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lıtanbul'dan çıkarken gazete -
lerde ıöyle bir haber okudum: 
« Florya'da, Varna plajmda oldu
ğu gibi, beton banyoluklar yapı -
lacaktır. » 

Niçin Varna plajmda olduğu 
gibi? Balkan modeli 1908 devrim
cilerinin icadıdır. Bizim içine gir
diğimiz batı kültür dünyası Bal -
hnlarJan ötede hatlar. Gerçi Bal
kan memleketleri araamda da de
rece far.kları vardır. Şüphesiz Ro
manya Bulgaristan' dan daha ileri
dir. Fakat ne de olsa, batı kültü 
TÜ kununlarını yeniden bina eden 
memleketler, en iyi ele en ileri mo
dele gözlerini çevinnelidirler. Bu 
ileri ve iyi model, litin Avrupa -
aınm bile üstünde, kuzay Avrupa-
"amdadır. Balkanlcıfmak, yalnız, sı
yasa lehçesinin bir deyimi değil
dir. Bu kelimenin anlamını biraz 
.daha gen"sletmemiz lazım gelir. 

Bayındırlık ve geliıim davaaı -
nı Balkanlarda .sınırlamak, gele -
cek nesilleri her feyi tekrar ve ye

..niclen yapmak gibi ağır bir zah -

.mele sokmak olur. Bizim kendi ih
tiyaçlarımız ve karakterimize gö-
l'e kendi yaratacağımız kurum -
lardan ayrı olarak, benimseyece· 
ğimiz örnekleri, ancak, batı kül • 
türünün kuzay tarafında arama -
lıyız. 

Sayılı İngiliz aıyua adamla -
r1ndan biri bana demi,ti ki: 
« - Eğer lngiltere'yi yıkıp yeni • 
den yaptırmak elimde olsaydı, Is 
Yedilere yaptırırdıİn. li 

Levanten nasıl gene avru.,.lı 

İ•e, balkanlı ondan biraz ayrı, fa
kat ona benzer bir avrupalıdır. 
Biz, yeniden uyanan, canlanan ve 
ıahlanan türk enerjisini, böyle 
dar bir sınır içi ıe hapsedemeyiz. 

Bayındırlık şleri ile uğraşacak 
olan bütün gen l erimizi, batı tek 
nik v 1 ·ııtürünün en çok ve en ıe
ni gc.rtstigi memleketlerin görüş 
ve di.\şünüşüne göre hazırlamalı 
yız, Eğer İstanbul bizim devrimiz
de bayındır bir tehir olursa, bu şe
hirde yapılacak olan bütün yeni 
parçalar. Balkanlar üstünden en 
yeni ve ileri batı ile birleşmiş ol -
malıdır. Atalarımızın bayındırlık 
ve sanat eserleri, birinci sınıftı. 
ikinci aımf avrupalılığı reddetme
liyiz. 

Yukarda yazdığım havadis, ih
timal, baait bir gazete duyuğun -
dan batka bir şey değildi: fakat 
ne de olsa Balkan dersi sözünün 
zihinlerden silinmiş olmasına yar
dım için her fırsattan asığlanmak, 
ve türk geneliğinin gözünü Bal -
kan aşn • görmeğe alrstırmak bor 
cu~~dur. 

F.R.ATAY 

İstanbul Haliç sosye
tesiniıı durumu 
Sözbağı hükümlerini yapma 

dığmdan ötürü İstanbul Haliç va
pur soayetesinin durumu Ekonomi 
Bakanlığınca gözden geçirilmiştir. 
Sosyetenin bırakığı devlete geçer
se fatanbul orayı veya Akay eli 
ile yönetilmesi düşünülecektir. 

Edirne - İstanbul yolu 
Tekirdağ, 22 (A.A.) - Edir -

ne - fstanbul yolunun lstanbul sı 
1111111daa Lüleburgaz'& kadar ve 
Mun.tlı. Biiy.ük Karıştıran yolu 
•- ylpılmaaı hazırlı~ları bf! ~la 
mıttır. · 

l\lart~sal Fevzi 
' 

Çakmal gitti 
Genel Kurmay Başkanı Mare

şal Fevzi Çakmak dün alqamki 
trenle lstanbul'a gitmiştir. Durak
ta kendisini bakanlar, aaylavtu 
ve generaller uğurlamı!lardır. 

---···---
Bayındırlık Bakaııı

mız İzmirde . 
Afyon, 22 (A.A.) - Bayındır 

lık bakam B. Ali Çetinkaya, An. 
talya hattı uğrağı ve şehirdeki ba
yındırlık çalışmalarını gözden ge
çirdikten sonra sabah saat 4 de 
lzmir'e doğru yola çıkmıştır. 

~ ~ .v. 

İzmir. 22 (A.A.) - Bugün sa
at 18,55 de Afyon'dan gelen tren
le Baymdırlık Bakanı 8. Ali Çe -
tinkaya gelmiştir. Basmahane is -
tasyonunda ilbay Genera~ Kazım 
Dirik, Şarbay Behcet U:r.. Komu -
tan albay Raıin:. ile ı:;ehrimizde 
bulunan saylavlar ve lzmir ha -
yındırlık İfvarları, basın oruntak
ları tarafından kartılanmışlardır • 

Mızıka ile süel kıta, polis ve 
uray müfrezeleri tören yapmı,lar
dır. ---·---
B. Celal Bayar 
Moskovaya döııdü 

Moskova, 22 (A.A,) - B. C 
lal Bayar ve 8. Zekai Apaydın 
dün Leniagrad'tan buraya clöa 
mütlerdir. 

Sovyetler birliği tecim odaaı, 
türk ekonomi aalgıtı teref.ine bit 
tören yapmıt ve bunda dıt tecim 
komiserliği yardımcısı B.El: .... a, 
Türkiyedeki ıovyet tecim orun -
tağı B. Vorobilof, dış komiserliği 
birinci doğu şubesi direktörü ~· 
Zukerman, Türkiye elçiliği ve dıt 
itleri ve dıt tecim komiserlikfori 
yüksek iıyarları bulunmutlardır 

2000 göçmen geldi 
Tekirdağ, 22 (A.A.) - Dün 

vapurla iki bin Silistre'li göçm_n 
gelmit, derhal yerleıtirilecekle • 
ri bölgelere gönderilmitlerdir. 

Anibalin benzetcisi yolda 
Sen - Bernard, 22 ( A.A.) -

Anibal'in yaptığını tekrarlamak 
iateyen amerikalı yazar 8urton, fi' 
c;utında büyük Sen - Bernard'a g 

Fil sırtında dağı aşan gaietecı 
Rişar Halibörton 

miştir. Fil, yüksek yerlerin hava 
sına zorlukla dayandı~mda •. , 
Burton'un bu akıam dağın italyau 
yamacına doğna hareket «meıi 
ihtimal.i çoktur. 

Yunaııistanda rejiın 
me. ·clesini B. Çalda

ris anlatıyor 
Atina, 22 (A.A.) - B. Çalda

ris, bir yunan gazetecisine, kır.' 
lığın geri dönmesi için lazım olan 
oy nisbeti hakkında sıyasal parti 
oruntaklarımn sonradan anlaşacak 
tarını söyledikten sonra demi!tir 
ki: 

"- Ayrıt basın, 8. Kondilis' e 
rejim meselesinin bir hükümet v .. 
ruşu ile kotarılması çaresini ara -
mak niyeti yastamakla yanlış dü
"Ünmektedir. Sü Bakanı aynşıkla 
rınm sandıklarından çok uzgören. 
dir. Bütün hareketleri kanunun 
çerçevesi içinde kalmaktadır.,, 

Batbakan, Avru.,. kaphcala -
rından birine gezisi hakkında. 
durumun buna izin vermediğini 
söylemİf ve Atina şarbayı 8. Mot
zides'in Londraya yaptığı gezi 
hakkında da demittir ki: 

''- Şarbayın bu gezisinde res· 
miğ bir ödev voktur. Gezi ancak 
eski kwra1m durum hakkındaki 
doi?ru djj1'üncesini öğrenmek için 

favdl'l.h olıu:aktır (Sonu 2. ci sayrlada) 

B. Ruzvelt ı1cden 
yenildi? 

Vatiogton, 22 (A.A.) - B. 
Ruzvelt'in uğradığı son yenilmele 
rinin, bazı kanunların kabul edil
memesi için bir~ok para harcamıs 

B. 'JI ran1clen Ruzvelt 

olan kuvveti; ekonomik örgütleriı. 
birletmesi eseri olduğu kesin ola 
rak anlatılmaktadır. 

Cumur 8afkanı, ''Ho dings,, 
soayetelerinin adamları tarafın -
dan sena koridorlarında yapılan 
propagandalar ve cumur başkan
lığınrn yenilmesi ile sonuçlanan 
sena görütmelerinin ne gibi şart 
lar içinde geçtiği hakkında gerç= 
yapılmasını emretmiştir. 

Yapılan araftırnıalar, önemi! 
sonuçlara varmq olduğundan, bü 
yük kumpanyaların yolsuz hare 
ketlerini meydana çıkarmak lizc. 
gerçinlerin genişletilmP.sine kara 
vermiştir. 

Vatington, 22 (A.A.) - Sen~ 
taraf mdan büyük kumpanyala. 
yaptığı yoliuz hareketler için tir 
diye kadar yapılan ıerçinlerin S< 

nuçları suçlandırıcı büyük bir do:) 
ya şeklinde toplanacak ve 8. Ru_ 
velt, eylulde pasifik denizi kıyıla
rında yapacağı gezide bu dosyayı 
beraberinde götürecek ve orad ... n 
bütün ülkeye bildirecektir. 

B. Ruzvelt9in giriştiği işleri b" 
şaramamış olmasını, datma tröst 
lerin gerc::ek bir ayrışık1rP,ivle kar 
şılamış olmasına vatsıvacllll'!ı kuv 
vetli bir ihtimal içinde görülmek 

... tedlr. 
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1 .. mulm, 2 2 ( A. A) - Dcyli 1'elgra/a l..a -
lmr' dun l>ildfriliyon So1l l;ar~ıl\'l.ıklarcltı 

lilmılcı·in sayuı 10. yaralanaıılm·mki ise, 5 J 
irıgiliz 1101isforirulerı olnwl: iizcre 7 ı kişidir, 

1-frr yerde 5 kuruş 

. -• 
Italya -

Habe~istaıı İııgilteredeu para ve yardın1 
istedi -- HaheşistaBın lliiyük silalı stokları 

varıııış -- t~rilterenin takınacağı 
tavıı· ııasıl olacak? 

Habe~ ordusrnnla uçaklara karşı mrldafaa topu 

Londra, 22 (A.A.) - Habeıis 
lanın yeni Londra elçisi 8. Azay . 
Jagner Marten, Deyli Ekspres ay 
tarana, fU diyevde bulunmuıtur: 

"- Ben buraya iki milyon İı· 
terling liraaı ödünç bulmağa ça 
Jıtmak için geldim. Harbı sürdü · 
rebilmek ve Habetiatanrn ekono · 
mik d\,lrumu ile mağt!enlerini ge· 
liştirmek ve itletmek için çok para
ya ihtiyacımız 'var. Eğer bunu 
baatramazaam, Amerika'da ödünç 
para bulmak imkinlannı araıtar · 
mak üzere 8. Pierpont - Morıı .. n 
ile buluımayı umuyorum.,, 

Habet elçisi, Londra'ya ayna 
zamanda İngiltere hükümetini 
Habeıistana destek olmağa ve u · 
lualar sosyetesi ve mesela Süveyiş 
kanalının kapatılması gibi bir ta· 
kım tedbirlere sevketmek için et . 
kerliğini kullanmağa ve Habeşis 
tan'a yollanacak silahlar üzerine 
konulan ambargoyu kaldırmağa 

l kandırmak üzere geldiğini de söy 
1emiftir. l ~ ~ ~ 

~ Londra, 22 (A.A.) - "Deyli 
Ekspres,, gazetesi, aytarı ile yap -

mıt olduğu bir görütmede, Lon 
dra'daki yeni habet elçiai, buıün 
Habetiıtanın elinde önemli ail&li 
ve cebe stokları ve en çok maki • 
neli tüf ek, levois tüf ekleri, oba. 
tQJ>ları, uzun menzilli aahra topla
rı ve birkaç uçak topu bulundu • 
ğunu ~öylemittir. 

1(. 1(. "" 

Londra, 22 ' (A.A.) - Kabine, 
bu akşam özel bir toplantı yapa • 
rak hahet - İtalyan me.eleaini 16-
rüıecektir~ 

"Deyli Telgraf,, gazetesi 
0

bu 
hususta diyor ki: 

" lngiltere hükümeti, barıtçd 
bir kotarma yolu bulunamıyacaiı 
anlaşılırsa, ne gibi bir girgide bu
lunacağını kararlaştırmalıdır. 

Bu kararm, lngihere'nin 1914 
yıl. y:ızındanberi almıt olduğu ka· 
rarlarm en önemlilerinden biri 
olması ihHmali vardır. 

~ :f. ~ 

Londra, 22 (A.A.) - Bakan· 
1ar toplandtlar, habef meı~leaini 
görüttükleri sanılmaktadır. 

(Sonu 2. ci sayrlada) 

"Hava lehlikesıni bilen,, Üge yazı/an-
larımızın şimdiqe 
kadar hava 

ver 
leri bu 
kegi ulu sumuzun 

iyice anladıiını gösteı mektedir. 



Dojiu ve Batı 

Devr·m hakkında 
Bir Çin aydını ile l{onuşma-~ · 

Bir beyaz rusun hazırladığı ye- ı 
§İl Çin çayını çekoslovak porsle-

. d k"' I . 1 
nm en ase erle ıcprp1k· .1 A 

yo d k .~e aıt e sı tme evrcı 
r u · A - FM.siltme şartn:-
Yerde Goblen naımuı, masa-

ların üstünde Çin lakı küçük ku
tular, duvarlarda düz, girintili, 
çarpık çizgilerin inanılmaz tertib
lcrini bir araya getiren süslü Uı.ak 
doğu yazıları vardı. Bir kapının 
üstünde, ild bayrak arasında, Sun
Yat - Scn'in fotoğrafı asılmıştı. 

içine gömüldüğümüz kanapeler 
Berlin'de düşünülmüş, Birmingam 
~eliği ile yaylanmış ve H ereke ku
maşiyle kaplanmıştı. 

Birinci defa olarak odasında 
buluştuğumuz dostumla gözgöze 
geldik. 

Söze şöyle başladı " Sun • 
Yat· Sen derdi ki insan bildiği!ıi 
yapmalı, yaptığını bilmeli,, 

- Konlüçyüs de buna yakın 
§eyler söylerdi. Fakat, yirminci 
asırda, yalnız bildiğini yapmak 
yetmiyor; öğrenmek, araştırmak, 
bulmak ve bulduktan sonra da, in
celeyip sık dokumaksızın, türlü en
gelleri ezip devireceğinden şüphe 
bile etmiyerek, doğruca hedefine 
yürümek gerekdiğine inanmış ol
mak lazımgeliyor. 

Çinli dostum düşündü,· cevab 
vermedi. 

Gözlerim duvarlardaki ipek ör
tülerde ve onları yukardan aşağı
ya doğru kaplıyan iyerogrif lerde 
idi. 

-1. ittim ki Çin'de latin harf. 
/erini alıp Çin harllerini, yani ke
limelerini, yani işaretlerini ... 

- Evet, işaretlerini ... 
- ... bırakmak için çalışanlar 

varmış. Bu dilek yerine getirile· 
bilecek mi, sanırsınız? 

- Çok güç. Bizde söylenişle
ri bir, yazılışları ayrı birçok keli
meler vardır ki hangi anlama gel
dikleri ancak yazı halinde görül
dükleri zaman bilinebilir. Sonra, 
birçok vilayetlerde konıışulan 
diller de ayrı ayndır. 

- Bir lransız düşünürü "hare -
kete geçmek için neleri bilmemek 
lazımdır!,, der. 

-Çok doğru. 
- Ters anlamayınız; lransız-

cada bilmemekle bilmez görün
mek arasmda fark yoktur. "Hare
kete geçmek için birçok şeyleri 
bilmemezlikten gelmek gerektir,, 
diyemez miyiz? 

- Nasıl? 
- Biz. asırlarca arab harf le: 

riyle yazıp okuduk. Bu Jıarflerin 
sayısı sözde otuz iki idi. Fakat bir 
harfin başta, ortada, sonda, kaç 
§ekli vardı bilir misiniz? Bunu 
şimdi ben bile size söyliyemem. 
Yalnız şunu söyliyeyim ki doğru 
okumak jçin bir ömür yetmezdi. 
En büyük yazar saydıklarımız, 

türk harfleri kabul edildikten son
ra anlaşıldı ki, yazdıklarını oku
yamıyor/armış. Bir gün alev sö
zünü elifmedle yazdığı için, bir 
şair bir nasiri, dile karşı kaytak . 
/ıkla suçlandırmaya kadar vardı. O 
na göre alev kelimesinin "ayn,, ın-
da alevin parıltıları sezilirdi. 

Türkçe diye konuştuğumuz 
dildeki arabça ve farsça sözleri 
t.ltin harfleriyle nasıl yazacaktık? 
Türlü kurallara göre yapılan ter
kibleri bu harflerle yazmağa kal-
kışmak korkunç bir şey değil mi 
idi'? Sonra İslam dininin, her şe
yiyle dayandığı kur'an var&ı; onu 
ne yapacaktık? 

- Güç iş! 
- Belki... alevin ayn'rndaki 

parıltılara kadar, bütün bunları 

aşılmaz birer engel sayan bazı 
kimseler, büyük harbta, kökü gene 
arabça olan yeni bir alfabe uydur
muşlardı; bu alfabe harb bitmeden 
unutulup gitti. Çünkü yolda rast· 
]anacak güçlüklere akılları takı
lıp kalanların gözlerinde gayenin 

bulanıkla§rp.llm'iısı imkansızdır. 
Bunda:• {{olayı da bu gibi/erin ted· 
l.Jirleri ancak yarı tedbirdir. 

Türk cumurluğu, prensipleri
ne yarı tedbirle crişmeği düşün
mez bile. Biz, lüzumu varsa gecik
tiririz, fakat başlama kararını ve
rince engelleri düşünmeyiz. Harf 
işinde de böyle yaptık. 

- Ne yaptınız? 
- Şunu yaptık: Atatürk, bir 

gün, bir parkta, dört yanmı saran 
bir aydınlar kalabalığı arasmda 
ayağa kalktı ve türk harflerinin 
kabul edilmesi zamanının gelmiş 
olduğunu söyledi. Oradakiler ön
deri candan alkışladılar. Bu, "se
ninle birliğiz,, demekti. Birkaç va
kit sonra şef, memleketi baştan 
başa dolaşmağa çıktı. Köy mek
t.ebinde, sarayda, ağaç altında, 
halka rastladığı her yerde yeni 
harfleri kendisi yazdı, öğretti, 
öğrenmiş olanları smaçtan geçir
di. l~te bu hareketin ilk sonucu: 
Okuyup yazmak için bütün bir ö
mür değil, üç ay yetmeğe başladı. 

Sanırmısınz ki elde edilen fay
da yalnız budur? 

- Anlatır mısınız? 
- Bir başlra zaman. 

N.BAYDAR 

Yunanistanda ı·ejim 
meselesini B. Çalda

ris anlabyor 
(Başı J. ci sayıl ada) 

Bazı çevenler, kıralın ancak bütün 
partiler kendisini çağırırlarsa memle
kete dönmeğe razı olacağını sanyorlar. 
Böyle bir diyev şimdiki kararsızlığa ve 
anlaşmazlıklara son verecektir.,, 

B. Kondilis "ben d iktatiirliik -
ıeıı yana değilim,, diyor 
Atina, 22 (A.A.) - General Kondi· 

1is kendisinin diktatörJUkten yana ol· 
du~u hakkındaki sözlerin bir karaçdan 
başka bir şey olmadığını söylemiş ve 

emiştir ki: 
"- Karaç ağızları t amamile kapa.. 

mak için şunu söylerim ki, eğer kıral 
ulusun büyük bir kısm tarafından ve 

partici1ikten üstün olarak getirilirse 
ben sıyasal hayattan ç kilmeye hazı· 

rım.,, 

İta ya -- Habeşistan 
(Ba.şı ı. cı sapılt.ıda) 

ltalyan ga:.eteleri H abe§istana 
çatıyorlar 

Roma, 22 (A.A) - Bugünkü ital -

yan gnzeteleri Japonyanın itaJya~ -
habeş anlaşmazlığı karşısındaki yeni 
gidişini kaydetmekte ve bu hareketi 

"tarihte görülmemiş bir gerileme,, di -
ye vasıflandırmaktadır. 

Hele Messajero ga 2etesi, "düşman,, 

başlığı altında çok ağır bir betke yaz· 
mıştır. 

Japoııya da çatıyor. 

Roma, 22 (A.A) - İtalyan gazete· 
leri, Tokyo hükümetinin habeş • ital • 
yan anlaşmazlığına k.,.ı güttüğü ye • 
ni sıyasa hakkında idcktli yazılar yaz
maktadırlar . 

Bu gazeteler, şimdi un ırkın lideri 
bulunan Japonyayı, Mttün renkli ırk· 

ların idaresini, eline alsnağa çalışmak· 
la suçlamaktadırlar. İtalyan gazeteleri, 
bundan başka Japonyanın. Doğu Afri· 
kasında İtalya zaranııa olarak tecime! 
nüfuzunu genişletmek istediğini yaz • 
maktadırlar. 

Kaıolildcrin §l•fi y<ıralnmlı 
Viyana, 22 (A.A.) - Katolik Stiırm

şarren'lerin süel şefi ve devlet danış 

manı Doktor Kimmel, aşağı A vus-:ur J 

da Stclhoy yakınında uğradığı bir oto
mobil kazasında hafifce yaralanmıştır. 

ULUS 

-
H BERLE 

YUGOSLAVYA 'DA ı 

Bir yugoslav saylava gijre 
llabsbzırgkır me elesi 

Belgrad, 22 (A.A) - Snylav ve hü· 
kilmet kulübü üyelerinden B. Mita Di
mitriyanoviç, dış işleri büdcesinin gö
rüşüsü sırasında demiştir ki: 

1 - Yugoslavya Habsburg dinasti
sinin dönmesine karıştırır. Küçük an
laşma hu hususta bağlaşıktır. 

2 • Yugoslavya İtalya ile yaklaşmak 
ve anlaşmak arzusundadır. Fakat !tal· 
ya aynı arzu hakkında kanıtlar göster
melidir.,, 

B. Dimitriyanoviç Sovyetler Birli • 
ği ile diplomatik ilgilerin başlamasın -
dan yana söylemiş ve fakat elverişli 

zamanın seçilmesini hükümete bırak . 
mıştır. 

l' ugo.ı;lavya - l'apa aııla§ması 

Belgrad, 22 (A.A.) - Tüze baka. 
B. Arer, Yugoslavya ile papalık ara ıtı· 
da bir andlaşm:ı imza etmek üzere Vati 
kan şehrine gitmiştir. 

llırvadarla anlaşmak istiyen 
sırp <lemokratlurı 

B . lgrad, 22 (A.A.) - Birleşik de . 
mokrat ve ayrışık partiler başkanı B. 
Liyuba Davidoviç, dıin hırvat mesel 
sile devletin düzeni meselesini, büyük 
bir sıyasal toplantı sırasında incelerken 
demiştir ki: 

"- Demokratlar, hırvatlarla anlas
mak dileğindedirler. Zira, hırvatların 

Yugoslavya devletine ve kırallığa ca.., 
dan yanat oldukları kanaatine varmış -
}ardır.,, 

Yugo l<ıv lmbine~irıin ist(•diği 
~ctld 

Belgrad, 22 (A.A.) - Parlamento 
bütçe üstev kesirler kanununu, ilk oku
nuşta 2 ye karşı 192 oyla onaylamıştır 

Bundan önce Başbakan B. Stoyadinoviç 
hükümetin dilediği buçlp yetkilerin par
lamentonun hak ve yetkilerine dokun • 
madığını izah etmiştir. 

BlJLGARlSTAN'OA: 

ikinci bulgar bisiklet t.urıt 
Sofya, 22 (A.A) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 

8 temmuzda başlıyan bisikletli ikin
ci Bulgaristan turu dün akşam ibit • 
miştir. İki bin kilometre o1an yol 12 
yüğrümde ve ikinci ve onuncu yüğrüm
lerden sonra birer gün dinlenmekle 
14 günde alınmıştır. Yarışa giren 37 

sporcudan 11 i sıhhiğ sebeb1erden dola
yı çekilmişler ve 26 sı yarışı tamam • 
hyabilmiştir. İlk üç gün çok yağmurlu 
ve sonraki günler güney Bulgaristan • 
da 40 dereceyi bulan şiddetli sıcaklarla 
geçmiştir. Yol çok dalgalı idi. Bi.ıyük 

Balkan üç defa geçilmiştir. Elde edilen 
en büyük hız saatte 37 ve en küçük hu 

da 22 kilometre olmuştur. Vamadan 
Marin Nikolof birinci gelmiştir. Ro • 

manyada geçen yıl yapılan arsıulusal 
yarışı da kazanmış olan Marin Nikolof 

bu mesafeyi 67 aat 19 dakika 55 sani
yede almıştır. İkinci 67 saat 24 daki· 
ka 39 saniye He Gabrovodan Mikoh 
Nenofdur. 

Rir cemiyet yeııi<lc11 ıu;dacul,· 
Sofya, 22 (A.A.) - Geçen yıl sıya . 

sal olduğu için dağıtılmış olan ulusal 

sosyalist Rodnia Zaşçita örgütüne tek -
rar kurulma izni verilmiştir. 

.. eki:; lwmiini, ı <lalıa yalwlandı 
Sofya, 22 (A.A.) - Polis Sofya'da 

bir komünist örgütü meydana çıkarmış 

ve sekiz kişi yakalamıştır. 

I>"nziğ<lf~ ihi gazete ıoplattırıulı 
Danziğ, 22 ( A.A) - Polis, uluslar 

sosyetesi komiserinin türesi hakkında
bir betge ve yahudilcre -karşın hadise -

ter hakkında da bir Berlin mektubu 
yazdıklarından dolayı merkez partisin· 

den Danziger Fölstaz ile yahudi Dan
.tigcr Fko gazetelerini toplattırmıştır. 

BiRLE IK DEVLETLER'DE: 

Sıcaktan iJlenler 
Nevyork, 22 (A.A.) - Amerıka'da

hafta sonunu geçirmek üzere geziye çık
mış olanlar arasında, kaza, fırtına, sı -

caklık ve yangın gibi scbeblerden ötüril 
90 kişi ölmiış ve birçok kimseler yara 
lanmıştır. 

FRA SA'DA: 

Tl. l..avul, IJ. Musolirıiye 

t'•şclddir etti 

Paris, 22 (A.A) - Pariste italyan 
sanat sergisinin kapanması dolayısiyl<' 
B. L,µval, B. Musoliniye bir telgraf çe
kerek İtalyanın değerli sanat eserlerini 
Fransaya göstermek suretiyle Duçenin 
göstcrdi!ii büyüklüğe teşekkür etmiştir 

B. Laval, telgrafında: 
" Bu hareketin, fransızlar tarafın 

dan, degerli bir tine) lıirlik belgesi ve 
aynı zamanda iki ulus arasında günden 
güne daha sıkla an dostluğun bir bel
deği olarak karşılandığını,. söy1 mekte
dir. 

LEHlSTA '04.: 

ljehistmufo /ırtmu 
Vaışova, l2 (A.A) - Varşova yöre

sinde siddetli bir sağnak hüküm sür • 
mektcdir. Bazı yollar su altında kalmı'l 
ağaçlar köklerinden çıkmıştır. Lehis
tanın diğer şehirlerinde de fırtına ha· 
berleri gelmektedir. 

/,eltli lmloıu·ulanrı yt'1ıi bfr 
rclwrıı 

Varşova, 22 (A.A) - Lehli baloncu· 
lar yüzbası Burzinski ile teğmen Viso
ki bugün Torun adındaki balonla 10 
bin metreye kadar yükselerek 27 mart 
1935 de gene kendilerinin kurmuş old11k 

Jarı rekoru kırmışlardır. Uçuş dört sa

at sürmüş ve baloncular güneşin ışı • 
ğıyJa ültraviyole uaları gözden geçir
mislerdir. 

Bclrll.alı IJaloncular 1JChisuuıda 
Varşova, 22 (A.A) - Varşovnya gel· 

mek üzere diin sabah Brükselden kal· 
kan ve içinde uçman yüzbaşı Teneol 
ile iki yolcu bulunan Belçika ismin • 
deki balon Lvovda Ruzlucze köyü ya • 
kınında inmiştir. Köyün resmiğ işyar
ları ve halk balondakilcri konuk et -
mişlerdir. 

\J. IANVA'Dı\: 

IJerlinc gelen yabancı talebe 

Berlin, 22 (A.A.) - Osedom az.ı , 
kampında bir ay geçirmek üzere Ber • 
llne 30 kadar fransız ve alman taleb 

gelmiştir. Yabancı ulkelerdeki talebeler 

ofisi direktörü B. Şlatman, gene buna 
benzer bir kampın Ek • le • Ben'de · ı , 

rulac.ıgını haber vermiştir. 

Fransız talebenin çoğu Liyon ve Gr, 
noblclen gclmekt dirler. 

l:ir ) cılmdi <liişnuını ga:.eleye 
karşı alıruın tc>'dl>ir 

Berlin, 22 (A.A.) - Yahudi düş -
manr olup son haftalar kinde yah;ıdiJe. 

re karşı çok zorlu bir savaş açan ve 

son numarasında da bir çok nazj ileri 

gelenlere ve bu arada başbakanlık sek
reteri B. Hammers'e de çatan bıftalık 

Der Stümer gazetesi bu sabah kapatıl • 
mı§sa da sonradan bu yasak kaldınlnu!f
tır. 

Bir yaluuli g(l.:.elesi kap<ıtıb.lı 

Berlin, 22 {A.A.) - Yahudi gazete. 
si olan lndişeh Rundsav birinci teşrinin 
22 sine kadar kapatılmı:ı:tır. 

Hombayda lwrıuı.şnlılo 

Bombay, 22 (A.A.) Bugiın Pen
cap bölgesindeki Malerkolla camiinden 
çıkan beş bin müslüman hind tapına -
ğındaki ayını bozmak için bu tapınağa 
doğru yürümüşler. fakat polis ve kt • 
talar alayı durdurmu tur. Bir çok ha

fif yaralı vardır. 

lı 'GILTERE'UE: 

l.,oyd Corç lıiif,iimete hcırb 
ifoıı elli! 

Londra, 2Z (A.A.) - Tasarlamış oı

duğu "New ideal,. sistcminin reddinden. 
sonra B. Loyd Cor~ bugün n~redilcn 
bir cevabında, huktlmete harb ilan et .. 
mektcclir. 

Hükumctın ıkrı surduğu delillerin 
yanlıs olduğunu söyliyen B. Lo1 d Corc 
hükümeti kendini heı;enmeklc, bencil.. 
lik ve durgunlukla suçlamakta ve gele
cek seçimlerde hükumete karşı savaşa
cağını bildirmektedir 

~* 

Londra, 22 (A.A.) - B. Loyd Corcı 
öncrgelerınin kabul edilmesi ıçin sava
şa devam etmek niyetindcdır. 

Gelecek genel seçimlerde, her sc.. 
çim dayresin.in adayına bu öııergder 

hakkında bir soru listesi verilecektir. 
Adaylardan hiç birınin bu önergelerin 
kabulünü saglamı.}'acağı anlaşrldıgı tak .. 
dirde, her ııcçim dayrcsine, ayrı biı 

aday atanacaktır. 

ln.,iliz e ki ~avaşt,.•llannuı gezi i 
sırasmdcı bir hadise 

Londra, 22 (A.A.) - Bntiz lejyon 
başkanı, bu birlik adına Almanyaya gi .. 
den delegeler efi binbaşı Godley'den 
bir mektub aldıgını öylemiştir. Bu 
mc ... tubda ingiliz delegelerinin, 1923 
yılındaki hadise kurbanları anıtına çe
lenk koymaktan çekinmek suretile vu
kua gelen hadise aydınlatılmaktadır. 

Verilen malUmata göre, ingiliz de-. 
legasyonu, fikirleri sorulmadan, anıta 
çelenk koyacağı hakkındaki habcrleriıt 
alman gazeteleri tarafından yazıldığmI 
görmüştür. 

İngilizler, Almanya.ya yalnız eski 
harbcılar teşkilatı ile temas etmek i!iin 
gelmiş olduklarından sıyasal bir göstee 
riye katılaınıyacakları bahane ile çe. 
lenk kaymağı reddetmişlerdir. 

Birlik başkanı, Almanyadaki <klc-. 
gasyonun verdiği bu kararı, tamamen Ot 

nadığını söylemiştir. 

DAGINIK llABERLEU: 

Alc§hed lwdisesi nasıl oldu ? 
Tahran, 22 (A.A) - İran .. Pars,, 

ajansr Meşhedde çıkan hadise hakkın• 
da şu izahları vermektedir: 

11 temmuz akşamı, poliste tanınmı.§ 
olan kışkırtıcı şeyh Behlül, vaızda bu• 
hınmak bahanesiyle halkr toplamış v 

şapka ve yeni elbise hakkında abuk S."l• 

huk şeyler söylemeye başlamıştır. Po. 
lis hu adamı susturamaclığından halkı 

dağıtmağa karar vermiştir. Silahlar il• 
trlmrs ve bir kaç kisi ölmUş ve yaralan• 
mıstrr. Askerin de işe karışması so • 
nucunda kargasrlığl çıkaranlar yaka • 
lanmıştır. Şeyh Behlül kaçmı§tır. Şin1 

1 di Meşhedde tam bir sükun vardır. 

RADYOLAR 
TK RA 

19.30 - Çocuk saati 

19.40 - Musiki: 
_;;ounod • Bach (McditationsJ 
Gocns (Efsane) 
Popper ( Guitarre) 
Violonsel: Edip Sezen 
Piyano: Ulvi Cem.-ıl 

20.00 - Şairin saati 
20.10 - Musiki: 

Corelli (Trio) 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Ccma'l 

Violonsel: Edip Sezen 
20.30 - Dans musüci i 
20.50 - Haberler. 

18.30 - Almanca ders 
ıS.50 - Dans musikisi ve hafif mtt• 

siki (plak) 
19.40 - H"'bcrler 
19.45 - Ege caz. Türkçe sözlU eser• 

ler. 
20.30 - Radyo orkestra& 
21.00 - Radyo caz ve tango or'kc• 

tralan ve Bayıın Emine lhsan. 
21 .30 - Şehir tiyatrosu artistlerin .. 

den t. Ga1ib. Küçük fıkralar. 
22.00 - Plak neşriyatı. 
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Sijzhı gelişi 

23 l 'emmuz 
Bugıiıı 23 temmuz. Yirmi ye -

ai yıl önce bugüne 10 temmuz der
dik ve bu iki kelime yanyana bir 
.kli:;e halinde "hürriyet bayramı,, 
anlamına gelirdi. 

10 - 23 temmuz bir kurtuluş 
günü deği/Ji. ·Osmanlı imparator· 
luğunun tuğralı alnında kara yazı 
ile yazılmış bir sonucun beş, on 
yıl geri kalmasını başaralıilen bir 
kalkınma günü idi. 

10 temmuzu yapa11/ar, Türkiye
nin bütürı derdi sultarıiarw elin -
deki y etkinin uçsuz bucaksızlığı · 
dır sanmışlardı. 

1908 temmuzunda doğan bu 
iIJan, 1919 mayıswa kadar aksak 
bir yn~ayışla ya.~adr; kendini sü · 
rükledi. 

1908 o:smanlısı, yıkılmak üzere 
olduğunu hı:waı meyal görebildi
ği imparatorluğunun tarih boşluk
larında' param parça olmasrna en
gel olabilmek için oııa 10 temmuz 
payandasını dayamış ve bu tedbir 
kendisine yetmi§tİ. 

Hürriyet bayrammın ulusa ba
ğışladığı anasal kanunun üstün -
de Sultan Hamid tuğrası ve altın
da Kızıl Sultan imzası vardı. Ba -
baları ve dedeleri asırlarca istib • 
dadın tadını tatmış osman oğulla
tınrn korku zoruyla bastıkları bu 
tuğramn, attıkları bu imzanrn ne 
iki yüzlü ve yalancı olduğunu en 
miyop gözlerin bile iyiden iyiye 
görebilmesi için on yıllık bir süre 
yetişmiştir. 

10 - 23 temmuz, memlekete 
gerekli özgürlüğü, özgen/İği ve 
kurtulu§u değil, ancak bunların 
yasaksız ağıza alınabilmesi iznini 
getirmişti. 

Çocuklarına Hamid adını takamı 
yan, padişah Yıldızda oturduğu 
için çorbalık şehriyenin bit çeşi -
dine yıldız diyemiyen bunalmış 
bir halk için 10 temmuz, umdu • 
ğunun üstünde bir genişlik, bir se
viııç kaynağı gibi gelmişti. 

Batıya doğru yürümesi gere -
ken türk ulusu için "tanzimat,, bir 
çeyrek adım, 10 - 23 temmuz ise 
bir yarrm adım olmuştu. 

Bugün i~e o günün yıldönü • 
müd·:it. 

Bugün tam bir kurtuluşun, ge
niş bir etkinliğin, eksiksiz bir şe
kilde batıya yönelmenin 11e demek 
olduğunu öğrenen türk ulusunun 
gözünde 10 temmuzun gerçek an
larm anla~ılmı~. değeri bilinmi§tir. 

Bugün, onun ycldö.nümünü an
dığımızrn sebebi bu yarım adımın: 
eks;k ve yanlış da olsa, i.vi dilek
lerle atılmrş olmasrndan ileri ge 
liyor. 

M. Nurettin ART AM 

Manisa - İzmir maçı 
lzmir, 22 (A.A.) - Şehrimize 

gelen Manisa fampiyonu Sakarya 
takımı ile İzmir şampiyonu Altın
ordu arasında yapılan maçta Al -
tınordu bire karşı altı sayı ile Sa
karya'yı yenmiştir. 

Uşak bölgesinde spor 
Uşak, .22 (A.A.) - Spor b5l

gesi final maçlarının yapıla:ak 
famp:yonun belli olması için Ge • 
diz ve Simav sporcuları Uşak'a 
geldiler. Gediz ve Simav sporı:ula
n arasında yapılan iki maç biri 
ııfıra kar~ı 6, diğeri sıfıra karşı 5 
nyı ih Simavlıların üstünlüğü ile 
Bitti. S~mavlılar bugün Uşak Genç 
lerbir!;~ ile ka!'4ılasacak ve bu 
maçb\ kazanan, ·bölge ,ampiyonu 
olacaktır. 

Denizlide spor 
Denizli, 22 (A.A.) - Çivril 

Y etilova takımı ile Denizli idman
yurdu takımı arasında bugün ya
pılan füt'x>l lik maçı çok ivi olmuı 
ve ilave kar~ı üç sayı ile Çivril ta-
1umı birinciliği almıştır. 

ULUS SA Yl ı ' -----
• Dünkü 

İstaııhul gazeteleri 
Başyazılarında ne 

diyorlar? 

iÇ HABER ER 
ıe gerçekten 

Cumhuriyet bir ltalyan 

- Hbbeş savaşı görecek miyizi' diye 
yazdığı başyau:.ında B. Yunus Nadi 

diyor ki: 
"Bir ltatyan - Habe-ş savcı.Ş! hal. 

ya'nm bıı i şe çok karariı gibi oluşun· 

elan ziyade H2ıbec;
0

stanm olur olmaz is· 
te~e boyun eğmiyecek olmasından çı· 
kaoilir. Bizce İtalyan - Habeş anlaş.. 
mazlığının bir savaş ı;onucuna s ürükle
nip süri.lklenmemesıi daha ziyade Habe
şistanın şimdiki tutumunu değiştirip 

deği";;tirmLmcsiı:ııe b:ı.~lı bir iştir. Habe· 
şista·ııın hatta ingiliz önerGelerinc kar. 
şı da uysal olmadığı zamandır ki, ora· 
da az çok ciddiğ , az çok uzun sürece k 
bir savaşı düşünmeğe yer yoktur. Bu du· 
rumlara göre biz şimdiki seklinde İtal
yan - Habeş anlaşrnazhğmın hala er 
geç bir pamuk ipliğine bağlaf'acağmı 

oranlamak en doğntdur fikrinden bir 
türlü ayrılamıyoruz . ., 

dı:ı kala ilf' kol KURUN denkliği adlı 

başyazısında B. Asım Us diyor ki: 
' 'Spor yalnız gençı]er için gerekli 

bir şey değildir. Spor türlü türlü idman 
yarışlarından birinci gelmek içiı~ ha.. 
zırlanmz.k da değildir. Spor, her yaşta 
her sınıf halk için gerekli bir beden ha· 
rcketidir. Aynı zamanda kafa ile kol 
hareket~erinin denkıiği demektir.,, 

da Zaman im-ZAMAN zalr yazıda da 
tramvay şirketinden geri alınacak />Jra-
nrn nereye ve neye harcarull1Jsr lazım 

geleceği Iıakkında yazılan yazrda deni
liyor ki: 

" Bu mesele lizerinde daha fazla 
durmağa lüzum yoktur. İstanbul halkı
nın cebinden zorla alınan ve şimdi Na
fıa Ba:kanhğının himmetiyle istirdad 
edilen bu iki milyon lira behemehal ge
ne İı:tanbulun ve hatta bütün memle. 
ketin en büyük bir derdini tedaviye 
aarfedilmelidir ve edilecektir." 

Bir maden suyu bulundu 
Adapazarı (Özel) - Arapkir 

öğretmenlerinden Bay Muhiddin 
Özdemir Akkezi kamu~unun Kuz
luk köyündc:ı:ki bir mağde •. suyu -
nun iyiliklerini anlata anlata biti· 
r.ememektedir. Bu yurddaşımı:zm· 
anlattığına göre bu köyde fışkı · 
ran mağden suyunda gaz karbo -
nik mikdan pek fazladır, o kadar 
ki bir şişeye doldurulduktan ıc .. 
ra ağzı derl:a) kR.panırsa tap:ıyJ 
atmaktadır. Kendisi, kar:. ~ _ 
olan hastalığı İçin bir iki hafta L.ı 
sudan İçmiş ve hastalığından es2r 
kalmamıştrr. 

Bulunan bu mağden suyunun 
pek fazla kıvmetli olması ihtima • 
line karşı Sıhat B:ıkanlıi!ının bu iş
le u~raşması ve lazım ~elen taE':i 
ya'l~ırması çok faydalı bir iş ola 
caktll'. 

Bayrak öğreneği 
Sü Bakanlığı yürürlükte olan 

bayrak öğreneğinin kanunlatıtı • 
rılmasını önergelemiı ve bu d;İek 
Br· ş~"'.li:anhkça uv~un görülmüş -
tür. ilgili bakan1ıkların orunhkh
rmdan kurulacak komisyon Ka . 
mutay toolantısına kadar kanun 
projesini hazırlıyacalrtır. Böylece 
resmi~ ve özel yerl~re a:nlacak 
bayrllkların bir örnek olma"ı ve 
n~ ~ün ve nasıl asılacağı belli oh
caktır. 

Konya ovasının 
sulanması 

Konya ovası sulama alanı ka
nallarının ana enıtalasyonunu de
ğiıtirmek ve onarmak kararım 
veren Tarım Bakanlığı bu itler 
için direktif vermek Ü7!ere Kon -
ya ıula!!la yönetgesi direktörü B 
A:7.iz'i Ankal'a'ya çağırmışbr. Çok 
yakında ise baslanılacaktır. 

lSTANBUL TELEFONLAR/ 
.. "' 

Üniversite rektörünün 
diyevi 

l :stanbul, 22 - Üniversite rek 
törü eczacı okulu hakkında ortaya 
çıkan dedi kodular ve hukuk fa · 
kiiltesiııde ders }llrmn artırılıp 
artirı/nuyacağı hakkında şunları 
söyledi: 

" - Eczacı okuluna getirilecek 
profesö·r, Löve'nin geçen yıl gele
memesi bu okulda durumu gecik · 
tirdi. Löve gecikince konturatı 
bozııiarak yerine, bu işlerle çok 
iyi uğraşmış olanlardan profesör 
Bogendori getirilmiş ve eczacı o
kulunun ders programları bu p .. o. 
fesörün verdiği rapor üzerine fa . 
külte profesörleri kurulu taratın 
dan saptanmıştır. Hangi dersle 
rin nerede ve nasıl okutulacağı 
meselesi bir ilim i§idir. Dişçi ve 
eczacr okullarında idarenin doğru· 
dan doğruya fakülte dekanlarına 
verilmec;i kararlaşmıştır. Hukul< 
fakültesinde tahsilin dört yıla çı
karılması kesinleşmemiş bir arzu. 
dur. Bakanlık henüz karannı ver
memiştir.,, 

Kağıdhane' de 32 ev 
yandı 

lstanbul, 22 - Bugii.n Kağıt · 
hane köyünde yangın oldu. Rüz 
gar sert ve köyde bütün yapılar 

tahta olduğu, itlaiyeye de biraz 
geç ha.bcı verildiği için 32 ev yan
dı. Et,Jeri yananların yerleştiril · 
mesine uray yardım etri. 

Lozan gününün kutlama 
programı 

l stanbul. 22 - O niversite Lo
zan gününün programrnı hazır -
Jadı. Toplantıyı bir söylevle rek · 
tör açacak, ekonomi profesörü 
B. Şükrü Baban bir konferans ve
recektir. Tö.renden sonra Taksim 
anıtına çelenk konacaktır. 

İstanbulda ekmek fiatı 
değişmiyor 

lstanbul, 22 -- Pugün toplanan 
narh komisyonu buğday liatlarmı 
yeniden gözden geçirdi VP- narhın 
olduğu gibi bırakılmasma karar 
verdi. 

İstanbul limanında 
yapılacak nhtımlar 
lstanbul, 22 - f.,;taııbul lima-

nında yeni yapılacak rıhtımlar 
için ten kurulunun başı'adığı etüd
ler epey ileı!cdi. Sonuç ay başına 
kadar belli olacaktır. Liman direk 
törü Rauf Manyas, diyevinde kad
rolarda yeni bir değişiklik yapıl • 
mıyacağrnı söyledi. 

Telefon sosyetesini kont
rol komisyonu çalışıyor 

lstanbul, 22 - Hükümete de · 
vir ve teslimine kadar lstanbul te· 
le/on sosyetesini kontrol etmek ;; 
zere lstanbula gelen komisyon bu 
sabah işe başladı. Sosyete direk . 
töründen sosyeteııin örgüt ve ça
lı.şma tarzı hakkında izahlar aldık 
tan sonra sosyetenin tesisatmı 
gözden geçirdi ve lüzumlu görü 
len yerlere posta ve telgraf ida . 
resinden getirilen uzmanları kon· 
trol için yerleştirdi. 

• lstanbul, 22 - Bu pazar Flor· 
yaya trenle tam 28.400 kişi J!itti. 

• lstanbul, 22 - Bu~ün lstan
bula Norveç bandıralı bir okul ya 
tı geldi. 

Yeni tüze sarayının yapı 
hazırlıkları 

lstanbul, 22 - Yeni tüze sara
ymm yapı hazırlıklarına başlan 
dı. Bina Tomruk dayresi denen 
yere yapılacaktır. Bu yerde istim· 
lak edilecek ev ve arsalaım değe· 
ri 80.000 lira kadar tutm:ıktadrr. 

Bulgaristanlı altı türk 
yurdumuza sığındı 

lstanbul, 22 - Bulgar sınırm· 
da Söğüd bölgesinde ikisi kı-ulın 
olmak üzere altı kişilik bir türk 
göçmen kafilesi muhafaza iş3,ar · 
iarrna teslim olmuşlardır. 

20 üniversiteli İzmire 
gidiyor 

lst:mbul, 22 - lzmir ilbaymrn 
çağırısım kabul eden 20 üniversi
teli genç yarrn lzmirc gidecekler 
ve lzmir köylerinde etüdler yapa
caklardır. 

Tavan arasında çıkan 
insan kemikleri 

l s tanbul, 22 - iki gün önce Ni
şantaşmda Selçuk apartımanının 
tavan arasında bulunan insan ke
miklerinin kimin olduğu ve bura
ya nasıl konduğu hala anlaşıla • 
madı. Morg doktoru tahkikatla 
uğraşıyor. 

Adisababa elçiliği çalış
mağa başlıyacak 

Hükümetimiz tuaf ından Adis
ababada kurulan elciliğin 15 ağus· 
tosta ç.alışmava bacılıyacaP,'mı D~ 
Bakanlığı öteki bakanlıklara bil • 
dirmi,tir. 

Yeni hayvan sergileri 
Hayvancılığı §evklendirmek 

için açıla .. 1 hayvan sergilerinin il -
ki bu yıl Uzunyayla'da açılmı .. tı 
Güze do~ru tfaha ?O kadar ilde d 0 

serp,i açılacaktır. B•1 sergi1erd~ da
ğıtılan öndül 400 bin lirayı bul -
maldadır. 

1513 nurnarah kanunuıı 

hükmü altına girecek 
hükümet borçları 

1927 finans yılı sonuna kad~r 
ulusal hiikümr>t büdce!eriyle ili • 
§iıdi bdgelere dayansın day;..u -
n asın, 1513 sl'lyılı kanunun hü • 
kiimlerine ı•ydnr•t1aca?,mı Finan5 
hak:uılr '.'-t ilbaylr'dl'\ra b1'dirrniş . 
tir. 

Yeni Lahey işgüderi 
Dış Baknnlrğı birinci dayıe ıe

fi işgüder B. Abdu1'1amic.l, Lahey 
işgüd0rliğine atanmı~tn·. 

Bir bahçe ve iki yol 
yapılıyor 

iç Bakanhğı tarafmd:m boşal
tılan ve dün yıkılma işi tamamla • 
nan arsanın btlhçe haline getiril -
mesine başlanılmıştır. 

~ :ı~ '!-

Keçiören çevresin deki yolh · 
rın yapılmasına urayca karar ve -
rilmi§ ve iş eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

Knmuta.y ö !ünden durağa gi · 
den yolun asfalt olarak yapılması 
için di;n öğ!ed n sonra Parti kura
~ı önünden Kam\ltl'ly altınd?Jki 
clört yo)a kadar cadde geHp ge 
çen'ere kc.-.p<ıh'nnştu. Kamutava 
ve Sari,ışkura gitmek i~tiyenler 
Parti knnrı;rndan ~ececnklertlir. 

Karacabey harası 
Harcaları biıdce imkanları içfo. 

de iyi bir hale getirmeğe ~alqan 
Tarım B:ıkanlrğı ilk iı olarak Ka
racabey harasrn 1 a yapıya bqta. 
mıştır. Bu har&da fenniğ at. İn'!k, 
tay ahırları, idn.an ta.,laları, ağıl. 
lar, laboratuvarlar ve İtyar evleri 
yapılacaktır. 

Çorum ilinde pamukçulul~ 
Tarım Bakanlığı Çorum ilinin 

bazı yerlerinin ve en çok bu ilin 
Osmancık ilç~sinin pam1ık ekimi
ne elevrişli olup o·,madığmı ya -
kından İncel"'mek üzere bakan~-~ı: 
ı amukçuluk uzmanı Bay Celi.l'i 
bu dolaya göndermiştir. 

l{ızılcahamamda .ı\tatürk günü eşsiz 
bir bayram oldu 

Kızılcabam:uııda Atatürk günüaiJa kutlan11ından bir g6rDnOı 

Kızılcahamam (Öı:el ayları· 
mızdan) - Büyük Önderimiz 
Atatürk'ün geçen yıl Kınlcaha 
mamı tererlendirdiği 16 temmu 
zun ilçemizdt her yıl büyük gös · 
teı ilerle ve ( Atatürlc günü) adiJ 
le kutlanması kararlatmıttı. Bü -
tün ilçe tam bir yıl bugüne ha.Zil' 
lanmıştı. 

16 temmuzda ilçenin bütün ıo. 
kakları donahlmışh. Kı7.tlcaha 
mamttı. en uzl\k k<>vhrinden ~elen 
bir 1'~1k Jc.,1~~,_h~h iJrani"' ~~,.• \.-, 

cağ1nı doldurmuş, timdiye kad:tr 
eşi görülmemiş bayramlardan bi . 
rini kutlamak gayesiyle çnoı'un 
ilce Atatürkücı admın kutsallıl!ı !a 
adeta büyümüş, güzelleımiş, g~lit
mişti. Söylev veren aytaçlar Ata • 
türkün ayak bastığı verin ne h3 • 
yük bir şer0f kazandıit9'ı ve ba -
güniin avralırr'"' anlattılar. 

Bundan ıonra p"!hliYlln riir·!'f· 
leri, müzik, ve Mn bir e~lence. fe
nel' ahvı !'.Tasında sabaha kad:ır 
~~f .. .,;idi. 

ANKARA BiRASI: Sıcaklarda serinlik., lıer 
Bütün gazino, halçe ve lokantalardan ·sıeyiniz. 

zaman neşe ve ~ıhhat v~rir .. 
(Yenişehirde Or .. duevi. he1hçesinde. ve Orduevi kar!>ısmr1a ıtıiih endisler birliği 

lokrı.ntasmda hususı tertıhat ve teşkıla umu~ herkesi memnun eder.) 
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Gfüıüıt me:celeleriıulen: 

· b sistaıı hilmec.esi 
' Yazan: Piyer Benua Fı·ansız akadenıi~i ciyı•lerinden 

1.lzunliı i>ir halde Harrar'a gider· 
ıc • Çcrçcr ovasında Adisabab.ı ya gi
den Rc1s Mako:men ile karşı1a tım. 

Kendisiyle özel şt:kılde yaptığım ko
nuşmada, Ras 2cılarımı paylaşarak be
ni a..:utmağa çalıştı. Adisa:'.laba'ya gitti
ğini, imparatorun yanına varınca, be
nim durumumu düzeltmek için ugraşa
cağını söyledi ve .. size güven vermesi 
fa ım olan bir şey de, tanrı korkusu al
tında iyi yetıştirmeniz için size oğlum 

Tafari'yi bırakmış bulururuıklıgımdır. 

Bemm sizin için yapamadığımı, benim 
yerime onun yapacağını umuyorum.,, 

dedi. 
İşte bunun için hem imparatorun. 

hem de ba!basınm resimleri Monsenyör 
Jaroso'nun odasında asılıdır. Bu son 
zamanlarda Fransanrn Habeşistanda iş
gal ettiği yerden hiç bahsolunmıyor. 
Bununla beraber bu yerin var olduğu 
ve aynı zamanda bunu kime borçlu ol

duğumuz. meydandadır. 

"' .. 
Burada her gece sükunu, korkunç 

kükremeler yırtar. İnsan biraz titrer, 
gülümser gfui olur. Bütün bu tuhaf şey

lerin ne olduklarını bize anlatacak olan 
ev sahibine, bunun ne olduğunu sorar. 
Ev sahibi babacan bir tavurla cevab ve
rir: "Evet, diişündüğünüz gibi, ıbu klik· 
rcyenler aslanlardır.,. Bununla beraber 

acele etmeyin. Bu aslanlar başıboş do
iapnazlar. Bunlar imparatorun büyük 
Gebi elenilen sarayındaki aslaolardır. 

lnsan biraz önce kendisini girilmesi 
yasak olan yerlerin ortasında bilirken, 
bu cevabı duyunca, bir cambaz kumpan

yasının bulunduğu bir il merkezinde ol
dl•ğunu sanıyor. Bununla beraber, say
gısızlık ctmiyelim. Aslan, imparatorluk 
aylesinin başlıca sembolücfür. Ncgüs·ün 
gözüne girmek istiyen bir kimse, ya
kaladığı aslanı ona göndermekten geri 
durmuyor. Orrun için, önceden haber 
verilmeden Habeşistanın en uzak köşe
lerinden 'bile saraya aslan gönderiliyor. 
Böylece de büyük Gcbi'de oldukça gü

zel bir kolleksiyon meydana geliyor. 
Adisababa'da en güzel bir koyunun 
budu l.50 franktan fazla olmadığı için 

bu aslanlara bakmak o kadar pahalı bir 
şey değil. imparator bazen, şereflendir
mek istediği bir konuğa bir aslan anna

ğan ediyor. Artık bu armağanı Avrupa
ya götürmek iç.in başının çaresine bak· 
mak da konuğa düşüyor. 

İşin en tuhaf tarafı, bu k-ükreyişle
ri lbiz ateşin başında, kaim bir rob dö 

şambr giymiş olduğumuz halde dinli
yoruz. Perdeler sımsıkı kapalı. Şömine
de kütükler, büyük alevlerle yanıyor

lar. Biraz sonra yatarken bir viski de· 
ğil, bir punç içeceğiz. Bunları okuya
rak pşanlara bir noktayı unuttuklarını 
söyliyeyim: Adisababa denizin yüzftn.. 
den apğı yukarı 2.600 metre yilkseklik

tedir. İnsan geceleri pardesüsüz soka
ğa çıbmu. 

Beyaz ve kaynar denizin kenarında
ki Cibuti'ye varmak için 36 saat yeti
yor. Aradaki bu uygunsuzluk, aıık aık 

bu yolculuğu yapmak zorunda olan 
kimselerin sıhati için pek de iyi değil. 

Orada olan fransızların çoğu bu durum
da olduklarından, bu yüzden oranın ik· 
limi kendilerine. sandıklarından daha 
sert geliyor. Halbuki herhangi bir sı
cak Afrika şehri, bu ılık, Auvergne'in 

ılık yaylaları üzerine kurulmuş görü
nen ehre göre daha az tehlikelidir. . ,.,. 

Çok eski bir memleketin yeni başşeh
:ti olan Adisaba:ba kurulalı çok çok ya
nın asır olmuştur. BuraSJ, şehir kuru· 
lurken dikilen bir ormanlık içinde, bir 
nevi büyük köydür. Şehre gelirken 

kur~niye çalar mavi renkte dağların 

yamacında, bu donuk yeşil renkteki 
orman görüJlir. Sonra. yavaş yavaş, im
paratorun büyük Gcbi ve küçük Gcbi 

adlı iki sarayının beyazımsı duvarları 

ile, Katedral'm ye Menelik'in mezarı· 
nın yaldızlı haçları belirmeğe başlar. 

Ölraliptüs ağaçlarımn altına rastgele 
serpilmiş olan evler görünmez, Şüphe
siz, bu çok pitoreııktir. Fakat bunun 
hemen her zaman konforun zararına o
larak elde edilmiş olduğu görüldüğü 

zaman insan bundan pek de hoşlanmaz ..• 

Adisababa'da kaldığım müddetçe, 
garda yatıp kalktım. Etrafı 'i~ckkr 

ve ağaçlarla çevrilmiş olan Adisababa 
garı o kadar güzel ki! tab ·iğ g .. r da, ya
nındaki yapılan da demiryolu kumpan.. 
yasınm fransrz olan mimar ve mühendis 

lerinin eseridir. En küçük hamaldan, 
kumpanyanın Habeşistan hükümcti ya· 
nındaki oruntağına kadar herkes ora
da oturur. Yapıların arasında geniş ve 

t.oş topraklar vardır ki imparator bun· 
lara tıpkı bir elçiliğin toprağı gibi 
"masuniyet,, hakkı vernuştır. Orası 

kendi özel kanunu, görenekleri, sürüle
ri. sebze ve mcyva bahçeleriyle, blşlı
başına bir şehirdir. Sıhhat kuralların:ı 

hiç aldırış etmiyen bir memlekette, de
m iryolu kumpanyasının yerli işçileri

nin kulübelerindeki temizlik görülünce 

şaşmamak mumkün değildir. Bu küçük 
dünyada yaşıyanlar, kendilerinin ayrı 

bir k4nunu olmasından çok bahtiyar

dırlar. Kapımın önünde, kucağında tu 

feğiyle yatar:ık bekçilik eden ihtiyar 

bekçi, resmiğ polisle hiç bir ilgisi olmı· 

yan bağınsız bir milisten olduğu için 
duyduğu gururu ı;aklamıyor. Garın üs-

tünde fransız ve habeş bayrakları nasıl 
beraber dalgalanıyorsa, bu bekçi de ö

teki polislerle, kendisiyle e it kimse
lermiş gibi konuşuyor. 

Ah, bu sa:ıtlerin büyüsü r o kadar ya
kın olduktan halde uzaklaşıveren anı
lar 1 Habeşistan akşamlarının kokusu 

olan bu karanfil, günlük ve bal koku

ları arasında çok defalar uygunsuzluk· 
la dolu odamı bırakarak, gelip bu ihti-

yar adamın yanı başına oturdum. O, 
sıçrayarak ayağa kalkıyordu. Benim 

için rahatsız olmamasını ona anlatmak

ta çok güçlük çekiyordum. Yoksul kim

seler her zam:ın, büyUklerin önünde ye

re kapanmak lazımgeldiğini sanırlar. 

Bu adamcağız buna ötekilerden daha 
cğgindi, bekçi, halkı en geri kalmtş 

kimseler oldukları söylenen, güney il
lerinden, Guragiye'dcndi. 

Şoa'lı, Gocam'lı veya Tigre'li olan 

asıl habeşler, bu adamlar çahşınağı ta
bi.iğ buldukian için onları küçük gö
rürler. Benim bekçi de ç.alışmağa kat-

lananlardan biri idi. Ne zamandanberi 
Adisababa'da olduğunu. kaç ya ında bu· 
lunduğunu bilmiyordu. Tabiiğ ne gibi 
sebebler yüzünden başşehre geldiğini 

kendisine sormak da faydasızdı. Böyle 
yapılırsa, "ne? Sahi anlamadın mı,. de
mek ister gibi gülümseyecekti. Neyi 

anlamamışım? Ha, evet, anladım. Am

ma da safmışım, bunu düşünemedim bi
le 1 Bir köle imiş 1 Sonunda bu korkunç 
kelime ağzımdan çıktı. 

(Sonu var) 

~~----.... ··------~-
Dağınık dayaklar 

Harb bir ihtiyaçmış? 
İtalyan akademisi üyelerinden 

fütürist ve her zaman yeni ve sivri fi. 
kirlerile tanınmış olan Marinetti İtal

yan ulusuna bir bildirik yazmıştır. Ma
rinetti italyanlar gibi canlı ve dehalı 

bir ulusun ancak geniş sömürgelere ~
bib olrmk1a gelişebileceğini anlatarak 

bütün İtalyanları soğuğa, au baskınla· 

rma, alkole. dondurucu gece soğukla
rına ve böceklerle savaşa alışmak için 

§imdiden idman yapmağa çağırmakta· 

drr. 
f.Iarbı bir ihtiyaç, ve hemen de bir 

c:rdem gibi gösteren İtalyan şairi sö· 

rnürgelerde tabiatla çarpışa çarpışa ruh 

ve vücudun yükseleciğini aöylcmclrte 

ve bunun eyiliklerini öve öve bitire

memektedir. 

LONDRA'DAKI UÇAK 
GÖSTERiSi 

Viner Jurnal gazetesine 6 temmuz 

tarihiyle Londrc:dan bildiriliyor: 

Bugün Mildanhal, uçak alanında yıt

pıtan süet uçak gösterilerinde kıral ve 

kıra] aylesinden olan bütün prensler 

hazır bulunmuştur. Bu gösteriye 3~0 

süel uçak katılmı§tır. Göı;teride 300,000 

seyirci vardı. 

ULUS 23 TEMMUZ 1935 SALI 

n g zetelerde okud k arımız 
Dünya lJasını arasında 

Bugün okrırlarımıza, arsıulusal önemi olan başlıca meseleler haKtem<ta Avrupamn 
belli başlı dergilerinde tanınmış yazarlar tarafından yazılmış betkelerin özetlerini sunu· 
yoruz. Okurlarımız böylelikle, yorulmaksızrn, bu meseleler ha kkmda bir fikir edinebİ· 
Jeceklerdir. 

İNGİLİZ SIYASASI 

Sir Bernard Pases, The Slavonic 
Rcvjeu dergisinde "Doğu politikasında 
yeni eğlimler,, başlığı altında Sovyet
ler Birliğinin Uluslar Sosyetesine gir· 
mesinden sonra meydana çıkan yeni du
rumu incelemektedir. Yazar, abloka sı
yasasınm yeniden canlanmış olduğuna 
inanıyor: "Fransa ve Sovyet Rusya 
Almanyayı kuşatıyorlar; Almanya ve 
Japonya Sovyet Rusyayı kuşatıyorlar; 
Sovyet Rusya ve Birleşik Amerika Ja
ponyayı kuşatıyorlar., şimdi öğrenilm~

si lazım olan şudur: Rus taktiği Ccnev
reye Moskovanın arzularını kabul ettir
mek mi istiyor, yoksa, tamtcrsi, kenni 
yönetiminin ruh ve usullerini mi hafif. 
}etmek niyetindedir. Birinci halde, İn· 
giltere Uluslar Sosyetesinden çekilmek 

zorunda kalacaktır. Fakat bir anlnŞ· 

mazlık meydana çıkarsa, durum ne ola 
cak? Yeni bir harb olursa İngiltere kö
şede k~lrtbilecek mi? Yoksa fırtınaya o 
da mı karışacak? 

"Napolyon'dan önceki devirler bir 
misaldir. İngiltere kıta üzerindeki 
komşularını biribirine düşüren en ağır 

ve tehlikeli kavgalara karışmamak yü· 
zündendir ki büyük harba kadar ekono
mik egemenliğini muhafaza etmiştir. 

Fakat Lord Beaver brook'un gazetele
rinde ayrılma sryasası için ılevamh sa· 
vaş yapılırken, veya her ne olursa oJ. 
sun harb ctmiycceğimizi ilan ederek 
düşmanlarımızdan kurtulmayı tavsiye 
edenleri dinlerken meselenin bu kadar 
basit olmadığını düşünüyoruz. lngilte· 
re gibi, varlığı dünyadaki tecimine b:ığ
lı ve dünyanın beş kıtasında yer almtş 
bir memleketin hiç kimsenin saldırımr

na uğramıyacağmı ummak bağışlanmaz 
bir saflık olurdu.,, 

1TAI .. YA VE MANDA 

B. ADero Theolidi, Nuova Antol0w 
gia'de Uluslar Sosyetesinin mandalar 
k.:>misyonundan bahsederken manda sıı· 
bibi devletlerin bu komisyonda ege· 
men olduklarını söyliyor. Manda, geri 
biı ulusun korunması demek olduğuna 
göre bütün eski ve medeni ulusların hu 

işte aynı derece payları olmak lazım 
olduğunu söyliyen yazar. İtalyanın, R 
Musolininin çizdiği yönettc. kendisinin 
olan rolü alması gerektiğini söyliyor. 
Bu rol, oranlanacağı gibi, Ifobcşistanın 

medenileştirilmesidir. 

B. HlTLERİN SIY ASASI 

Fransız • alman yakınlaşmasından 
yana olan B. Alfred Fabre - Luce l'Eu
rope Nouvelle dergisinde, Almanyanm 
yakında bir barba atılmıyacağını söyli· 
yor: ArsnıJusal durum böyle bir bar

ba uygun değildir. 
"Fakat herhalde Bitler düşünüyor 

ki, doğu harbı başla.-nadan önce Avru. 
pa'da kuvvetlerin durumu değişecektir 
Ulusal . sosyalizm, yalnız prop:ıganda
siyle dışarda biı; sürü başarılar elde e
debilir ve bu başarılarla yöreyde k;ıJ. 

masını imkanlı kılacak kadar değiştire
bilir. Hitler bu kanağattedir. Ve bu öl
çü içinde bugünkü barışçılığı içtemdir . 

Gelecek aylar içinde Almanya komşu· 
!arından hiç b;rine aaldrrmıyacaktır 

Daha ziyade küçük anlaşmayı dağıtmı
ya, alman partilerinin çalışmasiyle Çe· 
koslovakyayı tarafsızlaştırmaya, Yu. 
goslavyayı Macaristana yaklaştırarak 

Romanya'dan uzaklaştırmaya ve İtalya 
nın çalışmasını Avrupa dı~ına <(evirme-

ye çalışacaktır. Avusturyaya gelince. 
Berline göre, bu, kendi kendine olgun. 
taşmakta olan bir yemiştir. Viyanada 
sıyasal ve ekonomik güçlükler günden 
güne artıyor. Günün birinde Avuıutr

ya halkı nasıl olsa açıkça fikrini söy
lemek imkanını bulacaktır, ve o gün 

Almanya için oy vert>cektir. 
''Şüphesiz ki eğer bütiln bu ihtimal-

ler gerçekleşirse Almanyanrn batı dev 
Jetleriyle olan ilgileri değişecektir. AJ. 

manyanın gittikçe artan kuvveti. doğu 

da sömürgeler aramak ödevi en sonra 
zehinlere yerlc§ecektir. Böylece Alman
ya, batıda, kalkınması için her zaman 
lüzumlu olan dostluklan ve yardımları 
bulabilecektir,. 

AVUSTURYA MESELESİ 

B. Robert d'Harcourt, Revue des 
Deux Mondeı. dergisinde Avusturya 
ufuklarını gözden geçirerek Avustur
yıının bugünkü durumu almnsarlık ve-

recek gibidir. Uzun zaman ulusal - sos
yalist dininin cazibesi altında yaşamı~ 
olan halk yavaş yavaş bu sarhoşluktan 

ayılmaktadır. 

"Ulusal - sosyalist her defasında er
tesi gün için utkuyu aramak hatasını iş. 
Jcdiler. Fakat bütün bunlar boşa çıktı. 

Ve halk artık adamalara inanmamaya 
başladı,,. 

MAKlNA MESELESİ 

Questious du Jour dergisinde işsizlik 
ve makina üuıinde bir aytışma yapıl

maktadır. Makinayı müdafaa edenler 
arasında B. Louis Dumat diyor ki: 

"Filozofların gözüne ilk önce insa· 
nı otomatikfiğe hizmetçi ederek işken 

ccye sokmak için yapılmııı oı. cınm gıhi 
göFünen makina, arad~n geçen yıllarla 
bambaşka surette görülmeye başladı. 

Bugün biliyoruz ki işçi, girişimden ve 
karardan kaybettiğini daha fazla ser

bestlikten, dinlenme znmanından ve da· 
ha az yorgunluktan kazanıyor. İyi dü· 

zenlenmiş bir makinacılığın içinde Ü· 

retimle yoğaltım arasında daha iyi bir 

denklik bularak, dünya, bugün maki
nayı işsizliğin sebebi sayan kötü ina

nıştan kurtulduğu zaman, insan, yıpra
tıcı işlerden kurtularak istediği gibi 
kullanabileceği boş zamanlara sahib o-

lacaktır ... 
L. Montout bunun tersine olarak 

makinacılrğm sosyll, e ~onomik ve fi. 
nansal kötülüklerini saymakla kalmı

yor, onu çalışm"'daki bütün artistik un

surları öldürmekle suçludur. 
"Makimıcılık insanda ideali öldür

dü, insan artrk bisı;etmiyor. ruh ürpe-

rişlerini duymıyor, P.atronu da i~çisi de 
hepsi materyalist oldular,,. 

B. l,ebretnn da diyor ki: 
"Makinacıhk, karşı konamıyacak l>ir 

şeydir, onun ic;in makinayı müdafaa 
etmek de, suçlamak da boş bir uğraşma· 

dır. lnsanhk bir asırdanberı uerıeytşi
ni makinava borçludur. Ve her ilerleme 
acı sarsıntılarla beraber olur. Bugünkü 

daralmış hayat durumunda biitün yeni 
ilerleme yollan kapanmış değildir. yal
nız bunları bulmak için yaratma dehası 
icra kolaylığı ve arz incelikleri lazım· 

dır. Sosyal hayata ilmin yeni buluşla
rını ve üretim imkfinlarrnı sokmalırlır 

Derin bir sarsmtıya uğramış ve inti· 
bak edememekten muztarip bir d·inya:l:ı 

makina bize en sıhhatli ekonomik ru
bun yardımcısı . .artan ve yenileşen un· 
ginJikleri sosvtıl ihtiyaclarrn en altına 
koyan bir unsur gibi görünüyor. 

ÇtN VE AFYON 

Cenevrede afyon kaçakçı1ı}ı danrş

m~ komitesi Cenev·ede yinnirıci topla
nısını yapmıştır. Komite afyon knçak· 

çılığının arsıulusal şiddetli bir savaşta 

ortadan kaldınlmasr lüzumu ilzerinıle 

ısrar eden bir lı.arar almıştır. Çin dele

gesi afyon kacakçılığı ve tecimi yapan 
263 kişinin idam edilmiş olduklarım ve 

100.000 kişinin hastanelerde bu haata· 
lıktan sağıtılmış old ıklarım bildirmiş

tir. 

ALMANYADA KISIRLAŞTIR-

MALAR 

ı sonkanundan 31 iJkkanun 1934 e 

kadar, Alrr.anyada, irsiğ sakatlıkları '>

lan 56.244 k:i,ı 205 1rkantma korulu

nun karaı ıyle kısırlaştırılmışlardır. 

Aynı devre .içinde açılmış olan davala· 

rm sayısı 84.525 di. Bunlardan 3.692 si 

üzerinde menfiğ ve 4.666 sı üzerinde 

müspet karar verilmiş ve ötekilerin du
ruşması sonraya bırakılmıştır. Bu kısır· 

]aştırma istekleri, ya doğrudan doğru
ya hastaların kendileri tarafından, ya 

da bunların vasileri, doktorlar veya ha· 
pisevi direktörleri tarafından yapılmak 
tadır. 
• 

ESPERANTO YASAK 

Alman hükümeti, ulusal dilek ege· 
menliğine zararlı görerek memleket i

çindeki bütün esperanto k\Jrslarını ka

pamış ve esperanto dilinin öğretilmesi
ni yasak etmiştir. 

TAKVİM YÜZÜNDEN: 

Yunanistan eski nıml takvim yerine 
medcnf takv.imi kabul ettikten sonra 

bazı papaslar bunun ortodoksluğa uy• 
gun olmadığı hakkında propagandalar 
yapmışlardır. Sen - Sinod kurulu. bun

lardan ikisinin ödevlerine son vermiı 
ve bunların bir manastırda kapatılma· 
larına karar venni§tir. 

BÜLÜCİSTAN TEPREMt 

Ketta şehrini yok eden korkunt 
teprem kaytbları saptanmıştır. 40.000 

niifuslu yalnız bu şehirde ölenlerin sa· 
yısı 26.000 dir. Şimdiye kadar biJin,.n 

tepremlerin hiç birinde bu kadar çok 
olen olmamıştır. Yıkılan evlerin altın· 
da ölenlerin kokm;;ısr dolayısiyJe bükü· 

met şehri kuşatmış ve bir sene ıçıne 

kimsenin girmesini yasak etmiştir. 

Meli:sika'da hayat 
ucuzluğu 

Meksikanın hükümet merkezi Mck· 
siko'da bir ay geçinni~ olan bir ameri· 

kalı yazar bu şehrin ucuzluğunu öve öve 

bitirememektedir. Yazar, şehre daha 

yeni gelip de 300 frangını 70 gümü1 
pezo ile değiştirdikten hemen sonra 

karşısına çıkan bir kadın satıcının e· 

tindeki piyango biletlerinden bir ta· 
nesini satın almaktan kendini alama-

mıştır, çünkü büyük ikramiyesi bir o
tomobil olan bu eşya piyang0$unun fi· 
atı yalnız ... 8 kuruştu. 

Yazar bir ayını geçirmek üzere eyi 

bir caddede rahat, geniş, yüksek tavan· 
h ve görülü güzel bir oda kiralamıştır. 

Sabah kahvaltısı, öğle, akşam yemek

leri, banyo, çamaşır, ütü, kola, yama, 

hizmet, her şey içinde olduğu halde bcı 

odanın aylığı yalnız 15 liradır. 
Bu kadar ı;,. bir para karşılığında 

yenilecek yemeklerin pek kötü olaca
ğını mı sanıyorsunuz, hiç de öyle rle· 

ğil, işte sabah kahvaltısı: İri bir porta
kal, büyük bir tas süt, kahve, rafadan 

yumurta ve birkaç küçük fırancala. 

Öğle yemeğinde ise sebzelerin pek 

yağlı olmasından dolayı başka memlc

k .. tlerde hiç tanılmıyan bir lezzette 

güzel bir et çorba<ıından sonra iki ta
bak sebzeli et ki biri her zaman yağlı 

bir hindi parC(atııdır. Ayda 64 kurut 
fazlasile h~r gün bir piliç yemeğe de 

ha.k kazanırsınız. İspanyadan gelen yıl· 
lanmış nc-fis şeri şarablarının şişesi 

için ödenen para yalnız bir liradır. 

Otokarlarla gidip gel~k için har
canan para ayda bir buçuk lirayı geç

memektedir. 

Bu kadar ucuzluk nasıl oluyor, di

yeceksiniz. Sebebi basit. en eyi l:ir aş· 

ç1 ayda 5 lira almaktadır. lri ve yağlı 
biı hindi 80 - 90 kuruşadır. 

nu rakamlıırdan sonra Meksiko

nun dünyanın en ucuz hükümet mer

kezlerinden biri olduğunu kabul etmek 

lazım. 



ULUS 

Hav~cılık haberleri 
Tarım Bankasının alacakları 

Poliste. 

• 
Italyan havacılığı Ôteygünkü sayımızda köylü -

nün Tarım Bankasma olan borç -
/arından 15 bölüye ayrılacak olan
lar hakkında bankanm aldığı ka · 
rarlardan önemli hükümleri yaz · 
mrştrk. Bugün bu hükümlerden 
köylüyü ilgilendirecek değerde o 
lan/arı yazmaya devam ediyoruz: 

hakikiğ kıymeti olarak kabul edi
lir. Bir kurağın geliri, nomal şart 
larda ve genel olarak kiraların nis
betine ve aynı cinsten kurağlann 
gelirine göre belitilecek, fabrika, 
atölye ve değirmenlerin gelirleri
nin tasmlanmasmda icerlerindeki 
sabit gereçler ve yara°Çlar da göz 
önünde tutulacaktır. Ancak yılın 
belli zamanlarında işliyebilen de
ğirmenlerin işleme sürelerine aid 
gelirleri yıllık sayılır. 

Çubuk barajında bir 
işçi boğuldu 

Bu:."k yazı ve konferanslarımda, 
ti.zerinde önem vererek durduğum İtal
yan havacılığı, son birkaç aydır aldığı 
durumla, de - erini pek çok artırmış ol
dııgunu gôstermektedir. Bu yüksek de
ğerinden dolayıdır ki, bu yazımda, ital
yan uçakçıh~ının dününü ve bugününü 
inceliyerek okurlarıma sunmak isteğini 
duydum. 

İtalyan havacılığı, daha genel savaş
ta, uçmanlarının taşkın atılganlıkları 

ve cesareti ile kendini belirtmişti. Bu
nunla beraber genel savaş çağında h;s
va endüstrisinin, ulusal teknik bakı

mından, tutar tarafı yoktu diyebiliriz. 
Eski Kaproni fabrilkası bir yana brra
kıhrsa iyi uçak yapan büyük ve ulusal 
bir kurum gösterilemezdi. Lakin dün
ya harbının ortaya attığı hava araçı ih
tiyacı, bu ulusu yabancı tiplerde uçak
lar yapan birçok fabrikalar kurmağa 

zorlamış ve 'böylelikle meydana gelen 
ve iki yönlü çalı1an bir endüstri ayda 
bin uçak yapacak bir kerteye ulaşmış
tı. 

Savaş sonu, İtalyayı baştanbaşa sa
ran kargaşalııklar, ordu gibi uçmanları 
da dağıtmış. fabrikalan kapatmış ve 
devlet uçaklarının kilo ile rastgelen ta
rafından satılma.sına sebeb olmuftur. 

İtalyayı ayağa kaldırmağa sava~ 
faşizmin İtalyan hancıhğmı her şey
den önce ele alarak ona önem vermesi
nin ~blerini ara,tırmak, bugünkli 
durumu anlamlandıracağı için, çok ye
rinde ve doğrudur: İtalyan havacıları
nın yüksek harbcı kapasiteleri, genel 
aayqta kendini pek parlak bir şekilde 
göstermişti. Faşizm, genetiğin bava a
racına olan bu sevgi ve yatkınlığını u

lusal sovg, ya temel yapmağı kendine 
h8' i' edinmi§tir. Gerçek, İtalyan uç
manları, genel sav .. ta, gereık Avua
turya - macar uçaklarına, gerek yardı
ma gelen alman uçmanlanna br§ı çok 
büyük başanlar kazanmışlar; alman ve 
avusturyahlardan daha ~ok, düşman u
çağı düşürmüşlerdir. 26 birincikanun 
1917 de, saldıran 33 Avusturya macar 

uçağından 11 tanesinin birden italyan 
avcıları tarafından düşürülmesi, et
eiz bir başarı old~ğu için, iyi bir örnek 

diye gösterebiliriz. 
R'ava harbı bakımından, uçmanların 

yüksek kapasitelerini anlatacak daha 
birçok örnekler vermek mümkün bulun· 
makla beraber, yukardaki örneğin ye· 
teceğini sanıyor ve İtalyan havacıları
nın düşman kara orduları karşısında 

yapabilmiş olduklarını anlatmağa geçi

yorum. 

18 haziran 1918 de Avusturya ordu· 
ları Montello'da ilerliyordu, ordu bo

&ulmuftu; İtalyan uçmanları geçit yer
lerine, düpnaıı yol kollarına alçaklar· 
dan saldırarak Avuıturya ordulann' 

durdurmuıtardır. O giinkü barb çok çe· 
tin olmuş ve meşhur İtalyan avcısı Ba
rakıka (34 uçak düşürmüştü) da o giln 
yer atepyle vurulup ölmüştü. İtalyan 
uçmanlan. italyan kara ordusunun !it-

kıştığı her yere yetişmiş ve büyük iş· 
ler görmüşlerdir. 23 mayısta 130, 19 a
ğustosta 208 uçak yorulan kara ordusu
nun tutunmasında muvaffak olmuş ve 
24 ağustosta Romhon'un geri alınmasr 
için yapılan hücumun başarı ile bit
mesinde, harba karnı. n 233 uçak etkili 

olmuştur. 

Harbın iyi bir sonuca varacag,ı umu
dunu, garb cephesinde bağlamış olan, 
yani kendi elinde umud veren hiç bİT 
kuvvet kalmamış bulunan bu ulusun 
genel savaş tarihine "biridk yenilme· 
miş ulusal kuvvet,, olarak bıraktığı yal
nız havacılığı olmuştur derken yanılmı· 
yorum sanırım. 

Görülüyor ki, İtalya havacılı-
ğı yükseltmek kararını verirken ulu
sunun havacılık tabiiğ kapasitesine ve 
genel savaş tarihine bakmıştır. 

Bundan başka ve aynı derecede ö
nl!mli olan etkenin, bütün dünyada öl
mez bir san kazanmış olarak ölen gene· 
ral Douhet olduğunu da söylemeliyiz .. 
"Harbın hava ordusu ile bitirilmesi,, 
fikirlerini ortaya atmış olan bu gene· 
ral yazıları, raporları, yılmaz ve yo
rulmak bilmez. özel çalışmalariyle mem· 
lekete hava ordusunun önemini anlat
mış, büyük itaJyan havacılığının bu
günkü duruma erişmesinde etke olmuş
tur. Büyük harbtan sonra dur
madan ileri giden İtalyan ha -
vacıhğının batı ve orta Avrupanın an· 
lıyarak çalışan en kuvvetli bir varlığr 
olduğunu söylemeğe lüzum vardır. Git· 
tikçe korkunçlaşan kalitesi üstün İtal

yan uçakçıhğıdır ki Fransayı ve Fran· 
saya bakarak yolunu sapıtmış olan hir 
sürü devletleri doğru yola, zorla getir
miştir, demek Iazımdrr. Şimdi Fransa, 
kuvvetli endüstrisi ile kendini kurtar
mak için geceli gündüzlü nasıl ve rıe 

yolda çalışıyor: parası az, endüstrisiı 
ulusların hali neye varacak?! .. Bunları 
bu yazıda araştırmıyacağız. Biz. konu
muza dokunduğu için burada. yalnız 

italyan havacılğının Avrupada yaptığı 
önemli etkiyi göstermegi yeter buJuy<>· 
ruz. 

İtalya, ulusun havaya yatkınlığını 

genci savaşta, ele geçirdiği başarıları 

ve büyük Douhet'nin yarattığı harb r:

saslarını göz önünde tutarak ve anlı · 

yarak hava ordusunu ve hava cn<lü~tri
sini kurdu .. Bugün, fabrikasına eski 
malzeme vererek alınmış üç tanecik u

çak bir yana bırakılırsa. f talya'da ya= 

hancı yapısı tek uçak ve tek motör kal· 
mamıştır. Bu. hava endüstrisinin ge· 
nişliğini, boyunu ve kuvvetini anlatır. 

Teknik verimi anlatabilmek için kı· 
saca tunları söylemekliğim yetecektir 
sanıyorum: Bir uçuşta on dört bin kilo
metre uzağa saatte 400 kilometre hız1ıl 
gidebilecek üç motör1ü uçak İtalyan 

yapısıdır. 3.5 ton ticaret - bomba yü
künü 'bin kilometreden uzağa saatte 

350 kilometreden artık bir hızla taşıyan 
ftç motörlü uçak gene İtalyan yapısı· 

dır. Stratosferde kolaylıkla uçmak yo-

Kıymet lfılı·diri: 

Taşıtsız malların "ferağ inti · 
kal,, ve başka esilenmelerinde 
banka alacaklarının karşılığını ko 
ruma için bir kıymet takdiri for
mülü konmuştur. Bu formüle gö
re kanunun yürürlüğe girmesi ta· 
rihi olan 24 haziran 935 den önce 
bankaya ipotek edilmiş büti.in ta
şıtsız mallar ile bu kanunun gere
ğince, bankaya rehinli hükmüne 
giren arazi hakkında bankanın o 
sıradaki "mevzuatı,, sayılacağına 
göre, bu gibi arazi kıymetlerinin 
takdirinde bugünkü genel kara . 
rın kıymetine bakılacaktır. 

Kanun gereğince bankaya re 
hinli hükmüne giren öteki taşıt -
sız mallar hakkında biri il genel 
kurulundan ve ötekisi tecim odası 
ve oda bulunmayan yerlerde u 
raylarca ve üçüncüsü de o yerin 
en büyük finans işyarlığmca bir 
yıl için seçilen ve hakvcrinde 
"tahlif,, edilmiş üç kişilik-bir ko
misyonun takdirine bas vumla . 
caktır. 

Bu komisyonun bulacağı kıy . 
met 14 temmuz 931 tarihli ve 1837 
sayılı kurağ kanununun hükümle
rine göre bulunacak kıymeti geç
miyecektir. 

Kanun gereğince. kurağm, Ü· 
rüt gelirinin on misli. ktmıi!"m 

lunda en çok ve anlıyarak, gizlice çaiı· 
şan italyan havacılığıdır. Ve unutma· 
malı ki yalnız bir devletin Stratosfere 
egemen olması, dünyaya egemen olmıı:ıır 
demektir. En uzun uçuşları, harb araç
Jariyle yapanlar İtalyan uçman landır. 

En iyi mallarını büyük bir hava nr-

dusu yapmak peşinde durmadan çalı

şan itaJyan devletine vermek zorunda 
ohnasalar, başka ulus uçak fabrikaları-

nın İtalyan fabrikalariyle kalite bakı
mından karşılasmalarına bir türlü im
kan bulunmıyacaktıı diyebiliriz. 

o_vlet 2'1amları. gelecek \'il, h::ıva 

kadrosunu en hızlı bombarcl ıman uçak 
lariyle dolduracaklarını ve hava ordu
sunda modren olmcyan gereç kalmıya· 
cağım resmiğ olarak söyliyorlar. Bıı. 

İtalya'da havaya verilen yüksek önemi 
ve havadan bekleneni anlatır. 

Biz. tekniktr vt' endüstride olduğu 
kadar harbcılıkta da ileri, örnek bir 
ita1yan hava ordusunun daha bugUn 
den var olduğunu söyleyip dıırurkPrı 

eyi ve üsti1n yapmak, başkatarından gr· 
ri kalmamak dileklerimizin, bize de. 
böyle ve bu !radar sağlam bir havacılık 

kazandıracağı inancını da içtem duy· 
m~ktayız. İstiyoruz, bunu da başaraca-
ğız. Şakir Hazim GÖKMEN 

Bu kıymetlere hiç bir şekilde 
iytiraz edilemiyecektir. Fakat ko
misyonun koyduğu kıymet, kurağ 
kanunu hükümlerine göre buluna
cak kıymetten üstün olmıyacak 
tır. 

11 merkezlerinde bulunan şu · 
beler, il genel kurulunun toplan · 
tısında i1baylığa baş vurarak bu 
işlerden anlar ve sözüne, tasınma 
güvenilir iki tasmcı seçtirecekler 
ve isimlerini şube ve sandıklara 
bildireceklerdir. 

Senetlerin lıazırlannuısı ııe yol 
baiiışıldtırı: 

Taksitlendirilecek ana borçla· 
nn mikdarı saptanarak, gereken 
bildiriğlerden sonra altı ay içinde 
ilgili borçlular veya kefiller tara 
fından baş vuranlara, borcun ipo . 
tekli veya zincirleme kefilli oldu· 
ğuna göre ayn ayn senedler ya· 
pılacaktır. 

Kooperatiflere devredilmiş a . 
lacaklardan bu bölülendirilecek 
olanlarla, "tefevvtiz., edilmiş top
rakların sahiblerine geri verilmek 
suretiyle yeniden bölülendirilmek 
üzere kayrd1ara alınacak olanlar 
için borcun 931 senesi envanterin 
de yazılı bulunduğu borcun cinsi
ne göre belgit alınacaktır. 

Bildiriğ tarihinden başlıyarak 
birinci altı ay içinde bölülendir -
mek için gelmeyip ele ikinci altı 
ay içinde baş vuranların istekleri, 
ancak birinci bölüyü peşin verir · 
lerse kabul edilecektir. Bu ikinci 
altı ayı geçirenler haklarım kay· 
bedecekJerinden "takibat., yapıla
caktır. 

Bankanın önemli alacaklarım 
uzun zaman belgelemeye yanya 
cak bu belgitler noterden onayla 
nacaktır. Bu belgitlerden ipotekli 
olanlar dört ve zincirleme kefil · 
tikler üç aciet olarak hazırlanarak 
biri noterde kalacak, ikincisi borç· 
lulara "Jerilecek, üçünciisü de ban· 
kada s:ıklanacaktrr. İpotekli se -
netlerden bir suret de tapu yönet
~elerine verilecektir. 

Sigorta kurulu 
toplanıyor 

Ekoonmi Bakanlığı ıigorta İn· 
celeme kunılu bu ayın birinci gü
nü Ankarada toplanacaktır. 

Çubuk barajında çalışan işçi
lerden Karapürçekli Hacı yıkan • 
mak için dereye girmiş, yüzme 
bilmediği halde derin yerlere doğ 
ru gitmiş ve boğularak ölmüştür. 
Sabah erken ve ıssız bir yerde ve 
kimseye haber vermeksizin yıkan· 
llığından kazayı kimse görmemiş 
ve adamcağıza yardım edileme 
miştir. Genel savamanhk işe el 
koymuş ve cesede bakılarak gö 
mülmesine izin verilmiştir. 

Bir çocuk yaralandı 
Ötey gün Samanpazarından 

Mukaddem yoliyle durağa giden 
431 sayılı şoför İbrahimin kullan
dığı otomobil yol üzerinde oyna -
makta olan beş yaşındaki Hüse • 
yine çarpmış ve başından az ya • 
ralamış ve polis şoför İbrahimi 
yakalamıştır. 

İki yankesici yakalandı 
Bir, iki gün önce Atpazannda 

manifaturacı Veysinin dükkanına 
alış veriş edecekmiş gibi giren 
Ahmed adında biri satıcının diğer 
alıcılarla uğraşmasından faydala
:ıarak bir top keten aşırırken tu· 
tnlmuş ve polis eliyle tüzeye v~ 
.·:imiştir. 

••• 
Şurada burada gezerek ördek 

satan Mustafanın yanına ördek 
satın almak bahanesiyle yaklaşan 
öteki Mustafa zavallı satıcının ce· 
binden 450 kuruşunu aşırmışsa da 

parayı harcamaya vakit bulma • 
dan polis kendisini yakalamıştır. 

Atıçla yaralanan çoban 
Keçiörende Koççıkaz yöresin • 

de Ali Rızanın cobanı Salahaddin 
Tüfekçi deresinde sığır güderken 
bulduğu atıcı taşla ezmiş ve pat
hv:m atıda hafike varalanmı~tır. 

Açık teşekkür 
Ansızın ölen eşim, kardeşim 

ve b.:ıhamız Çoruh saylavı Meh • 
med Ali Okarın cenazesinde bu • 
lunan, yazı ve tel yazısı ile ve 
kendi gelerek bn büyük acımızı 
;>aylaşan arkadaşlarına ve yakın· 
lanmıza ayn ayrı teşekküre im • 
kan bulamadıtımızdan gazeteniz
le bu vazifenin ifasma delaletinizi 
dileriz. 
Eşi 

tclal 
kardeşi 
Sıdika 

çocuklan 
Celal. Miln

tekim, Türkan 
Rabia 

Yeğeni 
Avni 
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hk bağlanmıştı. Tiber hakkm.ıla dilden dile 
dolaşan ve gelip geçen nesillere Tadt tat'afm Ll/S' un rolbanı Tefrika: 129 

Sın Michelenin kiubı 
halinde, üstün bir becerik ve teknikle gene 
kendisi donatmıştı. Bununla Okyanus'u geç
mekten çekinmiyeceğini sık sık söylerdi ve 
parlak diplomasi başanlanndan çok bunun-

şunı seyrediyordu. Mavi sularda zevkle yı
kandıktan sonra sırlı tünelin karşısına ge. 
çip saatlerce Tiber'den ve Kapri'nin sefahat
lerinden bahsediyorduk. Süeton'un bütün de
dikleri gibi, kızlarla oğlanları boğmadan Ön· 
ce bu toprakaltı yolu ile mağaraya inmiş ol
duğunu iddiaya kalkışmanın abdalca bir 
şey olduğunu Lord'a söyledim. Bu yol, in
san eli ile değil, deniz sularmm kayalardan 

dan nakledilen iğrenç masala gelince: Na· 
polyon'un dediği gibi "insanlığın kötüleyi· 
cisi., ve Tiberin de en büyük suçlandıncısı 
olan Taçit'in söziyle bu büyük imparnt-0ru 
alçak hir adam olarak tanıtmak, tarih":ı en 
ağır yanhı:ılanndan biri sayılmak lazımdır. 

Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 
Yıazan: Aksel MUNT 

Bando, y"rgunluktan yanyarıya azal.mı~ 
olduğu halde, sabahleyin gelip, her yılkı gı
bi, gene penceremin önünde "Serenada 
d'addio., yu çaldıktan sonra, mızıkacıların 
her biri elleriyle beni ve yanmıda, pijaması 
içinde pencereden sarkıp kahkahadan kın
lan Hanri Ceyms'i selamlıyarak, düşe kalka, 
merdivenlerden indiler, gittiler. 

La f esta di Sant' Antonyo da böylece 
bitti. 

OTUZ BİRİNCİ BÖLÜM 
Deniz yarışı 

Yazın tam ortasında uzun ve parlak, le
kesiz güneşli bir gündü. İngiltere elçiliği 
Roma'dan inip karargahını Sorrente'de kur
uştu. Elçi, Vittorya otelinin balkonunda, 
aşında gemici kasketi, ayna gibi pırıldayan 

körfezi yelpazelemekte olan mistral rüzga · 
, monok!unun ardından güzleyordu. A 

aklaruım dibindeki küçük limanda sevgili 
otrası Ledi Hamilton demir üstünde, ken
foi gibi. harekete sabırsızlanıyordu. 

Lord Dafrin onun resmini kendi çizmiş 
:ve bir kitilik, hızlı giden bir gezi gemisi 

la öğünüyordu. Bütün günlerini gemisinde 
geçirirdi ve yüzü bir Sorrente gemicisinin· 
kinden daha kararmıştı. Çivita Vekya'dan 
Punta Likoza'ya kadar olan kıyıyı benim 
kadar iyi tanırdı. Bir gün benimle Mesina· 
ya kadar yarışma bahsine girişti ve dalgalı 
bir havada rüzgarı arkadan eserken utandı
racak gibi geçtiği için pek sevindi. 

Ona "hele bekleyiniz, parçalı yeni hun-
yer'imle ipek miznam gelsin., dedim. Kap
riye bayılıyor ve pek çok yerler görmüş ol
duğu halde San Michele'nin bütün gördüğü 
yerlerin en güzeli olduğunu söyliyordu. Ada· 
nm uzun tarihi hakkında pek az bir şey bi· 
liyor, fakat daha çok seyler öğrenmek için 
bir talebe kadar hırs di:.yuyordu. 

Ben de tam o sırada mavi mağarayı göz
den geçirmekle uğraşıyordum. Mastro Niko
la beni, anlattıklarına göre yerin dibinden. 
Dameküta ovasından altıyüz ayak yukarda 
bulunan Tiber'in köşküne giden ünlü yeraltı 
mahzeninden, iki defa yan baygın bir halde 
çıkarmıştı. 

Ben, sabahtan akşama kadar, bütiln gün· 
terimi mağarada geçiriyor ve Lord Dafrln 
de, kotrasırun küçUk sandalı ile gelip çalışı-

yavaş yavaş ve yıllar uzunluğunca sızma. 
sından meydana gelmişti. Ben onun içinde 
hayatım pahasına olarak, yüzükoyun sürüne 
sürüne seksen metre kadar ilerlemiş· ve onun 
herhangi bir tarafa çıkarmadığına inanmış· 
tun. Mağaranın romahlarca bilinmekte ol· 
duğunu onların çağmdan kalma birçok du
var yapılan ispat ediyordu. Ada, o zaman
danberi, on altı ayak kadar daha suya bat· 
mış olduğundan, o vakitler mağaraya, şim· 
di sular altında görünen büyük kemerden 
girildiğine şüphe yoktu. Lord'un küçük san
dalının gt;Çtiği küçük delik, eskiden mağa
ranın hava almasına yanyan bir pencere 
idi. Bedecker kitabının "mağara 1826 da al 
man resimcisi Kopiç tarafından bulunmuş
tur,. demesi yanhstı. O, on yedinci asırdan· 
beri Grotta Gradula adı altmda tanılıyordu 
ve 1822 de kaprili balıkçı Angelo Ferraro ta
rafından yeniden keşfedilmiş ve bundan J~ 
layı da, yaşadıkça almak şartile, kendisine ay-

Taçit parlak bir yazardı, fakat yazdıktan 
tarih değil, tarihiğ romandı. Kapri sefahat
leri ha1;.kındaki yirmi satırlık yazısını an
cak, kendisinin de bağlı olduğu retorikçiler 
mektebinin tiran tipini gösteren tablosunu 
tamamlamış olmak için yazmış olması ge
rektir. Tacit'in bi1e hu dedikodulara pek ku
lak asmadığı, Tiber'in büyük bir imparator 
ve büyiik bir insan olcluğu hakkındaki düşün-
cesini "büyük imparator ve bü, :.ik insan O· 

tarak hayran olunacak bir aclamdr,. demesin
den anlayabiliriz. s·· "ton bile Tiber için an-
lattı~ı en iğrenç hikayeler için "anlatılma
sı ve hele inanılması 7.or şeyler., demektedir. 
Çoğu kendi zamanında yaşamış o1!'1n ve -.:om 
ağızların anlattıklarım bir araya toplamak 
için en yetkili ~ayrlmak lazımgelen tarihçi
lerden hiç biri Kapri sefahatlerinden, biıa.z
cık olsun, bahsetmemişlerdir. 

(Sonu var) 
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Erzurum valiliğinden: 1 -~~1~~-;=- J 

ı _ Trabzon Ağn transit yolunun Erzurum vilayeti 
dahilinde Horasan köyü ile Saçtepe arasında yap~a~k Alına Komisyonu ilanlan 
sınai imalat ve makadam şose inşaatı ile Kop ~agı. ıle 
Saztepe arasında sekiz adet mütemadi ~ami~at ekıp. bına- ! LAN 
sı inşaatı eksiltmeye konulmuştur. Bu ışlerın tahmm he- .,,4uuuı Komutanlığı için 240 ton una verilen fiat ko-
deli (181108) lira (52) kuruştur. mutanlıkça pahalı görüldüğünden tekrar kapa~ı za~a 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şualardır: eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosuna tahmın edılen 
A - Eksiltme şartnamesi bedel 12 kuruş 50 santim olup ihalesi 24 temmuz 1935 ça_r: 
B - Mukavelename projesi . şamba günü saat 15 dedir. Şartnamesi 150 kur?~ muka~ıh 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiye ve hususıye şartna· Fındıklıda satın alma komisyonundan almabılır. Eksılt· 

mesi . . . . . . meye girtceklerin 2250 liralık te?"~at mektub~ aer~ ma~-
F _ Keşif hulasa cet":elı ve sılsıleı fı~~ cetvelı buzu 2490 sayılı kanunun 2. 3. ıncı maddelerındcıtı vesı-
E - Smai imalat tesvıye ve şose grafn kalarla birlikte teklif mektuplan ihale saatinden bir saat 
H - Taş ve kum ve su grafii ekip ?inalan projesi ve evetine kadar komisyona vermeleri (1695) 1-2877 

hulasa cetveli istiyenler bu şartnamelen ve evrakı 906 ku· 
ruş bedel mukabilinde Erzurum nafıa müdürlüğünden a
labilirler. Ve Ankara ve İstanbul, Trabzon, Gümü~~e, 
Erzurum, Ağn vilayetleri nafıa dairelerinden okuyabılır
ter. 

3 - Eksiltme 29. 7. 935 tarihinde pazartesi günü saat 
on beşte Erzurum vilayeti nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (10305) 

cen 1035 lira 43 kuruş muvakkat teminat vermesi ve bun: 
dan başka ticaret odası vesikasını haiz olup göstermesı 
lizımdır. 

6 - Teklif mektublan yukarıda üçüncü ~adde~e yazı
lı saatten bir saat evetine kadar Erzurı;un vılayet~ ?_~fıa 
müdürlüğüne getirilerek. eksilt?1e komı~yonu .. reıs_Iıgıne 
makbuz mukabilinde venlecektır. Posta ıle gonderılecek 
mektublann nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu i~e eyice kapa· 
tıtmış olması lazımdır. Postada olacak gecıkmeler kabul 
edilme?.. (1731) 1 - 2922 

lstanbu) Sıhhi Müesseseler artirma 
ve eksiltmeI(omisyonundan: 

Cinsi Azı Çoğu Tahmini fiatJ 
Dağlıç eti 20000 35000 50 
Karaman 4000 5000 45 
Kuzu 9000 10000 50 
Sığır 2000 3000 . . 35 • 
Bakırköyde akliye ve asabiye hastanesının 9~5 mah 

yılı et ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle yapıla~ eksıltmedt 
teklif edilen fiatlar fazla görüldüğüncten yen~den kapa~ı 
zarf suretiyle eksiltmeye konulmuştur. ~ksıl~me gun~ 
26 temmuz 935 cuma günii saat 14,30 da Cagaloglunda sag· 
hk Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiatlar hizalannda gösterilmiıtir. 
Muvakkat garanti 1938 lira 75 kuruştur. 
Şartname 130 kuruş bedel mukabilinde hastaneden ah-

ııabilir. . 
Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret odası vesıka

ıiyte 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri, muvakkat temi· 
nat makbuz veya banka mektuplariyle birlikte teklif mek
tuplarım eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar ko-
misyona vermeleri. (3830/1662) 1-2882 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti An 
kara l'Amtakası Sıtma Mücadele Reisliğin · 
den: 
Açık eksiltme ile alınacak (30) ton mazot 

1 - Temmuzun (15) inde ihalesi yapılacağı ilan edilen fakat 
isteklisi çıkmadıfı için bugünden itibaren yeniden eksiltmeye ko
nulan Ankara mıntakaıı sıtma milcadelesi için muhammen bedeli 
(454S) Jira olan evsafı prtnamede yazıli on be,er kiloluk teneke 
kabilli' içinde (30) ton mazot acık eksiltme ile alınacaktır. İh.ılcsi 
ağuatoıun birinci perşembe gU.;ü saat on bette sıtma mücade!e ri· 
yueti binasında yapılacaktır. 

2 - Mu•akkat teminat parası (340) lira (87) kurut olup istek
lilerin bu parayı veya bu mikdar banka mektubtarrnı ihale sa:ıtın
dan blr saat önce uygun ıurette ııtım meıul mwıibliğine verme
ler! lbımdır. 

.S - Alınacıt mazotun şartnamesini görmek ve anlamak için 
utma mUcadele riyasetine milracaat edilmelidir. (1779) 1-2999 

Ankara Sıhhiye müdürlüğünden: 
Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 
Yaf 
Zeytin yağ 
Sabun 
Kunı fuulya 
Patates 
Nohut 
Mercimek 
Kuru soğan 
Pirinç 
Bulgur 
Gu 

Kilo 
1450 
600 
80 
20 
80 
40 
80 
20 
20 

100 
100 
40 

Talunin edilen fiatı 
il 

30-40 
60-80 
35-40 
~6-32 

17.S 
10 
ıs 
ıs 
10 
2t 

4 teneke 
12 

450 
Kqlık ve yazhk 

Yq lebzo yevmiye 2,5 
Çay 1 sso 
~~ ~ ~ 
Kuru Gdlm 50 20-30 
Salça 25 30 

Yukarda cins ve mikdan yazılı erzak t. 8. 935 den 31.5. 
936 sonuna kadar eksiltme ile almacaktır. 
. Şartnamesi sağlık direktörlüğünde görülilr. f ıteklile

nn 30.7.935 giinü saat on beşte direktörlüğe gelmeleri. 
(1719) 1--2909. 

l LAN 

1 - "125040" kilo un satın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedel 15005 liradır. 

2 - Şartnamesi hergün Edimedo Tuğay satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - Eksiltme 30 temmuz 1935 sah günü saat 16 da E· 
dimede tuğay satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuti iledir. · 
5 - Muvakkat teminatı 1126 liradır. 
6 - Teklif mektuplan veya icap eden vesaik münakasa 

saatinden bir saat eve) Edimede tuğay satın alma komis
yonu başkanlığına verileceği ilan olunur. (1738) 1-2940 

t LAN 

1 - Tümen kıtaatmın senelik ihtiyacı olan 424000 ki· 
lo yulaf kapalı zarf usutiyle münakasa}•a konmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen f iatı 4 kuru~ 50 san· 
tim olup ihalesi 2-8-935 tarih cuma günü saat 15 de Bayra
miç tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin verecekleri yulafın şera
it ve evsafını bulunduğu mahallin satın alma. komisyo
nuna mtiracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - İsteklilerin münakasa kanunun 2. 3. üncü madde
lerine göre istenilen vesaikle muvakkat teminat tutarı o
lan 1431 liranın ihaleden bir saat evet tümen muhasebe· 
sine tevdi'i ile alacaktan makbuzla komisvonda hazır bu-
lunmalan. (1697) 1-2920 

t LA H 
1 - Nil; le mevkii kin 480,000 kilo arpa klıpah zarfla eksiltme· 

ye konulmuıJtur. 

2 - ihalesi 30-7-935 sah günü saat ıs de Niğdcde tümen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Arpanın tahmin edilen fiatı beher kilosu "beş., kurugtur. 
Tahmin edilen bedel 24.000 li.radır. llk teminatı 1800 liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2-3 llncll 
maddelerinde yazrlr vesikalarla birlikte tf.minatlarının ve teklif 
mektuplarının ihaleden bir saat eveline kadar Nifdede satın alma 
komisyonuna vermeleri lizrmdrr. 

5 - isteklilerin şartnameyi her gUn komisyonda görebilirler. 
(1759) 1-2975 

1 LAN 
ı - Kırklarelinde ctuz bet ton sade yağrnrn l(apatı zarfla iha· 

lesi ağustosun 8. inci perşembe günU yapılacaktır. f:lcsiltmeye ..-;ir
mek istiyenler ihale sünü teklif mektuphrrnı te~grafhane arara sa
at onbette komısyon reisine verip makbuz a:maıı ve &aat on altıda 
komisyonda bulunmalıdır. 

2 - Sade yağın t:ıhmin edilen bir kilo fiatı yetmig \uruştur. 
Ve ilk teminatı 1800 liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklareli satın alma komiıyonunda her gün 
görülebilir. ( 1854) 1-31)97 

--------------------------
Ankara baytar Direktör lügünden: 

Vilayet damızlık aygır d!posu hayvanlan f~ln 18000 kib kuru 
ot 18000 kilo yulaf satın alınacaktır. Ayrr ayrı isteklilerine açık 
eksiltme ile ihale edileeelctir. Şartn.11nesini görme le fa ~la rnalUmat 
almak istiyen'er baytar \•eya aygır deposu tiirektör1Ulc1~rine mı.!ra· 
caat ct:nelcrl istekli!erin de 1-8-935 perşembe gilnü saat iki ce vl· 
la>·et daimt encUmenin~ gelmeleri ve o gUne kadar .tc~inat akçe· 
terinin buıusı muhasebe dirc:.tödUğüne yatırmaları bıht olunur. 

(!81Zl t-3nı4 

Likörler uçuzluyor 
inhisarlar Başmr dürl~öünrlen: 

Memleketimizin nefis ı::ıeyvelerin1en ecn!'ıl 1ik6r!erl aynında 
imal edilen 1ikör ve vermutlacrmıc!D 1 a~uıtoı 9lS den it•bartn fi. 
atlarmm indirilmeıi kararla1tırılm•t •e fiatlırımrı ıt1afıda göste· 
rilmiştir. Bayiler ellerindeki li!c5r ve vennutlarıa nevi v~ miktarını 
ve kaç aantilitrelilr o1duklarmr ve bunların k:-ç taneıinın üstünde 
fiyat etiketi bulunmadıgrnı 30 temmuz OJS t1aat 15 e kadar ~5 ku
ruşluk pullu bir beyanname ile aattf ş:.abeml Ee bildireceklerdir. Fi· 
yatların indirilmesinden dolavı Bayilecimidn zarar görmemeleri 
ic;in beyannamelerin vaktinde ve dolru olarak vermelerini bildiri· 
rim. 

Hallrnnmn da flratlanmıza dikkat etmeleri kendi menfaatlarl 
icabıdır. (1767) 

Citek 
Ahududu 
Vi,ne 
Mandalina 
Kakao 
Nane 
Portakal 
Katran 
Sarı 
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Turun9 
Muz 
Beyendlk 
Vermut 
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~eri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
1 Satın Alma Komisyonu ilanlan 

910 ADET MUHTELiF EBADDA BİLYALI YATAK 
60 ,. ,, .. ÇELİK BİL YA 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan Vl\karda mikdarı ve cinsi 
yazıh malzeme askeri fabrikalar Umum Müdürlüğil satınalma ke>
misyonunca 6 ağustos 935 tarihinde salı Jr,Ünil saat 14 de açık < : •• 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parastz olarak komisyon taa 
verilir. Talıplerin muvakkat teminat olan ( 150) lira ve 2490 numa• 
rah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiklc mezkQr giln ve aadtta 
komisyona müracaatları. ( 1818) · 1-3075 

30 ADET TESTERE 
4680 ., TETERE ÇAKISI 
Tahmin edilen bedeli (4500) lira Olan vukarda mıkdan ve ctnli 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müıiürlüğil aatınalma ko
ınisyoounca 4 eylfıl 935 tarihinde çarşamba günü saat 14 de açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyonda& 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat otan (337) lira (50) kurut •• 
2 ~90 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle mezkQr CU. 
ve autta komlıyona mUracaatları. (1829) 1-3074 

1000 TON MAZOT 

Tahmin edilen bedeli (70,000) lira olan yukarda mikdarr ve cın11 
yazılı malzeme askert f11briktılar umum mUdilr?üğil aatınalma ko
misyonunca 6 afuıtoı 93S tarihinde ıah günü saat l5 de kapalı zarf. 
la ihale edilecektir. Şartr.ame (3) lira (50) kurut mukabilinde k~ 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4750) liraya 
havi te-kJif mektuplarrnı mczkQr gilnde sııat 14 de kadar komi .. 
yona vermeleri ve kendilerinin f!e (2490) numaralı kanunun 2 ve .ı. 
maddelerindeki vesaiklc mezkQr &iln ve saatta komisyona milraca-
atları. (1821) 1-3081 

t LAN 
Evvelce illn edilen 1000 - 2000 Ton mazotun mUnaıltasa gilnll de

ğiştirilmiştir. Evvelki ilaııın hükmü yoktur. Münakau ayrıca lJu 
edilecektir. (1805) 1-3043 

İLAN 
ı Adet Şaşeli Kamyon 

Tahmin edilen bedeli (2050) lira olan vukarda mfkdan ve clna 
y1zılı Kamyon Askeri fabrika1ar umum Mildilrlil<YU aatınalma ko
misvonunca l a(uıtoı 935 tarihinde perşembe günü saat 14 de ac;ık 
eksiltme ile ihale edilecektir. $:utname parasız olarak komiıyondan 
verilir. Tatinlerln muvakkat teminat '>lan 1153) lira (75) kuru' ve 
2490 numarıh kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle me2kQr gün 
ve saatta komisyona müracaatları. (1782) 1--2989 

11.AN 
. SilSh !abrika~ında htılen mevcud 500 k;lo ve 31 mayıs 936 tan. 

hıne kadar yevmıye cnaz 100 ve en çok 300 kilo ceviz ağacı taıqa 
c.tışı 

B~ber 25 kilotuna ta~,min ~dilen beş kuruş fiat ile yukarda cinı 
ve mıktarı vazıh tal:ış Askeri fabrikalar satınalma komisyonunca 
31 temmuz 935 tat.hinde c;arsamba günü saat 14 de açık artırma Uo 
satılacaktır. Buna did şartname parauı olarak komisyonı:!an verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat ol:ın (128S) kuru' ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. matide•erinde vazıh vcsaikle mezkur gi1n •e aut-
ta komisyona mllracaatluı. (1770) 1-2988 

İLAN 
Krnkkalede is' · dam e· 

. dilmek üzere 10 tanesi birin 
ci sınıf C\lmak üzere 75 Tor· 
nacıya ve beş Mastar Tor
nacısı ile 4 Mastar Tesviye. 
cisine ve bir iyi Frezeciye 
ihtivaç vardır. f stekli1erin 
istidalariyle Umum Mudür. 
lüğe Müracaatlan. (l~S) 

1-2879 

\ 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 
DERi. FIRENGI YE BELi(). 
ÔUKLUOU HASTALIKLARI 

MOTEHASSISI 
Tabakhane caddeli bl,ıada Alı 
tıntaı sokak No. 17. Hastalarım 

hergUn 9-13 ve IS-20ye kadar 
kabul eder 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 
1. - Vokllet mOttahdemlerl için .. 26,. erkek "3" bdm eıı..a 

puarlıfa 1conulmuıtur. 
ı. - Puarlrla konan bu elbl1elerln tahmin edilen flab --. 

lira •09" lrurqtur • 
3. - Pazırhlc 26-7-1935 cuma ıtınn ıaat "15,, de Vekllet Leq. 

zım Mlldürfilfünde kurulacak komisyonda yapılacaktır • 
4. - istekliler bu 1'e ait ıartnameyi ber gün Vekllet l..eftS• 

MUdlhfü~ünde ~örebilir1er. 
S. - f ıteldi!erln "49,. lira "95" lnıru,Juk munlı:bt temlnat1 .. 

rrnı yukarda vurlan ıOn •e saatten evvel Vekalet ftzneaine ratır
malan •e 935 malt yılı içinde aldıkları unvan tezkereleri ile Tlea. 
ret ııeva E•af ~mivet1erlndea alacaklın ehliyet Vffl'lralan n aloı 
fut kliıtlan ile birlikte belJI olın saatte komisvou ıclmelod. 

(1851) 1-3098 



(Müfettiş namzedli ~i ve şef namzed
liği için müsabaka imt1hanı) 

]'ürkive Ziraat Bani :-tsından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettiş namzedi ve 

(5) Şef namzedi alınacaktır. . . 
2 - Bu müsabakalar 5. 6 ve 7 Ağustos 935 tarıhlermde 

Ankara, İstanbul Ziraat Bankalarında yaptlacaktır. Ta~· 
riri imtihanda kazananlar gelis ve dönüs yol paralan venl: 
mek suretiyle Ankraya getirilerek şifahi bir imti~ana t~b1 

tutulurlar. Bu imtihancla da kannan1ardan beşı 140 l~ra 
aylıkla Müfettiş namzedliğine ve diğer beşi de (130) hra 
ayhkla sef namzedti;;.inf" tavin olunurlar. .. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Muf~t 
tişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lıra 
aylıkla müfettisliğe gecirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürliik servislerinde çalıştırılacak 
olan şef namzedteri ise bir senelik stajlannın s~nund~ ~h
Jiyet imtihanına girecekler ve kazananlar terfı ettırıle· 
ceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Sıvasa) bilgiler) 
veya (Yüksek Ticaret ve İktrsat) okulasmdan ve yahut 
Hukuk Fakültesinden veva bunların vab:mcı memleket 
]erindeki benzerlerinden diplomalı hlllunmak gerektir. 

5 - İmtihan programını ve sajr şartla '"l gösteren izah· 
nameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından 
elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla birlikte 
en son 26-7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Zir at 
llankası teftiş heyeti Müdürlüğüne göndermek veya ver· 
mek suretiyle müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (1702) 

1-2893 

Evkaf Umum müdürlü~ünden: 
Eskişehırde yapılacak yenice hamamı için açılan eksi1tmeye 

yevmi ihale olan 18-7-935 tarihinde talip zuhur etmediğinden bu 
inşaatın eksiltme şartnamesindeki vasıf ve şartlan dairesinde va
hit fiat üzerinden pazarlık suretiyle ihalesi takarrür etmiştir. 

Bu işin muhammen keşif bedeli 48994 liradır. 
1 - İnşaat için isteklilere verilecek evrak şunlardır: 
A - ı, 2, 3, 4, 5 sayılı avan proje ile yedi numaralı muaddel plan 

'ft (A) harfli hamam arası relüvesi 
B - Eksiltme ve fenni şartnameleri 
C - Mukavele örneği 
İstekliJer bu şartnameleri ve evrakı iki buçuk lira karşılığında 

İstanbul, Ankara, Eskişehir Evkaf Müdürlüklerinden alabilirler. 
Bu evrakı alaıbilmek ve pazarlrğa girebilmek için evvel emirde is· 
teklilerin bilhassa teknik nol<tsından bu ayarda yapmış oldukları 
i§Jere ait Yeaikalan göstererek Evkaf inşaat Müdürlüğünden ehli-
yet Yesikaat almaları lazımdır. 

2 - Pazarlık, 26-7-935 tarihine milsadif cuma günü saat 16 da 
Evkaf Umum Müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Pazarhğa girebilmek kin isteklilerin 3675 lira teminat ver· 
mesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları göstermesi lazımdır: 

A - 2490 numaralı kanunun 17 inci maddesine uygun muvak
kat teminat 

B - Ticaret odasında kayithbulunduğuna dair kanuni vesika. 
(1840) 1-3083 

Nafıa Bakanlığından: 
Hasıl olacak ihtiyaç mikdanna göre Ankarada Bakan· 

hk binasında perakende olarak teslim şartiyle 2817 lira 
muhammen bedelle 10,000 litre benzin ile 360 litre vakum 
ve 30 litre Şanjuman ve difransiyel yağı açık eksiltme usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 1-8-935 perşembe günü saat 15 de Ankarada 
Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin 211.28 liralık muvakkat teminat ve ticaret 
odası vesikası ile birlikte 1-8-935 günü saat 15 de malze
me Müdürlüğündeki komisyona müracaatları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki sartnameJeri parasız olarak An 
karada Bakanlık malzeme ~üdürlüğünden alabilirler. 

(1756) 1--2970 

Dahilive Vekaletinden: 
200 Tonu Vekalet dairelerine ve 100 Tonu Emniyet 

İşleri Umum Müdürlüğüm• aid olmak üzere 300 Ton kok 
kömürünün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

İsteklilerin buna dair olan şartnameyi almak üzere 
Ankarada Y enişehirde Dahiliye Vekaleti binası?d,? müte
ıekkil eksıltme komisyonuna müracaat etmelen faztmdır. 

Eksiltme 2-8-935 tarihinde cuma günü saat 15 de 
Yenişehirdeki Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak ek· 
siltme komisyonunca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli (9000) dokuz bin lira.dır. . 
Muvakkat teminat (675) altı yuz yctmış beş hradır. 
İsteklilerin 2-8-935 tarihinde persembe günü saat 14 de 

kadar icabeden vesaikJe birlikte teklif mektuplannı Da· 
biliye Vekaleti eksiltme komisyonuna vermiş olmaları 
lazımdır. (1729) t--2924 

·-..... -------.. 
Türk Hava Kurumu 

•• •• 
BUYUK piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiş!ir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 ağustos 935 dedır 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 
Aynca: ıs,000, 12,000, ıo,0000 liralık ikramiyelerle 1 

l..lflll111aliıııD11111J12•0•.ooolllll•l•iraa•h~k~mDü•k•aMf a~t•mvamradmrr•.•wR11ıırAI·•·~···• 

Askeri Lise ve Orta 
Mektepler!e San'at 
Gediklisine talebe 

alınıyor 
1 -- 935 • 936 ders senesi için İstanbulda bulunan Ku

leli, Maltepe Jiselerile Bursada bulunan Bursa askeri lisesi· 
ne ve Kınkkaledeki askeri sanat lisesile Konya ve Erzincan 
Askeri Orta Mekteplerine ve Kınkkaledeki sanat gedikli 
erbaş mektebine talebe alınacaktır. 

LisAf~rin 9, 10 ve orta mekteplerin 6, 7 sınıflarına sanat 
ıisesm;n 9 smıfiyle sanat gediklisinin birinci sınıfına tale-
be alır.ataktır. f 

2 - Talebe askeri lise ve orta mektepler talimatiyle 
sanat gedikli erbaş talimatına göre kaydü kabul olunur. 
Bu talimat talebe alacak mektep'erde ve askerlik şubele
rinde g-nrtilehilir. 

3 - Atideki hususların göz öniinde bulundurulması 
Hlzımd1r. 

A · Almanca okuyanlar tercih edilir. 
B • Biitün mekteplerde kaydü kabul 1 temmuz 935 de 

başlaı. J 5 ağustosta biter müsabaka imtihanı lazımgelirse 
15 ağustos: 1 eylUJ arasında yapılır. Bununla beraber kad· 
roda yer kalırsa ders senesinin devamı müİ"ldetince sivil 
Lise ve Orta mekteplerden nakil suretiyle talebe almma
ğa devam olunur. 

C - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki yerler 
den Askeri Lise ve Orta mekteplere kavdedilmek istiyen
ler 1 temmuz 935 den 31 temmuz 935 tarihine kadar bu· 
lunduklan yerlerin askerlik subelerine milracaat edebilir
ler. 

D - Mektebe girmek için yaşını büyütüp küçültenler 
mektebe al nmazlar. 

E - İste diler evrakını tamamlatıp ıstekli hulunduklan 
mekteplere askerlik subeleri va~ıtasiyle veya doğrudan 
doğruya gönderirler. Mekteplerden davet vaki olmadıkça 
hiç bir istekli mektebe gitmiyecektir. 

F - Müsabaka imtihanına mecburiyet hasıl olursa mü
sabaka imtihanı yapılacak yere kadar gitme ve imtihanı 
kazanamayınca geri dönmek için ihtivar edilecek masraf 
t4;tekli} e a!n olup mektebe kabul edilmediğinden dolayı 
hiç bir hak iddia edilemez. Omıa için geliş gidiş masrafı
nın beraber götürülmesi 15.zrmdır. 

4 - Mektepler leyli ve meGcanidir. Talebenin iaşesin· 
den başka giydirilmesi techizat ve kitaptan hükümete aid 
olduğu gibi ayrıca her-ay bir m;ktar maaş da verilir. 

Liseyi muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenlerin mü· 
sabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Askeri 
Mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere bir kısmı 
A vrupaya tahsile gönderilir. 

5 - Bir seneden fazla terki tahsili olanlar bir evelki 
sene der~1erinin hepsinden imtihan vP-nneğe mecburdur-
lar. 0550) 1-2691 

An karadaki hiitün miireahhid ve ıw.rhest mühendislere 
TÜRK MÜHENDİSLER BİRLİCİNDEN: 
2751 No. }ı kanuna göre Müteahhid ve serbest çalışan Mühen

disler Birlikçe sınıflar:ı ayrılacaktır. Bilahara itiraz kabul edilmi· 
yeceğinclen saat 18 den 19 a kadar bizzat veya tahriren 26 temmuz 
935 akşamına kadar senelik kazançlarını bildirmeleri. ( 1806) 

1-3042 

İstanbul: Deniz Levazım sahnalma 
komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 58500 lira ohm 4500 ton Rekom· 
poze kömür 29 temmuz 1935 pazartesi günü saat 15 de 
Kasımpasada komisyon binasında kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Sartnamesi 292 lira 50 kuruş mu· 
kabilinde her gün komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
4175 liradan ibaret muvakkat teminat makbuz veya ban
ka mektubunu ve kanuni belgeleri havi teklif mektuplan
run eksiltme saatmdan bir saat evveline komisyon baş· 
kanhğma vermeleri. (3880-1722) t-2934 

Hariciye Vekaletinden: 
Vekaletimizce mevcud cibinlik, havlu ve sair buna benzer eşya 

ile maden suyu şişeleri 24 temmuz 1935 çarpmba günü saat 15 de 
satılacağı ilan olunur. (1783) 1-3020 • 

Harita UmumMüdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli (700) lira Harita Genel DirektörlUğU 

Jeodezi ıubesi için (200) adet Alaminyom Map açık eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Şeraiti görmek istiyenler her gün ve eksiltmeye girecekle· 
rinde (52) lira (50) kurut muvakkat teminat makbu.zJariyle 3 ağu• 
toı 935 cumarteıi aaat 11 de Cebecide Harita Genel Direlrtörlüğil 
satın alma komisyonuna getmelerL (17-87) 1-3019 

Nafıa Bakanlığından: 
Trabzonda testim ,artlyte muhammen bedeli 4700 lira olan 

Kaptıkaçtı tipinde iki adet kamyonet kapalı zarf usulü ile eksilt· 
meye konulmuıtur. 

Eksiltme 8-8-935 perşembe günü saat 15 de Ankarada Bakanlık 
malzeme müdürJilfUnde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 352,5 liralık 
muvakkat teminatları ite birlikte 8-8-935 per~ günü saat 14 e 
kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameleri istekliler paras z olarak malzeme mli· 
dürliliünden alabilirler. (1832) · 1-309$ 

. 

SAYfFA 
!!ll2 L!ESS 2 

Kapalr zarf usuliyle eksiltme ilam 
Karacabey Merin< s Yetiştirme 
Çiftliği Direktöı,.lüğünden : 
1- Karacabey harasında müteşekkil Merinos yeusar

me çiftliğinin altı bin altı yüz altmış beş lira otuz yedi ku
ruş bedeli keşifli Memurin bürosu inşaati) le altı bin otuz 
bir lira yetmiş altı kuruş bedeli ker.ifli Bakteriyoloji laho 
ratuvan kapalı zarf usuJiyle ve binbeş yüz } etmis hes lira 
doksan yedi kuruş bedel keşifli suni telkih Jaboratu aı 1 •n
şaatı aleni eksiltme usuliyle eksi1tmeye konmuı:tur. 

2 - Eksiltme 2 ağustos 1935 tarihine öu~ len cuma .ı
nü saat on beşte Karacabey harasın la yapıl~ " tır. 

3 - Bu işe aid sartname ve evra'.d·T ml. r lır: 
A - Mali şartname 
B • Fenni sartname 
C - Nafıa şeraiti umumivesi 
D - Proje 
İstekliler isbu evrakları Bursa ~avın 1 ':: er• 1·f 1 i-

aünden veya Karacabey harasında M, r'n . 11r ft 
liği miidürliiğünden bedelsiz olarak al?) J' 1 eı. 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin iste'·} ı r·n me 1 ıınn 
bürosu icin beş yi.iz 1 ira, bakt,.rh otoj= J ... )~ r •' nn ir n nrt 

viiz elli üç lira ve .. •nl telkih l borat w rı ic n vr ' 
lira teminat vennesi. 

5 - İsteklilerin seraiti krJnuniveyi 1 aiz o\rwısr ve Q() 

No. lu kanunun tarif;:ıtı <l'.lh·ı·nrle el.c-;'J -rnf" e i tir~ı. f" le-
mesi il'"n olıınnr. (4Jll-t!122) 1-

muştur. 

2 - Eksıltme 15 agustos 935 p r mbe un· 
tediyesinde encümen huzurunda icr kılrn c n n t 1 nlerın bu 
saattan bir saat evvelıne kadar t 'd 'f m ı tu 1 r n R 
setine vermiş olacaklardır. 

3 - Şartname Model ve proJel rı 7 b cuk lıra mtık bılınde Sö
ke Belediyesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme isme girebilecek t~lıpler 2490 num r 1ı artırma 
ve eksiltme ve ihale kanununun 2 v 3 uncu m 1 1 r"nde i evs fı 
haiz X ve vesaiki haiz bulunacaklardır. (1846) 1-3094 

Anl~ar~ llhaylı~ından: 
1 - İlk okullar içın bir adet 9 modeli elektriksiz t<OTO Tek· 

sir makinesiyle 1 adet Şaryöle Torpedo marka hesap ve c tvel ma· 
ki~si açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Bu makinelerin oranlanan degcri 575 liradır. 
3 - İhale 25.7.1935 perırembe günü saat 15 de Ankara Vılayet 

konağında ilsürel komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talipler onmlanan bedelin yıizde yedi buçugu olan 43 lira 

13 kurus teminatı muvakkateyi bir gün evel Ankara özel sağı, dı
rektörliığü veznesine yatırmrı bulunacairJardir: 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Ankara Kültür di-
rektörlüğüne müracaat edebilirler. (1803) 1-3028 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden : 
1. - Memurlara ait kıdem listeleri bastırılması pazarlıga ko

nulmuştur. 
2. - Bu işin tahmin edilen bedeli "'800,, liradır. 
3. - Pazarlık 26-7·1935 cuma günü saat "10,, da Vekalet Leva. 

zım Müdürlüğünde kurulacak komisyonda yapılacaktır. 
4. - İsteklilerin belli gün ve saatten evvel (60) liralık muvalr, 

kat teminatlarını Vekalet veznesine yatırara,k alacakları makbua· 
larJa tam saat "10" da komisyona gelmeleri. 

5. - Bu işe ait prtnameler her gün Vekilet Levazım Müdür-
lüğünde görülebilir. ( 1850) 1-3099 

Ankara cezaevi müdür)ü~den: 
Ankara Ceza evinin kiremit ve saçaklarının onarılması ·1250-

lirahk keşifnamesi mucibince 14-7-935 tarihinden itibaren on al~ 
gün mUddetle açık ekeiltmeye konulmuştur. 

fıtekliterin ytızde 7,5 teminatı muvakkate akçesi veya banka 
mektubu ile birlikte yevmi ihale olan 30-7-935' tarihine müsadif aalı 
günü saat 15 te Cumhuriyet Müddei um.umiliğiode ~üteş~k~~l .~<>
misyona ve şeraiti anlamak üzere Cebecıde Ceza evı 'Müdürluğune 
müracaatları ilan olunur. (1764) J-2994 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Akçakoyunlu tuzlasında yapılacak nlerin ke§if biçimi 4887 H~ 
ra 3 kuru§tur. 23 temmuz 935 den sayılarak titmi gün açık ebiltoo 
meye konulmuştur. 

Eksiltme ağustosun 12 inci on ikinci pazartesı gt!nil 118t on al• 
tıda İnhisarlar Baş müdürlüğünde yapıhca\rtır. Pro1eleri görmeli 
şartları anlamak istiyenlerin Baş müdürlük komisyonuna gelmelerL 

(1866) ı ....aıoı 

Maliye Vekitinden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 

Kalöriferler için lüzumu olan 350-450 ton kok kömüril 
şartnamesi veçhile kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur, 

ı - Eksiltme 29-7-935 pazartesi günü saat on beşde 
levazım idaresindeki eksiltme komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Tahmin bedeli (13050) liradır. 
3 -- Muvakkat teminatı (978) lira 75 kuruştur. 
4 - Şartname parasız olarak levazım müdürlüğünden 

ve İstanbulda evrakı matbua amban mürneyyizliğinden 
alınabilir. 

5 - İsteklilerin yukarda yazılı gün \7e saatten bir saat 
evveline kadar muvakkat teminat makbuzlan veya banka 
kefalet mektuplariyle komisyona müracaatları. (1728) 

1-2962 
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Ağrı V alifiğinden · 
1 - Eksiltmeye konulan it: Trabzoa. - Karaköae yolu· 

aaa Apı Yıliyeti fahilinde Saçtepe ile Kflrtali kö)'il ara
smda yapdacak teniyeainde imallt ve makam 1Q118 hı§a
atiyle Saç~ ile Jaraköae arasmda Uç adet mütemadi 
tamirat Ekip bhz= inşaatıdır. 

Ba İ§lerin ~edilen bedeli 153031 lira 46 kurug-
tur. 

2 - Bu ite met prtnameler ve evrak ıwılardır. 
A - Ekalltme tar.tnameai 
B - llukavelmame projeal 
C ·Nafıa 111*1 praiti umumiyeli 
D • Tesviyei dtabiye şose ve kirglr infaata da1r fenni 

prtname 
B - HUSU81 prtaame. 
P - Ketif b••w cedveli, ve ailsilei fiat cedveli. 
G - Sinu fnwllt teaviye ve Şose Grafiği 
H • Taı. kant-w 111 GrafiğL 
ı . Ekip binaları projesi ve kqif hulisa cedveli 
İatiyenler hl>tstnameleri ve evrakı 765 karat bedel 

mukabilinde Aga Viliyet Nafıa BqmGhendialiğinden 
alabDlder ve ~ Trabzon, Gtlm8Şhane, Encuam, Ag
n viltyetleri Nah dairelerinde okuyabilirler. 

3 - Eksiltme l ağustos 935 tarihinde peqembe giinü 
saat 15 de Agn wilayeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Ebiltm• bpah zarf uaaliyle yapılacaktır. 
5- Ebiltmare girebilmek için 8901 lira 57 kuraı mu· 

vak:kat teminat .mıeai ve bundan başka Ticaret odası 
veanraauu hamı1 6lap gösterilmesi lizundll'. 

6 - Teklif mek•plan yukarda OçUncil maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Agn viliyeti Nafıa Bq
mlihendialiğine ptlrilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilllttt verilecektir. Posta ne g8ndetilecek 
mektuplarm nihaVet llçUnctı maddede yazık saata kadar 
gelmlf olm.- v...ıq zarfm mühür mumu ile iyice kapatıl· 
mq olmam tlzm.IUL. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1689) t-2869 -----

ZAYİ 
bmut Vekllet.illclea almıt nili almacağmdm ealdaiain bük

oldufumus 11-4-934 tarih ve 2386 · mü kalmadığı ilan olunur, 
n.-nlı derstis teaia muafiyet Boekur:t Un Fmbribaı 
n•Mh...U zayi •lmiftir. Ye· ı.-

tNGIUZCE 
Huausi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Dr. CEMS'fn 

Nasır ilacı 

Ea C9lci nuuları bile pok 
kl8a bir zamanda tamamen ve 
kildlnden çıkarır. 

Umumi deposu: tngmz Kan· 
zuk eczanesi, her ecZanede bu· 
lunur, ciddi ve mUeair bir na
sır illcıdır. ----
Kanzuk ökıüriik ıu~: Ökaü
rillü kati tekilde durdurur. 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Sattualma Komiayoau 

llinlan 

1 - Hepsinin tahmin e · 
dilen fiatı 2010 lira olan 50 
M. mikibı göknar tahtası 10 
M. mikibı çam dilmesi 300 
kilo ambalaj çemberi 20 kilo 
kuttun mührü 10 kilo kur • 
ıun teli 5 kilo galibarda a · 
çık eksiltme ile satın alma · 
ca.ktır. 

2 - İhalesi 25. 7. 935 per 
feDlbe günü saat 14 dedir. 

3 - İlk teminat 150 lira· 
dll'. 

4 - Şartnamesini para • 
aı.z almak iatiyenler her gün 
eksiltmeye girecekler ilk 
teminat mektup veya mak • 
buzlariyle ihale saatmda M. 
M. V. Satmalma komiayo • 
nuna gelmeleri. (1671) 

1 - 2853 
lLAN 

1 - Tahmin edilen fiatı 
1804 lira 60 kuru§ olan 
700.000 çüt kopça açık ek • 
siltme ite satın almacaktn. 

2-İhalesi 25. 7. 935 per· 
şembe günü saat 11 dedir. 

3 - ilk teminat 135 lira 
35 kDrU§tur. 

4 - Şartnamesi parasız 
almak istiyenler her gün ve 
eksiltmeye girecekler de 
ilk teminat makbuz veya mele 
tuplariyle kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ihale 
günü ve saatmda M.M.V. 
Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1670) t-2852 

KiRALIK YAZIHANE 
VE HANE KATI 

Mükemmel, ucuz. 
Telefon 2253 müracaat. 

1-3100 

Yazı ve tercüme 
Yazı ve tercüme işlerini· 

zi, doğru ve çabuk yaptır· 
mak istiyorsanız Anafarta· 
1-r caddesinde Zincirli cami 
karş11mda tı bürOsuna veri· 
niz. Telefon: 2037 

Satılık arsalar 
Y enitehlr ve Sıhhiye ve

klleti yanmda, Mimar Ke
mal mektebi, Boaloati civa· 
rmda ana almak IStiyenle
rin Anafarta1ar caddesinde 
tı btioiluna bq vurmalan. 

Telefon 2037 l-3003 

Almanca ders 
Muktedir bir alman bayanı 

almmca den nriyor. Kooperatif 
brpmıda altmtq mlhalleal le
rif Stllqmaa 10bk No: 122-121 
,. lllllnc:m. 1--lm 

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

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası'n 
YATIRINIZ •• 

Vadeli mevduabnızın faizini 

Her ay başında 
alacaksınız. 

Sizin için 
bütün şubelerinde 

,,Faizleri her ay başında k uponla 
ödenen hesab,, açdnllşt ır. 

Merkez şubesi, Ankara Işı klar caddesi. Muamelat Telefon: 2316 

İstanbul liseler sabnalma kurumundan: 
Erzakm cinai Jl!kdan Teminatı 

L. K. 
'tahmin Eksiltme 

Bedeli günü ve saati 
50 K. Dağlıç eti 

Karaman eti 
Kuzu eti 

27,000 
17,000 
S,000 
4,500 

158,000 

45 " 
7.g.935 çarpmba 

Sığır eti 
Bkmek 

1891,87 
1303,50 

50 
35 
11 

" 
" 
" 

15 de 

,, .. " 16 da 
Kurumumuza bağlı İstanbul Erkek ve kız muallim okullarmm mayıs 936 sonuna..,._ 

~karda yazdı et ve ekmek: ihtiyaçtan bir şartname ile kapalı zarf suretiyle eksil 
ye konnnqtur. 

EkSiltme İstanbul Kültür Müdüriyeti Bin asında Liseler Muhasebeciliğinde toplanalt 
kurumtJa yapdacaktır. 

Eksiltme 7-S.935 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Eksiltmeye gUecelder 935 
Jdı Ticaret odam vesikalariyle birlikte 2490 saydı kanunda yazılı prt1ar içinde k~ 
ıarf belli saattan bir saat evvel makbuz mu kabilinde kurum bqkanhğma verilmit vep 
gönderilmiş olacaktır. Bu bir aaattan evvelden sonra verilen veya gönderilecek mektu 
tar ıc.huJ edilmiyecektir. Kapalı zarf mektup lanna kanunda yazılı olduğu üzere ilk temi
nat nakid makbuzu veya bank teminat mek tuplariyle diğer vesaiki koymaları lizmıdır• 

Bu işe aid şartnameyi görmek veya almfk üzere 1mnmı kltipiliğine milncaatlan ve: 
belli aaattan evvel teminatlanm Muhasebe vezneıine yatmnalan ilall olunur. 

Ankara belediye reisliii ilanlan 

1 - Belediyeye ait on adet yam makinesiıtin eskiyen 
parçalarmm deiiftirilmesi ve tamirleri açık eksiltmeye 
çıkanlımım. 

2 - Eksiltmeye i§tirik edeceklerin 2.8.1935 cuma gtı. 
nü ve yapılacak ıeyleri anlamak ve 18fbWDesini görmek 
istiyenlerin de tatil günlerinden baık• her gün levamn · 
direktörlüğüne gelmelidirler· 

3 - Muhammen bedeli ZSO muvakkat teminatı 19 lira· 
dır. 1--3049 

iL AN 
Sahipais bulunarak lmçre moda hayvan puarmda ~ık ar· 

lwlılıda muhafaza edibekte o· tırma De atılacaktır. llteldlle
lan 10 kusu, 1 inek, 3 merkep rin Atıf gtlnll me.11dlr ~tte o· 
ıs. 7. 935 perıem1>e ~il ublh. radald memura bq vurma1an. 
levJn 1&1t se\:b:fte m•,.bıths va (lUS) 1 -3101 

1 

(4143/1841) l--3CM'~ 

SablıketYS 
Yenlwebir tnıaıap IOlralı il 

No. la evde atılik yemek oda-
11, fot8yler, ayna, IOIDJ& n 
09ya nrdır. Her gin 8yledea 
sonra saat 2 ile 5 uumda cGt+. 
lebilir. 1--3091 

lmtiyu llhlW ve Bapu 
hartlrl Pılill Rıfkı AT~ Y 
Umumi netrlratı hlart eden 
Yuı itleri MMUit Naeubl 
BAYDAR 

Çınkaı cldd11/ clvıt1nd• 
Uluı Bısımn/DÜ ~ıdmrf• , .. 

f YENf 1 
BUGON BUGECE 

ICEDI VE KEMAN 
Janette Mac Donald -

BU GUN tSu ut:CE 

RUllOll Ndnrre ............ 
VAHŞiLER HOCUM 

AP " Ml'süZeft filmi 


