmasından şikayetçiyiz. 
Par is barış konferansında ırkların 

müsavatı hakkındaki madde reddolun
du. Amerika bizi inciten bir ıkanun ~ı
kardı. 

Bu iki hadise ulusumuzun ve ırkı· 
mızın haysiyetine dokunur şeylerdir. 

-· Biz, bütün dünya üzerinde ticaret 

serbe tisi istiyoru.ı:. Japonlar barışı se
ven bir ulustur. 2000 yıllık tarihimizde 
biz, ancak iki defa savaş yapmı ızdır. 

Bunu hangi garb devleti söyliycbilir? 
Biz kendi adamızda kendi başımıza 

kalmaktan memnun bulunuyoruz. Fa· 
kat Avrupa, ıavaş tehlikesini burnu
muzun dibine kadar getirirse, tabii, 
bi.7 de silahlanmak zaruretinde kalırız. 

r 
·~nlaşması 

S sonkJn, n t rih'i Lö Mes:ıj~ Da~ 
tan ga u i.-ı ;, n: 

Karneci su1 lı mtı~_,sescsi 1''3 te 
300 sayıfalık b:r cild vücude geti en 
üç bültenini Balkan birliğine tahsis et
ti. Ru, 1930 da Atinacia ilk Balkan 
konferansının toplanmasından 9 şubat 
1934 te gene Atinada Balkan andlaş
masının imzasına kadar başarılmrş e. 
serin tarihçesidir. Balkan ulusları bir
liğinin ilk hararetli müteşebbislerin

den olan B. Papanastasyo'nun yazdığı 
bu kitabın merkezi fikri şu cümlelerin 
içindedir: 

"Yakınlaşmamızla, dar hotbinlikle· 
rimizin bitmeslle, sulhun pekiştiril

mesile, sıkı iş birliğimizle garb ulug. 
larına faydalı bir örnek vereceğiz ve 
bu suretle "Balkanik,, tabiri daha in.. 
sani ve daha medenileştirici bir mana 
alacaktır.,, 

Bunlar boş sözler değildir. Balkan 
anlaşmasının istişari konseyi ıu daki· 
kada Atinada toplanmıştır ve ııyasal 

yakınlaşmanın tamaml~ıcısı olacak ö
konomik menfaatler yakınla~masının 

esaslarını kuruyor. İki ay önce Anka • 
rada ve gelecek mayısa kadar ikinci 
defa olarak Ankarada, sonra Bükrcş'te, 
istişarı konsey ve daimi konsey, müş· 
terek eserde yeni bir terakki vücude 
getirmek için toplanacaklardır. 

B. Papanastasyo'nun izahından bir 
fasıl Yunanistanda ve hariçte Balkan 
anlaşmasına karşı yUkselmiş itiraz ses· 
lerini gözden ge~irmek ve bunların 
hatalarını anlamak imkanını verecek. 
tir. 

B. Papanastasyo, llkönce andlaşma
nın neden ötürü bütün Balkan devlet· 
lerinin imzasını taşımadığını izah edl· 
yor. Bu andlaşmaya iştirake davet e
dilmiş olan Bulgaristan, uluslar der· 
neği andlaşmasının 19 uncu maddesi 
mucibince arazi istatUkosunun tadili. 
ni istemek hakkından vaz geçemiyece· 
ğini ileri sürerek bu teklifi red· 
detmiştir. Bulğaristan komşu dev. 
Jetlerle iki taraflı ademi tecavüz and
laşmaları imzasına hazır olduğunu söy
lliyor. Şüphesiz ki bu nevi andlaşma. 
lar imzalanmış olan andlaşma veya 
Balkan konferansının ilk andlaşma 
projesine uygun esaslar üzerinde ha· 
zırlanacak herhangi çok taraflı andlaş
ma kadar kati garantiler veremez. 

Bu Bulgar teklifine cevaben Bel
grad'ta toplanan dört dxşanişler baka
nı, Balkan andlaşmasmın imzasından 
sonra, hükCiınetlerinin ayn ayrı Bul
garistan'la, böyle aynı metinli ve için. 
de mütearrızın tarifini ihtiva eden 
iki taraflı andlaşmalar yapabileceğini 

bildirdiler. Arnavutluk bu andlaşmaya 
iştirake davet edilmedi, çünkU, öyle 
görünüyor ki, dört hlikQmet, Arnavut
luk meselelerine İtalyanın alakasının 
ortaya çıkaracağı gUçlüklere takılarak 
andlaşmanın imzasını gecUrtimıek is
temediler. Bununla beraber, Arnavut
lukla Bulgaristanm da, iıştirak eden 
devletlerin rızası alınmak §&rtile, and
laşmaya girmeleri imkanı bırakılmış· 

tır. 

Dört devletin hilkCiınetleri, hiç şüp. 
he yok ki ilkönce bilhassa tadilci te· 
mayüllere veya sınırların tadiline te· 
gebbüs edecek herhangi bir gayrete 
karşı Balkan sınırlarını müştereken 

hareket ederek garanti etmok gayesini 
takib etmişlerdir. Bu garanti yalnız 
Balkan arası sınırlarını alakadar eder, 
yoksa Balkan devletlerinin Balkan dı· 
şı sınırlarını değil. Bu andlaşmada ta· 
nhhüdler tasrih edilmemiştir. Fakat ll.
şikardır ki karşılıklı garanti genel ta. 
biri hiç bir yardım şeklini mevzu ha
rici bırah-ınamaktadır. 

Andlaşmanın şartları Balkanlarda 
olduğu gibi hariçte de ten3idlere sebe
biyet verdi. Bulgaristan konu malara 
iştirake davet edilmemiş olduğu ve 
içinde hiç bir bul r tal binin tatmini • 
ne yarar bir t raf olmadı •ı için andla~
ma Bulgaristanda fena k r ılandı. Fa. 
kat Bulgaristan nihai görii~melerc da· 
vet edilmediyse buna sebeb Bulgarista
nın hiç bir sınır garantisi anlaşmasına 
iştirak etmiyeccğini bildirmiş olması 

ve bulgar taleblerinin, bilha.,sa araziye 
müteallik oldukları için bir müzakere· 
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ye mev·:.ı L -~:.:Hne ·:.:ıid ol"J'lamaları 

idi. Anca'c clcvlctler aha sıkı bir su• 
rette birlc;miş oldu!: .rı, savaş ihtima• 
linin büsbütün ortad n bı.lktığr, ve u. 

lusl::ırın aynı ülkülere sahih olduk.arı 

zaman herhangi şekilde olursa olsun 
tavizlerin mümkün olııcağı hala Bulga• 
ristanda anlnşılmış değildir. Felaketli 
savaşlardan ve bunu takib eden müthiı 
tecriibeden sonra arazi merelelerini or .. 
taya atmr!k, fikirlerini kabul ettirmek 
ir'n tethişçi usullere müracaattan çe• 
kinmi•ıen şovinist teşekküller vücudo 
g"tirmek ne dostluk hislerini inkisafa 
yanlım ve ne de meşru da olsalar ta• 
lebler dinlt'tmiye yararlar. 

Yummistnnda, çok dostane olan Yu .. 
nanistan - İtalya mÜn'lscbetlerini ih. 
lal etmesinden korkarak im:r.alanmıs o
lan andla manın faydao;ınclan şüphe c· 

diJdi. 
Bir Balkan devletile Balkan dışı bir 

devlet arasında aavaş çıktığında askeri 
yardım taahhltdü koymamış olmasına 

Tağmen, bir başka Balkan devleti, me• 
sel& Yugoslavya, lta~a ile harba girl• 
şirse ve Bulgaristan da İtalya tarafın
dan işe müdahale ederse 1talyaya kar. 
şı bir savaşa Yunanistanın da sürükle• 
ncbileceği Yunanistanda iddia edildi. 

Filhakika böyle bir hnl vukuunda 
Balkan devletleri bir Balkan dışı dev• 
}etine karşı mukabil tam! olmak vaziyoı 
tine girebilirler. Fakat bu tehlike pek 
az varidtir, çünkU blitUn andlaşmaya iş• 
tirak eden devletler sulhu istiyorlar vo 
onu sağlamlaştırmaya çalışıyorlar, ay•, 
nı zamanda, bil~ssa dört devlet tara.. 1 

fından Balkan arası sınırların taahhüd 
altına alınmış olması andlaşmaya işti• 
rak etmemiş bir Balkan devletini sulhq 
bozmaktan menedecek vaziyettedir, 
Aynı aebebten dolayıdır ki Balkan dışı 
bir devlet için, pakta iştirak etmemi~ 
bir Balkan devletini taarruza sevket• 
mek mümkün değildir, çUnkU böylo 
bir devlet, andlaşmayı imzalamış dörl 
devletin müşterok hareketile karşılaşırl 
dı. 

Andlapanın imzası, Türkiye ilQ 
Yunanistanın fransız sıyasasmın doğ1 
rudan doğruya nüfuzu altına girmcsf 
korkusile bazı Balkan dı ı devletlcrd~ 
hoşnudsuzluklar uyandırdı. Fakat b~ 
endişeler varid değildir. Filhakika, b~ 
iki devletin antirevizyonist hattı hare-c 
ketleri anlaşmanın imzasından çok da, 
ha önce malfimdu ve bu andlaşma, Bali 
kan anlaşmasının hiç bir büyük devle 
aleyhine dönmiyeccği, ve hiç bir bu..( 

yük devletin nüfuzu altına girmiyece~ 
ği hakkında ayrı bir garanti ilave et 
mektedir. Bilakis, bu andlaşma, Bal"ı 
kan uluslarının sistemli bir iş birliğ( 
ile tam:ımlanarak Balkanları her tUrlUl 
yabancı nüfuzundan kurtarmak hedC4 
fini gözetiyor. Andlamna Bulgarista"ll 
nın iştirak etmemiş olmasından dolayı: 
da tcnkidlere uğramıştır. 

Ve B. Papaanastasyo şu neticeye va.ı 
rıyor: Şüphesiz ki meselenin uzlaşma 

tarzı ve Balkan anlaşmasının bu ilk 
resmi teşekkülUnUn aldığı şekil hak• 
kında ayn ayrı düşUncelere sahih olu• 
nabilir. Fakat mademki bu teşekkül yac 
pılmıştır, onu müdafaa etmek, ve altı 
ulusun daha sıkı bir yakınlaşmasına, 

devamlı bir iş birliğine, birleşmeleriM 
bir başlangıc noktası olmasına çalışc 
mak Balkan devletlerinin iatlkbalile a. 
l!kadar olan herkesin vazifesidir. 

Yeni yılın ruhu 
2 sonkanun tarihIJ Deyli Mey/ g• 

zetesi "Yeni yzlın ruhu,, ba~rklr bil 
makalesinde diyor ki: 

"DUn lskoçya'da ve Avrupanın 

birçok memleketlerinde yılbaşı mera1 
simle kuthmdı. hanın doğumu güni.t 
İngiltere için ne ise, yeni yıl da Avruot 

pa için odur. 
Bugün sıyasal bakımdan da ehem .. 

miyetsiz değildir. O giln her memle.. 
ketteki diplomatlar o memleketin hU"' 
kCtmctine tebrikler gönderdiler ve bu.t 
nun için de bilhassa barışın devamı df .. 
tekleri ileri sürülür. 

Bunlar ar ında B y Hitler'in Ber .. 
!indeki diplom tlar heyeti kıd mlisine' 
vermış olduğu c b ayda r. Bun• 
da B"- Hitler. b r a olan sevgisini bir 
defa daha söyl m ve Almany ya mü .. 
savi mua'1ıele i y pıld~:ı takdirde dost 
ça h Uedilmiyecek hiç bir me'icle ol• 
madığmı anlatmıştır. 

Bundan sonraki aylarda bu sözlerin 
gerçeklcşece;ini ve Avrummın ço' t'ln 
beri suramış oldui7u sürekli barışa ka• 
vusacai!ım umalım. 
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Anliara her yıl Suluhan~ 1.5 milyon 

irada fazla para veriyor •• 
(Başı ı. inci sayı/ada) 

kabzımallara, ve komisyonculara bura
ya gelir ve ikinci sınıf miltevassıta bu-
rad n dağılır. -

Burası ufak mikyasta bir sebze ve 
meyva borsası gibidir. Ankara devlet 
merkezi olup da işler genişlemeğe baş
ladıktan sonra yapılmış tahta baraka
ların arkasına dilşen geniş ambarlar, 
1500 sepet alabilecek bilyilklilkteki de
polarile bu han, koca Ankara'nın yiye
ceği sebze ve meyvayı alacak kadar bil· 
yümUştür. 

Hu nwv imde ıu·releı·den 
neler gelir? 

Vnkıa Suluhan bugünlerde yaza gt!· 

re cansızdır. Bu açık pazar yerinin 
aebze ve meyva mevsimi olan yaz ve 
sonbahardaki canhlrğı da sıcakla bera
ber kaybolmuştur. Böyle olmakla be· 
rabcr gene arabaların sıra beklediği: 

ellerini nefeslerile ısıtmağa çalışan ha
malların sandık ve sepetleri biteviye 
istif ettikleri görlilür: Ankaralının 
midesi ıoğuk sıcak tanımıyan ve dur
madan çe idli, özlil, temiz yiyecek isti· 
yen bir müstehliktir. 

Bize bir toptancı, üzeri bezlerle ör
tülmüş küfelerini göstererek dedi ki: 

'- Bu mevsimde hepimizin gözü 
Mersin, Adana ve Tarsuıs'a döner .. Kar 
göımiyen bu yerler bize sıfırdan eşağr 
on derecede iken taze bezelye, taze 
bakla gönderir. Bu mevsimde biz kar
ncbahar ,ıspanak, pırasa, m"rul, kıvır
cık salata, taze bakla, bezelye, taze fa. 
ıulyeyi Mersin, Tarsus ve Adanadan; 
karnebaharı da Menemen'den getirti
riz. Meyvaya gelince: bu mevsimin en 
fazla Barfolunan yemişler dma, Çan
kırı, Niğde, Amasya, Kastamonu' dan; 
yerli portakal Dörtyol, Trablus ve Ya
fa cingleri ile mandalina, limon Mersin 
ve Tansustan; ayva iskilipten: kestane 
İnegöl ve Bursadan; incir, üzüm, İz
mir, Kırkağac, Aydından ; fınd ık Sam
sun, Giresun ve havalisinden, fıstık 

Anteb, Birecik'ten gelir ... Her memle· 
ketin her mevsimde kendine göre müs
tehlik pazarlara sürtlüğü Urünleri var-

dır. Bu, Uzunköprü'den başlayıp San
kamrşa kadar biltün yurdun dört buca
ğında yetişen ulusal ürUnlerin çeşidle· 
rini nisbeten en kolay Ankarada bula
bilirsiniz. ÇünkU burası İstanbuldan 
bile önce gelen bir istihlak merkezi
dir ..• ,, 

Uç tip: kabzımal, diikkancı, 
ayak satıcısı ••• 

Ankarada meyva ve sebze işini ta· 
mamile kavrryabilmek için malın çıktı· 
ğı yerden evimize gelinciye kadar ne
relerden ve kimin ellerinden geçtiğini 
araştıracağız. İlk karşıla§ncağrmrz tip: 
toptancıdır. 

Bu tip kabzımal, toptancı, komla.. 
yohcu gibi isimler alır. Bu isimler mu· 
ayyen bir sermaye bağlanıp bağlanma
dığına, milstahııll namına ve yilzde bir 
komisyonla satıg yaptığına ve UrUnUn 
çıktığı yerden istihlak merkezine bir 
başkasının hesabına gelen mah sattığı
na göre verilir. Piyasanın nlzımı top
tancıdır. Dükkf!ncı ve ayak satıcısı 

toptancıdan nldığı fiata göre mahnı 

satar. Bu bakmıdan meyva ve sebze işi· 
nin tutum tarzını, bu yolun eyi ve kö
tü taraflarını, hulasa halka daha ucuz 
ve bol meyva ve sebze yedirmek dava
sını halledebilmek için vaziyeti tetkik 
edilecek, fikri ,düşüncesi öğrenilecek 

ilk ve en mühim tip: toptancıdır. 

Ankara'nın toptancıları 
Onun iç.in evvela işin ilk cephesini; 

sebze ve meyvanın dükkancı ve ayak 
satıcısına geç.inciye kadar olan tarafı
nı gözden geçireceğiz. Dilkk4nında ve 
iş başında kendisini gördUğümilz bir 
toptancı yurddaşrn meseleyi kendi cep
hesinden gören fikirleri üzerinde duru
yoruz: 

"-Biz, Ankarada toptan meyva ve 
sebze getirtip ıatan 18 kişiyiz. İş hac
mimiz, tabii, sermayemize ve müşteri· 
}erimize göre değişir. Bir şirket ve 
şirket halinde çalışan birliğimiz yok: 
tur. Vaktile böyle bir birlik kurmak 
ileri sürülmüşse de rekabet fikri ve 
anlaşamazlık buna imkan vermemiştir. 

Sıfırdan s~ağı on be~ derece solukta Sulu ban böyle tenha idi. 
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G··nahı 

Yazanı 
ANNIE VIVANTI 

(l\lEA 

ı. ikinciteşrin 

'Oh, mavi deftercik ı seni ne
relerde buluyorum. Burada, ya
l'ışlı ~nd~arun kalbinde, asla aç
madıgım hır sandığın dibinde, iş
~~ ka?ın, tıpkı o uzak şark gökü
nun bır parçası gibi mavi gözünü 
bana kırpıy~r. Seni açıyorum, ve 
kum tepelen arasındaki beyaz ev
de bir gtln yazdıklanmı buluyo-
rum. 

Yalnız birkaç kelime: 
''D ı · ar ıng ! bir gün, büyüdüğü 

tsman, bu yaprakları karrştıra
caksın .... ,, 

Bugün Dnrling büyüktür. Ama 
ben bu defterciği onun için elime 
tekrar almıyorum. Darling bizi 
bıraktı; artık bizim değildir; ar
tık bizim adımızı taşımıyor. Adı
mızı kollcj clbiscciı:i ile, ınckteb 

CULPA) 
ltnJyanca nalından türkçeye çeviren: 
KU~HET HAŞİM SlNANOCiLU 

kitablarile V\) oyuncaklarile bir
likte arkasında bıraktı. Lady Dar
Jing Evadne Lowdcn Buckley, 
viskontes dö Durham, başım in
cili tacın altında eğerek beyaz sa
tenden eteklerini tutan iki gene 
uşakla birlikte, aristokratik Ha
nover Square kilisesinin eşiğini 
aşmıştır ...• 

Onu, daha çok benim duydu
ğum saat .. e kaybettim; bir anne
nin hayatının en güzel s atinde .• 
O kısa, o geçici saatte, kızımız, 

daha çok bizim kızımızdır ve ar
tık biraz da kızkardeşimizdir; o 
tam, o kaçıcı saat ki, o saatte ço
cuklarımız, hayatın koşusunda bi
ze ulaşırlar, yambaşımızda, genc
liklerinden daha hızlı kasırga ta
rafından alınıp götürülerek bizi 

ULUS 

Bir kısmımız hususi sermayesi, diğer 

bir kısmımız komisyon usulilc çalışı
yoruz. Eskidenbcri Ankaraya mcyva 
ve sebze ihraç eden yerlerde hususi 
sermayeler daha faaldir. Mesela Adana, 
Tarsus ve Mcrsin'dcn komisyon esası 

Uzerine hemen hemen hiç mal gönderil
mez, denilebilir. Menemen gibi yeni a
çılmış pazarlarda ise vaziyet başkadır. 
Buralarda komisyon yolu ile işleriz ... 

Kabzımallarm ı:;crmayesi 
Kabzımalların ve toptancılar·ın ser

mayesinin belli bir derecesi yoktur. 
Sermayelerimiz 500 ile 5000 arasında 

değişir. Sermayesi az olanlar daha faz. 
la komisyon yoliyle işlerler. Yalnız şu
nu söylemeliyim ki Suluhanda dükkan 
kiralan Hil'dekilerden ucuzdur. Bura· 
da bizim dükkanlarımızın yıllığı bü
;yüklüğline ve mevkiine göre 150 den 
b:ı.§lar ve 350 de biter... Hiç bir tesisat 
masrafımız filan da yoktur, Yalnp: 

Sulu hanın kapısı bir kervansarayı 
hatırlatır. 

bekçi ve yUkletici gibi bir iki iKimiz 
vardır. 

Mallar geldikten sonra ••• 
Mallar geldikten sonra gerek dük

kancılara ve gerekse ayak satıcılarına 

verilmege başlanır. Yani bir küfeye, 

bir sandığa vnrmcıya kadar bölünmüş 

parçalarad mal satabiliriz. Bu itibarla 
gerek H al'deki esnaf, dükkancı ve ge· 

rekse ayak satıcısı bizden aynı malı 

aynı fiatla alabilir. Bazı rivay t • 
Jer gibi halka satılan malın Uç elden 
geçtiği doğru değildir. Bizim için 

Hul'deki e nafla, ayak satıcısının hiç 
bir farkı yoktur. Yalnız Hal'deld esnaf 
ve dükkltncı malın cyisini ve seçilmi· 
şini, ayak satıcısı dn geri kalanını alır. 
Aral rındaki fark yalnız budur.-

Gelen mallar demiryolu üzerinde 
olduğundan bizim bütün işimiz trenle 
olur. Yazın meyva ve sebze yetiştiren 

bazı yakın ve demiryolu üzerinde ol· 

geçmeden önce, bir an duraklar
lar .. 

O tek, o ilahi dakikada, anne 
ile kız, aym çarpma ile, aynı çırpın 
ma ile, aynı eriyişle biribirlerine 
sanlırlar. 

Kızın yüreği hala bağırır: 
"Anne, salıverme beni!,,; Anne
nin yüreği hala bağmr: "Kı.zım, 
bırakma beni !,,. 

Fakat kader, birini öbüründen 
çeker, kopanr, ayırır; birini se
vince doğru, öbürünü kedere doğ
ru iter; birini sevgiye doğru, Ö· 
bürünü yalnızlığa doğru; birıni 
hayata doğru, öbürünü ölüme doğ-
ru. 

Darling gitmisti. 
O gün solgundu. Daima mavi 

havaya ve ışığa karşı nostaljisi 
olduğu için bu simal gölünün sis
leri altında kuvvetten düşen bir 
çiceğe benziyordu. 

O birinci te rin sabahının ko
yu sisinde, Taymis'ten sonbahar 
sisi, hilekar ve hain yük eldiği sı
rada, kocası onu, aşka doğru, gü
neşe doğru, İ talya'ya doğru ahp 
götürmüştü. 

Oh, yeni bir genelikle kalbi vu
line:'in yanaklarıı a tüveyclerini-

SAYlFA S 

Ya~ sebreyl soğuktaa urumak gD~ /ft/r Mersinin ucagında yetişen meyvslsr Aa
lraranın dondurucu lıavasıadı, b_6yl• çuvallara sarılarak korunur. 

mıyan yerlerden otomobUle getirttiği· 

miı de olur. 

Toptan ve perakende eabş 
arasındaki fark ... 

Ankarada toptan ve perakende sa
tı§ arasındaki farkın bazan biz misli 
olduğunu söyliyenler vardır. Evveli 
§Unu hatırla tay mı: Sebze ve meyva el· 
den ele dolaştıkça, bir yerden d.ifer bir 
yere nakledildikçe mütemadiyen fire 
verir. Hele yaş sebze Te meyvanm ba • 
zan hayatının gUnll1k olduğunu da göz 
önilnde bulundururaanız her elden ele 
geçişte çürümek, yıpranmak, ı:edelen

mek gibi hallerle vezninin ualdığınr, 

huna mukabil değerinin fazlalqtığını 
görilıUz. Dükkan değiştikçe yeni dük
kan icarı, yeni mllkellefin vergileri 
hep sebzenin fiatı Ustüne biner. 
biz toptan satış pazarlle Hfil'deki esnaf 
ve diğer dükkanlar arasındaki fiat far
kını umumiyetle yllzde 20 - 2S olarak 
kabul edebiliriz, ki bu esnaf yilzde 25 
farkın ancak kendilerini idare ettiğini 
söylüyorlar .• 

934 bir satış rekonı yapb •• 
934 bir satış rekoru yaptı ... Bu yılki 

ıebze ve meyva satışımız geçen yıldan 

ylizde 50 fazladır. Bunu yalnız devlet 

demiryollarının halka bol ve ucuz seb

ze ve meyva yimck imkanını veren son 
tenzilatına medyunuz. Biz kabzımalla
rın ve esnafın her giln minnet ve saygı 
ile nndrğmuz bu hayırlı işi anlatırken 
bir noktaya dikkatinizi çekeceğim: 

Ankarada sebzenin ve meyvanın paha
lı olduğu ileri sürUldUğü zamanlarda 
demiryolu ücretlerinin ucuzlatılması 

için bizim verdiğimh istidalar, müra· 
caat1arımız koskoca bir dosya olmuş

tu. El sürülmiyen vo bekliye bekliye 
üzerini toz kaplıyan bu dileklerimiz 
Bay Ali Çetinkaya bakan olunca en u
fak ve ehemmiyetsiz kıumlarına kadar 
baştan aşağı tetkik edildi. Ve nihayet 
tenzilatlx, ucuz nakliye tarifesi tatbike 
başlanıldı. İşte bugUn bu gUzel ve ils
tUn sıyasanın sonuclarll'! karşı karşıya
yız: Ankara halkı bugUn geçen yıla 

göre yüzde yüz ucw: ola .. ak: geçen yı
lın miktarından yüzde 50 fazla sebze 
ve meyva yemiştir. Ulusal UrUnlerimize 
verilen parayı yurdumuzda bırakan bu 
işin sağlık bakımından Ustiln yerini de 

zin al rengini veriniz l Tirrene 
suları, gö.z bebeklerine şen pınl
tı!arınrzı püskürünilz! Appenin'in 
rüzgarları, Toscana çamlıkları, o
nun nefeslerini balsamik esansı
nızla canlandırınız 1 pasiyonlu Si
cilya, onun dudaklarına gülmeyi 
ve türküyü koy t 

Oh, yeni bir geclikle kalbi vu
ran bütün İtalya, ona hayatın ne
şesini göster t,, 

XL 
4. ikinci teşrin 

"Tlıebes,, vapurunda. Narman 
acele Mısır'a çağınldı. O kara
bahtli memlekette yeni heyecan
lar kaynaşıyor. 

C_belüttarık Boğazını geçtik 
bile. Malta'ya doğru yola düzül
dük. Sicilya'mn mavi kıyılan u
zaklarda titreşiyor. 

Benim Darlingim, seni bir da
ha göremedim .... ,, 

Kahire, 20 ikinci te~rin 

"Karışıklıklar yatıştırıldı. 

Ne bahasma? .. 
Ehemmiyeti yok. Memleket

te :sükUn var. 

aöylemeğe hiç. lllzum yoktur sanırım. 

pimiz biliyoruz ki portakal ulusal u. 
rUnlerlmizin başında gelen ve sağlığa 

çok faydalı bir UrUnUmllzdUr. Dcmir

yollarının getinnc parasını ucuzlatma• 
aından önce bu ulusal ürUnUmilz Mer .. 
ıin, Tarsus, Adanada toplanmıyacak: 
kadar bol iken Ankarada biz tanesi 2 
kuruştan nşağr portakal yiyemiyorduk.. 
ÇUnkU o zaman bir vagon portakal 
Ankaraya kadar 460 liraya geliyordu. 
Bugiln bu fiat 160 liraya inmiştir. Yani 
yüzde ı 60 dan fazla bir ucuzluk vardır. 
Denilebilir ki hiç bir tedbir bu kadar 
az znman içinde bu kadar UstUn bir so• 
nuc vermemiş ve ulus bu kadar fayda.. 
lanmamı§tır. 

Bir yılda verdiğimiz para: 
1.5 milyon lira •.• 

Patates, soğan, fasulye, bulgur gibf 
OrUnler yetecek kadar Ankarrunızda 

yetiştiğinden dışardan çok fazla gel• 
mez. Bunları daha fazla pazarlarda buf .. 
mak milmkilndilr. Bunlar bari~ olarak 
Ankaranın bir yılda dışardan gelen 
sebze ve meyvaya verdiği para aşağr 

yukan 1,5 milyon liraya varır. Bu il1' 
bakışta çok görülilrse de Ankara'nın 

insan sayısı ve hususi vaziyeti göz &. 
nilnde bulundurulduğu zmnan hiç de 
çok olmadığı anla§ılır. 

Bu mevsimde giinde ne kadar 
sebze yeriz? 

Bu me•rsimde en fazla sarfolunan 

ıspanak ve pırasadır. Taze fasulye, ta .. 

:ıe bakla, taze bezciye pahalı olduğun .. 

dan çok sarf olmuyor .. Mevsim sebze4 

terinin Ankaradaki gunlük satışım 

9öylece tahmin edebiliriz: 2500 kilo ı&o 

panak, 4000 kilo pıra a, 1000 kilo k mo 
bahar, 500 kilo kereviz ve 300 ile 500 
kilo arasında taze bakla, taze fa ulye, 
taze bezelye ••• 

Halka ucuz ve hol ehzc 
yidirmek için •• 

Halka bol ve ucuz sebze yidirme 
muhtelif zamanlarda uzun münakaşalaı 

ra yol açmış bir meseledir. En fazla 
sebze ve meyva yiyen yerlerden biri 
olmasına rağmen Ankarada bile yurd· 
daşlar yetecek kadar sebze ve meyva 

Norman, hatırladığım bir cüm 
leyi tekrarlıyor: 

- Kurulmuş bir bombadan 
daha sakin değil.,, 

"*:ı,'I 
5 blrlnctkanun 

uTesellisiz ve kederliyim. 
Norman, beni avutmak için 

şuraya buraya, toplantı ve eğlen
ti yerlerine götürüyor. 

Bu sahte, bu göründüğü gibi 
olmıyan, boş ve faydasız hayatın 
girdabında kendimi süriikletiyo
rum; sıtmalı egoizma dolu, zevk 
ve safa manisi dolu, acele ve sa· 
yıklama dolu hayat. Denebilir ki 
hepimizin iç seslerimiz var; ama 
dinlemek istemiyoruz.. Gizli çır
pınmalarımı.z var; fakat müzi de, 
sözle ve kahkaha ile bo 7 mak i ti· 
yoruz. 

Ve ben, bu ··nkü m 
icabı, d:J lı kısa 1 · r e f 
örtülü, mer im üniforma ı ınn

de parıldıyan N or an'ın Y r:m: 
da tedavi edilemez k a\ tımı 
içi~de kapıyarak, kahul r simle
rinden ziyafetlere, tiy trolarc.lan 
balolara koşup dunı}"' n.,, 

(-..ın v:ır) 
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yiyemiyorlar veya yemiyorlar. Bu alan. 

da uluştan istiyeceğimiz hiç bir şey 

yok gibidir. Bize her türlü kolaylık 

gösteriliyor, dileklerimiz yerine geti

riliyor. Yalnız bazı ufak tefek işler 

vardır ki bunlar görünüşte fiata tesir 
yapmaz gibi gelir. Halbuki iş böyle de
ğildir. Size bir misal anlatayım. Ta ki 

başkalarına pek ehemmiyetsiz görü

nen bu gibi işlerin fiatlar üzerinde ne 

kadar ağır bastığı anlaşılsın: Adana'· 

dan veya Mersin'den yüklediğimiz seb

ze vagonu Kayseri ve Irmak gibi istas
yonlarda bazan kesiliyor. Vagonları 

tam doldurup yollamak işi hazan o ka

dar uzuyor ki vagonlar 24 hatta 36 saat 

gecikme ile Ankraya geliyorlar. Bu 

gecikme meyva ve sebzeyi yazın çürü
tüp kokutuyor, kışın soğuktan dondu-

ruyor. Bu sebeble bazan bir vagon ma· 

lın yarısı işe yaramaz hale geliyor. 

Toptancı da geride kalan malın fiatı

na çürüyen veya donmuş olanın değe

rini de ekliyerek satıyor. Bir de bakı· 

yorsunuz ki fiatlar yüzde yüz fırlamış. 
Bu bal devlet demiryollarınm ucuz ta-

rifesinin verimlerini de baltalıyor. Bu 

ufak bir misaldir ve ekseriya vakidir. 

Ankara gibi kazanc farkı ve yaşayış 

seviyesi göze çarpacak kadar fazla o
lan bir yerde de bir işin (genel) olma· 
sı için de onun her kesey.: ve kafaya 
uygun olması şarttır. Bu alandaki şart 
da sebze ve meyvanın çok ucuz olması 
ve onu ucuza mal edecek tedbirlerin 
tamamen alınmıs bulunmasıdır. 

Sebze ve mcp·a koopt·ratifi ku· 
rulur ''e muvaffak olahilir mi? 

Bir sebze ve meyva kooperatifi ku· 
rulur ve muvaffak olur mu? Ankara 
merkez olup ihtiyaç fazlalaşınca ve fi. 
atlar yükselince bu fikir ortaya atılmış· 

tı. Ki memurlar kooperatifi bu isteğin 
bir başka sahadaki doğuşundan başka 

bir ~y değildir. 
İzmirde böyle bir kooperatif var· 

dır ve buraya sevkiyat yapmaktadır. 

Biz şu kanaatteyiz ki bu iş kolay kolay 
muvaffak olamıyacaktır. Çünkü bu 
her seyden önce bir ihtisas ve bilgi işi
dir. Görünüşte çok basit olan sebze ve 
meyva işi ancak uzun yıllar uğraşıla· 
rak kazanılan bilgi ile verimli bir yola 
sokulabilir. Romanyanın dışarıya yap· 
tığı ve milyonlar kazandığı sebze ve 
meyva satışı karşısında bizim nefis seb
ze ve mcyvalarımrz yurdumuzda çürÜ· 
meğe mahkum bulunmaktadır. 

Ankarada sebze ve meyva işi üzerin
de kurulacak bir birlik fiatları muhak
kak ki en aşağı yüzde 25 ucuzlatır. 
Yalnız bu birlik sandığıma göre evve • 
ll bir dedikodu ve inhisar vardır diye 
bir telakki uyandıracaktır. Halbuki 
kabzımallar ve toptancıların bu an taş
ması her şeyde nevel durluksuz olan 
piyasada bir durluk yaratacaktır. 

Baz.an bir mal fazla mikdarda gel

diği zaman fiatlar düşüyor ve ziyan e• 

diyor. Ziyan eden malları bittabi kim

se getirmiyor. Bir zaman geliyor ki 

1 malın uzaktan gelmesi dolayısile kim· 

senin getirtmetliği bu mal derhal kıy· 

metleniyor ve ikinci parti gelinceye 

kadar az olan mal fiatında ihtikara va-. 

ran hır fazlalık baş gösteriyor. Bir is. 

tihlak kooperatifine benziyen bir anlaş

ma her şeyden evci piyasaya durluk ve 

rir ve durluklu bir piyasada da meşru 

bir kazançla her zaman için her çeşid 
malı bulundurmak imkanı hasıl olur. 

Ankarada kurulacak bir memurlar 
kooperatifinin her şeyden evel muay
yen bir müstehlik sınıf temin etmesi 
şarttır. Çünkü sebze kışın beklerse do· 
nar, yazin beklerse kokar ve çürür. Ha
yatı günlük olan ve her gün sarf olun• 
mak, harcanmak mecburiyetinde bulu
nan bu ürünün hazır alicisi olmazsa bu 
iş üzerinde uğraşan kooperatif de tabii 

ziyan eder. 
Kabzımalların sermayesini 500 ile 

5000 lira arasinda demiştik. Her kabzı· 
mal aşağı, yukarı ve orta bir hesabla 
yılda otuz kırk bin liralık bir ciro ya,. 
par. Gelen malin ve cironun yüzde elli 
kadarı komisyon alınarak müstahsilin 
gönderdiği maldir. Geri kalan yarısl 
da sermaye ile işlenir. Komisyon yüz· 
de beşten başlar ve ona kadar çıkar. 
Kazanç ise yüzde on ile on beş arasın· 
da inip çıkmaktadır. Bu hesaba göre or· 
ta bir hesabla bir kabzımal yılda 3 -4 
bin lira arası para kazanır. Dilkkan 
icarları, dolayısile kazanç vergileri ve 
diğer vergiler çok yüksek değildir. 

Kabzımallar belki daha 'iOk da kazana· 
bilirler. Fakat nakliyeden başka sepet 
parası, hammaliye, araba ücretleri gibi 
mühim yekunlar tutan masraflan da 

göz önünde bulundrumak gedektir. 
Bu hesa.b işlerin iyi gitmesi şekline 

göredir. Bazan da ziyan baş gösterir .. 
AhlJ verişin her alanında olduğu gibi 

bu i1Jin de zian yönü vardır .. ,, 
Toptancı yurddaşa iyi alış verişler 

dileyip yanından ayrıldık. Sıfınn altında 
on beş de'fece soğukta handa canlılık ve 
alış veriı tamamen durmuş gibi idi. 
soğuktan donmasın diyerek biltün küfe 
lerı sandıklar içeriye alınmış, dışarda 
olanların UstU çuvallarla örtülmüştü. 
Yer yer yanan eski sepetle'l""in alevi al· 
tında ısınmaya çalı~anlar küıne küme 
toplanmışlar, soğuktan acı acı dert ya· 
nıyorlardı. Koca kemerile tarihi bir 
kervansarayı andıran hanın kapısındaki 
üç beş arabaya yükletilen küfeler An· 
karanın dört bucağına yiyecek götür· 

meğe hazırlanıyordu ... 
Not: Bundan sonra h8.lde ve diğer 

sebze ve meyva dükkanlsrrnda araştırma 
larımıza devam edeceğiz. Daha sonra a
yak satrcrlarile olan temaslarrmızrn son· 
uçlarrnr ve en sonra da bu iş üzerinde 
kendi düşüncelerimizi yazacağız. 

Kumbara bütün bir istikbaldir. 

Türkiye l~ ·Bankası 

t1 L U S 

Orta mekteb 
l'urd Postası 

Receb Safa Samsun'da 
öldü ve liselerde yoklama Samsun - Sahnemiz bir uzvun 

daha yitirdi. Receb Safa'yı da kar 
toprakJarın sonsuz sessizliği içine gö 
dük. Meşhur komik Kel Hasanın kar• 
deşi olan Receb Safa, 45 yıllık sana 
yaşayışile kendini kardeşi kadar ta 
nıtmış ve sevdirmişti. 

Kültür Bakanlığının ~ıkardığı 
yeni talimatnameyi ne§rediyoruz: 

Madde 62 - Orta mekteblerin son 
sınıflarında tam yoklamalı derslerin 
iki yazılı ve bir sözlü yoklamalarının, 
liselerin son sınıflarında ise bu dersle • 
rin bir yazılı ve bir sözlü yoklamaları. 
nın ortalaması talebenin bu derslerden 
sınıf geçme notu olur, 

Madde 63 - Orta mekteblerin son 
sınıflarında sınıf geçme notlarının 

tesbitinde 48 inci maddenin c, e, f, h, t, 
j fıkraları göz önünde tutulur. 

Madde 64 - Liselerin son sınıfla· 
rında tam yoklamalı bir dersin sö.zlU 
engel yoklamasına kalan bir talebenin 
sınıf geçme notu, ders yılı içinde bir 
yazdı yoklama ile sözlii engel yoklama• 
aında aldığı notların ortalaması olan 
nottur. 

Madde 65 - Lise son sınıflarında 
tam yoklamalı bir dersten yazılı ;yokla· 
mada üçten aşağı not alan, ıu kadar ki 
sözlü yoklamada bu dersten beş not al· 
mağa hak kazanan, talebenin sınıf geç. 
me notu üç sayılır. 

Madde 66 - Liselerin son sınıfla· 
rında sınıf geçme notlarının tesbitin· 
de 48 inci maddenin d, g, i, k fıkraları 
göz önünde tutulur. 

Son sınıfta engel yoklamalarına 
kalma vaziyeti . 

Madde 67 - Orta mekteblerle lise
lerin son sınıfında bir engel yU.zUnden 
yoklamalara giremiyen talebe hakkında 
21, 22, 23, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 in· 
ci maddelere göre muamele yapılır. 

Son sınıfta bütünleme yoklamasına 
bırakılma vaziyeti 

Madde 68 - Orta mekteblerle lise· 
lerin son sınıflarında bir ,iki veya tıç 
dersten aldığı sınıf geçme notu Uçten 
aşağı düşen talebe o derslerden bUtUn. 
leme yoklamasına bırakılır. Talebenin 
üçten a!lğı not aldığı Uç dersten biri 
bir yoklamalı ders gurubu ise talebe bu 
ders gurubundan da bütünleme yokla· 
masına bırakılır. 

Son sınıfta bütünleme yoklamasın· 
da tam yoklamalı bir dersten veya bir 
yoklamalı bir dersten veya bir yokla· 
malı bir ders grubundan ilçten aşağı 
not alan talebe sınıfta bırakılır. 

Orta mektebi ve liseyi bitirme 
dipfoması 

Madde 69 - Orta mektebi bitiren-
tere "orta mektebi bitirme diploması,, 
liseyi bitirenlere "liseyi bitirme dipto-
ması,. verilir. 

Orta mektebi veya liseyi bitirme 
diplomalarına, bitiren talebenin üç yıl 
içinde mektebte gördüğü derslerin ad. 
tarı ve bunlardan aldığı notların genel 
ortalamasına göre diplomanın derecesi 

yazdır. 

Son sınıfta kalma vaziyeti 
Madde 70 - Orta mekteblerle lise

lerin son sınıfında dört veya daha zi· 
yade dersten aldığı sınıf geçme notu 
üçten aşağı düşen talebe sınıfta bırakı. 
lır. Bu dört dersten biri orta mektebte 
bir yoklamalı ders grubu ve lisede ge • 
ne bir yoklamalı ders ise talebe gene 
sınıfta bırakılır. 

Son sınıfta kalanlar 

Madde 71 - Orta mekteb veya lise
nin son sınıfında kalan bir talebe bir 
yıl daha asli talebe gibi mektebe de. 
vam ederek bütün yoklamalara girer. 

Son sınıfta iki yıl muvaffak 
olamryanlar 

Madde 72 - Orta mektebin veya li· 
senin son sınıflarında iki yıl muvaffak 
olamıyan talebeye mektebte bulundu
ğuna dair bir belge verilerek kendileri 

mektebten çıkarılır. 
Son sınıfta iki yıl muvaffak olamı

yanların tekrar yoklamalara girmeleri 
Madde 73 - Orta mekteb veya lise

nin son sınıflarında iki yıl muvaffak 
olamadıklarından dolayı kendilerine 
belge verilerek ~ıkarılanlar aldıkları 
belge tarihinden başlamak üzere üç yıl 
içinde bir kere daha haziran yoklama 
devresinde son sınıfın bütün dersle
rinden sözlü yoklamaya girerler. Bu 
yoklamada muvaffak olmuş sayılmak 
için orta mekteblerde tam yoklamalı 
derslerin her birinde.ı ve bir voklama. 

1ı derı grubundan alınan notların üç
ten aşağı düşmemesi ve liselerde her 
dersten alman notun üçten az olmama
sı şarttır. Haziran yoklamasına giren
ler üçten aşağı not aldıkları veya gir • 
medikleri veya bir engel yüzünden gi
remedikleri derslerin eylUl devresi 
(Yoklamalarına alınırlar. Bu devrede bir 
dersten bile olsa üçten aşağı not alan 
veya herhangi bir engel yüzünden bir 
dersin bile yoklamasına giremiyen ta. 
lehe artık orta mektebi veya liseyi bi
tirme imtihanlarına alınmazlar. Bu gi
bi talebenin ellerine vaziyetlerini gös
terir blr belge verilir. 

Olgunlak yoklaması 

Madde 74 - Liseden "bitirme dip

loma11,. alanlardan üniversiteye veya 

batka yüksek mckt~blere gireceklerin 

"olgunluk diploması,, almaları prttır. 

Bu diploma, olgunluk yoklamasında 

kazananlara verilir. 

Madde 75 - OlgunlulC yoklaması 

her yıl, biri 2.5 haziran ile 5 temmuz ve 

öbUrU eylulun on biri lle yirmisi ara

sında olmak Uzere ikl devrede yapılır. 

Baılama günleri tatile düşerse, yok. 

lamaya tatilden sonra başlanır. 

Madde 76 - Olgunluk ıyoklamalan 

resmt liselerde veya Maarif Vekiled

nln göstereceği bir mektebte yapılır. 

Olgunluk yoklamalarının yapılaca

ğı her mekteb bir "yoklama dairesi,, 

sayılır. Her yoklama dairesinde yokla· 

ma itlerini yoluna koymak üzere Maa· 

rif Vekaletince seçilecek Uç kil!ilik bir 

yoklama komisyonu bulunur. 

Her yoklama dairesinde her ders 
veya den grubunun yoklamaları en as 
Uçer kltilik birer yoklama heyeti tara• 

fındaıı yapılır. Bu yoklama heıyetlerl 
de Maarif Veklletl tarafından ıeçlllr. 

Madde 77 - Olgunluk yoklamaları 
i1d kısımdır; 

1 - Fen bölüğü (liseden fen diplo. 
maaı almış olanlar lçln) 

ı - Edebiyat bölilğü (liseden ede
biyat diploması almıf olanlar için) 

Fen bölUğU olgunluk yoklaması ıu 
den grublarından yapılır: 

1 - Türkçe bir kompozisyon, 
ı - Riya.dye, 

Onu, sahneye mensub küçük, büyillİ 
bütün artistler tanır ve sayarlardı. 

Receb Safa bir müddettenberi Sam-: 
sun'da oturuyor, fakat gizlcnemiyeıı 

bir sıkıntı içinde yaşadığı için kendi• 
sini tanıyanların yardımlarile geç.ini• 
yordu. 

Evetki gün İzmir otelinin bir od.,. 
sında birdenbire hayata g8zlerini k .. 
pıyan bu ihtiyar artistin meruimlt 
kaldırılan cenazesine bir askeri mufr .. 
ze iştirak etmiş, gazetecilerden, arti~ 
terden başka cenazeyi oldukça bir k .. 
la.balrk takib etmittlr. 

Receb Safa artictledn eö.ır ya§lUI 
içinde mezarına bırakıldıktan eonr .. 
burada bulunan muharrir ~• ılnema ı-.. 
jisörü Bay Vedad Urff vı latanbul oc 
pereti mUdUrll Bay İhsan, ölUnUn hay .. 
tı ve sanat bakımından deterinl blldlım 
rensöyloevler vermfJlerdlr. 
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Rıza Raşit yakında 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Beher metresi (30) kuruş kestirilen (6500) metre 

beyaz bez açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenlerin her 

gün ve eksiltmeğe gireceklerin de 27 /2. kanun/935 pazar 
günü saat (10) da (146) lira (25) kuruş muvakkat temi .. 
natlarile Cebeci Harita Umum Müdürlüğü artırma ve ek· 
siltme komisyonuna uğramaları. (6) 1 - 82 
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- SAYI 133 içindekil~r 

Fitre ve zekat 
Karada denizde uçan bir kus. 
Gelecek, havacılığmdır 
Yeni bir hava ekspresi 
Göktanrınm bir dileği 
Hava hukuku 

Kizım N. Duru 

Amiral Decteut 

B. Sait Çonay 
Rilat Şerif 

Uçakla bir dakikada 12 kılometre hız 
Gök Alanında hız alanlar 
Dağa çıkmak ve kayak sporlar 
Gökle yer arasında 

Prolesör Riedel 
Abidin Davar 

Gençler Birliği kurultayında 
Ankara güreşçileri Türkiye birinciliklerinde 

Bir çift kara göz (Hikaye) Server Ziya Giirevin 
Sinema: Carile Lombard, Marlene Dietrich, Evelyn 
Venable, Clara Lou Sheridan, Gertrude Michael v. s. 
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ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİMENKUL SATIŞ 

MEMURLUGUNDAN: 
Mahcuz olup satılmasına krrar verilen tapunun 10-10-932 tarih 

ve cilt 89 1 numarasında mu ayyet ve Ankaıanın Kayaş köyünde 
kain ev ve bahçenin 672 hiss de 576 hissesi as:ığıdaki şartlar daire· 
sinde açık artırmaya çıkarılacaktır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
Gayrimenkul iki kııttan ibaret ve altı gôzdcn mürekkep harap 

bir bag evi bunun yanında uç gözden miırekkcp, Çcttısı Marsilya 
kiremidile döşeli ikinci bir hane ve 13100 metre murabbaı sahada 
vaki bahçe ve meyvalı, meyvasız, irıli ufaklı 400 küsur agaç ve iıir 

kuyu bulunmaktadır. 1950 lira kıymet takdir olunmuştur. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış p .. şin para ile olmak üzere 14-2-1935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul SdtrŞ 
memurluğunda yapılacaktır. 

II - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin onda b=ri 

üzerinden yuzde 75 pey akçesi vera milli bir bankanın teminat me'.;:
tubunu getir ceklerdir. 

111 - Satı~ günü artırma bedeli takdir e<lılen kıymetin yiızde 

75 ini buldul:tan ve uç defa nidadan ~onra mezkur gunün 16 ınrı 

aaatında en çok artırana ihale edilecektir. 
iV - lsl.ıu tahrirattaki artırmada teklif c itlen lı del mukadder 

kıymetin yiızde ?'i ini bulmadığı ta"dirde 2-3-935 t.ı ıhine m:•sac!if 
cumartesi günu s. at 14-16 ya kadar yapılacak ıkinci artırmada ke
za üç defa nıdadan sonra saat 16 da keza mukdder kıymetin yiizde 
15 ini bulmak ::oartiyle en çok artıran talibine ıhale olunacaktır. Bul
mazsa 2280 No. lı kanun ahkamı tatbik edilf'cektir. 

V - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ıhaleyi muteakip 
verilmediği takdirde iiterine ihale edilenin talep eylemesiyle il.ale 
tarihinden itibaren 7 gun içincle ve neye te~lim edilmediği takdir
de ihale bozulacak ve işbu talipten evci en yuksek teklifte bulunan 
talibin teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı kendisin len sorul
duktan sonra teklifi veçhile almaga ıazı oldugu takdirde farkı iha
lesi feshedilen bırinci talipten tahsil edilmek u,ere ikınci tt11ip 
uhdesine ihale olunacaktır. Teklif vcchile ,dmağa ı;ı1.1 olmadığı 

takdirde ise mal yemden 15 gün müddetle .ırtırma<Ta çık.uılacak ve 
en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılac.ıktır. 

VI - Her iki artırmada da mal talihine ihale edıldıkte ı.ıpu 
harcı, yüzde 2,.'i dellal ıicreti talibine ait olacaktır. 

VII - Boıçlu ve alacaklılarla dı ,er alikadarl.1rm ga} rımcnl.;ul 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faıt ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı musbıteleriyle ZO gün ıçinde ıcra dairesine bildirmeleri 
aksihalde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıgından satış bedelini 
paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

VIII - Artırmaya iştirak edenler, daha evet şartnameyi görmüs, 
okumuş ve gayrimenkulün imar vaziyetini bilm · ş ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

IX - İşbu açık artırma ~utnamesi 20-1-935 tarihinden itibaren 
933-338 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

X - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayrimenkul sa
trı memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 1-110 

Anafartalar caddesinde Kmacızade ham altında 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanec:i yerine 

Yeni eczane 8Çh0ı 
Fenni gözlükler. tıbbi korsalaı, sıhhi levazıtııat, 

bütün tuvalet ve ıtriyat çesitleri ile aradığmız her ilaç 
bulunur. 

Gözlük ve korsa tamirleri vapılır. 8-S3lP ~~ 
~~ -~~ ... 

ERZİNCAN ASLlYE MAH

KEMESiNDEN: 

Erzincanın Kerim oglu mahal

lesinde Memct karısı Vesile ile 

müddeialeyh Hah köyünden Za

hit oğlu İbrahim veresesinden 

karısı Nazife ve ogulları F cıruk 

ve diğer verese aleyhine ikame 

eylediği meni müdahale davasın. 

dan dolayı icra kılınan muha

kemede müteveffanın veresesin

den mukaddema K.ıbatas lisesin

de bulunan oglu Ahmet efendi

nin ikametgahının meçhuliyeti

ne binaen ilanen gıyap kararı 

tebliğine karar verilmiş oldu. 

ğundan 2-2-935 pazartesi günü 

uat 14 de Erzincan Asliye hu
kuk mahkemesine gelmesi veya 
bir vekil göndermesi aksi halde 
bir daha mahkemeye kabul edil
miyeceği ilan olunur. -92 

l LAN 

Eski Ankara Hukuk Mek
tebi Tedris Heyeti Reisi ve 
şimcli İstanbulcta Üniversite 
rektörü bulunan Bay Cemil, 
adına yazılı D smıfından 
birlik 1230. 1231. 1232. 1233 
aayıh asli hisse senetlerini 
yitirmiş olduğundan bu se
netlerin artık işe yaramıya
cağr ve baı:;ka ~3yılarda Bay 
Cemile yeniden senet veril-
diği bildirilir. 1-120 

ANKARA 5. İCRA ME
MURLUGUNDAN: 

Ankara'da Bolu mebusu Şük

rü Beye ezgayri masraf 146 lira 

itasına borçlu Çıkrıkçılar yokıı

sunda İlyas zade apartımanı :ıl

tmdaki dükkanda Leblebici Ha

san ustava isbu borcundan do

layı kendisine ödeme emri teb

liğ edilmek üzere gösterilen ad

reste butunmadıgı gibi n rede 

ikamet eylediği de meçhul oJn•a
sına binaen hukuk usulü mu~a

keme leri kanununun tebli~ata 

dair olan hükümlerinden 141 in
ci ve müteakip maddeleri muci
bince ilanen tebliğine karar ve
rilmiş olduğundan tebliği sifahi 

makamına kaim olmak üzere bir 
ay mehil verilmiş olduğu cihet
le bir itirazları varsa bu müddet 
zarfında Ankara beşinci icra me
murluğunun 933 2449 numaralı 

dosyaya müracaatları ilan olu-
nur. 1-111 

lrntı\"' ı..ılııl>ı v• Bıı\mu-

hıırriri ralıh Rıfkr.ı'\TAY. 

Umumi ne~rİ) lh idare: r den 

Yazı i~leri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

Çınkırı cıddtsl cı"vurn.-Ja 
.. Ulııı mafflusmdı basrlmrptr.) 

l\lilli 1\Jiidafaa Vekitlt'Iİ 

Snlmalma KomİS) onu 
İlanları 

İLAN 
Ordu için 155 000 adet pan

sıman paketi kapalı 7.arf u
sulü ile alınacaktır. İhalesi 
l 2. 1. 935 cumartesi gunu 
saat 14,5 dadır. Beher adedi
nin muhammen bedeli 45 
kurus 16 santimdir. Temina
tı 4749 lira 90 kuruştur. Şart
namesini görmek ve almak 
istiyenler her giin öğleden 
sonra M. M. V. satmalma 
komisyonuna uğram::ıları ve 
ekc;iltmeve gireceklerin 2400 
nımıarah artırma ve eksilt
me kanununun 2 inci ve 3 
iincü maddelerinde vanh 
vesikalarla birlikte belli gün 
ve saatmdan en c>~ bir saat 
önce teklif ve banka nıektub-
1 ;ırının ve yahut m-oılive mu
hasipliklerine yatırılacak te· 
minat mukahilinde alınacak 
makbuzların komic;vonumu -
za vermeleri. ( 3820) 

8- 584~ 

1LAN 
(6666) kilo Aran r.~hnnu 

arık eksiltme ile satın aiı

nacaktır. f şbu vağ" memle
ket dahilin<ie nıevcnt arap 
sabunlarından ohcaktır. Tah 
min edilen herl,.li 1 <)<'19 lira 
80 kuruştur. ~artn-ınırleri 
bedelsiz olarak M. M. V "a· 
tmalma ko11~isvonım<lan a
lınacaktır. fhalesi l 6-1-9:'5 

r~amh::ı rrünii sa::ıt on bir· 
,1 P M M. V. ı;atmalma ko
misyonunda vapılacaktn. 
Mııv?k''at teminatı 150 lıra
dır. Ekı;iltmeye girecekler 
ticaret od.rıc;mda kayıtlı ol-

• 
1·larma dair vesika vere-

ceklerdir. (3838) 1-6 

f LAN 

2500 adet yerli imalatt2n 
efrat ve 7.abit binek eyeri ka
palı zarfla satın alınmak 
iizere elq.iltmeğe konmuş -
tur. Tahmin edilen bedeli 
( l 78500) liradır. Sartname -
leri bedelsiz olarak M. M. 
V. satın alma komisvonun -
dan alınacaktır. İhalesi : 
26 - 1 - 935 cumartesi günü 
saat on birde mezkur komis
yonda yapılacaktır. Muv?lc
kat teminatı {10175) liradır. 
El:si!tmeye girecekler ka -
nun ve sartnamecle isten"n 
vesikaları ile teminat mak • 
buz veya mektuDl<'lrmr en 
gec olarak saat ona kadar 
teklif mektuplarivle birı;ı<

te komisyon reisliaine veril 
mis bulunacaktır. f?2) 

1-il 

TLAN 
(8000) kilo Grec; vağı a

'-=ık eksiltme ile satın alına
caktır. 1-bu yağ memleket 
dahilinde mevcut Gres yağ
larmrlan claca1:tır. Tahrr'n 
edilen hecleli 3000 lirrdır. 
Sartnameleri bedelsiz ola
rak M. M. V. satmalma ko
misyom·ndcın alınacaktır. 1-
ha lesi 17-1-Q35 nerı:;embe gü
n\i saat 11 de M. M V. sa
tın alma komisyonunda va· 
pılacaktır. Muvakkat temi
natı 225 liradır. Eksiltmeye 
girecekler Ticaret odasınrla 
kavıth olduklarına dair ve
sika vereceklerdir. (3837) 

1-5 

1LAN 
Ordu icin iki takım ame

liyat çadırı ile 46 adet sev
var hastane Ç8d,rları kapı:ıh 
zarf ululiyle alınacaktır. İ · 
halesi 13. 1. 935 pazar günü 
saat 14,5 dadır. Muhammen 
b deli (117441) lira 20 ku
ruştur. Teminatı 7122 lira 
6 kuruştur. Şartnamesini 
görmek ve almak istiyen -
ler her gün öğleden sonra 

M.M.V. satmalma komisvo
nuna uğramaları ve eksilt - 1 
me~ine gireceklerin 2490 nu
maralı artırma ve eksiltme 
kanununun 2 inci ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesika 
larla birlikte belli gün ve sa-
2tmdan en az bir saat evel 
teklif ve banka mektublari -
le ve yahut maliye muha~ip· 
Jiklerine yatırılacak temi -
natlar mukabilinde alınacak 
makhuzlarm komisyonumu -
za vermeleri. (3819) 

8-5848 

fT,AN 

Rrherinin tahmin bedeli 
295 kuruş olan 1000 tane 15 
numaralı kilim açık eksilt
me ile alınacaktır. Şartna
mesini görmek ve parasız o
larak almak istiyenlerin her 
gün öğleden sonra ve eksilt
me~e gireceklerin 28-1-35 
p:Partesi günü saat 10,5 ta 
221 ,25 liralık muvakkat te
nıinat mektubu veya Mali
ve muhasipliğinden alacak
l<'rı makbu~larla artırma ve 
r 1~filtme kanununun 2 ve 3 
iincü maddelerinde yazılı 
"e~ihılarla bir!ikte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na uğramaları. 

(48) 1-108 

Z\Yl 
İstanbul Fatih Cümhuriyet 

orta mektebinden 929-930 yılında 
aldığım tasdiknamemi kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Ankara~ Hacıbayram mahal
lesinde Güzide Baykan 

1-109 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 1 
İL AN 

Mitkar ve ılk pey paraları ve ihale günüyle saatlan y• 
zıh un kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin m\I<' 
ayyen gün ve saatte teklif mektuplarım ayn, ayn birce 

zarf icinde ve her ikisi de ayn bir zarf içinde olarak mu4 

ayyen saatten bir saat evci Edirnede garp hudut liva kU1 
mandan lığı satma ima kom is yon una teslimleri ve şartn_. 

meJerini görmek istiyenlerin de komisyona müracaatları.• 
(3843) 

Cinsi 
Un. 
Un. 

Miktarı 
166 Ton. 
166 Ton. 

İLAN 

ilk pey 
P arasi 
1500 
1500 

Ankara Beyaz kışladakt e
lektrik tesisatının tamiratı 
pazarlıkla yapılacaktır. İha
lesi 21 2. kan 935 pazartesi 
günü saat 15 tedir. 228 lira 
62 kuruşluk birinci keşfini 
görmek için eyyamr tatili
ycden maada her gün saat 
ondan on ikiye kadar aşağı
da yazılı satmalma komis
yonuna müracaatlarr. Temi
~atı muvakkatesi 17 lira 15 
kurustur. Belli vaktmda 
Ankara Levazım Amirliği 
satmalma komisyonuna pa
zarlık için gelmeleri ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiğine 
dair 'es ika ibraz etmeleri. 

(7) 1-66 

ihale günü 
20/2. Kin/935 pazar 
20/2. Kan/935 pazar 

8-~887 

İLAN 

saati 
13 
13 

K astamonu'dakl kıtaat 

için 160 bin kilo un kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacak • 

tır. Tahmini bedeli 9200 il • 
radır. İhale günü 19 - 1 · 939 
cumartesi saat 15 dedir. İllC 
pey parası 1440 liradır. Ve 
ihale saatinden bir saat cvel 
teslim edilmiş bulunacaktır,. 
Şartnamesini görmek isti • 
yenlerin her gün Merkez Le 
vazımhğma ve isteklilerin 
de muayyen gün ve saatte 
Kastamonu'daki kışladaki 
satın alma komisyonuna mü 
racaatlan ilan olunur. (14) 

1-48 
•• imi ................................. .. 

~AK.l lt:lllEK lSTERSENlZ 
BOMONTI R \KiSiNi 

TERC ·t 1 f EDTNIZ 

Ankara Palas otelinin Bayan''Coiffeur,, salonu yıl 
haşı müna sebetile Suadiye plajı kadın berberi 

Bay Mehmed Hilmi idaresinde olarak tekrar 
açılmıştır 

1 
1 SiNEMALAR 

YENi f Bugün, bu gece 

1,te güzel bir film daha: 

ŞOPEN VE AŞKLARI 

Dihi sanatkarın heyecanlı hayab 
ha11u a,ldarı, nefiı muıikiıi V. S • 

Bu gece 

SAVAŞ ~ARKISI 

(Aşk Şatosu) 

Aşk - Şefkat - Heye~crn 

GUST AV FRÖHLICH 

Halı l a c·i Kaiit~ılık ve l\'latbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyalan süratle çıkanhr. Telefon: 1230 
~ . 


