
ON ALTINCI YIL. No: 5012 Aclumz, andmuzclır 

KÖYLÜNÜN KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BORCU 

Tarım bankası, bunları da geri bıra
kıyor ve bölüye bağlıyor. 

Tarımsal kredi kooperatifleri 
hakkında hazırlanıp Kamulaya 
gönderilen kanun ~rojeıi, zama -
nın darlığı dolayıııyle genel ku : 
ruldan geçememit ve önümüzdekı 
devreye kalmıtlı· Köylü borçları -
nı 15 yıla bölen kanunu tamamlı -

.. tmenin Tarım Bankaıı-yan ve ure b"l 
na borcunu kolaylıkla ödeye 1 • 

meıini sağlayan bu kanunun çık • 
mamıt olmasına kartın; Tarım 
Bankası, çok yerinde bir kararla 
kooperatif ortakları borçlarınnı 
da bölünmesi ve geri bır~~lmaıı 
için tubelerine emir vermı~tir · 

Kamutayın önümüzdekı dev • 
resinde çıkacak olan kanunun ta • 
rnmal kooperatif ortakları ha~.'" 
kandaki hükümlerini ıimdiden Y~
rürlüje koymakla banka; devletin 
türk köylüsünün gen!iii?i. sağl~ • 
mak ve ödeme kapaııtesını yerme 
ıetirmek için aldığı hayırlı tedbir
lerin çerçevesini geniıletmit olu -
yor. En çok; Ege, Çukurova, Ka
radeniz bölgeleri gibi tarımıal kre
di kooperatiflerinin bol olduğu yer
lerde binlerce üretmenin beklediği 
bu haberi bankanın, olduğu ıibi 
aptıYa koyclujumuz, genelgesin
den alarak Yerirken Tanm Ban -
kaımı da çok yerinde olan bu 
karanndan ötürü öğer ve kutlarız. 

Banka ıenel direktörlüiünün 
........ psdlia .............. : 

" Son aylarda orta Anadoluda 
ıiddetli ve dij'er mahallerde ~~ 
az çok hüküm ıüren kuraklık yu-
zünden bu sene ürünün umuldu • 1 
iu miktarda ele geçmiyeceği ve 
bu sebeble 1-orçlu Zirai Kredi Ko· 
operatifleri ")rtaklarının da öde • 
me hı•sU1unda ııkmtı çekecekleri 
anlqılmaktadır. Zirai kredi koo • 
peratifleri ortaklarına bu sene 
borçlannı tediye kabiliyetlerine 
ıöre ödeyebilmek imkanı vermek 
amacile ortaklar zimmetindeki te · 
tekkül alacaklarının liakal bette 
biri•in tahsili halinde bakiye ala-

Romanyadan gele
cek göçmenler 

Dün iç Bakanı B. Şükrü Kaya· 
nın bafkanlıjı altında Dıt Bakan
hiı aenel sekreteri B. Numan Ri • 
fat Menemencioğlu ile iç Te Dıt 
Bakanlıkları yönetgerleri 88. 
Vehbi ve Agilı ve her iki bakan · 
lak türe danıtmanları ile Bükret 
Elçimiz B. Hamdullah Supbi Tan
nÖYer'in bulunduldan bir komiı
yon toplanmqtır. Komiıyon Ro -
~·elan memleketimize setir -
tılecek aöçmenler meeeleam" 1• .. • 
d • . aoz 
ea aeçırmıı Ye bunların orada bt· 

rakauldan mülk Ye topraklan 
~denmeıi tartları, Yanlarında ae ~ 
tırecelderi e,yalar ve Romanp hG
kümeti katında yapılacak airailer 
için alınacak kararlann eaaılan • 
nı saptamıftır. 

Komiıyon bu esaılar içinde ya
rın ve abürgün de toplantılarına 
devam edecek ve gereken karar -
ları alacaktır. 

Sovyetler Birliği ile 
yeni takas anlaşması 

SoyYetler Birliği ile bükümetİ· 
miz arasında tam denklik esası • 
na dayanan ve bir yıl yürürlükte 
kalacak olan yeni bir takas anlat· 
muı yapılmııtır. -

detle tecil edilmesi münasip gö -
rülmüttür. 
cağın mevzuata ıöre bir yıl müd 

• Tarım Banka.r;ı genel direktörü 
B. Kemal Zaim 

Şu dunun karıııında bu yıl is
tihsal menimine kadar vadeıi ge· 
len borçlanndan, Koope,.tifet mü
racaatla en az bette biri..l •e faiz-

• 

1 
lerini nakden tediye eden ortak -
tarın borçlarının mütebakisini, -
eşekkül meclisi idareleri birer ka

ı rara bağlamak suretile - 936 yıh 
istihsal mevsimine kadar tecil 
edebilirler. 

Kooperatif idare meclislerinin 
bu yolda verecekleri kararları Şu -
be ve sandıklarımızın bir gu.u 
güçlük göstermeksizin ve ayrıca 
mucip sebepler aramaksızın tas ~ 
dik etmelerini isteriz. 

Şube ve sandıklarımız tecil su
retiyle yeni vadeye raptedilen \,a 
alacakların senetlerini iskontoya 
kabul ile eski aenedlerini medyun
lara iade edilmek üzere koopera
tiflere geri vereceklerdir.» 

Keyfiyetin it alanınızda bulu· 
nan biliimum Zirai Kredi koope • 
ratiflerine tebliğ edilmesini ve bu 
itlerin beyan edilen ve istenilen 
tekilde güzelce batarılmasının te
minini rica ederiz. 

Şuraıını da ehemmiyetle ilave 
edelim ki kuraklık, su baskını, çe
kirge ve sair sebep ve if etler do -
layııiyle hiç mahsul kaldıramıya · 
rak bütün ödeme kabiliyetinden 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

ltalya 
----------------- . 

Uzlaşma komisyonu bir iş göremedi 

ltalyan So~nin ~ntntfen ft1111191Y11 ltılyan askerleri ynı beTe ltaclar 
çıplak, yat'lylq yapıyorlar 

Lahey, 10 (A.A.) - İtalyan 
ve habet delegeleri tarafından ya
pılan diyevlerden anlqddığma 
ıöre İtalyanlar aytıtmalarm yal • 
mz hadiaeler üzerinde kalmasını 
iıtediklerinden ve ıımr meseleai • 
nin aörütülmeaine y&DafDlacbkla • 
nndan dolayı uzlqma komiıyonu· 
nun itleri sonuçsuz kalmıttır. Ha 
bet delgeleri ulualar aoıyeteıine 
bqvurarak bir betinci üye atan • 
maıım istiyeceklerdir. 

ltalyanlarm fikri 1515 tarihli 
ltal>:a • Habe, anlatmasına göre, 
kom11yon ıınır meseleaini görüt -
mek hakkına sabib delildir. Hal. 
buki habetler böyle bir aal&flll& 
olmadıimı siylemektedirler. 

İtalyanlar 15 günlük bir ara -
dan sonra yeniden toplandma11nı 
ileri ıürdüklerini fakat habe, del
gelerinin bunu kabul etmedikle 
rini bildirmektedirler. 

Roma, 10 (A.A.) - iyi haber 
alan çevenlerde söylendiğine gö
re lnıiltere bükümetinin habet me
sel•indeki durumunu değiıtir · 
mesi beklenebilir. 

Yan resmi Giornale d'italya 
gazetesi İngiltere hükümetine, u -
luılar sosyetesine hayranlığını pek 
ciddii saymamasını ve ltalya'nın 
ihtiyaçlarını daha iyi anlamaia 
çalıtmuını tavsiye etmektedir. 

(Sonu 2. sayrfada) 

J l. TFM1'1l Z 1935 PER~l-J\IRE 

Bintıı~i. 10 ( A.A.) - İçinde 30 ki-1i 
1 e 90(J lon buğd<ı)· b11lrm<ın A ttilin adlı i
ıal) an Vllp11r11 Sirakii::;aya gi<lerken btıt

mış, 21 l>i~i boğ11lmuşıur. 

Her } ..-rcle 5 kuruş 

Faydalı yağışlar başladı 
Dün öğleye kadar Ankarada metre mu-

rabbaına yirmi kilogram ya~ınur 
düşmüş bulunuyordu. 

""' 

Y•.l'an11alci resiml•r, dü.akü yağmurdan sonra dağlardan gelea suları• ıftrn4ı 

Atatürk bulvarı ve kızı/ay bahçesini g68termekt«lir. 

Şehrimizde eTelki •ktam bat · 
lıyan yağmur gece de zaman za -
man 7aiınaia deyam ejaÔf Yf Ye
aifehir'tle a.a. yerlerde kuYYetli· 
ce seli.. elmuttur. 

Sular iç ve Ekonomi Bakanlık
larının avlularinı doldurduktan 
sonra mahzenlere de sızarak bazı 
eıki artivleri ıslatmııtır. 

Y enitehir'in büyiik caddesi de 
ıulula bpanmıı, Kralay'm bah
çesindeki çiçekler ıifterden zede 
lenmit ve Kızılay merkezinin mah
zeniyle bazı evlerin mah -
zenlerine su ıirmittir. ltf aiye bu 
sulan botaltmııtır. 

Dikmen deresinin yatafmı de -

Çinde korkunç 
birtcprem 

Şaqhay, 10 (A.A.) - Şanı -
liay'ın 200 mil doğuıuncla Yuan -
liai' de bir teprem olmuttur. On 
bin kitinin öldüiü söylenmektedir. 

?SJ au wıss: 

Türkgen
ci,gerekin 
cehavaya 
yüksele
cek, gere .. 
kince ye
re atlıya
caksın 
Havalan
mızdaege 

menliği
miz böy
lece ger
çekleş~

cektirr 

ğiftirerek Y eniıehiri su baelrmıo -
dan kurtarmak üıere buırlan -
'P.Y olao Jnjenin yeritilmeei için 
Banadırlık tlakanlıiınca emir Ye

rilJnittir. 
Bu yağmurlar, yalnız Ankara

(Sonu 2. sayıfada) 

Prens Pol Bükreşe 
gidiyor 

Bükref, 10 (A.A.) - Yugoı 
lavya Naibi Prenı Pol'un hafta so
nunda Sinaya'ya geleceği haberi 
resmiğ olarak doğrulanınaktad1r. 
Prens Pol Sinaya'cla üç gün Kıral 
Karol'un konuğu olacaktır. 

Şerefine verilecek öğle töleni
ne bütün hükümet üyeleri çalın • 
lacaktır. 

Yarı resmiğ çevenlerin fikirle
rine ıöre Prens Pol'ün Romanya' -
ya yapacağı bu göretle önce Kıral 
Aleksandr tarafından hele koyu 

(Sonu 2. sayıfacla) 

.. 



SAYIFA 2 ULUS 

Yeni Türkiye 
Birkaç ay önce Sovyet nıüzik artistleriyle beraber Tütlıiyeye 

.gefrtniş olan büyük Sovyet kompozitö.rü Şostakoviç, gezisinden 
döndükten sonra memleketim fa hakkmda bir betke yazmıştır. Bu 
yazıyı dilimize çeviriyoruz: 

1 DIŞ HABE 
Ankara sokaklarında dolaşırken bu 

tarihiğ memleketin canlı ve renkli ha
yat k<ıynağının ortasmda lbulunduğum 
için zevk duyuyordum. 

Bu şehirde yeni bir özgen hayatın 
·kurulmuş olduğunu görüyordum. Bu 

yeni hayatın geçmişi yadırgayarak, bu
güne nasıl dört elle sarılmış olduğunu 

seyrederken yarını da aynı dölenle kar
~Ilamakta olduğunu anladım ve değer

ledim. 
lstanbulda iki gene türk kompozitö

riyle BB. Kemal Reşid ve Hasan Ferid-
1ıc tanıştım. Her ikisinin de kendi eser
leri olan piyano parçalarını dinlerken 
aradığım ve duyma.k istediğim pek par

laık tıir teknik vıe bir uzuğ değildi. Bu
nunla beralber, bu parçalarda bu vasıf

lar vardı ve başkaca asıl aradığım ey, 
benim için yepyeni olan bir müzik renk 
ve ahengini de buldum. Bu hususiyeti, 
ahengin or.ijinalliğinden büyük bir 
zevk duyarak tattım. Bundan başka 

Ankarada Salahattin isminde on beş 
yaşında bir kompozitör gördüm. Bu 
gencin piyano parçalarını gerek ben 
ve gerek artist arkadaşlarım büyilk bir 

merakla dinledik. 
Türkiyenin müzik ve bu müzik yo

lundaki yenilikleri kavramakta göstıer
diği büyük kapasite, İstanbul konser

vatuvarı ile Ankara Cumur Başkanlığı 
orkestrasının pek yakında çok kıymet· 
1i birer senfonik orkestra halini alacak
larına bizi inandırıyor. Orkestra şefimiz 
Bay Ştcmberg'in kısa zaman isinde al
dıgı büyük sonuçlar bunun en parlak 

kpatıdır. 

İstanbul ar'lar akademisinde gördü

ğüm karakalem, sulu ve yağlı boya ile 
yapılmış eserlerin• Avrupanm herhan· 

gi bir müzesinde göstcrilmeğe değer ol
duklarını söyliyebilirim. Fakat tıirk 

ressamlarının asıl kuvvet ve hususiyeti 

:bunda değil, yurdun göreylerinden ve 
hayatın~an alınmış tablolarında ulusal 

renk ve çesninin kuvvetle yasamasında· 

dır. 

1stanoulda gördüklerimiz arasında 

Ayasofya camii üzerimizde büyük bir 

etki bıraktı. Fakat en unutulmaz derin 
etkiyi yapan gene ve hür devletin yeni 
ve medeniğ 'başşehri Ankara oldu. 

Türtk kompozitör arkadaşlar bana 

tiirk şarkılarından pek sok notalar ar
mağan etmişlerdi. Bu şarkıJar türk 

folklorcuları tarafından toplanmış ve 
yazılmı§tır. Bu notalara ilk göz gezdi
rişimde bile bunların işlenmemiş zen
ginliklerle dolu olduğunu anladım. Cu-. 
mur Başkanı Kamal Atatürk'iin ulu ko
ruması altında türk müziğinde yeni bir 

devrim yapılmasına çahşılmaktadır. A
tatürk, şımarık gezmenlerin keyfini 

okşayacak eski mUzik yerine yurda ye
ni tiirk ulusal ve sosyal müziğini vere
cektir. Bunun için şimdi ulusal operd
nın kurulması ve orta ile yüksek müzik 

öğretim :sisteminin yoluna konulmasına 
çalışılmaktadır. Ankaradan ayrılışım

dan önce Cumur Baş.kıanı Atatürk yeni 
Türkiyeden aldığım duyuşların gelecek 

eserlerimde yer bulacağını umduğunu 
•öyledi. Derin bir zevkle söyliyebilirim 
lti. dost ve kom§u memlekette geçirdi

fim günlerin üzerimde bıraktığı heye
canlı hisler kolay kolay hatmmdan çı

kamıyacak ve bundan sonraıki eserlerim

de unutulmaz bir gezinin canlı andaçla
n olarak görünecektir. 

İstanbul - Ankara 

Gene Sovyet artistleri arasında mem
ldetimize gelmit olan ses artisti Bay 
Piragov da şu yazryı yazmıştır.' 

Çarlık ve padişahhk devrinde iki 

memleket arasmdaki ilgiler elçi ve sli
el ataşelerin gönderilmesinden ibaret 
lı:alıyordu. Ara sıra çarlık Petresburgu· 
nun asal ve yüksek i~yarlan İstanbula 
kadar uzayan bir gezinti yaptıktan son

ra Boğaziçi kıyılarından getir<likleri 
doğu isi andaçları dostlarına dağıtır

lardı. Şimdi dost türk cumuriyetine 
sovyetlerin en büyük tiyatrosundan bir 

ıalgıt gitmiştir. 

can duynıu hun. Gördüğüm hakikat bü
tün tasarlarımın ili;tüne çrktı. lstan
bulun canlı ve renkli güzelliği üzerin
de şairler sayısız destanlar, romancılar 
romanlar yazmıs oldukları için bu ko
nu üzerinde uzun boylu durmıyacağun. 

Galata, Beyoğlu, Osküdar·ı gezdik· 
ten sonra Yıldız ve Dolmabahçe saray
Jannm geniş ve gölgeli salonlarını da 
dolaştık, ince ahenkli minare ve ta1>iiğ 
güzelliklerle dolu sokaklara hayran O· 

]arak gezerken kalabalık içinde bazı 
bazı Don Bazilyo ile konuşan canlı Fi
garo'larla .kar rla§tığımızı sanıyordum. 

Gerçekten İstanbulun yavaş yavaş 
sönen bazı esnaf ve satıcı kılıkları ti
yatro sahnesinden ve tablodan çık

mışa benzerler. Fakat bu doğusal gü

zelliğin hususiyetleri bugünkü Türki
yenin asıl çehresine karşı ilgimizi azalt

mamıştı. 

Ankara, Türkiyenin, devrimden son
ra kazandığı utkunun canlı ispatıdır. 

Şehrin ya.kınlarının henüz daha büs
bütün kaybolmamış tarihiğ geçmişe aid 
eski sokaklarında eski yapılı evleri, öte 
yandan da yeni Ankaranın Avrupa u
su1iyle düzenlenmiş yeni kurağlarmı 
ve en modern C\ilerini gördük. Bergama 
yolunda ihtiyar bir şarkıcının türküsü

nii dinledik. Bu ihtiyar gözleri kapa
lı, türkünün ahengine uygun hareket
lerle sallanarak bir gene krzın sevgili

sinden ayrılışını anlatan eski ve üzün
lü ezgiler söyliyordu. Ve Türkiye dev
rimini haykıran savaş fırtınaları ve 

parlak gelecek umudları ile dolu marş
lar oku11ken biz de bizim için yeni olan, 

a:r anladığımız fakat kalbimize pek ya

km bu ulusa] sanat kaynağından kana 

kana içtik .. 

~------·-·------~ 
Faydalı yağmurlar 

başladı 
(Başı 1. inci sayıfada) 

da bölgesel bir yağış halinde ol -
mamış yurdun birçok bucakların
da bereketli yağmurlar yağmıştır. 

Bu yağmur yazlık ürün ve hay
van yemleri için çok faydalı ol -
muştur. 

Meteoroloji enstitüsünden öğ
rendiğimize göre son 24 saat için
de güney Anadolu, Akdeniz ve 
Ege denizi bölgeleri ile Diyarbe -
kir ve Maraş dışarda kalmak üze
re Trakya ve Marmara çevresind~ 
İstanbula metre murabbaına 30 
Balık~ire 7 Orta Anadoluda Hay
manaya 14, lspartaya 9, Yozgad 
ve Kırşehire 8, Konyaya 6 mili • 
metre yağmur düfmÜş ve yağışlı 
bölgelerin öteki yerlerinde de bu
na yakın nishette yağışlar kayde
dilmiştir. 

Karadeniz kıyıları da yağışlı 
geçmiş ise de yağış mikdarı diğer 
bölgelerde olduğu derecede değil
dir. Bu bölgede en çok yağış met
re murabbaına 20 kil'lgram olmak 
üzere Giresundadır. Dün öi!leye 
kad;:\r Ankara'da metre murab"'ı -
na 20 kilogram yağmur düşmüş -
tür. -· .. -
Köylünün kredi koopera

tiflerine olan borcu 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

mahrum kalmış ortaklann usul ve 
mevzuatın emrettiği ve 1470 nu -
maralı kanunun 18 inci maddesin
de bahsolunan şekilde mazeretle· 
ri tahakkuk ettiği takdirde borç -
larının tamamının dahi bir yıl 
müddetle tecil edilebileceği şüp 
hesizdir. Bu gibi tam teciller ya 
pıldıktan sonra mikdarile tecil 
keyfyetini Umum Miidürlüğe bil -
diriniz. 

Bu vaziyette olan borçlular 
için de mevzuatımız hükümlerinin 
ayrıca tatbik edilmesini ancak 
kuvvetli ve mucip sebepler olma -
dıkça borcun tamamının teciline 
· ·ı emsini ehemmiyetle göz ö -

ALl\IAı~ A'DA: 

Almanyada bir gazeteci 
cezalandırıldı 

Dantzig, 10 (A.A.) - Senatonun ee
ki başkanı Bay Rau~hning'e hayın di
yerek onurunu kırdığından dolayı nazi 
gazetesi Danziger Vorpost.enin başı ya
zıcısı B. Zarske üç ay hapisle cezalan
dırılmıştır. Hakyerinin bu kararı bura
da derin bir heyecan uyandırmıştır. Ce
zalandırılan Zarska gaıetesinde bü hük
mil şiddetle tenkid ederek son zaman
larda Danziğin nazi halkı ile hakyeri 
arasında baş gösteren anlaşlTUlzlığı ar
tıracağını yazmaktadır. 

A lmanyada polis ve or'du 

Berlin, 10 (A.A.) - Polisi ordu kad
rolarına sokan lmnun ,yadsüel bölgede 
bulunan polis örgüsüne aid değildir. 

Yarı resmi bir bildirik, bu bölgede
ki polisin eski şeklini değiştirmediğini 
bildirmektedir. 

l'eni alnımı tanldarı 
Londra, 10 (A.A.) - Dey1i Tele

graf gazetesi, alman tanklarının ilk fo
toğraflarını neşretmektedir. Bu fotoğ
raflar Berlin yöresinde Göbclitz kam
pında alınmıştır. 

Alman tankları hafif ve son sistem 
olup iki mitralyözlüdür. İki kişi tara
fından kullanılmaktadır. 

BlJLCARfST.\~'DA: 

Karalmfokof Vl' Kommwf 
hapiste 

Sofya, 10 (A.A.) - Bulgar ajan
sından: 

Eski başbakan B. Georgief'in özel 
kalem direktörü B. Karakulakof ile es
ki tarım bankası direktörii B. Kumano
f'un sıyasal çahşmaları hakkında ileri 
sürülen suçlar üzerine bunlar, başlanı
lan gerçini bitinciye kadar tutsanmış
lardrr. 

POLONYA 'DA: 

Danzige bir ulman deniz 
jilosu geldi 

Varşova, JO (A.A.) - Altı avcı ge
misi ve "Tongto,, uçak gemisinden ka
trnç bir alman filotilJa-sı Danziğe gel
miştir. 

Doğu Prusyasmdan Pillo'ya giden 
filotillanm, gemilerin birinde bir bo
zukluk çıkması üzerine Danziğe gelmek 
zorunda kaldrkları ~ôylenmektedir. 

U kranya yeni se<:ime katılacak 
Varşova, 10 (A.A.) - Ukranya ulu

sal partisinin merkez komitesi yeni se
çim kanununa göre seçimlere lratılmayı 

kararlaştırmıştır. 

SOVYETLER BIRLl(;l'NDE: 

M()ğolisıan sınır hiidiseleri 
ve Praııda 

Moskova, 10 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Mançuri - Mongolistan sınır duru
mundan bahseden Pravda gazetesi, 
Mongol cumurluğumın sınırlarını çaşıt
lara açmasını istiyen japon militarizmi
nin küstahça isteklerini kaydettikten 

sonra diyor ki: 
"Bu hadise, japon militarizminin 

eskiden Mançuride Jehol'de ve şimdi 
güney Çinde güttüğü ııyasayı Mongo
listanda da gütmekte olduğunu göste
riyor. Japon militarizminin toprak ele 
geçirrnehırsı sonsuzdur. Bu, her gün 
daha açık bir surette görülmektedir. 
Bununla beraber artık sınırı aşanların 
kafalarını kayaya çarpmaları mümkün

dür. 

INGltTERE'DE: 

ln(:ilrerecle beş ucnıan okulu 
açılacak 

Londra, 10 (A.A.) - Hava bakan
lığı yedek uçman yetiştirmek için ya
kında beş yeni okul açacağını bildir
mektedir. Böylece İngiliz hava kuvvet
leri planının ilk partisi meydana geti-

İtalya - Hahe§İstan 
(Başı ı. cı sayı/ada) 

Bu gazete Habeşistanın İtalya tara
fından işgali, ingiliz asığlannı bugün 
habeş hükümetinin tehdio ettiğinden 

fazla tehdit etmiyeceğini yazmat.ta ve 
İngilterenin Avrupa dayanısmaqnı boz
mamasını istemektedir. 

T~ana göli.i nıc~wlc·ı;i 
Londra, 10 (A.A.) - Tsana gölünde 

yapılacak baraj hakkında, lıabe~ hükü· 
metinin de karşı gelmemeye karar ver
diği rr.ı•sele üzerinde sorulan soruya ce
vap olarak B . Eden şunları söylemiştir: 

"- Habeş hükumeti 15 mayı"ta, İn
giltere, Mısır ve Sudan hükumetlerine, 
bu mesele üıerindc bir anlaşmaya var
mak üzere Adisababada toplanacak kon-
feransa delegeler göndermeleri ici•ı 

bir çağrı yapmıştı. 
İngiliz hüıkümeti, barışçıl bir kotar

ma yolu bulmak üzere elinden geldiği 

kadar çalıştığı bir sırad.a, İtalya 'le Ha
beşistan arasındaki anlaşmazlığı artıra

cak, hiç bir tedbir almak istememiştir. 
Bundan dolayı İngiltere hiıkümeti 

ilgili hükümetlere konferansın sonraya 
bırakılması lazım geldiğini aöylem .. kle 
beraber Mısır ve Sudana, yu' arı Nil 
çevresindeki asrğlarınr da gözden uzak 
tutmamalannt tavsiye etmiştir Aslında 

bu aınğlar yalnız Kahire ve Adisababa 
hiikümetleri tarafından değil. ayni za
manda Fransa ve İtalya tarafından da 
tanınmış idi. Bundan dolayı inr,iliz hü
kümeti, bu projeyi meydana getirmek i
çin daha elverişli bir zamanı bek1emeğe 
karar vermistir. 

l/ab«•şistancln itul~«mlurırı kllrşı

laştıldarı giit:lii /der 
Paris, 10 (A.A.) - Eko de Paris ga

zetesinin Londra aytarının fikrine gö
re: 

İtalyan hükilmeti maddi ~beblerden 
dolayı daha bir zaman Habeşistanda sü
el hareketlere başlamıyacaktır. Bunun 

sebebi şunlardır: 
Birçok kuyular açıldığı halde içile

cek su azdır. Büyük mikdarda asıker ve 
barb gereçinin Habeşistan sınırlarına 
taşınmak üzere gereken taşrn araçlan
nın sağlanması için aylar lhımdrr. 

lıalyaya HabefJl"ıandaki siiel ha
reketler için 400 bin asker 

üizımm14 
Londra, 10 (A.A.) - Deyli Tele

graf gazetesinin Adisababa aytarınm 

verdiği habere görıe italyan kurmayı Ha
bcşistanda süet hareketlere başlanması 
için en az 400 bin kişi lazım olduğu fik
rindedir. Halbuki timdi doğu Afrika
sındaıki İtalyan askerlerinin sayısı 200 
bini bulmuştur. 

Ayni gazetenin fikrim! göre Muso· 
lini görüşmelerden kaçmamakla benbet 
bu görüşmelerin uluslar sosyetesi dı
şında yapılmasını istemeoktedir. İtalya· 
nın amacı Fransanrn Pastaki kontrolu 
gibi Habeşistanda da tam bir süet kon· 
trol kurmaktır. 

Japon imparatoru da mı 
işe karışacak? 

Tokio, 10 (A.A.) - Röyter ı>iınsı 

aytan bildiriyor: Burada, japon impa
ratorunun, İtalyan - habeş anlaşmazh

ğımn gelişimi ile çok ilgilendiğini ve 
harbin önüne geçmek için gayri resmi' 
girişimlerde bulunacağr söylenmekte
dir. 

lMlyada yen.i ıınıf lnr 11iliilı 
. altına çağırdıyor 

Roma, 10 (A.A.) - Bir buyrultu i
le 1909, 1910 sınıflarından bir mikdar 
uzman silah altına çağırılmıştır. 

l ıalyada luırpcı co~kunluğa 
bir Örnek 

Roma, 10 (A.A.) - Littorio'nun 
genç faşistleri parti genel sekreteri B. 
Aşil Strasa yol1adrkları bir mektupta, 
doğu Afrikasma gitmek dileğinde bu· 
lunduktan sonra şunları yazmışlardır. 
"Ödevimiz, sliel olduğu kadar tineldir . ., 
Ağropantino Kolonları oğullarının 

damarlarında har'bi kazanan babalarının 
kanı dolaş_tığmı dünyaya göstermC'k is
tiyoruz. Habeşist~nda şehirler kurmak 

istivoruz. 

) & -

LE 
FRANSA 'DA: ------ -

B. Kurdoğlunun 
çalışmaları 

Paris. 10 (A.A.) - B. Kur<loğhı ıle 
B. Bonfon Krapon'un baskanhğm<laki 
fransız uzmanları arasında ılk görüş

me diin yapılmıştır. 

I· rnnsm.lo giimriildt r· 
urtırılac·almuş 

Paris, 10 ( A.A.) - Hükiımetın kon
tenjan usulü ı erine gumrük "crgilerini 
artırma sistemini koyacağı hakkındaki 
hah~ rlerden heyec:ına düşen tarını ve 
endüstri aci:ım1arı B. Laval ile görüş
müşlerdir Laval, hal ve şartların gerek
li gosterdiği usullerin es:ısınd?.n değiş
tirilemiyeceğini bildirmiştir. 

Astronomi biTliii genel 
lmrultayı m;ıldı 

- Paris, 10 (A.A.) - 24 ul sun girdı
ği arsıulusal astronomi birliğfoin genel 
-kurultayı bugün ııçılmıştır. Açılma tö .. ' 
reninde Alber Löbrön de Mlunmuştur. 

K<ılp v.ırcı IJU:itmlar 
Faris, 10 ( A.A.) - İki çinli ayak 

satıcısının evinde araştırmal r yapan 
polis 5, 10 ve 20 lik k~ ;;ıt olarıık 20.000 

franklık kalp para bulmuş -.e çin1ileri 
yakalamıştır. 

Çinliler, üç yüz dolarlık kalp para
yı Şangay'da bulunan ve ayni zamanda 
İtalyan, ingiliz ve cımerikan paraları ya .. 
pan hir devrimci örgütünden satın al
dıklarını ~öyl~miş1eroir. 

1SPANYA'DA: 

Ordunun kudroları 
ge ru_.·lc.ştirili yoı· 

Madrıd, 10 (A.A.) - İspanyol ordu .. 
sunun kadrolarını gençleştirmek isti• 
yen bakanlar kurulu, General ve albay .. 
larm emekli yaşlarını kısaltmaya ka· 
rar vcrmiştır. 

Korgeneraller 69, tümgeneraller 
62 ve albaylar da 60 yaşında emekliğe 
ayrılacaklardır. 

lspmıyol - /ra11.sı:, tecim andla~· 
maşı yapılanwdı 

Madrid, 10 (A.A.) - Bir Fransı.a 
- 1cpanyo1 tecim andlaşması için yapı· 
lan konuşmaların sonu!isuz kalmasş Uze. 
ri~, iki memleket arasındaki andla§• 
ma dündenberi hükümsüz bulanmakta• 
dır. Gümrük resimlerinin önemli bir şe• 
kilde arttırılacağı söylenmektedir. 

Dağınık Juyuklar 

HabsbruKlar geri alacakları mal• 
ları m satamıyacaklar 

Viyana, 10 (A.A.) - Habsburg di .. 
nastisi hakkındaıki kanunu değiştinnelC 
üzere diyet kuruluna verilmi§ olan ye .. 
ni kanun projesi Habsburgların kendi· 
lerine geri verilecek olan malları sat• 
malarını yasak etmek üzere federal bil .. 
kümete yetki vermektedir. 

l 'ugoslavyada satılması yasak 
olan İtalyan gazetelerine tekrar 

izin verildi 
Belgrad, 10 (A.A.) - İç baıkanı) u

zun zamandanberi yasak edilen dört i• 
talyan gazetesinin Yugoslavyada tek .. 
rar satıJmasma izin vermiştir. 

Preııs Pol Bükreşe 
gidiyor 

(Başı 1. inci sayılada) 

diplomatik kınavların yapıldığı de
virlerde güdülmüt olan ananayı 
yeniden diriltecektir. 

Sıyasal çeven)er Bay Titüles • 
ko'nun da hazır bulunacağı bu gö
rüşmenin, Yevtiç kabinesinin çe -
kilmesi yüzünden geri hın.kılmış 
olan Küçük anlasma konseyinin 
toplantısını biraz daha geri hıra -
kacağı fikrindedirler. 

B. Titiileıko Romanyaya 
'döııüyor 

Londra, 10 (A.A.) - B. Titü -
lesko Romanya'ya dönmek için 
dün Lonclra' dan hareket etm;cıth·. 
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Tüze Bakanlrğrnda 
• • 

Sicil li.aııuııu ı>roıesı 
hazırlaııclı 

Tüze bakanlığı bir tüzel "si
cil., kanunu projesi hazı:ıa~ıştır. 
B . · ı hükümenlerımıze clu-u proje ı e ,, .

1
. 

d Uclunun secı ı-
ruşma sırasın a s . er 

. . . O'o··zden gecırmek ve be· n ı,. ıyıce ı=. • . • .. 
rekirse cezasını on~ go -
re artmnak imkanı saglanmış 
olacaktır. Ayni zamanda ı~_ays~~l~k 

.. l"k noktasından tuzel sı-
v~l gu~~n tı . n makinesinin önemli 
cı ,, vone ıı B 
bir ihti vacmı karşıhyacaktır. u 

· anlık bulu-kanunla genel savam 
.. ı "sı' cil (kazye nan yerlerde tuze " 

... d. ) ··rgütleri kurulacaktır. 
JU ıs yer o~ b. . ·ııı· yapılarak 
Her kasamgm ır sıcı . . . ~ . 
onun doğduğu ve sicillendınldıgı 
kasabada bu sicil saklanacak ve 

·· e bu hakyerleri duruşmadan onc. 
sicilli yerinden isteteceklerdır. 

Tüze bakanlığı bundan başka 
merkez örgütlerinde yapı.lacak de-
ğ .. kl'kl . hakkında bır kanun 
ısı ı eı d da 

projesi ile, avukatl~r hakkın a 
bir kanun projesı ha.zır~amaya 
başlamıştır. Her .iki ~.rojeyı baek:
lık ileri gelenlerı gozden g ç 
mekterlir. Bunun sonunda elde e
dilecek raporlar, bakanlıkça .~unı
lacak özel bir komisyon.da g.ozden 

· geçirilerek kanun pr~ıe}erı .50~ 
şeklini alacaktır. Her ıkı p~oJe ı
çin de yabancı me~l~ketlerın ~a
nunlan gözden geçırılerek proıe: 
terin esasları toplanmışt~~· .. ~~~ı 
hükümenler kanunun yururluge 
girmesi tarihinden~eri bu. k~~
la beraber düzgün hır prat~k. or.gu~ 
te yakışacak ayrıtlı ve dısıplınlı 
avukatlar elde edebilmek için tek 
sistemli bir kanun projesi hazır
lanmasına lüzum görülmüştür. A
vukatlar kanunu projesi bu sebeb-
ten hazırlanmaktadır. • 

Bakanlık aynca "cürmü meş
hud hadiselerini çabuk kovala
mak.ve daha sade usullere sokmak 
için incelemeler yapmaktadır. 

Duruşma işlerinin daha çabuk 
yürümesi için ''ceza ve hukuk mu
hakemeleri usulleri,, kanunların

da deği~iklik yapılması için de in
celemeler yapılmaktadır. Böyle· 
likle durusmalarm sadeleştirilme
si ve cabuklaştırılmasr imkanları 
elde edilmiş olacaktır. 

Tüze bakanlığı ayrıca yürütke 
dayrelerinde fazla ve lüzumsuz iş
leri kaldırmak ve sade usuller el
de etmek icin "icra ve iflas,. ka
nununda d~ değişiklikler yaptır
mayı düsünmektedir. 

Baka~lık aynca, memleketimi
zin ceza sistemlerine göre merke

,,_ı ve yersel hapsevi tipleri v: ta
!ımsal ceza kurumları kurmaga c.a~ 
hsacaktır. 

Urfada Atatürk bi.ılvarr 
asfalt oluyor 

Urfa, 10 (A.A.) - Urfa şar -
baylığı, ilbayhk önündeki Ata • 
liirk bulvarını asfalt yapmağa ka
l'ar vermi~ ve işe başlamıştır. 

Mucurda Atatürk büstü 
töreni için hazırlıklar 
Mucur, 10 (A.A.) - Mucur' da, 

nıucurlu bir türk ustasının yaptı -
iı Atatürk büstünün açılış töreni 
14 temmuz pazar günü yapılacak
tır. 

Törene Mucur halkı şimdiden 
büyük bir ilgi ile hazırlanmakta -
dır. 

Yüksek okulların son 
sınaçlan bitti 

Dün Ankara yüksek okulları
nın son sımflannın devrim dersleri 
sın~çları yapılmıştır. Smaçlara A
taturk ve tarrm enstitüleri ile tü
re fakiiltesinden 500 kadar talebe 
girmiştir. Smaçlar yazı ile olmuş 
ve ö~I;den :vel saat onda başhya
rak .kı partıde yaptlmışnr. Sonuç 
bu ay sonunda helli olacaktır. 

Adanalıların harva tehli
kesinden korunma yolun

daki önemli girişimi 
Adana, 10 (A.A.) -Hava teh. 

likesini önlemek uğrunda şehri -
mizde büyük çalışmalar devam 
ediyor. Başlarında saylavlarımızm 
bulunduğu üç kol şehri dolaşıyor
lar ve üye yazımını artırıyorlar. 
Akşam yıldız parkında Niğde say
la vı Cavit Oral ikihin kisi önü.,d :. 
değerli htr söylev vererek uçak ve 
hava tehlikesinin ne demek oldu -
ğunu ve buna karsı nasıl yürüme
m;z gerektiğini an1atmıştır. 

(Hava t~hlikesini bilen 
üye) yazrlacak işyarlar 

ıçın 

Hava tehlikesini hilen üye ya
zılacak işyarların malsandı\:ları -
na verecekleri bildiriğ özündeki 
kağıdlarm, bir d ı.yrenin bfüün iş
yarları tarafından imzalanabi)e -
ceği, ve bildiriğ bu şekilde yapıl -
ması halinde yalnız 15 kuruşluk 
damga pulu yapıştırılacağı Finans 
Bakanlığı taraf m dan ilgililere bil. 
dirilmiştir. 

Nüfus sayımı hazırlıkları 
Doğu ve güney illerinde nüfus 

sayımı hazırlık!a~mı kontr?l e~. -
mek üzere istatıstık genel dırektor
)Uğü şube direktörlerinden B. Ce -
mil Köker ve B. Şükrü Aridor, yo· 
ta çıkmışlardır. 

Genel direktör yardımcısı B. 
Selim Aykut birkaç güne kadar 
lzmir, Manisa ve Çanakkale ille -
rinin teftişine başlryacaktır. 

Diyarhekir ve yöreni ile gün~! 
_ doğu Anadolusu ve Antalya ro
resinin teftişi devam etmekteclır. 

Numerotaj ve sayım hazırlık· 
]arı kontrolunun 15 a~ustosa ka -
dar arkası alınacak, iller, bunda~ 
sonra sayım bölgeleri örgütlerı 
kurmıya başlıyacaklardır. 

Eti hakanına ait bir ka
bartma taş bulundu 
Adana 10 (A.A.) - Ceyhan 

ilçesinde y ılankale çevrseind~ ~e 
Sirkeli köyü yakininde Irmak ıçın· 
de bir Eti andaçı bulunmuştur. 
yerinde yapılmakta olan incele 4 

melere göre bu andaç 8 ~~re 
uzunluğunda ve 6 metre gen_ışlı -
ğindeki bir kaya üzerinde Etı Ha· 
kanmm kabartmasıdır. 

Gümrükler kapalı iken 
gelen gemiler için 

bir karar 
Gümrükler kapalı bulunduk -

ları zamanlarda gelip kalkmak 
zorunda olan gemilerin manifes · 
toları ve hareket kağıdları hakkın
da gümrük ve tekitler bakanhğl 
yeni bir karar vermiştir. Bu ka · 
rara göre: 

« Şimdilik yalnız küçük ka~
taj yapan gemiler hakkında talb k 
edilmek üzere mesai saatleri hari
cinde vukubulacak geliş ve gidiş · 
terde manifestoların muhafaza 
memurlarınca alınması ve hu me · 
murlar tarafından malumat pusu 
lası aranmaksızın gemil~rin lim'.\n
]ardan kalkmasına müsaade edil · 
mesi ve muhafaza memurlanom 
bu manifestoları daire açılır açıl 
maz alakalı P-Ümrük memurlarına 
imza mukahil;nde teslim eyleme
ri uygun görülrnü~tür. » 

yeni demiryollarrmız 
Dinar, 10 (A.A.) - Afyon~ 

Antalya hattının hu kısmında r .y 

döşenmesine başlanması dolayısi
le Karakuyu durağında bir tören 
yapılmış, törende ilçebayla parti 
ve şarbaybk başkanları, mühen -
disler ve bütün bu taraf halkı bu
lunmuşlardır. 

ULUS SAYIFA .., 

• 
iÇ HABERLER 

IS1'ANBUL TELEFONLAR/ 

Gazeteciler kulübü 
kuruldu 

!stanbul, 10 - İstanbuldaki 
yerli ve yabancı gazete oruntakla· 
rr ve gazeteciler bugün ba.ı.;rn ku
rulunda türk ba:sın birliği başkanı 
B. Falih Rrikı A tayrn başkanlıf,rn
da toplannuşlar, İstanbul gazete
ciler kulübiinü kurmuşlar ve kulü
bün onursal başkanım, ~ere! ko· 
mitesini ve yönetim kurulunu seç
mişlerdir. Kulübün onursal başka
m İç Bakam B. Şükrü Kaya, ve şe
ref komitesi üyeleri de BB. Falih 
Rıfkı Atay, Mahmud Saydam, Yu
nus Nadi, Asım Us, Tarık Us, Ve
lid Ebuzziya ve fransızca İstan.bul 
gazetesi sahibi Logof'dur. Yöne
tim kurulu başkanı B. Necmettin 
Sadrk, Başkan vekilleri Ajans Ha 
vas oruntağı BB. Valeri ve Abidin 
Daver, genel sekreter B. Neşet 
Halil Atay, yönetim kurulu üye
leri de türk gazetecilerinden BB. 
Ahmet Şükrü Esmer, Ali Naci Ka
racan, Ercüment Ekrem Talu, Se
dat Simavi, Peyami Sala. Refik 
Ahmed, Selim Ragıp, Anadolu a
jansı lstanbul oruntağı Muvaffak 
Sunam ve Beyoğlu gazetesi sal1i
bi Primi'dir. · 

Yabancı gazetecilerden de 
Royter ajans~ mümessili Kolin, 
alman haberalma bürosu f stanbul 
oruntağı Brenn. United Press o 
runtağı Kanutidir. Kurucular bu
günkü toplantıda kulübü en yakm 
bir zamanda açmak için yönetim 
kuruluna tam yetki vermişlerdir. 

(ULUS: Memleketimizde ilk 
olarak kurulan bu çok değerli ku
lübün kuruluşundan dolayı ilgili
leri kutlar, kuliibe çalışmalarında 
ba~anlar dileriz.) 

Kütüğe geçirilen esnaf 
lstanbul, 10 - Urayda bugüne 

kadar 2000 lokantacı, 400 ayak ka
bıcı, 500 sütçü, 600 ekmek yapıcı, 
800 turuncu, 2200 bakkal, 2000 kah
veci, 950 şekerci, 650 garson, 400 
bahçavan kütüğe geçirildi. 

Uçuculuk talebeleri 
gittiler 

isıanbul, 10 - Hava kurumu
nun Rusyaya gönderdiği sekiz ta
lebe bugün Çiçerin vapuru ile 
Rusyaya gitti. 

Tramvay işçilerile 
sosyete arasında 

lstanbul, 10 - Tramvay işçi
/erile tramvay sosyetesi arasında, 
~osyetenin ceza sandığİnda biri
ken paranm hava kurumuna veri
lip verilmemesi hakkrnda çıkan 
anlasmazhk hala kotarrlamadr. lş
ciler'en asağı bir milyon lira oldu· 
ğunıı dü~Ündükleri bu parayı hava 
kurumuna vermek karar111dad1C
Jar. Sosyete de türlü sebeblerle 
buna itiraz etmektedir. Mesele 
ancak Baymdırlık Bakanlığımn 

kararile kotarrlabilecek bir hale 
geldi. 

Telef on tarifesi 
değişmiyor 

İstanbul, 10 - Telefon t& .. ,e 
komisyonu eyliıle kadar olan üç 
aylık tarifeyi saptamak için bugün 
urayda toplandı ve eski Jiatı de
ii~tirmedi. 

İzmir ilbayının çağrısı 
lstanbul, 10 - İzmir ilbayı Is. 

taııbul şehir operetile şehir ban
dosunu ve konservatuvardan bazı 
artistleri sergi için I zmire çağır
mı~ ve bu çağrr kabul edilmi~tir. 

İstanbul uraymın 
bildiriği 

İstanbul, 10- Uray bugfin ga 
zetelere ekmek liatlarr hakkında 
bir bildiriğ gönderdi. Bildiriğde 
uray, ekmek fiatlarım un liatları· 
na göre çoğay olarak saptadığını# 
f iatı resmiğ olarak ticaret ve za
hire borsasmdan aldığını ve son• 
lrnan un tiatlarmda narhı indir
meği haklı gösteren bir düşUklilk 
görmediğini bildirmektedir. 

Bayan Pilsudski gitti 
lstanbul, !O-Mareşal Pilsud

skinin bayanr bugün Köstence yo
lu ile Varşovaya gitti. 

Macaristanla olan kliring 
anlaşması bozuldu 

1 ağustostan başlıyarak yürür
lüğe girmek üzere, Türkiye - Ma -
caristan kl:ring ve tecim anlaşma
sı bükümetimizce bozulmuşt~ır. 

Ekonomi Bakanı 
hareket etti 

fstanhul, 10 (A.A.) - Bugün 
saat 17 de, Çiçerin vapuriyle Ode
sa'ya hareket eden Ekonomi Ba ~ 
kanı Celal Bayar, rıhbmda, Cu -
mur Başkanlığı Genel Sekreter ve
kili B. Hasan R1Za, başyaver 8 . 
Celal ve İstanbul İlbayı B. Muhid
din Üstündağ'la birçok saylav!ar 
tarafından u~t"lnamıshr. 

B. Rana Tarhan döndü 
Gümrük ve T ekitler Bakanr B 

Rana Tarhan dün sabah lstanbul 
dan ,ehrimize dönmüştür. 

B. V~hbi Demirel 
gidiyor 

lç Bakanlığı yönetgeri 8. Vea
bi Demirel Trakya genel iıpek -
terliği itlerini •ekil olarak çe't'İr -
mek için bu ak!&M Ankara' dan 
hareket edecektlr. 

Norveç Elçisi döndü 
Norveç elçiıi B. Bentzoo, ba -

yaniyle birlikte Yunanistanda ,ap
makta olduğu yolculuktan 7 tem· 
muzda dönerek elçilik işlerini çe
virmeğe başlamıştır. 

Döviz alamayacak: 
hükümetler 

Bize sattıkları kadar mal al • 
madıklarından dolayı F ılistia. 
Malta ve Kıhriı adalarmdan haf" 
ka lngilterenin sömürge ve domin
yonlariyle mandası a1tmda but~ 

durduğu memleketlere, Çin, Por .. 
tekiz, Brezilya,. Arjantin, Peru, 
Meksika, Güney Afrllauı bidil1 
hükümetleri, Kanada, Yeni Ze .. 
landa, Bingazi, Batı Trahluı, Htn. 
distan, Blucistan, Af ganiıtan Ye 

orta Amerika hükümetlerine dam 
verilmiyecektir. 

Adana ilbaylığmın 

934 - 35 geliri fazla 
Adana, 10 (A.A.) - Yapılaa 

bir heşaba göre ilbaylığmuzm 1934 
geliri 12 milyon yüz bin liraya ,ük
selmitşir. Bu rakam 1932 - 933 yıl
larından yüzde 60 çoktur. 

Uünl\:Ü İstanbul gazetelerinin ba~yazıları özetleı·i 

Cumhuriyet 
te dış sıyasa

mrz hakkmda 
yazdığı ba~y;ızrda B. Yunus Nadi di

yor ki: 
·'Türkiyeye özel olarak filan devlet 

daha çok dost filan devlet daha az dost 
gibi düsiinceler yürütmekte doğruluk 
yoktur. Bu baıkımdan yürilnilldüğü za
man bizim kurtuluş savaşında İtalya. 
dan daha ziyade dostluk muamelesi gör
müş olduğumuz bile ileri sürülebilir. 
Ancak i~lerin en doğrusu ~udur ki Tür
kiye kendi haklarını korumak için cok 
realist bir görüşle kendi kuvvetlerine 
giivt:nmcgi bilmiş dış sıyasada ve hele 
koPısulariyle ilgilerinde açr$tan açıga 
bans temeline dayanmı~tır. Büylik kom
şum~ız Sovyetlerle dostluğumuz Anka
ra kurumumuzla yaşıttır. En sonunda 
Balkanlarla o ünlü anlaşmayı yapmış 
ohnaklığımtr. da böyle bir görüş ve yü
rtiyüs zincirinin çok önemli oir halka

sıdır. 

Kimsenin dostluğundan kuşkulan

madık, fakat en t.iyade kendi kendimi.· 
zin dosthı~umuza güvendik.,, 

KURUN daki başyazısında 
8.Asrm Us.ita/yan 

Habeş yarğrç komisyonunun bir karara 

varmaksrzırı dağılacağrnı. işin Ukrar 
uluslar kurumuna geleceğini yazarak 
kurumun bu işi başarabileceğinde .şüp

he gösteriyor ve diyor ki: 

"Japonya ve Almanya Cenevreden 
çekildikten sonra Sovyet Rusyanın bu· 
raya gelmiş olması bir dereceye kadar 
bu arsıulusal barış kurumunun varlrğı 
için bir destek olmuştu. Eğer habeş işi 
Uzerinde ingiliz. fransız ve italyan dev
letleri biribirlerindcn ayrılırlar ve bu 
devletlerden bir kısmı bundan dolayr 
Ceneveyi bırakıp giderlerse bu barış 
kurumu evrensel olmak :;öyle dursun, 
bir Avrupa kurumu olmak sıfatını bile 
~ndinde muhafaza ·edemiyecektir. O· 
r.un için habeş isi ile beraber Cenevre
nin de son günleri geliyor gibi görün· 

mektedir ... 

TA ~ ki ba~yausrnda B . 
~ Şükrü Esmer haheş 

meselesinde İngiliz parmağı olup olma-

dı.ftrnı araştırıyor ve bu İ!iin Habe§ -

/talya anlaşmazlrğmdan ziyade bir İn

giUz - ita/yan meselesi halini aldığı

nr yazıyor. lngilterenin, ita/yan -

Fransız anlaşmasmdan sonra ya/nı-,, ba
,irna harekete karar vererek A lm1nya 

ile ııyıqtugunu, Eden'in Roma'da yap
tığı tekliflerle ltalyanın HabeşistaD<lıı
ki emellerine engel olmak yolunu tut
tuğuna ve uluslar kurumu andlapııau· 
nın ita/yaya karşı yeritilmesi lazım ge

lirse ne yol tutacağını Fransadan .so~~ 
duğunu söylüyor ve diyor lci: 

"Fakat Fransa, ikide bir imzalaom11 
andları bozan Almanyaya karşı bu ka
rarların yeritil~sini isterken yeni an
laştığı İtalyaya karşı yeritme-k istemı
yor. Kaldı ki. İtalyanın HabeşistaodJı 
yerleşmesine Fransa, Roma görüşmele
rinde razı olmuştur. Fransa Habeşistan 
üzerinde İtalya ile anlastığmı itiraf et
miyor. ftalyaya karşı sanksiyon tat!>i1ı: 

edeceğini söylemiyor. Her halde iogi
lizler tarafından Ç()k sıkıştınlmıstır. 

İngilterenin ltalyaya karşı ,::üdcce
ği sıyasa gelince: 

Uluslar derneği andlaşmasının gc 
r ekliklerini yapacaklarını açıktan llÖY·· 
lilyorlar. 

İngilterenin yalnız başına İblyayı 
vola getirecek bir baskıyı yatmıağa ~ 

tc.ne.kli olduğu şüphesizdir. Bu durum

da ftalya için habeş i~ttdıe İn.ı;.riltew ile 

anlaşmaktan 'başka bir çare yoktur.,, 

ANKARA BiRASI: Sı<·aklarda serinlik~. her zaman neşe ve sıhhat verir. 
B•• •• • J k } J· • , • • (Yenişehirde Orduevi bahçesinde ve Orduevi karşısında mühendisler birligi ut1111 gazın o, llal çe ve o anta 319{ aıı ısteyınız. lokantasmda hususi tertibat ve teskila tnnız herkesi memnun eder.) 



SAYIFA 4 

TP.knik e ekonomili ı 
teknik 

İnsan yaşamak için olan ihti
yaçlffını gidermek için, dış dün
ya ıle her zaman ilgili bulunur. 
İhtiyaçlann dış dtinyadan gideril
mesı ulusların kültür dereceleri
ne gore değişir; fakat hepsinin de 
ıayesi kendi ihtiyaçlarım gidere
cek olan şeyleri çok kolayhkla ve 
.zahmesizce elde etmektir. İtte bu 
••YCU bizi teknik yoluna sevke
der. 

Teknik ıeniş ve genel anlam
da alınacak oluna, yapı teknitin
den, makina tekniğinden, kimya 
tekniğinden, musiki tekniğinden, 
reeim tekniğinden ve bmılann dı
phta daha birçok tekniklerden 
.. hsedebiliriz, çünkti bir şey ya
ratmadan yok etmeye kadar, şa
kadan kıyaya kadar insanın bü
tlhı iflerillde kendisiue özgü bir 
hareket ve bu harekette de bir 
teknik vardır. Nasıl ki lojik ile 
4iifiimıek .......... aıkı bir ilgi 
w birlik vana, banket ve mua
mele ile teknik arannda da bir il
li ve bir birlik vardır. Teknilraiz 
hareket etmek kar bir adamm yü
rüyüşüne benzer. 

Teknikli ltareket etmek bize 
düzenli ve kısa yolu hazular. Fa
kat bizim aradıtunız teknikte yal
nız bu yetmez. Onun daha önemli 
bir karakteri olması gerektir: E
konomik ve verimli olması. 

Bir malın nasıl meydana geti
rilccegi, bir koprünün nasıl kuru
lacagı, bir barajın nasıl yapılaca
ğı aynca toknik bir i§tir. Daha ile
ri giderek bir kiğıd fabrikasının 
,bru)muı, iflemai ve üretimde 
balunma11 da, teknik bir ittir. Bi
a burada daha .ziyade ilgilendi -
ren ve bizce önemli olan şey bu
nwı ekonomik ve verimli olması 
tarafıdır. 

Bu bakımdan herhangi ckorı~ 
mik alanda teknik hareketleri ve 
~ 'k ışleri doğrudan doğruya 
ekonomik ve verimlilik balmnıq
dan araşunııalı ve en rand:nıanlı 
teknigi seçmeliyiz. Şu halde yek
tliğeriııe bağlı olan iki IOl'Uyu ce
vablandırmak zonmdayu. 

1) Acaba üreteceğimiz şeyler 
barc:acbiamzdan fulamıdır, bu 
ulusal .zenginliği çoğaltıyor mu, 
yani teknik ,allsdaıı en kısası 
ve en ucuzu leÇÜmİf midir? 

Yapılan fedakirhklarla mey
üna getirilen ekonomik nal ne 
plu1de ve en iyi nerede kullam
hr? 

Eger bu ıorulann cevablamu 
arqtmr ve ekonomik malı en ve
rimli şekilde yaratmak için çeıid
li yollardan en ucum ve en kısan 
meçilirse, o zaman tekm"lrten eko
aomili tekm"k meydana getirilmiş 
olar. 

Görülüyor ki teknik, o lf1ll 
•q,, olan lasmılariyle uğrqıyor. 
RaJbald ekonomili teknik derin
lere kadar iniyor ve onun ulus için 
faydalı olmasını araştırıyor. Biz
ce asıl olan da budur. Şu halde 
ekonomik düşüncelerle kuracağı
mız ve yapacağımız teknikli üre
timle her şeyden evet onun ulus 
üerindeki etkilerini ve ulmal 
aencinlife olan faydalannı "lilçme
&yiz. Bir fabrikayı kuruken, ODU 

doyuracak ham~delcrin çqid
lerini. miktarlarmı ve bun1ann en 
lr:ısa ve en ucuz pide ve her m
man için yetiştirilme imkinlsmı, 
it meselesini, bu ekonomik mabaı 
iç ve dış pazarlarda yapacaiı et
kileri ayn ayn ve gayet hesabh 
llalup saptamalıyu. 

Burada göriiliyor ki teknik 
ile ekonomi arasında cayet .ıa 
llir bağhlık vardır; eier bis bu 
'81hhğr formüle etmek istersek 
f6yle diJebiliriz: 

-Teknik ekonami içindir, fa
bt ekonomiyi )'lbeltellilmek 
l;in tekniğe lüzum vardır.,, 

... em•-L-t' • • -..1:~1-.lft.' u;a.s_ımımg a.IU.._.. ..... 

me devresine girdili bla uralarda, 
teknik ekonomili ve tamamen raa-

ULUS 

Yabancı gazetelerde okudukl~rımız ] 
~ -- - -- - - - - --- - -- ,....). 

Faşizm karşısında Fransa 
1934 ydındaki l>üyiilı Sta:.ki ıkantla'rıdan unra, .zaten u~yıp ıillen uuındal· 

larJan lnltmq olan uki •avaıçdarla gJecefi karanlık gören •etlfl•r, Albay Döl•olı' 
qn baflıanlıfı alhıwla bir l"fİ61 örgütü lıurmu,larJır. Günden süne biqiiycn, ii7Cleri
nin ıayua yü%6inleri bulan oe pat!arıuuater re;im'n ıonm erdiği Jiifiincainlle olan bu 
ÖTpt, 6a aıraltırtla FnuMa'tl• yapdan ,,eiritim ~rifimleri son~ uameae hıiiJaiiınclin 
bafına ref"'efi bile Jiitiirvneldetlir. Fran.u M87alistfm7'e lıomiini.ıleri, bu öraitiin 
tabiil t/i;;pnanlanJrr. FranMmn •yaMJi laayatınJa. laele 80ft yıllaNI• biqülı etlıi ~ 
rculiJı.,f parfİ l,'n l:ası rolca Ü7C'~ri Je laı:•tlere k rt• •sol partilerle birletntelı idiyor 
lar. Ba yiUJen son ıihlertl e NlliW ,,_ "İ• 'nJe bir ;J-ililı Je ortaya falunlf, uki genel akre
tn Fay/er partiJen plrilnciftir. Atafulalri ya~Jar FraraMttla ltlf umin na.J 6afloJrfın• ue 
rculilıal parfÜİtt.ıe finwli Milriim liiren ralt'~ lı~in ne oldrıfamı anlatrnalrtadır. 

A,_ri~4• pm.etu elan Ceneat 
History tkrı#sllltll• PaaJ llotclıi,_D 
"F•ıizm karşımlllf• Fraau,, IMfJıtı al
tında yazmıı olduğu bir htlr«l~ diyor 

ki: 
Franaa'dald yönetim makinasının 

hemen her Mllmlinde dtğivneter ol
mak üzeredir. Bu nolrtaJı peık iJi kav· 
rayan aki BqbaJgan Plandcn it bqma 
aeçerek lmrduiu kabine için "parle
mantcr demokrasinin mon deneci. de

mişti. 
Fransa'da bir devrimin kopacatına 

ihtimal vermeyen framız ve yabancı 
gketmtnler de • bu buhran bir yıl da
ba Mirecelk oluna o smıu berbalde bir 
ıeJler olacaktır,. eliyorlar ki burac1a on
ların demek istedikleri, bu kabine dü
fip yerine bir yenisi ıetecek demek 
değildir. 

Fransız cumuriyetinin artık yöne· 
tim yetkesinin gevşediği kanağatı bir
çok fransız yurdda,ıarrnm kafasını 

kurcalıyor. 

Sıyasal alanda bat gösteren bu gev
feyif, Fnn.'da yeni bir bediee değil
dir. Bu defa barbta yıkılmıt olu bil
gelerin nki hallerine getırilmeai için 
saylaYlar kendi seçim çeneleri için 
mllyonarca lira harcattılar. 

1ıler ten yilrine dönüp Prama e
konomi baıknnmdan ztiğiirt bir bale ıi· 

rlDce baD1amı tepkileri "~ .... 
ladı. 1934 yılında Fransa'da bir takım 
skandallar olmuı bundan ileri gelmit
tir. Bu yıl; Aleksandr Staviski'nin ken
di kendini öldürmemyle batladı. Çok 
geçmeden batbakanın bynının, iki ba
bam, Paris polieinin telinin adı bu 
U.ndlı•a brıftJ. 

Daha sonralan beyu bdm w ke

yif verici ulrirler tedmi ile Lil poli-
11 ıefinin ilgisi ortaya çıktı. 

Bu yıl bparurken ortlıya bh Lni 
skandalı çütı ki iç bake0 blmda bir

kaç kitinin de yardakçılığı ile 260 mil
JOll dolarlık bir dalaftre yapıJdı. 
~ cumuri,etinin batma gelen 

derdler yabm politika adadanaDI .. 
kdauhiı ,wn.lea de clelildfr. Bı. 
nomik maclelcria &idifi de bir deiif. 
meyi gerektirmektedir. 

!pislik bilyilk bir ltıda artıyor. 
1930 yılma kadar Fransa 25,000 den ela· 
ha u fpizi bulundufunu .CSyliyerek 
8flneblllrdi. Geçen pbat ayında bun· 
lamı eaym 500,000 f geçmlftir. Genel 
bir Wtt gösterir ki fpfzlerln Aldci 
nyı1mı bulabilmek için bu nyıyı hiç 
olınuu dört defa artmnü gerektir. 

yonel prensiplere göre hareket e
den ve ulusumuz için faydab olan 
tekniktir ve bu, böyle olmalldlr. 

Dr. Şeref NURi 

, 

- Bulllu u.te, bhf,,. aü-'f ta,_ 

daı. mı. 7ca1raa ,..,.._ ""'"• ıi~ 
mifmerlıulllll1 

- oı.,.; 7apıbaa ..,.rin. 
(w R~pöli•, Pam) 

• 

Harb borclarını bir tarafa bırakınız. 
Framada yalnız ulusal borçlar, bir tek 
yurddat batına 7000 frank dütccck ka
dar fantastik bir sayıya çı1mut ve ko
nulan Yerplerin alınmasına -deYun e
dile,elmittir. 

Süel durumu kuvvetlendirmek ve 
pekiftirmeık erıcaiyle birçok nrciler 
almakta ve Franaanın ba91na Wr Al
man1a tehlikesi iıkmaaJnoa me1daa we
rea hildimete k.ırtı hoınudauzlullı U• 

yanmaktadır. 

S6dn 1sı ... ı, Framanın bugialril du
nımu bir fqiat diıktatörünti bqa ç&jı
nıcak gilri görümiyor. Fqistkre yar
dmı nereden gelebilir? 

Herbalde bu, kıralcllardan, yahut 
renkli g&nlek, ufaılr bere giyen opera 
komik üyelerinden değil kmlmıt genc
lerden, umudları sanılmıt e&lri asker
inden gelecektir. 

Her tiirlii partilere eğgin olan pe
lerin birge olan bir inan taranan nr
dır ki o da parlamentarizmin artık ite 
yaramaz bir hale ginUtwr. 

Bugünkü günde geneler arasında bat 
1i5ateren bmldanma kapitalistlile kar
tıdır ve endüstri yanetgelerinde yeni 
bir örgüt istenmntedir. 

Fakat b&tün bu dilekler, bugünkü 
it piyaaamun uyandırdığı bir teptidcn 
batka bir teY değildir ve bUttın bu 
genelik kolayca fa11at kamplarına geç
meie hazırdırlar. 

Eaki savqçılaruı durumu da epi 
&nemlidir. Geçen llktdnunda opera 
meydanına yüzlerce bacabu eeld •
Yatçı toplanmıt ve kendı1erine verilen 
pumm eıbiltilmninl protesto etmif, 
glateriler yapa11l.ctı. 

Plaseli la konlııordda 17 kifiaia lllp 
bet yüz kitinin yaralandığı geçen 6 ıu
battanberi em l&Vafil .... lll daftmu U• 

lusun geleceği üzerinde etki yapacak 
bir bale gelmiıtir. 

Geçen yıl Sar meteleai AlmıuıJa ile 
Fransa UMında bir cerginlik doiura• 
catı sırada eaki fruıaz aavqçıları bir 
parti yapaıııtar ve Almuyaya. Hitlere 
bir salgrt görtdermitlerdL 

Ba suretle Sar meaeleainde konuı
malara yol açmıı olmaları bu bn1er
ntif •Yllffllana badi blldilerine o
laa ~ tılıllllD artınmıtı. 

Ondan 10nra bunlar, parlamemoda 
bulanan tefleri ,..., Delarok aracı ile 
latlkümet tberinde bir etki ~la cllı 
bllnttılar. 

Bupalerde Pramacla fqg. lalar
._ açılma, b9yık olarak, .ım, .,.. 
rok'ma adı nvb O ıadır; ba .. ....._ 
ab .tepWir. ~ ba .-n ldrinel ... 
recede bir fqilt lıımaJaPlrr. 

Sant MJunda ...... ilki .. 
Wffllana •• Atq lllıçı,, adını laflYm 

bir örgütün batına ıeçen ve 'eneai kuv
vetli olan bu zat, bu güzeyde 300 bin 
kitilik silabh bir Jrunet lnmnayı ba
pnnıftır. Son aamanlard• her gln n 
lnlnete 600 1rtti Wm yanldıtı •e •· 
J'flannm amıtı alyleJliyor. 8a bY
fttin llatibl aeresı.ri. tllD8m IO uçak
lık bir ban kelu bile wNlr. 

Albay Dclarok'ua ..,..ı ,.. ..... , 
az çok lrtündUr. Onun dilmı1ea .... . 
medili bir cümle nrdır ki pclar: 

"Fransayı politikacılarm elbHlcn 
ahp franau ulusunun eline verin 1,. bu 
.az, onan erti eline ~rebl._. lcin 
lnılland•t• pl'Oll'mD yerinde lnıllanıl
... ktadır. 

Bu adamın erıai Mil pulameato 
deneçleri de suya Afiiace demir ,ma
naklu bir diktıatUr olarak Fraaaaın 

başına geçmektir. 
li'ranunm illerinde fqiltliie kartın 

bir durum old,µiu .ciylcniyor• da Jılar
alya, Struburl. Lil, Valanliyea. Kale 
gibi büyük tehirlerde bopudaaahak 

pn ıesdkte anmütadır. 

Bir tabuları bir &it* deYrimıinin 
btiytilr tecime fala kuaaç &fti•i,,e 
ceğini IÖyliyerelr böyle bir Mıeketln 
fazla para yardımı göremiyeceğini l&y

liyorlar. 

:Muaolini ltalyaye gelmlt ve oracb 
büyük tıeciımıi ao.yet)efmekten lınırtar
mıttır. Bitler, AJmanyadaW ao.yallat 
rejimı altında kotUle~ekte olan Krup 
ve Tluen fabrikalarına yeni can vercU. 
Flanden bükümeti de hızını bankalar
dan ft borsadan alan bir it hftldlmeti 
idi. Şu halde fnmular saten abpm 
olcluldan bir bök8met teklinden ne cll
ye çekiniyorlar? 

Pnnaa'da bir fati8& njimi --. 
maumn lnüne ı.elki pçileeektk. ÇID
ldl, hama .ı.u. y•adlbfl ~ 
..... Mrdallire he:Jft•J ...... 1ıir ..... 
değildir. Dıt y6siinden bD milletıill pr
pıntılar g&ıterdiii görülebilir; flikat 
içinde ba 10ktar. 

Prana'da Wı iafİılt dilnaıttirlüiü 

kurulmuı, eler bu kadar elllddenberi 
'ft bu kadar J(Dmek .. aaylenmit ol· 
muaydı, daha ziyade imkan altına gi
rercfi. 

Bir orkeatra 4UfUnBtıtls .. on iki 
defa bir Bncler'ln geleeelfnf anlatan Mr 
ll'ftrt0r çalar, fakat ortaya hiç iıbıı9e 
ptmw. O zaman orada bulunan IWlr, 
pek bakir olarak bafka bir perdeye ıe· 
çilmeaini ietiyecektir. 

Ortada kesin ft bayık olan bir teY 
Yana o da bugUnldl ayaal dikende 
bir clurtalak buhmdafudur. 

Fnnunm hglftldl cluı ama için, bir 
bwıcudfmafmııllll.ı.a.u.•...,.. 

alınill denınh oı.catı luM:mdıl lifyleaeı 

l'I liri tebubyaWHrir· 
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"'Devamlı dıyorsam, bununla anlat
mak i • d" im ırkaç ay sureceğidir.,. 

Radikal partisindeki 
cınllıfma:ılık nedir? 

Entr ns11 n, Parıs - 4. 1 9JS 

Bu ak.-.nı radikaf partisinin ymiı
tüm komitesinM buyuk kon ....... • J•· 
pılacalı:tır. Yani bildirilen haber lluöur, 
En IOl partilerle bagl....-a aaya)iai 
pden gene radikallerin ardı aruı ke
ailmıym biıcumlanna uğray• B. Eryo, 
onlara cevaıb verecektir. O, din tl'Yle 
diyordu: 
"Partmın a.ı çok her tarafmtla elup 

bitenlerden bıktun. Radikal putiaiain 
ekatremiat Dir parti olmaaı iateniıt,.r
aa, aiylcnılain 1 Biliyorawıu lai '-n 
sai kauattaıı delilim, fakat biai a ..,. 
la karlfW'1DU iatemeleriM da~-.ıın 
Bu duruma kain olarak karptua. Ra
dikal partiaiain anaaalarma "YP" ol
mıyım bu ~yi. yilriitüm kommaiM .ay. 
liycc:ıeiim. ıa aklf uum4a birini seç
mek gerdltir. Ben ıerilemiyecqim . ., 

B. Eryo ıeriJe=unckle ~-.na
IDlf olacaktır. qeı aeriler• ........ 
ı.ı pudaain öltimit olacaılııtn. Baula
rı bir haylunyı bir fom>ül sayarak 111· 
DM teluarlıJorlu: ·solda ütmmı 
JOk ...... ,. .. uklıkat ..- ki. .... ra
dikaller taunun tcniae olarak. sel ta

raf\armü y~u dUpnanlar &örtiJor· 
ı.; yani doktrin baknmadan Jüı "• 
laı, elemek iatiyor\lllL Ractikal ,.niai, 
S09Jaliat ,,. ~in ertada al
cbrmak istedikleri •™Jete ve pllsii 
hUrriyete bqbdu; boyuna en sokula
rm hilcumwıa upayan ı.alual ar-
da yanadır. Buna &Öft, en I01 partiler 
raclikalluin uyaaal dt\ ..... nıan dqil 
midir? Eicr buua teni ileri aurlHir-
1e, eilcnilmiş olur. 

Seçmek prektir · ya burr.ayct v• 
ı:nillldyetten, yani cwnariyettcn yana 
olmalı~ Jabat da buAlara kup lılarlr· 
9imale birlik olmah. O zamaıı bunmı a• 
dı ne oluna ola~ cllktannden yana 
olunuyor demektir. B. Eryo'ya - dün• 
yada her py olur - çok mutedıl. bu• 
lan &tefli ıenclcr ne ııereyc gittikleri.o 
ni, ne de yaptlldaruu biliyorııar ve m
ua buıılarm M iQi.n &idip de so•yalist 
veya tı:omilnist partisine yazılma4ıkla· 
rmı kendi kendine soruyor. Bu. do&nı 
bir barebt olmudı ama Wç olmuaa 
oaJar111 ne latedikleri anlatılnc!ı 

Gallü• 

RatMluıl ,,_,,,,. ,,.,..,.,,. 
lwmltednln ıoplmıtuı 

La Repilllii. Paris - •t.7.IJ$ 

Batk•• B. a.y. topılaDUJı assa' 
M1' .- .Wup ılbi, &inin --. 
Weri laakkmM1 a&7leviai vum. ıta. 

dikallerin ne lilıİ JUtlar aJtlDia Laftıl 
kalaiMaiH pdik*iai luwa aalattı\c• 
...... ,.... ..... fiaaaaal an-. 
... fraAllA IOD a1mda .-Sinliği te)t. 
liblue ipret etti. 1~ de WWcıe ~ 
nm 7 milyar frank olduğuna. hüU r 
tin bordarınm 1930 • 269 milyonken 
pmdi ili milyona çıkairm aalatan B. 
Eryo, finans iflerimn düzelmeainin, 
timdtkl 1-We • .P. it .Wuğunu söy. 
ledi. Belçikada yapılan denecia w, pa• 
rayı ditirmekle barcaları tıAI-* ıa. 
aumumm ortadu kalkmadıiı•ı ıöeter-. 
dllin.i; onun ilin, hücumlar ve haksız• 
btlarla brıılaşmak pahasına da olsa, 
•amada 4a mı ndikalJerin ima
ları kısmak yolunu tuttuklarını aöyli· 
yen B. Erye, f.mi1 IComb'an"' 6le

riai ~· 
.. ...._ -.m yek olsun, elwrir ld 

..... " cm.ariyet ,....., 

Ba fiaansal w e•OMldllr .. nnnma 
itinin aillribı içinde 1apılması gerekir
._ .... fqiat lılrlllderinia tıu liikft· 
nw butD•Janaı .ayliyea B Eryo,, uta 

kayau içinde olan memlekette bı 

ÜllRleri• llu1t11ılıl> utJrmaia 
tıklarma. ve şimdiki pçlDklerden 
dalanara .. cumaıriyetle onma kur 
rma biicum etmek isteıurdıe olnkları
Da ipftt etti 

8. Ssy., n.w..a ,.ni8iain e. ai1li 
pifimleri ... ..temiyeceiini ....... 

ı.tarak: "C....t,et. ••- neia 
ıejiımi.tir n - llic 'ldmleailt &••• 
...... isia nınli,ectp . tledi " çali 
um.ı.nctı B &IJO "8n fıaıaularm ... 
den dolayı aıcmkllet iPnde clecıim 

yapmak" kar .... ~ '-t1'a b• 
azlan saldlrıuk iıtecHMerini anlaya• 
madıf rnı, radikafterfn ne fçerde, ne dı· 
p.rda harb istemedik nui söyledi. 

Bu gı1ri tefld clrer yit tinden memle
ketın utun demokratik kuvveti rının 
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1 11 : en sol partılerın, cumıırı

y t · ı bir huroyetın, (du§Ünce hürriye
t de eraher oldugu halde) b\i\~n öt~-

tıe r·n ve butun ilcrkyıı;lerın 
urrıy~ 

\:; ıca ort oldugunu anlamış bulun-
duklar.nı, 14 temmuzda rejime olan say

gı} ı göstermek için Bastiy uram~_n?,a 
yJoılacak olan torenden do~a~ı butun 
radı ·~allerın scvınebılcceklerını anlat-

. ·tı" savgamak için grupla-
tı ve cumurıyc .. 
nan .ıcuvvctler arasında radikal partısı-
nın "'muhtariyetini,. korumasını istedı. 
Cumuriyeti korumak istiyen sag ve sol 

·ı . 1 her zanıcın beraber oldu-
partı erıy e . . . 
~ 1. B ~ryo kendısmın cu-gunu soy ıyen · • 

uriyeti korumak uzere her zaman, fa-
kat cumuriyetin üç renkli bayragı al-

1..nda ava~acağını söyledi. 

B E ba.,kanlık siıresınin sonuna 
. ryo °' • . 

umekte olduğunu hatırlatara~, yenı: 

d . başkan seçilmek ıstemcdı-en partıye .. 
ğ . . .. l d" ve şımdiye kadar kcndısı
ını soy c ı 

ne gösterilmiş oln güvenden dolayı par-

ti uyelerine teşekkür etti. 
Bundan sonra konuşmalar başladı. 

Üyeler turlu meseleler üzerinde konuş, .. ı 

1ular. Son olarak B. Eryo nun soy e-
. ·' · ybı"r)ioiyle kabul edildi. 'l't'fl, o o 

IJrtii rılii k detıanı ediyor 
Temps. Faris - 5. 7. 935 

Dün r diJkal - 'osyalist partisi yiı
rutüm komi\esinin yaptığı toplantı, s~
yasada açıklığı ııevenlcri umusaya ug-

ıratacaktır. . 
Gerçek, bu toplantıda partinın '·bırge 

ey e karsı alacagı tavur hakkında yon ,. • 
hiç bir kesin şey ortaya çıkmamıştır. 
Kısaca, yürutum komitesi 14 temm~.zda 
bütün sol part""eri tarafından reJımc 

gösterilecek olan saygı i~i~ hoşn~d ?1-
öuğunu soyliyerek, partının antıfaşıst 
gösteriler alanında kayıtsız ve şartsız 
olarak &osyalist ve komünistlerle işbir
liği yapmasına karar vermiştir. Komi
te öte taraftan B. Eryo'nun "cumuriye
ti korwnağa karar vermiş kuvvetler a
rasında, radikal partisinin kendi şahsi
yetini, kendi çehresini muhafaza etme· 
si., arzusunu ızhar eden sözlerinı oybır
Jigiyle onamıştır. Böylece, radikal par
ti ini ayıran iki eğlim bir defa dahıı 
uyuşamadan karş karsıya dikilınişler

clir. 
Bu cglımler şupbesiz binbirleriyle 

bagda§amaz. Radikal partisi sı::dece sı· 
yasal sebeblerdcn dolayı, seçim bakı

mından komünist ve sosyalistlerle bir

leşerek, cumuriyetin korunması baha
nesiyle onlarla üç taraflı bir kartel ya
pabilir. Ulusal bakımdan bazı düsün-

lere kapılarak, ekonomik buhranın 

\1evam etmesi dolayısiyle lüzumlu olan 
nansal kalkınmayı elde etmege çalış

mak için, "mutedil,, denilen cumuriyet
gilerle de "sıyasal bırakışma,, çerçeve
sı içinde i birliği yapabilir. Radikal 
partisi aşağı yukarı on sekiz aydanberi 
biribiri arkası sıra Dumcrg, Flanden 'le 
Lavat kabinelerinde bakanlık etmiş o
lan üyelerinin bu kabinelerde bulunma· 
Jarına ses çıkarmıyarak. kartele karşı 

, çim bakımından az çok bağlılık gös-
1tcrmistir. Fnkat. en sol kanadın, adi
kal partisinin sol kanadınca da paylaşı
lan sabırsızlıkları sonucu olarak, bu iki 
taraflı durumu devam ettirmek günden 
gunc daha gıiçleşmektedir. Sosyalist
lerle komünistler radikal partisinin. 
' ya devrimden. ya ulustan yana olması· 
"11 istemektedir ve radikallarden bir 
kısmının kesin olarak devrimden yana 
oldukları imdi iyice anlaşılmı tır. 

En sol purlİlt>rle birlt'~Tlıt>I;, dt•1·
rim .wıpnwğı lwlwl ı•tmt•k 

tlt.>nıel.-tir. 

Radikal partisinin. solcuların birles
me sıyasasını iyice kabul ederse, dev
rim yapmağı da kabul ı:deccginde hiç 
şüphe yoktur. Ekonomik buhran çok 
çetindır. Birçok sıkıntılar çeken mern· 
leketimizin, ulu al paraya zararı doku
nacak büyiik sarsıntılar geçırmeden. 

komünistlerin gireceği bir karteli ka
bul edebilmesi için. ekonomik kriz çok 
çetin ve finans ve para <lurumu çok dur
suzdur. Güvenin. ve bunun sonucu o
larak, devletin l edisinin yıkılması 

karşı ında, iş baı;mda olanlar sert ted
birler almak zorunda kalacaklardır ki 
bu gibi tedbirler kargaşalığı artırmak
la beraber, hürriyet için de zararlı ola
caklardır. Yani, radikal partisi hükü· 
meti kontrol edemiyecek ve ister iste
mez, parlamentoda kendisinden nz a
yıda olan fakat seçmenleri dahz gü
rültücü, kadroları daha hareketli, pro
gramı daha açık ve demagojiye daha el
verişli olan sosyalist ve komunistlcrin 
et'kisi altında kalacaktır. 

Şunu da hemen ilave edelim ki ra

dikıJJer daha bu kerteye gel~misler

dir ve B. Eryo partinin 'muhtariyeti

ni., bırakmamasını söyliyeu:k onları 

bu tehlikeli yoldan çevirmiştir. Buruı 

göre, radikal partisi bu "muhtariyeti,, 

muhafaza ederek 14 temmuz günü ya

pılacak olan marksist gösterilere gire
cektir; yani şimdiye bdar olduğu gi
bi şimdi de radikallerin marksist ol
madıkları anlaşılmıştır. Biz bunu zaten 
biliyorduk. Hem radikal partisi '"birgc 
yöney,, in, kendi programına tabanta

bana uygunsuz olan bir hareketine ka
tılırsa onun, B. Eryo'nun diledıği gibi 

''kendi şahsiyetini, kendi çehresini,, 
muhafaza etmesi neye yarar? B. Eryo 
büdcedeki saypaları azaltarak finans 
işlerini akıllıca bir surette yönetmek
ten yana olduğunu dün de berkiuniş· 
tir ve bu onun için şerefli bir şeydir. 
Şjmdi bile B. Leon Blum'un, kendisine 
özgü olan inadcılıkla çarpı tığı bu sı

yasanın, radikallerle sosyalist ve ko
münistlerin kuracağı uç taraflı kartel
le gerçekleşmesi mümkün olabilir mi? 
Marksistlerin, barışçıl bile olsa, yapa
cakları bir sokak gösterisiyle ulusun 
inanclanacağı, güvenin geri döneceği 
mi sanılıyor? J ores'in kemiklerinin 

Panteon'a tac;ınması sırasında birinci 
kartelin kar ılaştığı güçlükler unutul
du mu? Rej"m ve memleket isin git

tikçe tehlikeli bir hale giren çıkmaz
lara girmek için yeniden aynı yanlış
lar mı yapılmaga başlanacak' 

Bu mesele dün kotarılmamıştır ve 

eski bir radikal, fakat uyanıık bir yurd· 

daş olup. sosy.alistlere çok baş eğdiği· 

ni düşündüğü yürütüm komitesinin ge· 

nel sekreterliğinden çc<kilen B. Edvar 

Fayfer'in şımdi de partiden çeıkilmesi

ne bakılırsa, bu iş bir tehlike olarak 

ortada bulunmaktadır. Bu mesele orta

da oldukça, memleketin üstune en kötü 
sıyasal örtünlük çökecek ve, demokra
tik kurumların kurtarılması için ulusal 
asığa göre hükümet sürmek gerektiğ~
ni düşünen Maren - Eryo - Lava] kabi
nesinin, cumuriyete bağlı olan bütün 
fransızların onamiyle çekinmeden baş· 
ladığı kalkınma i ini güçhlklerle kar
şılaştıracaktır. 

ULUS 

llunıcılık b11/ıi~l.eri 

lu or nma 
Gaz sığınakları 

Toplu korunma demek, insanların 

toplu suretle gaz geçmez bir yere sak

lanarak kendilerini gaza karşı ıkoruma
sı demektir. Bu erge için yapılan yer
lere de: "gaz ıgınakları,, ismi verilir. 

Gaz sığnaklarının kendilerinden 
beklenen faydayı hakikaten vermeleri 
için aynı zamanda yıkıcı ve yakıcı bom· 
balara karşı da koruması lazımdır. Yok· 
sa yalnız gaza karşı koruyan, fakat da
mı veya tavanı yıkıcı veya yakıcı bom
balara dayanamıyarak yıkılan veya ya
nan sığınaklar, oraya saklanan halk için 
bir mezar olur. 

Gaz sığınaklarının aynı zamanda yı
kıcı ve yakıcı bombalara karşı da ko· 
ruması için koJay kolay bombadan za
rar görmez yerlerde sağlam olarak ya
pılmaları lazımdır. Bu gibi emin yer
ler, büyük kurağların bodrumları, be

ton anne evlerin merdiven altları gibi 
yerlerdir. Fakat bu gibi yerler bile ge
ne büyük bombalara kar§ı koyamazlar. 
Bunların ayrıca demir potrellcr~ beton 
sütunlar veya yalnız içerden olmak şar
tiylc kalın kütükler ile kuvvetlendiril
meled lazımdır. Dışardan kütükle tak
viye, yangın tehlike5inden dolayı doğ
ru değildir. 

Yapılan deneçler göstermiştir ki, 
orta ağırlıkta bir uçak bombası üç kat· 
Jı bir evin üstüne düşerse bu evi yıkar. 
Yıkılan katların bodrum üstüne düşen 
taş, toprak gibi şeyleri metre murab
baı üstüne 2500 kiloluk bir baskı yapar. 
Demek oluyor ki, bodrum tavanının bir 

metre murabbaı yüzü, bu kadar bir a
ğırhğa dayanacak kapasitede olmahdır. 

Eğer sığınaklar bir kurağın bodru
mu içinde yapılmıyarak dışarda yapıla
cak olurlarsa, iızerlerine düşen orta 
boyda bombalara karşı dayanmaları için 
tavanları 2 metre kalınlıkta beton ya
hut 8-10 metre kalınlıkta toprak ile 
örtıilmelidir. 

Birçok evlerin bodrumlarını, iç taraf
tan kalın kütükler dikmek ve bu kü
tüklerin üzerine ayrıca kütukler yerleş
tirmek ve bodrumun içinde bayağı ikin· 
ci bir tavan yapar.ak bu yeni yapılan 
tavan ile hakikiğ tavan arasını kum ve

ya kum torbaları ile doldurmak güze
yinde oldukça dayanıklı bir hale koy. 
mak mümkündür. 

Betondan yapılan tavanlar, üzerin~ 
atılması gereken toprak yığınları bir
çok harcaya bağlı olduğu halde, kütük
ler ve kum torbaları ile kuvvetlendiri
lecek olan bodrumlar, ancak birkaç yüz 
lira ile elde edilebilir. 

Almanyada "her evin yıkıcı bomba· 
tara karşı koruyan ve gaz geçirmeyen 
bir bodrumu olmalı. Böyle bodrumu 
olmıyan evleri kimse tutmamalı,, diye 
propaganda yapılmaktadır. 

Bu sığınakların damı veya tavanı 
yukarda yazıldığı gibi bombadan zarar 
görmez bir şekle konulduktan sonra 
pencereler gaz geçirmez ve yakınında 
bomba patlarsa kırılmaz bir şekle so
kulur. 

Bu gayeye varmak, en iyisi pencere
lerin büyük kısmını büsbütün kapat
mak ve geriye kalacak olan birkaç pen
cereyi aşağıda yazılı olan tarzda güve· 
nilecek bir şekle sokmaktır: 

Bodrum pencerclerı zaten yıırım 

pencerelerdir. Bunların üstüne, S<>kak 
tarafından, önce siırmeli bir kapak ko
nulur. Bu kapağın dört tarafına bir aba 
çerçevesi geçirilmiştir. Kapağın her ta· 

rafı penccttnin yanlarında bulunan sür
gülerle duvara iyice ııkıştırıJır. 

Sonra bu kapakların önüne birçok 
kum torbaları yığılır. Kum torbalarının 
biribiriyle yanyana gelmesi jçin agız
larına kadar kum doldurmamalı, biri
birlerinin üzerine iyice yaslanmalarını 
sağlamalıdır. Kum torbaları da pencere 
önüne yığıldıktan sonra lizerlerine ay
rıca tel örgüler' konularak torbaların 

stkıca durmaları sağlanır. 

Kapılara gelince, en iyisi denizci
likte kullanılan kenarları lastik ıerit
Ji, demirden yapılmı~ sürmeli bölme 
kapılarıdır. Bu kapıların arasından gaz 
sızmaz. Bunlar kapı yuvasına sürmeler 
ile sürmelenir. • 

Böyle kapılar bulunamazsa, aralık
ları aba, geçe. zift. lastik ~rit. ziftli 
kağıt v. s. ile örtülmüş, kalın ve sağlam 
ağaçtan yapılmış kapılar kullanılabilir 

Böyle sığınakların yapılma ı, bir 
fen ve hesa.b işi olduğundan ras.gele 
herkese bırakılamaz. Bu iş için özel su
rette yetişmiş mühendislere ihtiyaç var
dır. Eğer bir sığınak iyi hesab edilme
den üstünkörü +rapılacaık olursa, bu sı· 
ğınaktan iyilikten çok kötülük bekle
melidir. 

Sığınak lazımgelen şekilde yapıl

dıktan sonra, en önemli bir mesele olan 
hava bulma meselesine sıra gelir. 

Eğer sığınaktan içeriye gaz girmi
yorsa, hava da girmiyor demektir. O 
halde' böyle bir yerde bulunan insan
lar, ancak sığınağın içinde kalan hava 
ile yaşıyabileceklerdir. 

Bir metre mikabı hava, bir insana 
bir saat bol bol yeter. Hesabı geniş tut
mak için bu esası kabul etmek l!izım
dır. Bir insan bazen bir metre mikabı 
hava ile iki saatta yaşarsa da harb za
manında insanların hep heyecanlı ola
cakları ve korku He sık sık nefes ala
rak fazla hava harcayacakları unutul
mamalıdır. 

Bir uçak tehlikesinin bazen s.aatlarca 
süreceg·i ve sığınakların içi insanlarla 

~ 1 

dolarsa, boş hava oylumunun pek çok 
azalacağı düşünUlecek olursa, sığınak 

içindeki havanın oradaki insanlara yet· 

miyeceği anlaşılır. İşte bu sebebten do
layı, en doğru usul, sığınağa dışardan 

hava almak, fakat bu havayı sığınağa 

girmezden önce silzere<k temizlemektir. 

Bunun için özel sığınak süzgeçleri 
vardır. Bunlar ya emici vantilatör ve 
yahut bir körükle dışardan pis havayı 
alırlar, bunu büyük bir süzgeçten geçi· 
rerek süzerler ve temiz havayı içeriyi' 

yollarlar. 

Bu vantilatör veya körükler, ya el 
veya elektrik He işlerler. Her ikisi He 
de işleyen en iyileridir. Çünkü o zaman 
eğer elektrik yolları bozulursa, vanti
lator veya körüğü el ile işletmek müm
kün olur. Bu süzücü cihazlarla bir sı
ğınakta saatlerce kalınabilir. 

Sığınaklarda bunlardan başka su bo
rusu, hava vantilatörü, ayakyolu, elek· 

SAYIFA 5 

RADYOLAR 
KARA 

19 30 - Sıhhiye v·kaleti saati 
10.40 - Musiki : 

''leh: Rondeau 
,, Adagio 

Prehıde 

Keman: Necdet Remzi 
Piyano: UJvi Cemal 

20. • Sporcu konuşuyor 
20.10 - Musiki : 

Lalo : Symphonıe Eı;pagnoh 
Keman: Necdet Rcmzı 
Piyano· Ulvi Cemal 

20 30 • Dans nııısildsi 
20 50 • Hab,.rle• 

I TA 'Hl 1. 
18.30 Yliıme dersJ~ri. Bayan Azade 

Turcan 
18.50 Almanc:ı den 
19.10 Dans mu "kisd (pl:ik) 
19.40 Balalayku orlcesıra111 ve koro. 
20.10 Konfeı.ans 

20.30 Stüdyo orkestrası 
21. Stüdyo caz ve tango orkutra· 

lan. TUrl<çe özli1 eserler. B. 
Avni 

21.30 Son haberler. borsalar. 
21.40 Bayan Rozt (Şan) 
22. Plak neşriyatı ______ ... _____ _ 

Yeni köy kanunumuzun 
verimleri 

Safranbolu, 10 (A.A.) - Ka
zaya bağlı 198 köyde köy kanunu 
yürütülüyor. Bu köylerin 1935 yılı 
büdcesi tutarları 50 bin liradır. Ge· 
çen yıl içinde ilçemiz köy büdce -
feriyle 27 mekteb, 34 köy" odası, 
270 kilometre yol ve 3 köprü ya • 
pılmışhr. 

Şebinkarahisarın dış pa
zarlara sattığı mallar 
Şebinkarahisar, 10 (A.A.) -

Geçen haziran ayı içinde 215 san
dık yumurta, 150 kilo balmumu 
dış pazarlara yollanm1ştır. 

s 

ttik lambası, telefon, ilk imdat çantası, 
yiyecek ve ~çecek, otunnak için sıra ve .. 
ya sandalye de buluıunalıdır. 

Sığınak içinde vantilatör işledikçe 
her zaman içerden dışarıya doğru bit 
bava çıkışı vardır. Bu hava çıkışı vQ 
sığınak iç.indeki fazla hava baskısı ( ı· 

ğınak içindeki hava her zaman dışardan 
sıcak olduğundan, hava genişler ve 

içerdeki baskı her zaman dı ardaki b•m 
kıdan fazladır. Buna bir de vantilatlS• 
rUn yaptığı baskı eklenir.) Dışar• 

dan içeriye gaz girmesinin iyice 6nU. 
ne geçer. 

Sığınaklar yapılırken, denenirken 
her zaman gaz uzmanları ve gaz mühen• 
disleri tarafından gözden geçirilmeli va 
denenmelidir. 

Almanlar böyle bir sıgınagın barca. 

hırını aşağıda yazılı olduğu gibi hesab 
ediyorlar: 

ıs kişilık (3 ay le) sığınak: Lira 
Bodrumu demir potttlJerlc 
kuvvetlendirme 400 

Kapılar ve pencerelerin gaz 
g~çirmez hale konulması 100 
Sığnak süzgeci 250 

Yekun 750 
Ayle başına bir defa için 150 

~------~~----------!!!!!""~~~~--~~!!!!!!"!!~~---~~~~~--~~ ...... ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~ 
Vl.l . "mı romanı Tefrika: 119 
f,;, 

..._"an l\lieheleniu kib bı 
7'urkçeye çevıren: Nasuhı HAYDAR 

V11zan: Akse/ MUNT 

Ölmeden önce ona vermek zorunda ka
lacağım ikinci kurtuluş akçesi ne idi? O 
böyle dememiş mi idi? 

Birdenbire denize ve ayaklarımın dibin
deki bahçeye kapkara bir bulut indi. Ateş 
kinde yanan göz kapaklarım korku ile ka
pandı. 

Romalı mezarcı, aşağı taraçada, bağıra 
ha gıra anlatıyordu: "Dinleyiniz arkadaşlar, 
dediklerime kulak veriniz ı Bu kötü köyde, 
kendiniz gibi, yalın ayak, yan çıplak dola
şır gören siz köylüler, onun, Roma sokakla
nnda, çift atlı araba ile gezdiğini biliyor 
m11~unuz? Papa,. Enflüanza'ya tutulduğu 
v?kıt doktorun gidip baktığım söyliyenler 
f>ıle var. Benim dediğime bakınız arkadas
Jar, o eşsizdir, Romanın en büyük hekimi-

dir ,inanmazsanız gelip bizim mezarlığı g~
rünüz ! O olmasa halimiz neye varır, ~.ıl
mem ! İyiliğimize çalışan odur. Onu? _mu~
terileri olmasa kanm bütün çiçeklerını, bu
tün çelenklerini kime satar? Sonra, kapının 
zilini çalıp içeri girmek için çocuklara para 
veren yabancılar, oraya niçin geliyorlar, sa; 
mrsınız? Orada ne aradıklarını umarsınız. 
çocuklarım onların dediklerini anlamaz ve 
;ıradıklannı bulabilmek için bütün mezar-
lığı baştan başa dolaşırlardı. Şimdi bir ya
bancı kapıyı çalar çalmaz, onu hemen dok
torun sıra sıra kabirleri önüne götürüyor
lar ve onlar da çocuklara bol bol para veri
yorlar. Yaşasın doktor, var olsun doktor! 
Ay geçmez ki gelip öltilerden birini çıkar;t
rak neden öldüğünü anlamağa kalkışma
sını .. Sonra, ölüyü tekrar yerine koymam İ· 
çin de bana. her seferinde, em liret verir. 
Divrrum ya size arkadaşlar ,o eşsizdir. Var 
olsun 1,, 

Bulut çekilmişti, deniz altın ışıklar için
~e gene parıldıyordu, korkum geçmişti. 

Gü~mesini bilene şeytan bile bir şey yapa
maz. 

Konuklar biribirinden ayrıldılar. Yaşa
maktan kıvançlı, başları şarabın buğusu i
çinde, teker teker gidip, zihinlerini yorına
yanlann tasasız uykusuna dalmak üzere, ya
taklarına uzandılar. 

" " 
Uyur uyumaz, kendimi, dıvar yıkıntıla

rı, kocaman taş blokları ve sarmaşıklar, ya
ban hanıme11eri, laden ot1an ve kekikler 
içine yan gömülmüş mermer parçalarile 
dolu, ıssız bir ovada gördüm. İhtiyar bir 
çoban, bir taşın üzerinde, keçilerine kaval 
çahyordu. Uzun sakallı ince yüzünü güneş 
ve rüzgar kavurmuştu, gözleri kalın ve kar
ma karışık kaşlannm altında kor gibi yanı
yordu ,zayıf vücudu, Kalabnya çob::ınlan
nın uzun, gök rengi yamçısı altında sıtma
dan tiril tiril titriyordu. Ona biraz tütün 
sundum, bana bir parça peynirle bir soğan 
uzattı. Dediklerini zorlukla anlıyordum. 

Bu tuhaf vedn adı nedir? 

Adı yoktu. 
Kendisi buraya nerden gelmişti? 
Hiç bir yerden, buralı idi, burası onun 

yurdu idi. 
Nerede yatıyordu? 
Uzun değneği ile bana ,yıkık bir kemer 

altnıda bir merdiven gösterdi. Taşa oyul
muş basamaklardan ,el yordamı ile inerel( 
kendimi karanlık ve kubbeli bir odada bul• 
dum. Bir köşede bir hasır ve yorgan hi.z• 
meti gören iki koyun oostu vardı. Dıvarlara 
soğan ve domates dizileri asılmıştı. Kaba 
saba masanın üstünde su ile dolu bir desti 
duruyordu. Evi ve mallarr iste bunlardı. 
~~-tün ömrünü burada gecirmi::>ti v~ bir gün, 
olurken, bu yatağa uzanacakt1. Önümde, 
yıkık tavanın döküntülerile yarı dolu, ka
ranlık bir yer altı geçidi uzanıp gidiyordu. 
Bunun sonu neresi idi? Coban bunu bilnıi
yordu, hiç içine girmemişti. Kücükken o a 
bu yolun, icine gireni hemen yiyen bir cin n 
oturduğu bir mağaraya çıktığım söylemış· 
Ierdi. (Sonu var) 



!:i ı.. ıf A 6 

~-aliye Vekiletinden 
Pazarlık: ilanı 

1 - Pazarlığa konulan iş (Maliye Vekaleti Maliye 
Muhasebe Müdürlük odasile kalem odalarındaki pençere
lere ikinci bir cerçeve imali işi) 

Kesif bedeli (362) lira 80 kuruştur. 
2 - Bu ise ait s.artname ve evrak şunlardır: 
A) Şartname 
B) Kesif cetveli 
C) Proje 
İstiyenler bu ~artname ve 1<eşıt cetveli ve projeyi gör-

mek ve tafsilat almak için Milli Emlak Müdi.iriyetine mü
racaat edebilirler. 

3 -- Pazarlık 22 temmu7. 1935 tarihne müsadif pazar
tesi günü saat on beşte Maliye Vekaleti Mim Emlak Mü
düriyetinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usulile yapılacaktır. 
5 - Pazarh~a girebilmek için itseklinin (27) lira 21 

kuruş muvakkat temin.a:t vermesi ve Naha Baş mühen
disliğinden verilmis fenni ehliyet vesikasını haiz olması 
prttır. (1600) 1-2770 

(Milfettiş namzedliği ve şef namzed

liği için müsabaka imtihanı) 

Türkive Ziraat Bank a~ındaıı: 
• 

1 - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettiı? namzedi ve 
(1) Şef namzedi alınacaktır. 

l - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihlerinde 
Ankara, İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tah
riri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol paraları veril
ınek suretiyle Ankraya getirilerek şifahi bir imtihana tabi 
tutulurlar. Bu imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira 
aylıkla Müfettiş namzedliğine ve diğer beşi de (130) lira 
•ylıkla şef namzedliğine tayin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Müfet
\t§lik ehliyet imtihanına girecek ve kazamrlarsa 175 lira 
aylıkla müfettişliğe geçirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıstırılacak 
"lan şef namzedleri ise bir senelik stajlarının ~on~nda eh
liyet imtihanına girecekler ve kazananlar terfi ettirile
~eklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Sıyasal bilgiler) 
~eya (Yüksek Ticaret ve İktısat) okulasmdan ve yahut 
Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı memleket
terlndeki benzerlerinden diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - İmtihan programını ve sair şartları gösteren izah
O#neler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından 
flde edilebilir. (1702) 1-2893 

.,nkara Baytar merkez 
liborat1ıvarları müdürliiğünden: 

Merkez serom müessesesi için 36 kalem eczayı kim
yeviye açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Sartname
tlni almak istiyenler her gün icin laboratuvarla; müdür~ 
lüğilne ve eksiltmeye girecek olanlarm da 115 liralık ban
ka teminat mektubu veya bu miktar paranın hazneye yatl
rddığına dair makbuzla birlikte Ziraat Vekaleti muhasebe 
tnildürlüğünde toplanacak olan komisyona 22.7.935 pazar-
~l günU saat 15 te müracaatları. (1633) 1 - 2821 

B1ırsa Şarhayhğın~an: 
Eksiltmeye konulan iı:ı Ke~if bedeli 

İtfaiye Garajı in~ası 22850 Lira 

Bursanı? Zafer Meydanında İtfaiye Garajı inşası kapa
lı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştuı. İhalesi 15 tem
muz 935 pazartesi günü saat 15 de Belediye salonunda ya
pılacaktır. (Keşif, şartname ve projelerin takımı 114 kurus 
karşılığında istiyene gönderilir.) İstekliler, bütün sartları 
anlamak için her iş günü ve saatmda Be. Muhas~besine 
ve. yukarda .yazılı ihale saatına kadar - 2490 sayılı kanuna 
göre 1714 lırahk muvakkat teminatı 1s Bankasına yatıra
rak alacağı makbuzu veya muteber banka mektubunu ve 
kapalı teklifnamesini ve sicil ve ehliyet vesikalarım bir 
kapat~ zarfa koyarak makbuz karşdığmda şarbaylığa ver-
m"1 '"rı duyurulur. (1573) 1-2713 

Ankara Emniyet 
Direktörlüğünden: 

' 

tahmin edilen teminat Eksiltme 

n:ilo Gram Cinsi 
87840 00 yem otu 
80520 00 Yulaf 

fiat günü 
Lira kuruş Lira kuruş 
4392 00 329 40 ) 
6441 60 483 12 ) 22-7-935 

~8560 00 Yataklık ot 
292 800 kaya tuzu 

1756 80 131 76 ) pazartesi 
23 43 3 26 ) günü sa-

12613 83 1047 44 at 15 de 
Y~karda cins ve mikdarı yazılı polis süvari hayvanları

nın yıyecekleri maddeleri karsısında gösterilen günde ka
palı eksiltme ile ahnacaktrr. 

_Şartnamesi emniyet direktörlüğünde görülür. İstekli
lenn yukarda yazılı mikdarda muvakkat teminat makbuzu 

ULUS 

Açık: eksiltme ile alıııacak: 30 ton 
mazot 

Sıhhat ve İçtmai Muavenet Vekaleti Sıtma 
Ankara mıntakası mücadele reislwnden: 

l - Ankara sıtma mücadele mmtakası için muham
men bedeli ( 4545) lira olan ve evst.fı şartnamesinde yazı
lı bulunan on beşer kiloluk tenekeler içinde otuz ton ma
zot açık eksiltme ile alınacaktır. ihalesi temmuzun on be
şinci pazartesi günü saat on besle Ankara sıtma mücadele 
riyaseti binasında yapılacaktır .. 

2 - Muvakkat teminat akçesi yüzde ( 7 ,5) olup talih· 
lerin ihale saatından bir saat evveline kadar teminat ak 
çalarım veya banka mektuplarını uygun surette Sıtma mü
cadelesi muhasihliğine vermeleri lazımdır. 

3 - Alınacak mazotun şartnamesini görmek ve anla 
mak için sıtma mücadele riyasetine müracaat edilmelidir. 

(1538) 1--2659 

Anl{ara C. ~Iüddei lJmumiliğinden: 

, 

Ankara hapishanesinde ( 45) lira ücretli baş gardiyan
lık.la ( 40) liralık birinci ve ( 35) liralık ikinci sınıf gardi
yanhklar açık olduğund:rn 25 yaşından a~ağı 40 yaşından 
yukarı olmayan taliplerin 1 - mekteb şahadetnamesi; 2 -
türk harflerine ait vesika, 3 • askerlik tezkeresi, 4 - sıhhat 
raporu, S - aşı kağıdı, 6 - bir vazifede bulunmus. veya ay -
rılmrş ise ona dair bir vesika, 7 - bugüne kadar ne ile işti
gal ettiği ve bir iş tutmuş ise ona dair bir vesika, 8 - iyi 
hal kağıdı, 9 - üç fotoğraf, 10 - nüfus kağıdını tamamlıya· 
rak nihayet 22. 7. 935 pazartesi günü akşamına kadar An
kara adliye encümeni reisliğine miiracaat etmeleri ilan 
olunur. (1674) 1- 2856 

i\.nkara Valilipnoen: 
Şehir lokantası altında hususi idareye aid bir bodrum 

mayıs 1936 sonuna kadar kiraya verilecektir. 
Tahmin edilen aylık kirası 25 liradır. 
İhale 11 temmuz 1935 perşembe günü saat 15 de açık 

artırma suretile vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
tstek1i1erin yüzde yedi buçuğu olan 18 lira 75 kuruş 

t:minat makbuzu veva mektuplarile ihale günü daimi en
cumene gelmeleri şeraiti öğrenmek istiyen1erin her gün 
husn~i muhasebeye gelmeleri itan olunur. (1619) 

1-2787 

1'Ialiye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan eşya. 
300 adedi hurma ağacı özCnden yapılmıs hasırdan 

örülü. 
300 adedi içi bezli kontrplak dipli ve kenarları ince ha

sır örgülü evrak koymağa mahsus sepet. 
250 adet 1 numarah, 650 adet 2 numaralı ve 250 şerden 

500 adedi 3 ve 4 numaralı söğii.d dalından mamul f ersfıde 
kağıt koymağa mahsus sepet olmak üzere ceman 2000 
adet sepet. 
. 2 - Şartnamesi merkezde kırtasiye müdürlüğünde, 
Istanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposundan almacaktır. 

3 - Eksiltme, 18 temmuz 935 tarihine müsadif per
sembe günü saat 15 te Maliye vekaleti levazım müdürlüğü 
odasında yapılacaktır. 

4 - Alınacak eşyanın muhammen kıymeti 2525 liradır. 
5 - Eksiltme, açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat akcesi 189 lira 38 kurustur. 
7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin t~minat

lariyle birlikte komisyona mürac~at etmeleri . (1539) 
1 - 2674 

Anl{ara valili~nden: 
Vilayet daimi encümeni riyaset odası için alınacak 

mobilya 15.7.1935 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere açrk eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli. (2219) liradır. 
Eksiltmeye girmek istiyenler (166) lira (43) kurusluk 

muvakkat teminat vermeleri lazımdır. ~ 
tsteklilerin ihale günü vilayet daimi encümenine gel

meleri şartnameyi görmek istiut>nlerin muhasebei husu
siye müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1620) 

1-2788 

İstanbul sıhhi müesseseler artır
ma ve eksiltme komisyonundan 
Bakırk~y Akliye ve Asabiye Hastanesi için (60,000) 

metre yerlı amerikan bezi olbapdaki nümune ve şartname
si veçhile ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme işi: Cağaloğlunda sağltk direktörlüğü 
binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltme günü 24 temmuz 935 çarşamba günü saat 
14,30 dur. 

3 - Tahmini fiatı: Beher metresi 32kurustur 
4 - Muvakkat garanti: 1440 liradır. J • 

5 - Sartnamesi bedelsi·e olarak Hastaneden alınabilir. 
Niimune görülebilir. 

veya banka mek~u~~arı_ ve .~anuni' belgelerle birlikte 0 gün 
ve saatte dırektorlukte mutesekkil komisyona gelmeleri. I 

{1537) 1-2707 

6 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret odası vesika
siyle bu iş.e yeter ~uvakkat garanti makbuz veya Banka 
mektuplanyle belit saattan önce komisyona müracaatları. 

(3612 '1566) ·t-2729 

11 TEMMUZ 1935 

Sultaıısu) u llara~n 

J)ir~,,k tö rlüğünd(_),n: 
Kurumumuzun 935 senesi Hayvan yemleri ihtiyacı oı ~n 

80,000 - 100.000 kilo yulaf 1500 - 2000 kilo bakla Soo - looJ 
kilo keten tohumunun 27-6-935 tarihinden itibaren ve c:-ı 
be~ gün müddetle acık eksiltmeye konulmuş olciugund .1 

talıp olanların 11-7-935 tarihine tesadüf eden per~em,1e 
gününe kadar Hara merkeıincieki komisyonu mahsusuna 
müracaat etmeleri ilan olunur. (1574) 1-2712 

Takriben yüz hektardan ibaret Erbaa kasabasının frli 
hazır haritası ve müstakbel planı hakkmdaki eksiltme, ıs
teklilerin kanuni şartları ifa etmemeleri yi.izünden 29 tem
muz 935 pazartesi gününe uzatılmıstır. 

Bu işe aid eksiltme şartnamesi .mukavelename, fenni 
şartname, Erbaa belediyesinden parasız verilecektir. İha
le y~ıkarda yazılı günde saat 15 de Erbaa belediye encü
menınde yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek için 2490 
sayrh kanun hükümleri mucibince muvakkat teminat tas
dikli mali iktidar vesikası ve fenni ehliyetname verilmesi 
lazımdır. (1648) 1-2834 

Nafıa BakanhITTndan : 
28.5.935 tarihinde münakasaya çıkarılmış olan Afyon 

- Antalya hattmm Baladiz - Burdur arasındaki 24 bu
çuk kilometrelik yedinci kısım inşaatına talih zuhur etme
diğinden mezkur kısım inşaat ve ray ferşiyatı inşaat müd
deti çoğaltılmak ve fiatlarda tadilat yapılmak suretile 
22. 7. 935 tarihinde saat on beşte kapalı zarf usulü ile tek
rar münakasaya konulmuştur. 

1 - ~u işin muhammen bedeli 407.000 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 20030 liradır. 
3 - Bu işe girmek istiyenler teklif mektubları ile mü~ 

nakasa şartnamesinde yazılı evrakı ve 2490 numaralı ka
nuna göre istenilen diğer evrakı usulü veçhile hazrrlıya· 
rak 22. 7 .935 tarihinde saat on dörde kadar bakanlık bina
sında demiryollar inşaat dairesine tevdi etmiş olmalıdırlar. 

4 - Bu münakasaya ait mukavele projesi ve merbu
tatmdan milrekkeb bir takrm münakasa evrakı 20 lira 3S 
kunış mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden tedarik 
olunabilir. (1594) ı - 2815 

KAPALI ZARF USULİLE 
EKSİLTME İLANI 

Nafıa Vek.aletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Malatya vilayetinde Ma .. 

latya - Elaziz yolunda betonarme Manikan köprüsü ın .. 
şaatı) İnşaatın keşif bedeli 24.000 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır& 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa isleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fen-

ni şartname, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni sartnarne 
f) Keşif hulasası cetveli, -
g) Proje 

İsti yenler bu şartnameleri ve evrakı 120 kuruş bedel 
mukabilinde Naha Vekaleti şose ve köprüler dairesinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 23.7.935 tarihinde salı günü saat 16 da 
Ankara Nafta Vekaleti binasında şoseler reisliği dairesin
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek icin isteklinin 1800 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasına kayrth bulunduğuna dair vesika. 
2 - İstekliler yapmış olduktan işlere ait vesikalan 

göstererek eksiltmeye girmek için Nafıa Vekaleti şoseler 
reisliğinden ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda fü~üncü maddede yazı. 
lı saatten bir saat evetine kadar şoseler reisliği dairesine 
getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubtarm 
nihayet üçüncü maddede yazth saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması la
zmıdrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1606) 

1 - 2816 

Tokat şarbaylığından: 
Su eksiltme geciktirmesi bildirimi 

Tokat şehrinde yaptırılacak su tesisatı Bayındırlık fia .. 
kanhğınca onaylı projesi ve şartnamesi gereğince 21-7-935 
gününe rastlayan pazar günü ihale edilmek üzere gazete
lerle ilan edilmişti. Bu kere tesisatın şehir şebekesine ait 
olan kısmında Font borular kullanılması da kale alınarak 
bu husus için esas proje ve şartnameye eklemeler yapıl
mış olduğundan ihale günü 26-8-935 günlemecine rastla
yan pazartesi günü saat on dörde bırakıtmıştu. 

Bütün tesisatın Çelik boru ile keşif bedeli ( 144442) li
ra (81) kuruş, isale yatağının Çelik ve şehir şebekesi Fc-nt 
boı:ı ile keşif b~deti: (149881} lira (81) kuruştur. İstekli· 
lerın bu yoldakı proje ve mukaveleye bitisik fenni ve ek
si!tme sartnamelerile eklerini yedi buçuk İira bedel kars~
lıgmda Tokat Şarbayhğından edinebileceklerdir. (1688) 

1-2883 



Askeri Lise ve Orta 1 

.. ektepler:e San'at 
Ge iklisine talebe 

alınıyor 
1 _ gzs _ g36 ders senesi için İstanbulda bulkun~n1 . Ku~ 

ı . M 1 ı·selerile Bursada bulunan Bursa as erı ısesı-
ıe ı a tepe ı . · K E · ' K kk 1 deki askeri sanat hsesıle onya ve rzıncan ne ve ın · a e · d'kl' 
Askeri Orta Mekteplerine ve Kınkkaledekı sanat ge ı ı 
erba mektebine talebe alınacaktır .. 

ş_ • 9 10 e orta mekteplerm 6, 7 sınıflarına sanat 
Lıs""lerın , v . . · · b' · · f t ı 

lise~ın;n 9 sınıfiyle sanat gedıklısmın ırıncı smı ına a e-

be alı~ac.aktır. r . ı 
2 T l b askeri lise ve orta mektepler ta ımatıy e 

- d?k~· erbaş talimatına göre kaydü kabul olunur. 
sBanatl~e ·' 1

1e be alacak mekteplerde ve askerlik şube1e
u ta ımat ta e 

· d .. "1 bilir rın~ e goru e . · .. ·· ··ne.le bulundurulması 
3 - Atidekı hususların goz onu 

lazımdır. 'h d'l' A Al nca okuyanlar tercı e ı ır. 
• B .. n.:a kteplerde kaydü kabul 1 temmuz 935 de 

B • utun me . 'h 1" 1· - t sta biter müsabaka ımtı anı azımge ırse 
başlaı. 15 agus 0 B 1 b b k d 
ıs ağustos: 1 eylfıl arasında yapılır. unun -~dder~ er ~ .-1 

k 1 ders senesinin devamı mu etınce sıvı 
r~a yer

0 
a ırsa kteplerden nakil suretiyle talebe alınma

Lıse ve rta me 
ğa devam olunur. · · 1 k" ı 

C _ Mekteplerin bulundukları yerler hdardı~1ınc ek ~ y.er er-
A L' Orta mekteplere kay e ı me ıstıyen-

den Asken ıse ve · · k d b 
935 den Jl temmuz 935 tarıhıne a ar u-

ler 1 temmuz · .. t d bT 
hmduklan yerlerin askerlik şubelerıne muracaa e e ı ır-

Jer.D - Mektebe girmek için yasmı büyütüp küçültenler 

mektebe alınmazlar. . . 
E. İstekliler evrakını tamamlatıp ısteklı bulun~ukları 

mekteplere askerlik şubeleri vasıtasiyle veya. dogrudan 
doğruya gönderirler. M~kteplerde~ davet vakı olmadıkça 
hic bir istekli mektebe gıtmıyecektır.. .. 

F . Müsabaka imtihanına mecburıye~ hasıl ol~rsa. mu
sabaka imtihanı yapılacak yere kadar gıtme. ve ımtıhanı 
kazanamayınca geri dönmek için ihtiyar edılecek masraf 
istekliye aid olup mektebe kabul .e?ilme~iği~d.en dolayı 
hiç bir hak iddia edilemez. Onun ıçın gelış gıdış masrafı-
nın beraber götürülmesi lazımdır. . . . . . 

4 - Mektepler leyli ve meccanı~ır. Taleb~n~? ıaşesı~
den başka giydirilmesi techizat ve kıtapları hukuı.n.ete aıd 
olduğu gibi ayrıca her ay bir miktar maaş da verılı~. .. 

Liseyi muvaffakıyetle bitirenlerden arzu e?enlenn mu: 
sabaka imtihanına girerek kazandıktan takdıı-de . Asken 
Mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere bır kısmı 
A vrupaya tahsile gönderilir. . . 

5 - Bir seneden fazla terki tahsili olan~ar bır evclkı 
. . . d · t"han vermege mecburdur-sene derslerının hepsın en ım 1 

lar. (1550) 1- 2691 

A«ı·ı Valiliğiııden: 
1 b Eksiltmeye konulan iş: Trab~on • .~ar~kö.~e .~olu

nun A ı Vilfı eti dahilinde Saçtepe ıle Kurtalı koyu. ara-
gr y · · d · l" t ve makam şose ınşa-emda yapılacak tesvıyesın e ıma a .. .. . 

. 1 S ·ı K rako"se arasında uç adet mutemadı atıy e açtepe ı e a 
tamirat Ekip binası inşaatıdır. . . 

Bu işlerin tahmin edilen bedeh 1S3031 lıra 46 kuruş-
tur 

.2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi . . ,.. 
D . Tesviyei türabiye şose ve kargir ınşaata daır f ennı 

§artname 
E - Hususi şartname. . 
F - Keşif hulasası cedveli, ve silsilei fiat cedvelı. 
G - Sinas İmalat tesviye ve Şose Grafiği 
H - Taş, kum ve su Grafiği. . 
İ - Ekip binaları projesi ve keşif hulasa ceclvelı 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 765 kuruş bedel 

mukabilinde Agrı Vilayet Nafıa Basmühendisliğinden 
alabilirler ve Ankara, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Ag
n vilayetleri Nafıa dairelerinde okuyabilirler. 

3 - Eksiltme ı ağustos 935 tarihinde perşembe günü 
saat 15 de Agrı vilayeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılncaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 8901 lira 57 kuruş mu

vakkat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odası 
vesikasını hamil olup gösterilmesi Iazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Agrı vilayeti Nafıa Baş
mühendisliğine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğ;ne 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet ücüncü maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
nı1s olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
e ·ımez. (1689) 1-2869 

Bur °'a Şarllaylığındaıı: 
Eksiltmeye konulanlar Adet Eb'adı Muhammeni 
Sokak Levhaları 2025 20X30 2430 lira 
Bursa şehrine gereken yukarda yazılı mikdarda dökme 

ve nikelajlı sokak levhalarını yapıp vermek işi, şartname
si dairesinde ve nümunesine göre açık eksiltmeye konul
muştur. 22 temmuz 935 pazartesi günü saat 15 de eksilt
me ve ihalesi yapılacaktır. Şartnameler bedelsiz gönderi
lir. İstekliler, bütün şartları anlamak ve nümuneyi görmek 
için B. Muhasebesine ve ihale saatından önce de 183 lira
lık muvakkat teminatını 2490 sayılı kanuna göre yatırarak 
Belediye komisyonuna gelsinler. (1668) 1-2862 

l"ürl llava Kuruınu 
•• •• 
UYU 
Şiındiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
19 uncu tertip 3 üncü keşide 11 temmuzdadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır. 

Aynca; 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

ANKARA lCRA DAlRESl GAYRİ MENKUL SATIŞ ME· 
MURLUÔUNDAN: 

ı - Mahcuz olup satılmasına karar verilen Ankaranın oguk 
kuyu mevkiinde kain ve tapunun 27-9-1930 tarih "e 67·63 numara
sında kayıtlı çayırın 1 5 hıssesi aşağıdaki sartlar dairesinde artır
maya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: işbu çayır şımalcn hark ccnubcn İs
tanbul yolu şarkan mukaddema idare emini Mehmet ve elyevm Ma· 
liyede Cemal garben kısmen Ziya kısmen Yahya oblu Mehmet Efen
dilere ait gayri menkullerle mahdut olup 5561 metre murabbaı vus· 
atindedir ve heyeti umumiycsine 1500 lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış pesin para ile olmak üzere 19-8·935 tarihine musadif 
pazar gunü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 

satış memurluğunda yapılac2ktır. 
4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme· 

tin yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edıkn hazine tah

villeri getireceklerdir. 
5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 

ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkfır gunun 16 

mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 
6 - 1sbu tarihdeki arttırmada teklif edilen bedel muhammen 

kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 3-9-935 tarihine müsa

sadif salı günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artıran ta 'ibinc ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ıhale ta· 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil \•eritecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten eve) 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhHe almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
far~ı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile nlmağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
be§ günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine iha· 
le edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile c1ellaliyc resmi müşteriye ve ihale t::ırihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve al:ıcaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarınr evrakı müsbiteledle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
Hlzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça atış 

bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 
10 - Artırmaya iştirak edecekler 1-8-935 tarihinde 934-152 nu· 

mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi okuyabilirler. l-2868 
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Kapalı zarf usulile eksiltme ilanr 

Karacahf'Y 'leriııos Yetiştirın 
Çiftliği l\1üdürlü'riind,~ıı: 

ı _ Karacabey harasında müteşekkil Merinos yetiş
tirme çiftliğinin otuz bir .bin iki yüz yetmiş lira yetmiş 
yedi kuruşluk bedeli keşıfli memurin binası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Eksiltme 15 temmuz 1935 pazartesi günü saat ıs 
de Karacabey harasında yapılacaktır. 

3 _Bu işe airl ~artname. ve evrak şunlardır; 
A _Mali şartnamesı 
B _ Fenni şartnamesi 
C - Nafıa şeraiti mnumiyesi 
D - Proje 

İstiyenler evrakları onaltı lira bedelini Merinos yetiş
tirme çiftliğine yatırmak suretiyle Bursa Bayındırhk Di
rektörlüğiinden alacaklardır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin iki bin üç 
yüz kırk altı lira muvakkat temina vermesi 

5 - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz olması ve 2490 
~umaralı kanunun tarifatı dahilinrle eksiltmeye iştirak 
eylemeleri itan olunur. (3915 1718) l-2901 

SAYU 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

İstanbul kumandanlığı birlikleri için beher kiloc;una 
tahmin edlen bedel 84 kuruş olan 58,000 kilo sade \-ağı ka 
pah .zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 16 tcmm•n 
935 sah günü saat 15 dedir. Şartnamesi 246 k11mş mukabı· 
li Fındıklıda İstanbul kumandanlığı satın "ima komisvo· 
nundan alınabilir. Eksiltmeye girecekler 365ıt lirnlık t"mJ· 
nat mektubu veya makbuzu ve 24QO savılı 1 nn mnn 2 ~ 
üncü maddelerindeki vesikalarla birlikte ;ı~ale ~~t-mr1"'n 
bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. ( ı 49.3) 1-2<ıl ~ 

1 LA N 

l -Ankara garnizonundaki kıtaat ve mi; 0 s .. P.s\t efrn. 

dının ihtiyacı için 450,000 kilo ekmeldik u· mi.' lL İ·areya 
konulmuştur. 

2 - Şartnamesi 2 lira 14 kuruş ücret mukabilinde n
kara levazım amirliği satın alma komisyonund n v r'lir. 

3 - Münaka ası 25 temmuz 935 to.rihin.- mli ~,rf p r 
~embe günü saat 15 de Ankara levazım amiı r 3i c:atın airıa 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - 450 Bin kilo ekmeklik unun beher ' ·ı'l ı nun fi. 'ı 

dokuz buçuk kurustur. Mecmu lute.rı 42i50 l\ra t~in ı 
muvakkatesi 3206 lira 25 kuruştur. 

6 - isteklilerin ticaret odasında kayitli old H rın 
cfair vesika göst rmeleri mecburid;r, 

7 - Teminatı muvakkate mak uz ı ile b"r1• .te teki f 
me::ktuplnrmı münakasanın yapı1 acağı belli s"at•Pn bir · 
at evveline kadar Ankara levazım am'rliği sa~m r ma I< 
misyonuna \ermeleri. (1622) 1-2728 

1 LAN 
Tekirdag kıtaatı için 280 ton ekttıeklik unun kapalı 

zarfla eksiltmesi 27 temmuz 1935 <:umartesi gi.ınü saat 
9.30 da ve Malkaranın 80 ton sığır etinin kapalı zarfla ek
siltmesi 27 temmuz 193S cumartesi gunü saat 10.30 da ve 
Malkaranın 150 ton ekmeklik ununun da keza kapalı zarf
la eksiltmesi 27 temmuz 1935 cumartesi güniı saat 11.~0 
da Tekirdağ satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tckirdaf{ ununun muhammen bedeli 12 kuruş 50 
santım ve teminatı muvakkatesi 7625 liradır. Malkar anın 
sığır e'"inin 111uhaınmen hedeli 22 kuruş ve te: ınau mu
vakkatesi 920 liradır. M lkaranın ununun muhammen be
deli 13 kuruş vıe temınatı muvakkatesi 1463 liradır. 

3 - Temınatlar ihaleuen evel muhasebecilik ve.znec;i
ne yatınlmıs olacaktır. 

4 - Başka malsandıklarına yatırılmış olan teminat 
makbuzları ve banka teminatları ile diğer belgeler teklif 
mektuplan içerisine konulması 15.zımdır. 

5 - Şartname hergıin komisyonda görülebilir. (1709) 
1-2900 

1 LAN 

l - İzmır müstahkem mevkii hastahanesinin 60,000 
kilo kesilmiş koyun eti ihtiyacı kapalı zarf usuli ile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 29 temmuz 935 pazartesi günü saat on altı 
buçuk İ.zmirde kışlada müstahkem mevki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Koyun etinin mecmu tutan ondokuz bin iki yüı 

liradır. 

5 - Beher kilo koyun eti için otuz iki kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. 

6 - Teminatı muvakkate akçası bin dört yüz kırk li
radır. 

7 - İstekliler ticaret odasında kayitli oJduklarma dair 
vesika göstermek mecburiyetindedir. 

8 - Münakasasma iştirak edecekler 2490 sayılı artır
ma ve eksiltme kanununun 2 ve üçüncü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı muvakkate 
makbuzlarını ve teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. (1707) 

1-2890 

Ankara belediye reisliği ilanları 

• İLAN 

Temizlik çöp arabaları için 35 kalem malzeme 15.7.93~ 
pazartesi günü saat 15 de Levazım Direktörlük dairesin· 
de pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin komisyonumuza mü-
racaatlan. (1546) l-2670 

İLAN 
l - Halde 39-21 numaralı dükkan 31.5.936 gününe ka-

dar açık artırma ile kiraya verilecektir. 
2 - Muhammen (1) senelik kira bedeli (480) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (36) liradır. 
4 - Şartnamesini gönnek istiyenler hergün muha

sebeye gelebilirler. 

5 - İhale 15.7.1935 pazartesi günü saat on beşte artır
ma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (1547) 

1-2671 

Kırşelıiı· · ll1aylıiından: 
~ırş~hir ili resmi ?aireleri için 150 adedi Yerköy ve 25 

adedı Hımmetdede ıstasyonlannda teslim etmek üzere 
l 70 adet Linyit kömürii yakacak demir soba alınacaktır. 
Satmak istiyenlerin bu sobaların ebad, evsaf ve en son fi
atlarını 20 temmuz 935 tarihine kadar Kırşehir ilbayhğı-
na bildirmeleri ilan olunur (1703) 1-2892 



:SAYIFA 8 

2 ve .L.U 1<omprimetıK ambalaılarda bulunur. 

Ambalaj ve komprımelerin uzerinde halıs· 

Müsabaka imtihanı 

rf ürk.i) c Ziraat Baııka~ından: .. 
Bankamız Muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere 

müsabaka ile ve yüzer lira aylıkla on memur alınacaktır. 
Müsabakaya girmek için Liseleri veya ticaret liselerini 
ve yahut Galatasaray lisesi ticaret kısmını bitirmiş olmak 
ve yirmiden aşağı, yirmi beşden yukan yaşda bulunmamak 
lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, 
ve nelerden imtihan yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir 
Ziraat Bankalarımızdan elde edilebilecek şartnamelerde 
yazılıdır. 

Müsabaka 1-8-935 perşembe günü sabalu saat 9 da An· 
kara ve İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 

İstekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en 
son 24-7-935 çarşamba günü akşamına kadar Ankarada Zi
raat Bankası Memurin Müdürlüğüne göndermek veya ver
mek suretiyle müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (1701) 

1-2894 

İzmir Ceza evi direktörl~Oündeıı : 
19,000 lira bedeli muhammeneli İzmir Ceza evinin Ma

yıs 936 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı zarf su
retiyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye gireceklerin 
100/ 7,5 nisbetinde teminat veya hükümetçe muteber ban
ka mektuplarım beraberlerinde alarak ihale günü olarak 
tayin edilen 29-7-935 günlemecine rastlayan pazartesi gü
nü saat 15 de ceza evi Direktörlük odasında toplanacak 
komisyona ve fazla tafsilat için de her gün saat 15 den 
sonra Direktörlüğe baş vurmaları ilan olunur. {195211640) 

1-2800 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

Bir sene zarfında Kayaş istasyonuna gelecel· ve gide
cek 1500-2000 ton eşyanın vagondan tahliye, fabrikalan
mıza nakil ve fabrikalarımızdan Kayas Istasyonuna nakil 
ve vagonlara yükletilmesi. 

Tahmini bedeli 2200 lira olan yukarda yazılı 1500-2000 
ton eşya nakli işi 24 temmuz 935 tarihinde çarşamba gı.inü 
saat 14 de askeri fabrıkalar satmalma komisyonunca açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnamesi parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
165 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona müraca-
atları. {1651) 1-2841 

650 KİLO YUMUŞAK İLAN 
KÖSELE Kırıkkalede istihdam e-

Tahmin edilen bedeli 
(1240) lira olan yukarda 
mikdan ve cinsi yazılı mal· 
zeme askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satmalma 
komisyonunca 22 temmuz 
935 tarihinde pazartesi gü
nü saat 15 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartna· 
me parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (93) 

lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve sa
atta komisyona müracaat-
ları. (1613) 1-2782 

dilmek üzere 10 tanesi birin
ci sınıf olmak üzere 75 Tor
nacıya ve beş Mastar Tor
nacısı ile 4 Mastar Tesviye· 
cisine ve bir iyi Frezeciye 
ihtiyaç vardır. İsteklilerin 
istidalariyle Umum Müdür
lüğe Müracaatları. (1685) 

1-2879 

3200 KİLO BEY AZ 
SABUN 

2800 KİLO ARAP 
SABUNU 

Tahmin edilen bedeli (1920) 
lira olan yukarda mikdan 
ve cinsi yazılı malzeme as
keri fabriaklar umum mü-

' 

dürlüğü satın alma komis
yonunca 22 temmuz 935 ta-

u~us 11 TEMMUZ 1935 PERŞEMBE 

Daima sabit daima 
tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesi la
boratuvarlarında hazırlanan Ju· 
vantin saç boyaları muzur ve ze. 
birli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini 
bahşeder. Juvantın saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii 
renk üzerinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak 
temin edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatta denize girmek 
suretiyle de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Eczaneler· 
de ve ıtriyat mağazalarından a· 
raymıt. 

Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Muhasebeci ve 
mütercim 

ARANIYOR 
Posta kutusu (509) Anka-

ra, müracaat. 1-2760 

GÜRÜN ASLİYE HUKUK 
RİY ASETİNNDEN: 

Karısı Zemhanur tarafından 
aleyhine boşanma davası açılan 

Gürünün Hamidiye mahallesin
den Nuri ogullarından Hacı oğlu 
Seyfettinin İzmir taraflarına gi
derek eğleştiği yer belli olma
dığından ilanen tebliğat yapıl

ması tensip kılınmıştır. Duruş· 

maları 19 temmuz 1935 cuma gü
nü saat onda yapılacaktır. Ken· 
disinin veya vekilinin o günde 
ve saatte gelmesi ilfin olunur. 

1-2878 

Doktor 
Ali 1arnf (inver 
D~Rl. FlRl:!:NGİ VE 
BELSOGlJ KLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi haşmrla 
Altıntaş sokak No. 17 
Hastalarını her gün 9-13 

ve 15-20 ve kanın kabul erleı 

İş arıyorum 
- Yaz tatili ıçın ı arıy,orum -
Robert Kolec, Akademi mezunu 
yum. İngilizcem ve türkçem 
kuvvetlidir. Fransızca ve biraz 
almanca bilirim. S N. rumuzu 
ile matbamıza yazmaları. 

1-2858 

ZAYİ 
Ankara Emniyet Müdürlü-

ğünden aldığım ikametgah tez
keremi kaybettim yeni ini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Hacı Doğan Çeşme sokak 
No. 4 Macar tebaasından 

1-2887 Vegmann Janos 

rihinde pazartesi günü saat 
14 de açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (144) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatta 
komisyona müracaatları. 

(1612) 1-2781 

PARANIZI: 
Hükumetin ve dört milli 
Bankanın 1 milyon lira ile 
sermayesine iştirak ettiği 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası'na 
YATIRINIZ •. 

Vadeli mevduatınızın faizinil 

Her ay başında 
1 alacal( .. ınız . --------

Sizin • • 
ıçın 

Bankanın bütün şubele rinde 
,,Faizleri her ay başında kuponla 

ödenen hesab,, açılmışt ır. 

Merkez şubesi, Ankara Işı klar caddesi. Muamelat 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 
İLAN 

İzmir kıtaat için tahmin edilen fiatr 18.000 lira o!an 
140 ton ekmeklik un kapalı zarfta eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 1~ temmuz 935 perşenıbe günü saat 15 te İz
mirde Bornuvada AS. SA. AL. KO. da yapılacaktır. İlk 
teminat 1365 liradır. Şartnamesini görmek istiyenler her 
gün ve eksiltmeye girecekler teminat mektub veya mak
buzlariyle ticaret odası vesikasiyle birlikte teklif mek
tublarım ihale saatinden en az bir saat evel Bomuvada 
satın alma Ko. na vermeleri. (1551) 1-2678 

iLAN birlikte teklif mektuplarını 
l - Edremit garnizonu 

için 100,000 kilo sığır eti ka
palı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - ilk teminat 1500 (j. 

radır. 

3 - Bir kilosunun tahmin 
edilen fiatı 20 kuruştur. 

4 - ihalesi 15 temmuz 
935 perşembe günü saat 11 
de Edremitte satmalma ko
miiyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecek· 
ler ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerincle V::\"•lı ve~1kafar1a 

1 
1 YENİ 

ihale saatından en az bir 
saat evvel Edremit' de satın 
alma komisyonuna verme 
leri. (1527) 1-2656 

ILAN 
50 tane Arka Teskeresi 
50 ,. Çevirecek kolu 

1000 ., Kablo Dolabı 
Yukarda yazılı üç kalem 

muhabere malzemesi kapa 
1ı zarf yoln ile nümunelerinc 
göre satın alınacaktır. Hep· 
sinin tahmin edilen bedeli 
5037 lira 50 kuruştur. Şart
namesi bedelsiz olarak ko
misyonumuzdan alınacaktır. 
İhalesi 26-7-935 cuma günü 
saat 11 ne vapylacaktır. İlk 

Teleton: 2316 

teminatı 404 lira 81 kuruş
tur. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddeleri ile şartname
de istenen belgeleri teklif 
mektuplariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat ev
veline kadar M. M. V. Sa
tınalma komisyonuna vere
ceklerdir. (1683) 1-2880 

l\luhasib aranıyor 
Bir ticarethanede mu· 

lıasebeci muavini olarak is
tihdam edilmek üzere mu

hasebe işlerinde çalışmış 

bir memura ihtiyaç vardır. 

Talihlerin tercümei halleri
ni bildirir bir mektubu An
kara posta kutusu: 72 ye 
göndermeleri ilan olunur. 

1 - 2813 

lmtıyaz sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi ne§tiyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Naauhi 
BAYDAR 

Çank111 cadd~si civarmda 

Uluı Basımıvind• buılmrş· 

L t~. 

1 
l.KULüP) 

BU GECE BU GÜN BU GECE 
HAYATTA BiR DEFA 

Camilla Horn - Güstave Fröhlich 
Talebi umumi üzerine Hayatta bir 

defa filminin imtidadınca 
Yalnız 4,45 seanslarında 
BiTMEMiŞ SENFONi 

Gösterilecektir. 

Richard Bartelmes tarafından 
temsil edilen 

SATILIK KAHRAMANLAR 
Gündüzleri iki filim 

l - Atını sür süvari 
2 - Her şey kazananın 

Geceleri yalnız bir filim «Ö•terilir. 


