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B. S. ARIKAN'IN GAZETEMİZE DİYEVİ 

Kültür işlerimiz 
için ne er düşünülüyor? 
Çalışmalarııı onucu - Kü]tür kurulu-Yeni 

üye1e · - K(iy okulları - Sıııaçlar .. 
Kültür Ba · 

kanı Bay Saffet 
Arıkan'ı dün 
-Bakanlıkta ça • 
lııırken ziyaret 
ettik. Kendile .. 
ri yurd haritası 
üzerinde sanat 
okullarının yer .. 
lerini ve çevre • 
Terini inceliyor .. 
du. Bakanlık yÖ· 
netgeri ile mes· 

0

leki tedrisat di " 
rektörü; hangl ı 
illerin çocukla • 
rınm hangi sa 
nal <>kullarır 

Ki1ltür '.Bakanmıız B. Saffet" A ukan 

gitmekte oldua J anlatıyor· 
lardı. Bakan bu illerin okul bulu
nan tehirlerle ekonomi ve taşın 
araçları yönünden bağlılığını a -
rıyor ve konuımalar sonunda ka· 
rarlannı veriyordu. 

niş ilgiyi tatmin ederse ne mutlu 
diyordu. 
Bakanın roaıa üstündeki hari

tadan ayrılan gözlerini bırakma
dım, hemen sualimi sordum. 

- Çalışmalarınız üzerinde yızi 
aydınlatır mısınız? 

- Bakanlığa geldiğim gıin· 
denberi kültür işlerini bir prog-
rama v · m ba 1 ;:ı.k direk -ti/ine uyarak çalışmaya başladım. 
Büyük Önderimize ve Başbakanı· 

( Sotıu 2. inci sayfada) 

-

Adımız, andımızdır 

BASBAI ANIMIZ , 
Erzurum da 

Erzurum, 30 (A.A) - Baş • 
bakan ismet lnönü ve Dı§ hleri 
Bakam B. Tevfik Rüştü Ar as dün 
saat 17.30 da şehrimize gelmi§ler 
ve İfyarlar, subaylar ve halk ta -
rafından karşılanmışlardır. 

Fraıı ·ızlarla teciın 

aıılasmamız 
' Fransızlarla Pariste yapılmak-

\a olan türk - fransız tecim an -
!aşmaları son evreye gelmiştir. 
Yakında par f e edilmesi bekle -
nen bu anla manın her iki mem • 
leketin il ilerinin gelişiminde et
ke olabilecek bir çok yeni hiiküm
leri kapsayacaoı söylenmektedir. ----

Kı-onı atısında , 
Dünyanıp birinci 

devletiyiz 
Çıkat maddelerimiz içinde en 

önemlilerinden olarl krom made
ninin 1934 yılında çıkat yekunu 
120 bin tondur. Bu mikdarla dün
.ya piyasasında bir Tekor kuran 
krom madeninin 1924 de satış 

ikdarı 3406 kilo idi. Önümiı7· 
deki yıl 150 bin tonu bulacağı kc 
sin sayılmaktadır. 

• 
Maden e~id ve arama enstitü 

su tarafından Tavpnlı ilçesi içiu 
· it n•reri •·z,.r' <\ b. 

inceleme yaptırılacaktır. Bu İf 
ayrılan işyarlar ve mühendisler 
yakında yola çıkacaklardır. 
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/_,ondm • .''JO ( A • .4..) - IJ. llaldvin A-
' nm Kam<ırasındu ı>arlamentmum 2 ağıu· 
tosttl toplantılanııa so11 "ereceğini ve 28 
ilk te rin'rlı· fı'llrar toplmuıc<ığmı 8itylenıiı
ıir. 

Un \trdt> 5 kuruş 

B. A. ÇETİNKA YA'NIN ULUS' A DİYE.Vİ .. 
Bayındı.- ık bakanlığı 

Egede veler yapacak? 
yd~ıı . hatbnııı (inemi - taı'İf eler 

ucuzlad~ - Egeu in bayındırlı~1 

.Jayındırıık ı:lakaıırmız 

ydw duragında: Çine 
'< yında: NaziJJid~; ay
dmlıların olenindc. 

Aydın, {Özel aytarımızdan) 
- Yeni satın alınan Aydın de • 
miryolunda bir inceleme gezisine 

1.ıkan Baymdırlık Balu\mnuz B 
Ali Çetinkaya ilimizi de eref ıt. 
..tirc.l; 

Qa;.dnımız, }ü .ınd..ı 

nmız B. Nazmi T91)Çu, ve B. Nu 

Bay Arıkan'm, Bakanlığa ge· 
çelidenberi bir kaç kere kültür 
işlerimiz uzerindeki dHşünceleri -
ni sormu tuk. Bakanlıkta geni 
b'r h zır ık yapıl ıgını lıiliy~r 
d\1~. Devlet kurumlarından, o -
k··· 1 ~rdan, uzmanlardan bir çok 
şel r orulduğunu okurlarımıza 
da bildirmiştik. Bay Arıkan ön • 
ceki soruşlanmıza ötedenberi ta
şıdığı özel o işünceleri söylemek 
gerekmediği revabım veriyor, a
raşhrmaların n sonucları üzerin -
de Büyük Önderle Başbakandan 
dirPktifler alacRğını söylüyordu. 
« O zaman söyliyeceklerim, kül • 
·.. :.1 .. rinde bütün yurddaki ge-

Türk tarihi kuru~unun yeni programı 

'ri Göktepe, Devlet Demiryolları 
genel direktörü B. lbrahim, burt. 
Bakanlık y~netsel danıtmanı 8. 
Süruri Devrimer olduğu halde ö
tey aktam kaldıkları Aziziyeden 
Sökeye geçmişler ve Sökeden aoı 
ra her istasyonda coşkun göste • 

Amerikada e~i görül
memiş l>ir haydutluk 

Nevyork, 30 (A.A) - Dün, 
befinci caddede, Nevyorkun en 
tanmmıf kuyumcu mağazal•rın • 
dan birine çok cesaretle bir salam 
yapılmııtır. 

Cadde, battan bata kalab&hl< 
bir halk yığını ile dolu bulundu -
ğu ve mağazanın 50 adım kadar 
ilerisinde bir polis it yan nöbet 
beklediği halde bir çok haydut • 
lar mağazaya girerek ciddiğ bi • 
rer alıcı imişler gibi, görmek için 
değerli bazı mücevherler çıkart -
mışla dır. 

Bu sırada birdenbire mağe~a 
direktörü ile, orada bulunan bir 
alıcının üzerine atılarak kendile
rini sımsıkı bağlamışlar ve hiç bir 
aceleye lüzum görmeden ortadaki 
mücevherlerin en iyilerini seç · 
mişler ve camekanda b~lu?an ve 
vaktiyle Mari Antuanet e aıt olup 
fiat konulamıyacak derecede de 
ğerli olan bir yakut gerdanlığı 
ha•kın gözleri öni\nde almışlar -
dır. Haydutlar, bu gerdanltğm 
hakikiğ olduğu hakkında mağa • 
zada bulunan bir (şahadetname) 
yi almayı da unutmamışlardır. 

işlerini bitirdikten sonra hay· 
dutlar, hiç bir hücuma uğrama • 
dan mağazadan ayrılmışlardır. 
Çaldıkları elmasların değeri, 250 
bin doları geçmektedir. Bu salı -
mı yapanların kim olduklarnn 
gösterecek hiç tir kanıt yoktur. 

Bütüıı ul1ıs, llu yıırd işinde sef erl)er edilecektir.· ·rilerfo kar-ti18.na'ra1< ve inceleıne .. 
· lııi-~ne <levan> ederek ıaat 10 da 
Atdı.~& gel!'litlerdir. Büyük Önder Kamil Atatürk'· 

ün yük•ek korumaları altında ~· 
lııan Türk Tarihi ara9brma ku· 
nımu Yüce Şef'den aldığı direk· 

.tiflerle yazmakta olduğu «Türk 
.Tarihinin Ana hatları» adlı ese • 
rini bir ayak önce bitirmek için 
gereği gibi çahtmaktadır: Haber 
aldığımıza göre Kültür Bakanlı -
ğı da ltU çalıtmalara hız ·vermek 

·ve tarihiğ ıarattırmatarı düzenle • 
mek için büyük bir plan hazırla -
mıştır. Bu plana göre bütün dev
let Ye ulus kurumları, fakülteler, 
bütün okullar, akademi1er, müze· 
ler, her türlü uzmanlar ve halk 
Türk Tarihi Araştırma kurumuna 
fili ve müsbet yardn~da buluna· 
caklardır. Planın esaslarına göre 
yurdumuzdaki ulusal tarih eser 
lerinin korunmasına, ulusal tari
he ilgili bütün işlerin ve girişim -
lerin yapılmasına, hu suretle şu • 
urlu, canlı, sürekli bir tarih kur • 
ma devrinin açılmasına çalışıla . 
caktır. 

Planda yurdumuzdaki her tür
lü tarihiğ belgeleri. gereçleri, a -
nıtlan bulmak. toplamak, kurmak 
ve onarmak için gereken bütün 

-----------··---------~ 
Arşidük Otto, l(ıral 

1,.. arolla görüşecek 
Viyana, 30 (A.A) - »Heim . 

vehren« lerin organı olan «Üste
rayişer Abend Zaytung» ~azetcıi 
kıralhk davacısı Otto dö Habs 
burgun yakında kıral Karol ile 
göriı ceğini yazmaktadır. Bu gö
rüşmede hiç bir sıyaaa adamı ha
zır bulunmıyacaktrr, 

önemli tedbirle~ göz önüne alın • kapsıyan, ıurada. burada di..ğını"k 
mıttrr. bulunan bütün belgeleri, ~ yaz· 

Kültür Bakanlığı ulusal tarih malarını, yazıtları, 'vakfiyeleri, 
tözümüzün ilmiğ utkusunu elde hakyerleri kültürlerini devlet 
etmeğe yarıyacak tarihiğ andları ' , (Sonu S. inci sayfada) 

Sayın Bakanı, ilbay t't. Ozde-
mir, •arbay Nafiz Karabudak 

: ve Parti baıkanı 8. Etem Kadri, 
(Sonu S. inci say/ada) 

İTALYAN BASININA GÖRE HABEŞİSTAN MESELESİ 

• 
Harb, lngiltere yüzünden .çıkacaktır 

ltalyaıı ha ınıııııı lngiltereye sorula~ı - Ceııevre 
1-conuşmalarından umud yok. 

Milano, 30 (:A.A.) - Popolo 
d'ltalia gazetesi, bugünkü batya
zıtında yeniden ve tiddetle lngil-

tere'ye hucum ederek diyor ki: 
''İtalya ile Hahe§istan arasın

daki anlatmr.z1ığı ıil-ha barur-

1 
madan kotaracak bir çare vardı 

1 
ki, o ad, lngiltere'nin habe§ impa
ratoruna İngiliz ·usulü bir andlat· 
ma yapması tavsiyesinde bulun· 
ması idi. 

lngiliz usulünden gayemiz, Jn. 
giltere'nin habeşlilerden çok me 
deni uluslara karşı yerittiği usul
dür. 

Fakat Ualual hadisesindenbe
ri lngiltere, açıktan açığa habet· 
lilerden yana bir durum aldı. Da. 
ha hakem ve anlatma komisyonu
JlUn kurulması olmadan önce, Ha
beşistandaki ve Cenevre' deki İn· 
giliz işyarları meseleyi Britanya 
jmparatorluğunun Habeşistanda
ki a ığlar.ı tarafına kotardılar. 

Londra, pıelek gibi arı tavur· 
lar takınarak uluslar sosyetesini 
savgamak zorağmda olduğunu 
aavamaktadır. 

Hakikatte ise, lngiltere, ken
di emperyalist projelerini aavga· 

mak için Uluslar Sosyetesini ıe· 
ferber ediyor. 

Şüphesiz ki, inailis vard•m• ·~ 

ll. 'Laval 

masa harbtan kaçınmalC için Ha. 
betistan ita1yanlarla bir anla.~& 

(Somı Z. ci s3y.rf ada) 
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B. S. Arıkanın diyevi 
(Başı 1. inci sayfada) 

mıza yaptığım izahlara göre al
dığım emirler çalışma çerçevesi
ni kurmuştur. Bu kuram içinde, 
l>ugüne kadar geçen zamana sığa
bilen incelemeleri geçende AtatÜt• 
ke arzetmekle bahtiyar oldum. 

Gazetelerde ~ültür kurulunda 
ve bakanlıkta epiy değişikliıkler o
lacağı yazılıyordu. Ankarada da 
bir yığın tahminler günün kıonuş· 
malan arasmda biiyük yer almış. 
tx. Ulus okuyucuları için bunu sor· 
mamak doğru olamazdı. İkinci so
rum bu oldu: Kültür kurulunda ve 
bakanhkta yapıldrğrndan bahso
lunan değişiklikler doğru mudur? 

- .Doğrudur. 
Kültür kurulundaki arkadaşla

rımdan yalnız ikisinin yerlerinde 
çal1şmala11m, diğerlerinin kendi 
uzmanlıkları içinde faydalı olma· 
larmı, daha uygun buldum. 

Bakanlıkta da açık olan Orta 
Öğretim Genel direktörlüğüne 
Ankara Kız Lisesi Direktörü B. 
Avniyi getirdim. İlköğretim Di
rektörü B. Ali Rızayı da yeni a
çılan lzmir Kültür Direktörlüğü 
ile. ödevlendirdim. Bu dayreyi de 
Bakanlık mü~Jer direktörü B. Js. 
mail Hakkı şimdilik vekillikle yö. 
netecektir. Ancak bu değişiklik bir 
kısım yazıcılarımızın yorumak is
tedikleri §ekil ve yönde alınma
malıdır. Ben, her vatandaşın ken· 
di yetkesinden ve uzmanlığmdan 
~n çok /ayda çıkarmaktan yana
yım. Bu ark•daşlarıma yeni bir ö
dev verirken bu kıymetlerin bu ye. 
ni işl~rinde ksmuğasıya daha çok 
yararlık gösttrecekleri kanışı ile 
hareket etmiş bulunuyorum. Ve 
bunların altlıkları ödevleri en iyi 
başardıklarını görmekle de sevinç 
duyacağım. 

Ben kültilt kuruluna yalnız ba. 
remde en yüksek dereceli olanla
rın ıetfrilmes.i likrinde değilim. 

l§inde usman ve bu uzmanlığı
m öğretmenlik hayatında tanıt
mış olan gen~ arkadaşlarımın bu 
kurulda faydalı olmalarına çalrşa· 
cağım. Gerekirse bunu kanun/aş· 
tırmak için kamutayın yilksek İr· 
desine yalvaracağım. 

- Bir talıım kültür uzmanları
nı Ankaraya çağırdığınız doğru 
mudur? 

-Doğrudur. 
Şimdi söyledim ki ben, işini i

yi bilir genç arkada§larımdan fay
dalanmak isterim. 

Bakanlıj11 geldiğim günden· 
beri, okullanmızda öğretilen ilim 
ve fenlerin J:ıangi kaynaklardan o
kutulduğu işi J/e uğraştım. Gör
düm ki bu kaynaklar tek sistem, 
tek kitap prensipine uygun değil· 
dir ve düzeltilme yoksunudur. 

Bilgisine güvenilir okutan bil. 
ginlerin de 'bunların esaslı olarak 
gözden geçirilmesini istediklerini 
öğrendim. Bir işte ıııman olanın 
sözüne önem vermek, ancak iste. 
diğini esaslı bir irdel süzgecinden 
geçirmek bilgiye saygısı olanlar 
için bir borçtur. Bu sebepledir ki 
güvenilir arkadaşlarımı buraya 
rağırdım. Bunlar bu dediğim iş ü
zerinde önemle çalı.'iıyorlar. 

Bu cevabında bakan, gazetele
rin doğru olmayan yorulan il
zerindeki duygularına çok er 
vermişti. İş alanında, her kıy
meti, kendi çevresinde faydalan .. 
dınnağı erge bilen bir bakan için 
bu sözler yalnız, asil bir arkadaş
lık duygusunun ilhamı değildi. Bu 
cevapta kültür işlerinin birer ba
ıarıcısı olacak her unsura özel 
kıymetini vermeğe çalışan ve bu
nun için kendinde geniş bir mesu· 
liyct duyan bir bakanın derin 
düşünüş kuvveti vardı • 

Bakanlık örgütündeki değişik· 
tikleri adlan ile öğrenmiştim. Kül
tür kurulunda da kimlerin çalışa· 
cağını okurlarımıza bildirmek ge
rekti; hemen sordum: 

- Kültür kurulunda kalanlar 
kimlerdir? Çekilenlerin yerlerine 
kimler geliyor? 

- Kültür kurulunda aslan iki 
iyelik açıktı. Bunlardan vekil ola
rak bulunan B. Sal/et daha önce 
f,.eondine başka bir iş verilmesini 

dilemi§ti. Yerlerinde bırakılanlar 
Başkan B. 1 hsan ve üye B. AJJ 

· Haydardır. Açık üyeliklere asıl o. 
Jarak §İmdilik lzmir kültür direk
törü B. Hikmet '.fürk getirilmiş
tir. 

B. Ankanm bu cevabı ile kül
tür kurulunun alacağı yeni yön 
aydınlanmıştı. Bakanlıkta kültür 
kurulunun nomal çalışmasından 
başka özel komisyonlara da esas
lı sorular verildiğini ve bunlar Ü· 
zerinde çal~ıldığım öğrenmiştik. 
Uzmanlarla kurulan bu komisyon
lar, yapılan geniş araştınnalan 
teknik bir yönden inceleyip karar 
altına alınacak şekle getirecekler
di. 

Bu cevabile bakan, kültür işle
rinde tutulacak yeni yolun ana 
çizgilerini aydınlattı. Okutma kay· 
naklarmm tek sistem ve tek kitap 
prensibine, uygunlaştırılması i· 
leriki kül tür çalışmalarının esası 
oluyordu. Ancak bu esastan sap
tanma alanına geçilirken uzman
ların sözlerine önem verilmekte
dir. 

Büy\jk Parti kurultayı geçen 
mayısta kültürümüz için yeni bir 
prensip koydu ve köy çocukları· 
mn ilk öğretim şeklini değiştirdi 
bunlar icin kısa zamanda pratik 
Jıayat için lüzumlu bİ!giyi verebi
lecek üç veya dört sömestrli köy 
okulları kurulması esası progra
ma girdi. 

Bu okullar, çocukları yüksek 
öğretim derecelerine hazırlayan 
ilk okullardan ayn olacaktır. Bu
ralarda çocukların daha olgun 
yaşta okumağa başlamaları ve er 
kumanın arasız devam etmesi ve 
bu işi devletin askerlik borcu gibi 
sıkı tutması gene programda ifa
de olunmuştur. 

Bay Saffet Arıkan, Kurultaya 
sunulan Parti programı taslağının 
hazırlanışında Parti genkurulu Ü· 
yesi olarak bulunmuştur. 

Kul'ultay asbaşkanı. B. Arı
kan, kurultayın onayladığı ulusal 
eğitim esaslarını bakan olarak 
saptamak ödevini almı§tt. 

Kültür bakanının, programda
ki köy okulları üzerinde öteden
beri çalıştığını da biliyorduk. Bu
nun üzerinde Ulus okuyucularmrn 
aydınlanmasında büyük değer var· 
dı, bunu geri bırakmryarak sor
dum: 

- Parti programında bir Ö· 
zenlik verilmesi göz önüne alınan 
köy okulları için ne hazırlıklar 
vardır? 

- Çok yerinde olan bu prog
ram maddesi ile ilk gündenberi il
gilendim. Ancak size şimdilik ke· 
sin bir karar söyliyebilecek sonu· 
ca varmış değilim. Bilirsiniz ki bö.y
le bütün bir kütleyi en çok İlgilen
diren İ§lerde, yapılacak şey, en in
ce parçasına varıncaya kadar na .. 
sıl yapılacağı düşünülmek; yapa· 
cağın yerine kendini koymak; ya
pılabilir olduğuna kandrktan son
ra karar ve emir vermektir. Bu .. 
nun içindir ki bakanlığın en önem
li olan bu işi ile bu yönden her an 
zihnimi yormaktayım. Ancak işin 
nasıl bir çerçeve içine alınmasın
da en çok fayda olduğunu kaba
taslak kestirdim. Gözettiğim a· 
maç,· köy okulu talebelerinin, 
Kemalist, yurtsever, uluscıl, birer 
fert; kamuğasıyı özel düşünce üs
tünde tutar ekonomik birer unsur 
olmasıdır. Bu amaca varmak için 
yeni bir program hazırlamak; var 
olanı bu programa uydurmak ge
rektir. Bunun kolay bir İ§ olmıya
cağını kestirirsiniz. Yalnız şunu 
söyliyeyim ki köy eğitiminde bü. 
tün devlet örgütlerinin, bakanlık· 
larm köylüden bilgi olarak ne İs· 
tedikleri ,' bu programın temeli o
lacaktır. Bakanlığa geldiğim gün· 
!erde bakan arkadaşlanma yaptı
ğım bu sorulara önemle hazırla
makta oldukları cevapları bekli
yorum. Bunlar gelince irdelene-
cek, hazırlık yapılacak; bu yıl işi
dir. Bunun içindir ki size kesin bir 
şey söyliyemem, demiştim. 1 

Kültür işlerinde bütün yurdu 
ilgilendiren konulardan biri de 

ULUS 

DIŞ 
İtalya - Habeşistan 

(B&fl 1. Jm:i aylada) 

yapmayı çolrtiıan kabul ederdi. 
Halbuki, busün babet imparato
ru, harbtan bahsediyor ve mem
leketi son damla kanına kadar 
savgayacağıoı .c>yliyor. 

İmparator, ancak böyle hare
kete yetki aldıiı içindir ki, bu tav
n takınmaktadır.» 

Roma, 30 (A.A.) - JtaJyan • 
habeş anlaşmazlığına bakmak için 
Uluslar Sosyetesi konseyinin ya~ 
pacağı toplantıdan bahseden Gi
ornale d'ltalia ıazetesi diyor ki: 

"Uluslar Sosyetesinin işe ka
rışmasını zorla kabul ettirmek ve 
bnunu doğru olduğunu göstermek 
için hak beraberliğinden ve arsı
ulusal ilgilerden bahsediliyor. 
Halbuki, bu beraberlik ilk önce 
tarih ve tüze bakımından var ol· 
malıdır~ Sonra, ltalya ile büyük. 
sömürge devletleri arasında görij- . 
len beraberlik ancak teoriktir. İn
giltere, Fransa ve Belçikamn, he· 
le lngiltere'nin, Versay'da ele ge· 
çirdikleri toprak ve sömürge ka
zançlarını bir tarafa bırakalım, 
- Versay' da ltalya'nm eline hemen 
hemen hiç bir 9ey geçmemiştir -
işin esasını ele alalmı: Kendi top
rağında aslında demir ve kömür· 
den çok zengin bulunan ve nüfu
su da italyanmkinden biraz fazla 
olan lngiltere'nin, dominyonlar-

. dan başka yedi buçuk milyon kilo
metre murabbaı ıömürge~i ve 62 
milyon kadar da ıömürge halkı 
vardır. Gene kendi toprağında kö
mür ve demir Ye potastan zengin 
olan ve ni:fusu ise italyAnrnkin
den az bulunan Franaanm da 12 
milyon kilometre murabbaı sö
mürgesi ve 65 milyon kadar da 
sömÜTga hal1ııt wardu. Veriınaiz :ve 
dağlık bir ana toprağı bulunan 1~ 
ta1yanın iıe büyük bir parçası çöl 
olan iki buçuk milyon l:ilometre 
murabbaı sömürgesi ve iki buçuk 
milyon da sömürge halkı vardır. 
Bundan ba.,ka lngiltere, domİn· 
yonları ile dünyanın en büyük par
çuını kontrolu altında bulundu· 
ruyor ve buraların kapılarını ya. 
hancı J?Öçmenlere ve tecimlere ka
pamış bulunuyor. 

Varlığı eeaaen kesin olmıyan 
bir Uluslar Sosyetesinin bufrlin or
tada bulunuşu uluslar tarihinde 
biribirlerinden ayn iki zaman ve 

iki ahlak yaratamaz. Uluslar so:;., :?· 

te.si ulusları hareketsiz bırakmak 
savasında olamaz. Uluslar Sosye. 
teıini böyle bir saval\ı tabiata, ta
rihe kartıdır. lıte uluslar sasyete
sinin ke1-ip ata.cağı mesele budur, 
yoksa bir takım akıl öğretmenle. 
rinin habet imparatoruna ileri sür· 
mesini perde arkaıınden fısılda. 

smaçlardır. Bunun üzerinde her 
zaman birçok şeyler söylenir. Öğ·
retmenleri suçlu çıkaranlar olur, 
çocuklar çalışmıyor denilir. Usul
lere itiraz edilir. Bu bir yığın fi. 
kir arasında tek birleşilen nokta, 
on bini aşan çocuğun her yıl en iyi 
bir sınamaya irişmesidir. 

Yeni Kültür Bakanının smaç
lanmız üzerinde duracağından 
şüphe etmemijtim. Sordum: 

- Smaç öğreneğinde, numara· 
lannda değişiklik yapılacağı ha .. 
beri doğru mudur? 

- Evet. bunlarda degişiklik. 
yapılmasında sakınacak bir şey 
görmüyor ve /ayda umuyorum. 
Kaldı ki ben /azla olarak smaç 
sorularımn, talebenin kapasitesi 
göz önüne almarak buradan gön
derilmesinde,- birinci ikinci ve ge
nel srnaçlara ve öğretmeninin 
talebesine ders yılında yoklama
sına ayrı ayrı kıymet vermek 
lüzumuna da kanrğım. 

Kültür bakanına teşekkür ede
rek ayrılırken içimde ulusal eği
tim üzerinde alınan yeni kararla
rın aydınlık ve diri heyecanı var-
dı. ~ * :f. 

HABERLER 
dıkları paktın şu veya bu madde
sinin yeritilmesi değildir.» 

Hubeş p<ıra.1Cının suğlamlığı irin 
Adisababa, 30 (A.A.) - Habe! im

paratoru, bir şölen rrasmda, finans uz. 
manları ve tecimenlerlc görüşmü§tÜr. 

Taler • habeş parası meselesiJc ülkenin 
ekonomik kapasitesi isi. görüşmelerin e
sa~r idi 

HB. Eden - Laval görüımesi 
Paris, 30 (A.A.) - B. Eden, bugün 

saat 19. da B. Laval ile görüşecektir. 

Cenevre yolculuğunu beraber yapmala
rı ihtimali vardrr. 

Fransız salkuru arasında dr§ işleri 
bakanlrğı süre! sekreteri B. Alescis Le
ger, B. Lavalin özel bürosu şefi B. Ra
chat ile sıyasal büro şefi ve uluslar ıoıı. 
yetesi uzmanı B. Massigli de bulunmak
tadır. 

Ad~sababa. 30 ( A .A.) - Habeşistan

da doğmuş ve habcş orduşuna girmiş o
lan 47 ermeni, dün imparator tarafın· 
dan kab\11 edilmislerdir. · 

Pransa. Smtvılisinde tedbir 
alı)or 

Paris, 30 (A.A.) - Htiıklimet. ital • 
yan - habeş harbı başlarsa smrrda çık
ması ihtimali olan karışıkhldann önil
nU almak için fransız Somahsındeld 

garnizonları çoğaltmağa karar vermis
tir. Somaliye hava kuvvetleri de yolla
mıc:ı ktır. 

l wlyarı lwrp t.:emileri (ağrıldı . 
Paris, 30 (A.A.) - Bir fıansız tel

graf ajansı, bazı doğu limanlarını göret 
etmekte olan İtalyan harb gemilerinin 
geri çağmldıklarmı bildirmektedir. 

Gemiler, İtalyaya doğru hareket et
mişl~rdir. 

Polonyrmın delege•İ 
Varvoşa, 30 (A.A.) - Dtf bakanlı· 

ğı sryasal işler.i yar direktöril B. Gla· 
-ıadovski konseyin Usnomal toplantrsın
ca hazır bulunmak ilzere Ceneweye ha
rellet etmiştir. 

Polonya, bu top);ı:mda yalnız süel 
delegesi tarafından oruntaMcaktrr. 

Oıı üçler komiteBinin raporu 
Cenevre, 30 (A.A.) - Uluslar SO'>· 

yetesi konseyi tarafından, Cenevre a11d. 
laşması hükümlerini, birce güvenliği 
düzenlemek hususunda daha etgill yap· 
manın yollarını araştırma.ğa mem.ır e· 
dilen 13 ler komit .. si işlerini bitit"'1iŞ· 
tir. 

Komite, tUreeilet ve ekonomistler
den kurulu ikinci derecedeki kumi•ele
rin raporlarmı okıırnuş, fakat yapılan Ö• 

neıgeleri daha dc"iı1leştirmed~n şinı3i
lik kabul etmemiştir. 

Komite kendi başkanlığında bulunan 
eski Portekiz dış bakanını, uluslar sos· 
yetesi genel sekreterile gör\lfüp, silah 
yapımı için gereken ilk maddeler mese
lesini inceleyecek olan uzmanları seç
meğe memur etmiştir. 

Bu uzmanlar, ilgili ülkenin ekono
misini ciddiğ surette sarsmaksızın, han· 
gi ilk maddeler teciminin yasak edile
bileceğini kestireceklerdir. 

Görülüyor ki, 13 ler komiteeinde o-. 

runtıyan devletlerden her biri, italyan
habt!ş davasından doğan arsıu1U8a1 kir· 
çinmrden ötürü, muhtemel tavsiyeleri 
hakkı!'lda hiçbir şey söylemek istemi
yorlar. 

B. E<len Parise lıaı·ekeı etti 
Londra, 30 (A.A.) - B. Eden, h3· 

va yolu ile Parise hareket etmiştir. B. 
Edenin hareketinden önce, inıiliz hU
kUmeti, uluslar sosyetesi konseyi top
lantısında yürünecek yo111ar hakkında 
hiçbir karar almı§ değildir. 

Bu husustaki kararları konseyin 
kendisi alacaktır. Fakat Lendrada La
val - Eden konuşmalarırıın, İngiltere ve 
Fransaya, konsey toplantısında takına
cakları durum hakkında bir uıla~a a· 
lam bulmak imkanını vcrecefi düşünül
mektedir. 

Bakanlar kurıtlunda 8. 
LavaU.n diyevi 

Paris, 30 (A.A.) - Cumur ba im· 
nmın başkanlığı attmda toplanan h'l· 

kanlar kurulunda B. Lava], uluslar sos· 
yeıcsinde Fcansayı ornntaklayacak olan 
delegenin ingiliz dostluğu ile İtalyan 

dostluğunu bozmamak, uluslar c;osyete. 
sine karşı yükcnlerine -saygı göstermek 
ve bu sosyetenin vahim bir buhrana dii'i· 
mesinin önüne geçmek kaygıısu ile ha
!'eket edet'"ğini ve bir uzlaştırma yoJu 
eüdeceğini söylemiştir. 

lı."ı r re 1Uru/i,;;tmulu Habt·~i."ttm
dnn yana !f.(i)steriler 

Lonclra, 30 (A.A.) - Taymisin Kal· 
küt:t aytarı gazetesine bildiriyor: 

Kalkütada müs1ümanlarla hindular 
büyük bir toplantı yapmışlardır. Veri· 
1en söylevlerde ftnlyanm Habeşistana 
karşr takmdrğr durum ve emperyalist 
clevletlcrin rlurıımları takbih edilmiştir. 

Londra, 30 (A.A.) - Times gazete• 
sinin İskenderiye uytarı, Mısır balkı· 

nm Habeşistandan yana yaptıkları dost· 
luk gösterilerini ,Y.azmakta<lır Kopt 
Pratik °'Habeşiı;tana karşı duıyula11 dost· 
)uğun gösterilmesi için almacak ted· 
birleri görüşmek üzere cemaat konseyi~ 

ni otplantıya çağrrmı!itır. 

Genç müslüman birliği, Kopt'lar ve 
müslüm.:ı.nların da girdiği büyıik bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda bir 
de Habeşistan egemenliği komisyonu· 
nun kurulması görüşülmüştür. Öte 
yandan yerli piyasalardaki arpa fiatla-. 
rmın yükselmesinin itaJyan alımların• 

dan ileri geldiği söylenmektedir. Bu 
yükselme, rekolteleri bitmek üztre bu· 
Junan mısırlıları korkuya düşUrmiiştUr. 
Mısır yakında yük~ek fiatlarla arpa al· 
mak zorunda kalacaktır. 

Habeş imparatoru Kapum 
subay getirtiyor 

Kap, 30 (A.A.) - Royter ajanın 
bildiriyor: 

Habe, imparatoru Kap'taki orunta .. 
ğına bir telgraf çekerek hemen beyaz 
ırktan ve talim görmüş kura efradın .. 

dan bir miktar göndermesini istemiştir. 
İmparator bunları habet ordusunda su• 
ba.y olarak kullanacaktır. Oruntak bu 
subaylann gereçlerini sağlamak ve ken• 
dilerini uçakla Habeş.istana göndermek 
için gereken bütün tedbirleri almıştır. 

Pariı, 30 (A.A.) - B. Lava), lngil
tere elçisi B. Clarkı kabul etmiştir. 

Dış bakanı öğleden sonra B. Edeni 
kabul edecektir. 

Trablustt.ıki İtalyan a."kerleri 
Londra, 30 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesinin Kahire aytarmın öğrendiği· 
ne göre, Trablustaki İtalyan kuvvetleri 
Habeşistana yollanmıştır. 

İtalyan hükümeti Eritrede iş kamP"' 
lar:ı kurmak için trabluslu arabları top• 
lamaktadır. 

F'R ANSA'DA: 

Kral Aleksandrın i>lümiin;;,. 
suçluları 

Marsilya, 30 (A.A.) - Kral Alek~ 
sandrr öldürmekten suçlu Ustaşiler 
davasının sorgu kısım bitmiştir. Duruş• 
manın gelecek ilk teşrinde Buş dü Ron 
ceza hakyerinde yapılacağı sanılıyor. 

Fransuda yeni /inansal tedbirle• 
Paris, 30 (A.A.) - Kabinenin son 

toplantısında ekonomik durumu düzelt• 
mek üzere bazı kanunların incelenmesi• 
le uğraştığı sanılmaktadır. 

Bu kanunlar, ağustos başında ve lra· 
rarnaıne şeklinde yayılacaktır. 

Bu arada ispirto, şeker ve şarap fi .. 
yatlarının itıdirilmesi meselesi de var• 
dır. 

Bu kararnamelerden bir kısmının. 
cumur başkanı tarafından bugün imza 
edilmesi ihtimal içindedir. 

Kiiôil.· anla~ma kon.oı,•yi 
toplanıyor 

Bükreş, 30 (A.A.) - Küçük anlaş· 

1 

ma konseyi toplantıları 29 ağustosta 
Yl1goslavya'da Bled'de yapılacaktır. 

(Dış haberlerimi~in deımmı 5. 
inci ımyr/rtmı:.dadır) 



Gene Ankaranın ev 
buhranı hakkında 

Dlakü sayımızda gılı.an ve Aa
kıua'da ev kiralarının yüks~kf ii!• 
ilea babseda yazımı• bıf!tdik· 
te• ~a lstanbul ga~eteleniıdea 
bii#ılt.• aynı lıonuyu ele alan bit 
~ ••lıtobııp rastıadık. 

A.alıara'da Jıyıulıu igin devlet 
ıaralıadan yeniden evlet yaptırıl· 
masını!J doğru olmıyacağım söy
liyen bu yazı, iddiasını ispat için 
§U sebebleri ileri sürüyor: 

1-Bu yüzden Ankara' da meı· 
ken kiralan düıecek, tasarruf et· 
~i parayı Ankara toprağına ya
tmnıt olan birçok yurddaş zara
ra girecektir. Ankarada ~rsa ve 
yapı bedelleri pahalıdır, kıra pa· 
bahhpun asıl sebebi de budur. 

2 _ Bu kurağlar yapılırken 
yapdarda çalıpnlar için ıenit bir 
it oylumu açılacak, fakat öndan 
IOlll'aki yıllarda yapı itleri birden-
bire duracaktır. 

3 _ tıyarlar için yapdacak a· 
partmanlar Yenişehir'de devlet 
mahallesinin yan tarafmda ayn· 
,__ __... pddıktan sonra ıeh· 
~ y.-ue ya hali olduğu 
nn bugtinkU ~ok sokaklar· 
Jibi kalacak ve bırç ık ö
&a göze çarpan boşluklar art 
ıel girişimlerle doldurutamıya· 

caktır. • _, a 
Şimdi biz de bu ltıra~ar ze-

rinde birer birer dii§lJnelim: 
ı - Mesken kiralarının di1§!11e

siyle ev sahiblerinin zarara gıre
cefl meydandadır. Ancak bunun 
bir haksızlık doğurup doğurmıy•· 
cıtğ11J1 ıuqtırmamız gerekir. He
men ıunu söyliyelim ki Ankara
nın, yapılışı yedi seki~ seneyi ge
~en kurallarının bepsı artık amor
ti edilmiştir. 11 esken kiralarının 
yapı liatlarılı• nlsbetl dlJnyamn 
big bir yerinde Ankarada o/dulu 
luıdıu S§ltı değildir. Biz, Ankara
da bef veya altı yılda ku::ağının 
blJıüa harcasını kiradan almış ev 

'/l'lsft~~ 
;.: IJllJ titaya çıkan bir tJV nn .... 
ra'da beş bin liraya çıkıyorsa, An
'Jcara'daki bu evin lstanbuldakine 
bakarak kirası da 5/ 4 nisbetini 
geçmemelidir. Halbuki hal böyle 
değildir. Ankara'da ev kiraları ls
t&flbula bakarak iki kattan ve bat· 
ta Jerlne göre iJç kattan fazladır. 
Eğet yeni yapılacak işyar evlerin. 
den &anra Ankıua'da kiralar Is· 
tanbuldakindea de aşağı düşerse 
ancak o zaman Ankara ev sabib
lerinin hakikiğ bir zarara uğra: 
dıldan ileri sOrülebilir. Halbuki 
bu tehlike yoktur. Kiralar gene 
lstaabala bakarak halli bir üstDn
llJk gösterecektir. 

Anhra'da mesken kiralan 
ylJkseldiğinin asıl se.bebi arsa ve 
yapı bedellerinin pabalılıtı oldli· 
fa dlfiacesine gelince, bıı, biç_ de 
doğra defitcUr. Ekonominin en 
6asit iarallatından biri de, liatı, 
1nbl., olmıyan yerde "an ve ta
lep,, kanununaıı tayl'! • eCti_l~dit. 
'4rsa Vf yapı bede/len ıstediği ka
dar ,,.balı olsuıı. eğet taleb bir
deabhe ortadan blkana, bu kira
ların iorkunç bit inişe atradığını 
g8rmes miyiz' • 

2 _ Bu yeni qyıu evlenaln 
yaptmlması gdecelc senelerde ya-
111 galıımalarını biisblitOn durdu· 
raC4k tleiUdir. Ankara bit blJklJ.. 
met merked f)ltlutuaa göre· ve 
1'ele Ankaranın gevresinl doldur
mak 111y•ası da gildlUIJnee •yıl· 
flan yıla niilan MtlfCIJktıı. Şa bal 
tle hdıikB niJlıısa g8re yaptlacıdr 
lııuaf.ların yarın gene yetmiyirek 
tekrar ev yapılmasına dt!IVIUii edl· 
lecelf meydandadır. lstubrıl• lla
.,mı:, 6By1Jk bir ib:ac! ~olan 
111 feblıde yapı iılerının canl~lılı· 
18 bllf tlevam 'lıttiğinl 6Örmıyor 
maya] 

I - lıyar t!Nleri • bilmem ne
ilen yaar buna apartımanları dl-

Dünkü 
lstanbul gazeteleri 
Baıyazdarmda ne 

diyorlar? 

KURUN daki blfYUl• 

sıada B. Asım 
U11, lagilten .,.. FraaU111n babeı ifi 
bı'fr.mda .,yua1arını laceliydrek bu
nu Anadolu lıatbı snalarındakl lngiliz 
- F'aıws ulqmazlıiına beasetiyor 
ve bunun balıklnda bir Fransız guete
siaia yaztlıiı yuıları naklediyor. 

da Zaman im-ZAMAN 
salı ve ''Para

yı korumalı için" bqlıiı altındaki ya
zıda Fransam11 son samanlarda bildce
delıi açık yazandea geçirdiği bubran
d•n bahsedilmekte ve deallmelctedir lci: 

.,_ FranUnm pçlrdiğl blldce buh· 
ruunı bls de btly6k bir dıkkatle takib 
etmeUyU. Vakıa bizim büdcemiıin mu
vuetıell olmaama ber vakit dikkat edi· 
yorus. Bi1h111a bugüne kadar paramı
•JD l•tikrarını f&yanı takdir bir sebat
la muhafaza ettik. Bundan sonra için 
de tuarruf a ne kadar rlayet edenek, 
Pransanın geçirdiği gibi buhranlarclan 
o nilıbette bide kalacağmııs ve bele 
demir gibi uflam olan paramız en 
ufak bir aanmtıya bUe maruz bırak· 

mıyacağımıı muhakkaktır. Para istik· 
ran, bele bizim gibi lktnadt ve mali 
kunetleri mab4ut olan memleketler 

Jçin, en 1Uzumlu bir esutıt. Bu elllfı 
ıimdlye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da mubafua için devletçe de, 
mUletçe de ne kadar gayret aarfetsek 

0 kadar bayırlı bir it görmüş oluruz . ., 

Cumhuriyet 
te, B. Yu· 
DU.S Nadiı 

A vusturyadan Ye A vusturyanın bugiin
ki ballndea bahsederek bu bali üe A
vwsturyanın yaşamasını imkan olmadı· 
ğıaı yazmakta ve biricik çare olarak 
alman A Pusturyanrn Almanyayı, yani 
yukarıdaki bayllk alman yılının &'.a
tılması lbımdıt, demektedir. 

-basQQıe 
Zoquldalr.• (A.A) - IKi 

birliii tarafından yapılmaaına ka
rar Yerilen 60 yataklı haıta yurdu-

nun dün temel atana töreni yapıldı. 
hükümet ve parti büyükleriyle 
mağden itçileri bulundu. Mal • 
den itÇisi ve ayleainin paraaız ba· 
lulmalann- •ahıuı olan bu baıta
nenia ppılmaun Havza İtçileri • 
....._.da deriJI bir aeYİnç uyan • 
dll'llllftır. 

yor, yapılması konuıulaa apartı· 
man değil evdir - topla bir yerde 
ve buglJnH yapı b61gelerinin dı
şında kurulursa. ileri siJriUen iti· 
raz haklı olat:aktır. 

G•rçekten, Ankara için, artık 
d.rşa dotnı tetıi§lemektense ıeJı. 
ıin lt;lntlekl mJktarı çok fazla bof
lrıilan doldurmak büyiJlı bir lbti-.. 
yaçtır. 

lıyar evlerinin toplu ve bir ara. 
da yapılması ba ybden mahzurla 
olacaktır. Ba evlerin, ıeb • 
tin b81g~letlnl blribirladea ayıran 
boflulılıuı doldıaacalı surette ya
pılması çarelerini aramalıyıs. 

F. R. Atay.. bir yuısında bu 
iıııÜ#u dofurııcalı çok pratik bit 
tavsiyede bulaamuıtıı, anaların 
lizeriade ev yapılması için sablb· 
/erine ild yıl miJhlet vermek, bıı 
middetten sonra MI• bOf kalan 
blJtfJn arslan uygun liatlaıl• is
timlak ..... lıyar evlerinin ay
n ayn yerine yapılması devlete 
tlaba pahalıya malolsa bile Anta
tanın ga.11/li bdımındaıı bu laz
lalılctaa çelcinllmemelitlir. Her
baltle Ankaraaın eV ve lcira me
selel.,lni ele alarak mun boyla 
inceleyecek ve bir sonuca bafla
yacal 8zel bit lıomisyo11un galıf-
m.,• r.,Iam01 bu yolda atılmıı 
ilk aıl1D2 olacalıtıt. 

Yqar NABi 

• 
iÇ HABERLER 

ISTANBUL T8LEFONLAIU .. ,,, 

İstanbul tecim ve tahıl 
borsasında 

lstanbu111 JO - Bqün · lstan
bul tecim ve tahıl horsası tecim 
kutulu seçimi yapıldı. Oylar yarın 
ayrılacaktır. 

İstanbul limanında 
ucuz tarife 

lstanbul, JO - Liman yöneti
mi limandaki yükletme ve boşalt
ma tarilesinl yeniden incelemeye 
başladı. Tarife ucuzlatılacaktır. 

Romanya salkunma 
şölen 

lstanbul, JO - Yaş meyva ve 
sebzel~rimizln Romanya yo/11. ile 
Orta A vrupaya gönderilmesi için 
incelemeler yapmalc here topla
nan kuruldalıi Romen dele•eleri 
ıereliııe. tiirlc tecim 04ası biıglln 
lstBDbalkhıpte 6/r iifle yemefi 
verdi. YemH:te BIJkreş elçimiz B. 
Hamtlullah Sapbi Tantıöver ile 
Romany&?Jın Ankara elçisi ve ls
tanbul konsolosu bulundular. Ye
mekte dış İflet bakanlıtı genel 
sekreteri B. Numan Rilat Mene
menciofla bit söylev verdi. Ro
men elçisi cevap verdi. 

Kadıköy su sosyetesinin 
alınması 

lstanbul,30-Kadıköy .st.t sosy, 
tesinin satın alınması için incele. 
melere ba§landı. 

Esnaf bankasında 

Bigada yangın 
130 ev, 50 dükkan yandı 

Çan•kble, 30 (A.A) - Dün 
eaat 19.30 da Bip kal&buında 
barut Ye patlap:ı maddeler diik
kinmdan bir yanpa çdunıttır. 
Yangın 130 ev n elli diikklo 
yandıktan aonra a&aclüriilebilmit· 
tir. 

Yangın haberi ahnrr alaunaz 
ilbay vekili ile prbaJ bir arozöz
le hemen Bigaya ıitmittit. Saat 
23 e doiru zorlukla yanımm 6 
nüne ıeçilmiı ve aabahm ilçiln • 
de ateı tamamen aöndüriilmüttUr. 
Yanımın aöndürülmeıi için Gü
na.n ve Baldueirden de arozlzler 
ıelmittir. 

Yanpn bakkmda ıerçin J& 
pılmaktaclır. ŞimdiJe kadar ka · 
ırt olduiu hakkmcla hiç bir kand 
)'Oktur. 

Yanımda inu•• b11b olma
ıaqtır. Açıkta kalanlar otellere 
n hüyiik binalara J~rlettirilmit
tlr. Yiyecekleri için de tedbirler 
almmaktadtt. 

İstanbul telefon 
• 

sosyetesı 
lıtan1Md telefon .oayeteal it • 

leri afuatoa aonanda hüldlmete 
ıeçmit -bulunacaktır. Telefonlar 
hükümetçe yönetllmeie bqlant · 
lmca difer hatlarda olduiu ıihi 
lotanbul içi konutma Ü"!l'etinin 
indirilmeai de muhtemeldir. 

••• 
Ankara yoluyla bütün merkez-

1,rle konupcak olan Zongutd ak 
telefona &nGmUzdeld ayın aonta • 
rmda itletmeye açılacaktır. Bu hat 
ta Zon«Uldak - Ankara araaın
da bir lira ve Zonguldaktan di • 
~r J8rlerle k0Daflll4aiu umaa

_.,,.. .......... ~W•1f··t.w w 1aga•1f1a. ~ 

Üniversite~ bina 
lstanbal, 30- Onwersite ede

biyat ve len laldJ/teti ukasındaki 
bin:ı inlvenlteye verilmiıtir. Bu
rada finiversite talelloleıl için bir 
yurd yapılacaktır. 

Osküdar tramvayı 
lstanbul, 30 - Üskildar tram

vayı Kadılc6ylind!n Gazhaneye 
katlar uzatılacak Bostancı • Suatll
ye arası tla çifte hat olacaktı~ 

Halkeviınizin 
Verimli ç~lışnlalan 
Halke•leri merbai Ankara 

baUanın ldiltUrc.e fardaJanmuı 
için c;ok iri itler ıönnektedir. 

DündealJeri Halkm ile et • 
nolraf,a _..., V4ımdaki me)P· 
dan bir açık aliıema ht.line ı• -
tiril~. 
Geceler& ....... menlleketimbi il· 
ailendlnlt .eçia fllhnler rs.teril· 
mektedir. Ea 1Dft uramlardaıa ge
len ,hterc• .... 9'hir PUUla -
nna s•len Yf1G1er he, -"tam IJu. 
raci' toolallacalc \u fUimleri sey. 
recliyN'lar. M•.Mnln temall ku
rulu Deride ..- ha aç1k alanda 
ti1atro piJelleri de •erecektir. 

HalkeYlerl merlrezl A.nkarada 
bulma , .... ısh l'lllll'ltft kendile
rine kola;t.War ıl•t•rerelc eYde p........... •• ut.al de~e 
ait yem •eiler menla.,. ıetinne 
lerinl ....... im.dır. 30 •luatot· 
ta HalkniPde t,tr utku ser~iıt a • 
çılM"ldlr• Sergide iN ta1tlo,Ar1a 
timdive bclar ftleYdan~ getiril • 
•it olan utiaeal utla.•lannuzı ıa... 
teren tablola" ı&aterilecelctir. 

Telefon ücretlerinin 
ucuzlaması 

Poıta Ye Telıraf genel direk • 
törlü,U bütün telefon hatlan ü • 
zerinde incelemeler yaptırmakta
dır. incelemeler bittikten ve Ba • 
11ndırlık Bakam Ba1 Ali Çetin • 
kaya Ankaraya döndüktea IODl'a 

telefon ücretlerinia iadirilmeai iti 
bir karara bailanecaktır. 

Fizyoloji kongresine 
giden salgrtmuZ 

Moskova'da 
Moakova, 30 (A~> - Pıo • 

fesör Kemal Ceu ............. 
daki arambal fiQoloji -.... • 
ıinde bulanacak ti.irk 1&lptı dün 
baraya plmiftlr. 

Ankara nüfus direktöril-
•• • • nun gezısı 

Ankara aüfua 4irektarfl Ba1 
Kbım yakın klylerdeki niifua it
lerini iı-.:elemek tizere bir ıeaiye 
çıkmıtbr. 

Numarasız arabalar 
Uta,. abdaaı dia ~ • 

beri ıehir içinde numata at.adan 
....... ve it yapan araı.&lan :ra· 
kalamata ve 4aaldai1nda ıerçia 
Japmala batlamqbr. 

Sıtma kursu 
Sıma kanunu senllnce ilet 

JJI siiel Ye airil dOktorlamnıa iç• 
A!llUl& Sıtma eattitiitflnde .,.nıl· 
makta otan kwM 1Mı ,.ı 14 \irin • 
cite,rt,.de açılacak •e bet ltafta 
•Urecelctir. 

Menşe şahadetnameleri, 

harcı 
A n B ...,.tli 1De11f8 taha 

detnameleri, telr tele bir phad6' 
name olma11 dolaJ•iJle. plma 
A. i~etUıinden riu luftı ....__ 
rak B itaretUıinden hue alma. 
ma11 Gümrük ve T ekitl• BakU
hfır.c:a Uıililere bildirilmitti". 

Pulsuz veya eksik pullu 
kiğıdlarm cezası 

Muhuebe cla)Teleriace b..
lanarak alacak .-hibl.n.e U.. • 
l••tmlaa pulau• veya ebik .... 
ödeme emirleri,le 8teld _.,,,, 
katullannm pat •e pua caala 
nnm aaiı•manlardaa a1 ...... 
kararlaşhl'tlm1t Te ~ Pi • 
nanı Babnlrtmca il ........ 
rilmittir. 

Türkiye baş pehlivanmı 
seçme gilret1eri 

Çocü Eairpme Karama .. • 
nel merkezince tertib edilmalM 
olan Türkiye bat pehlwumı .... 
me tUt'etleri l ildacitetria• ,..,. 
karada ,.eni StadJ01Dtla ,....... 
e&ktfl'. 

Bat pehliftftlıtı lrmm• 1 • 
l'e."1111 -para ile ltirlilcte Wr ..... 
d:.lya •erilecektir. Biitla TlllW • 
ye pehlivanlan bu s&r. ~ 
hdır. . 

tık öğı enim genel 
direktör vekili 

ilk öfrenim seael diıaldılrll • 
IU ve1cilliiifle okul ma..I dtnk
töril 8. l.mail Hakin ........ 

Altmcı ulusal hekimler 
kurultayı 

7hliiacitetriatt:JS•Am· 
rada altıncı ulual tiiri-. •+m • 
ler kurultayı toplewalctmr • ...._ 
ela kODllfUlacak konular ile "-' 
lan ha.urlıyan raportlrler ........ 
dır: 

A) Romatiama 
ı - Speairdc intani ~ 
(0. profee8r doktor T_. 

Sağlam ve 81retmen ...._, M
dGlkadir LGtfi) 

2 - Miimnla romatlsmaları 
(0. Pl'Ofe6 doktıor Fraak w 

doçent doktor Adi ı...t) 
3 - Marad taıı .. ı (0. ,.. 

foıör doktor Ot.emdOI• 9e .-.. 
E,..ar d.oktor H. Seclad) 

8) Tobllm.omiı 
t - Alkolbm meael.ı, 

CO. profeaar dolctor •-
Uıman, profealr Fabreddia ıt. • 
rim) 

2 - Batlca tODint.ı 
(Ölretmen doktor "*-- Ş.. 

kir, doktor Şiilcril YuMlf) 
3 - Adll tıbbi tobimuiı 

(Pl'Ofotör doktor Mutafa a. 
rullah, d*tor Ahmed Silml) 

Klh'Ulta1 ü19lert lÇia l>e.t.t 
Deiniryollan ft ~ ,.. • 
yeteal ile Denis,.tlara ~fi. 
netpii ftpQl'IUiftda JGSt1e 90 • 
cUZhik ,_ ........ H• jwl ot• 
tı tllH ftilftilta,a 400 • IOO dot. 
tıoraınueun ıeleceli umuhit•.kta • 
dır. Saflık ve SoıYal Ya,dnn Ba. 
kanlın Gvelere bir rn:aet haaw • 
latmaktadtr. Toputılar ~lko. 
Yinele olacak ve o ıilnlwde e• 11-
nemaımda aa«tltta Ye fenne ntr 

ff11mler aa.terileeelctl ... lhnden ... 
ka Serıie•inde bllvö\ Mi talWı 
ıerrfal &ç111lcakt... 8\P'MI• ..... 
'•\etin YerU q.ilt\ ı..-ıel, hallaa 
''""t,.,ı lroruvacak teAhter lçla 
llFİsler Ye bltartma levhalar ft 

~•imler •1',terileee~ir. ~ ...... le 
"1İU tti'"fıe~tdir. 

l 



SAYIFA 4 

Ha eş sınırı d o 
mektublar 

1'1r•enin sucı ıltmyı Generul de 
Hono ile bir giirii§me 

Musavva 1 yanıma gelen bir &Ubay 
bir gün sonra general Bono'nun emri
me bir otomobil vereceğini ve benim 
bununla Eritre'nin merkezi olan As
nmra'ya gidebileceğimi söyledi. 

Akşam üzeri kıyıdaki sıtmalr kmav, 
bir kabus gibi görünüyordu. 

Ay ışığı altında gemi boşalıyordu. 
Siyahlarla beyazlar durup dinlenmek-
8İzin çalışıyorlardı. 

Yığılan ·ümelere dikkatlice ıbaktım: 
bunlar çimento çuvalları ve tahta yığın· 
Jarr idi. Birçok dikenli tel kangalları, 
petrol varilleri boşlukta kmlmı oyun· 
caklar gibi görünüyordu. 

Havasında binlerce sineklerin uçuş· 
t.uğu sıcak esen bir rüzgarın ağzınıza, 
burnunuza ılık ve tuzlu bir toz doldur
dı..ğu şehirde umulmaz ve inanılmaz bir 
'l'talyan heyecanı vardı. 

Yarı bellerine kadar çıplak ve yüz
kr-i adamakıllı yağızlaşmış askerler 
~ytanlar gibi çalışıyorlardı. Kafaların
da tek bir şey vardı: Sinyor Musolini· 
nin kendilerine a ılamış olduğu heye
can. 

Neferlere sordum: 
- Bütün bu çalı malar niçin? 
- 9'ömürgeyi örgütleyebilmek için .. 
- Peki bütiın bu gereçler, bu süel 

r:~ya? 

- Gumın birinde ihtiyaç olursa 
dıye .. 

Zift varillerinden !birisini yuvarlı-
yan bır nefere sordum: 

- Bu ne olacak? 

- Yol yapmak için .. 
Bu ödevde bir şeref yoktu; f.akat as

kerler aslanlar gibi çalışıyordu. 
Gemiye döndüm. Orada da koyu 

ıcnkli vücudları terle parıldayan yerli· 
lcr bo} una yiik taşıyorlardı. 

Karaya çıkan askerleri taşıyacak va
sıtalar yoktu. Bunları 500 mil uzakta 
ve:. 7500 ayak yüksekliğinde olan As
mara'ya götürecek ne kamyon, ne de 
tren vardı. lakat onlar aldırış etmeden 
yürüyorlardı. Mızıka çalıyor, bayrak· 
lar dalgalanıyordu. 

Sabahın yedisinde beni Asmara'ya 
götürecek otomobil geldi. 

Hava sıcak, güneş yakıcı, tozlar bu
naltıcı. Yola düzeldik. YUkselmeğe 

başladık 

Kayalıklarda birçok siyahlar, yol 
yapınak için taş kırmakla uğraşıyorlar
dı Çekiçler habire kalkıp iniyordu. Si
yahların arasında bir takım italyan iş
tıiz.leri de is bulmuşlardı. 

Yolda birkaç defa sUel taşıma vası
t larına yol vermek için durakladık. 

Her tarafta yapıcılık vardı; herkes 
görünmez bir kuvvetten hız alarak du· 
•P dinlenmeden çalıgıyordu. Bunun 
arkasında ne vardı? 

Herhalde bu sorunun cevabını As
maı:a'ya varınca alabilecektim. 

Eritre'nin merkezi olan Asmara 
pembe yolları, sarı sıvalı evleri, gürUl
tiileri patırdılariyle güneş altında bir 
yakut gibi parlıyordu. 

Ufak bir kasaba olan Asmara'nın hal
kı eskiden pek durgundu; fakat bunla
rın birdenbire canlanmalan çok kolay 
olmuştur. 

Bugün ise bütün şeihr, bir kışla ha
lini almış gibidir. Aşağı yukarı, bütün 
evler bir askeri kıtanm emri altındadır. 

Okullar, hastane olarak kullanılı

yor, bütün dayrelerin, kahvelerin, hatta 
kiliselerin balkonlarında askerlerin do
laştığını görüyorsunuz. 

Havada sürekli olarak yürüyen a
damların ayak sesleriyle çocukların 

lıaykmşmaları duyuluyor. 
Siyah bir oda hizmetçisi oteldeki O· 

damın kapısını vurarak bir me,ktub ge
tırdi. Süel ilbay Gen de Bono o gün 
öğleden sonra beni bekliyordu. 

-Bu general 1920 de ilk siyah gömlek
liler örgütünü kurmuştu ve Musolini 
Ue Romaya doğru yürüyen Kuadriyom
virat'm ileri gelenlerindendi. Ondan 
sonra kendisi Trablus ilbaylığma atan
mış, daha sonra İtalyanın sömürgeler 
b:>kanı olmustu. 

Şimdi Gen de Bono İtalyan Eritre 

Yazan: M arsel Prat 

...e Soınali'smdeki bütün kara ve deniz 
kuvvetlerinin başkamutanıdır. 

Generalin oturduğu evi bilmiyor
dum. Fakat ziyanı yoktu. Burada her
kes bir tek yöne doğru gidiyor. Ben de 
l:alabahğa katılıp ilerledim ve komuta· 
nın sarayına vardım. Burası çiçeklerle 
dolu bir bahçenin ortasında bir yunan 
tapınağını andıran bir kuraıktı. 
Kartımı komutana vermek üzere ben

den alan ve bir noel ağacı kadar üstü 
b:ı t süslü bir zenci, bana biraz bekle· 
memi rica etti. Bir kapı açıldı: bir per
de bir tarafa çekildi. Biraz onra gene
ralin önündeydim. 

Bu, ufak yapılı, atik bir adamdı. 
Ayağa kalktı ve bana sandalya göster
di. 

- Siz Adova • Aksum'a gitmek i · 
tiyorsunuz değil mi? diye sordu, yani 
Habeşistana? Bu imkansızdır. Size izin 
veremem. Bu elimden gelmez. 

Sordum: 
- Sınırlar kapanmıg mıdır? 

Buna cevab vermedi; fakat sözüne 
devam etti: 

- Sizi bir İtalyan .diye tutarlar. 
- Bana bir şey olacağını sanır mı-

sınız 

- Bunun soravını üzerime alamam. 
Bu iş çok tehlikelidir. Bugünlerde sı· 
nırlardaki durum gayet gergindir. Sı· 
nırın bu taraf mı dilediğiniz gibi gez· 
mcnize izin veririm. Fakat öte tarafı
nı- hayır .. 

Parmaklarile kır ve sivri sakalını 

okşadı. Sonra önünde bir bilardo masa
sı büyüklüğünde bulunan bir haritayı 
gösterdi. 

O sırada ben, bu Uniformah, ufak 
yadı adamı inceliyorpdum. Dar omuz
lu arkaya doğru dik duran bu ufak a
dam bütün kara ve deniz kuvvetlerine 
htlkmediyordu. 

Kendisine başarılı bir barba giriş
mek ödevi verilmiş olan adam buydu. 

Eğer yakında bu meselenin kotarı1. 

anasına bir çare bulunamıyacak olursa 
o zaman burada iki ırk karşıkarşıya 
savaşacaklardı. Beyaz ırkların üstünlil· 
ğUnü ve prestijini korumak da bu ada
mın omuzlarına yüklenmişti. 

Sordu: 

- Bizim sınırlarımız Uzerinde bir 
gezinti yapmak ister misiniz 

Cevab verdim: 
- Evet, eğer imkiinı varsa .•. 
Bir kurşun kalemi alıp haritanın Ü· 

zerine bir çizgi çizdi ve dedi ki: 

- ıAddi Kuel, kırmızı memleket. 
Neşe memleketi. Ilu bölgeler arasında 
dolaştığınız zaman birçok şeyler görüp 
öğreneceksiniz. Bu dolaşmanın öteki 
tafsilatını kararlaştırmağı subaylarım· 

dan birisine bırakacağım ... 
Subayla daha özgür konuşabiliyor

dum. Kendisine, generalin beni ııınırm 
öte tarafına bırakmadığını söyledim. 

Subay gülerek cevab verdi: 
- Hiç bir İtalyan sizin yanınızsırn 

gidemez. Tek başına bir beyaz kadının 
da habeş topraklarında yola çıkması 

kendini gözgöre ölüme atması demektir. 
Cevab verdim: 
- Fakat siz Iransızları tanımıyor· 

sunuz. Ben bütün dilediklerimi yerine 
getireceğim. 

Subay bana çıkışır gibi yaptı: 
- Siz kadınlar da hep imkansız şey

leri istersiniz. Bana kalrrsa siz genera· 
lin dediklerini olduğu gibi yapın : en 
iyisi odur. 

Yurd iç.lnde ve dışında önemli kazı 
Bu subay, gerekli tarifeyi hazırla

dı ve bana lüzumlu kağıdları verdi. 
- Eskiden Habeşistan yönetimi al

tında bulunan yerliler ne düşünüyorlar? 
· Bunlar, bu tarafla öte taraftaki soydaş
ları arasında savaş çıkacak olursa ne 
durum takınacaklar? 

Bir gün, kendilerinin kendi renkle
r.inden olan insanlara karşı yürütüldük· 
lcrini anhyacak olurlarsa bu, Üzerlerin
de ne gibi bir tepki yapacaktır. 

İçlerinde yerli kuvvetler komutanı 
general Bircio Piroli de bulunduğu 

halde rastgeldiğim birçok italyan su
baylarına bu soruları 6oraum. 

Hemen hepsini!) verdiği ccvtrl> §U 
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Yabancı gazetelerd o dukları iZ 

Fransa finansının 
düzelmesi 

Yazan: Msrsel Reniye 
Fransız Finans Bakam 

Paris, 22 temmuz, 

Bir ülkeye büyük özverlik1er yük
lemek için cesaret sahibi olmak lazım· 
dır. Bugünkü yerim, bana, herhangi bir 
durumun tehlike ve rigikosunu evcl
ce bilmek imkanını veriyor. lşyarlar, 
rantiyeler, gerek küçük ve gerekse bü· 
yük kapitalistler, gelirlerinin bir kt&
nnnı, urayın çekmekte olduğu duygu· 
su ile yaşıyorlar. Fakat bu gibi kimse· 
ler, mesleklerini, durumlarını, çalışma 

alanlarını devlet makinasınm aksaması 

ve hatta büSbUtün durması tehlike ve 
tehdidinden kurtardığımızı hesablaya
cak kapasiteyi gösteremiyorlar. Halk, 
kendisinden istenilen özverliğin ölçü 
ve nisbetini biliyor; biliyor ama, devlet 
makinasının uzun veya kısa bir süre

de durmasının ve yahut da geçici bile 
oısa, devlet veznelerinin ltnpanmasının 
ne gibi tepkiler yapacağını bilmiyor. 
Bugün artık her Eransız, kaybolmuş o · 
lan güveni yeniden ele geçirdiği gibi 
sağlama basarak her günkü işi başına 

gidebilir. 

Ben, kurtarmak n~ mümkünse onu 
kurtarmağa çalıştım. Görülen sonuçla
rın önem ve anlamı bana, bu güç i i ba
şarmak kuvvetini verdi. Paris borsasın
daki sehimlerin üsnomal durumu, ba
na, alınan tedbirlerin anlamını halkın 

kavradığı inanını verdi. Fransız fran
gı, bugün artık her türlü tehlikenin 

dışındadır ve şimdiki şartlar altında 
herhangi bir spekülasiyon hücumu hiç 
bir etki yapamadan kırılmak zorunda· 
dır. Frangın sağlamlaştuılmasına mu
vazi olmak üzere de devlet kredisinin 
tezelden düzeltilmesine doğru gidili· 
yor. 

Ayral kanunu hazırlarken yalnız 

büdccnin denkleşmesi kaygusiyle ha
n:kct etmediğimi de ayrıca kaydetmek 
isterim. Benim düşüncem, kamusal fi
nansın fransız ekonomisinin yeni bir 
hız alması için ilk yüğrüm olması idi. 
Devlet, hiç ardı arkasını kesmeden ö-

~ünç para almaık zorunda kalırsa, tu
tarının yüksekliği. hesabı bile güç tu
tulacak kadar çok olan kurumlar için 
hayati bir önemde olan ürem indirile
bilir mi? Kapitalist, herhangi kambi
yo manevrasından korkarak, gönlU is

tediği ıaman parasına hlikmetmek is· 
terken, kasaya girmiş olan kapital, ye
ni iş alanlarına çıkmaık zorunda bıra
kılabilir mi? Devlet finansı, yarın veya 
öbür gün diye durmadan tehlike içind<' 
yüzerse, ekonomik ve finansal kınavı

na yeni hedefler araması için memle
ketin ekonomik yenilikleri hakkında bir 
plan yapmak ve ülkeyi harekete geçir
mek imkanı var mıdır? Halbuki şimdi, 
finans i terimizi sağlam temeller Uze
rine kurduktan sonra, yeniden erkinli
ğimize kavuşmuş olduğumuz gibi, çalış· 

malarımızı da verimli işler Uzerindc ye· 
niden toplayabilecek bir duruma gir
mi olduk. 

Noycs Viner ]urnaldan 

oldu: 
''Erit re tiler, ha beşlere düşmandır

lar. Çoğu gönüllü olarak orduya yazıl· 
maktadırlar.,, 

Bir gün otclde hiç bir erkek ~ar

aon yoktu. Nerede olduklarını sordum. 
Heplinin askere gittik1erini aöyled~lcr. 

!Sonu vnT) 

U. Çuldm·is'in bir diy(ıtıi 

Plehi it - Ba1kaıı palc 
tı - Güııırülc birliği 

Noye Fraye Prese gazetesi. 
Ati na aytarımn yunan başbakanı 
B. Çaldaris ile yaptığı bir görüş
meyi neşretmektedir. Yunan hü
kümetinin iç ve dış sıyasasım ay
dınlatan bu görüşmede geçen so
ru ve alman karşılıkları olduğu 
gibi aşağıya koyuyoruz: 

PLEBİSİT DOLAYISİYLE Htl
KÜMETİN TARAFSIZLIGI 
- Geneloy yapılırken taraf -

sız kalacağı hakkında hükUmetin ver· 
diği diyevin ne anlamda olduğu ve kı· 
ralhğ1 istemek veya istememek bakı

mından bakanların ayrı ayrı ne gibi dil 
şüncede bulunduklarını başbakandan 

sorabilir miyim? 
- Hükümet tarafından &lan edil· 

miş olan tarafsızlığın anlamı 'udur: 
Hükümet, kendi düşüncesinin etkisini 
y~pmadan, herkes fikrini istediği gibi 
ve serbestçe söyliyebilmesi için elin· 
den gelen her şeyi yapacaktır. 

- Eğer halk az bir çoğunlukla kı
rc:ıllığm geri gelmesini isterse, bu du· 
mm karsısında hükümet nasıl bir ta
vur takınacaktır? 

- Parlamentoda bu hususta alına

cak oylara dayanan bir kararname ile 
gcneloy için lazım olan çoğunluğun en 
ufak ölçüsü saptanacaktır. 

- Karşı tarafın, son azıma dolayı· 
siyle cezalanmış olanların geneloy mO
nasebetiyle bağışlanmalarını istemeleri 
hakkında hUkümet ne dilşünüyor? 

- Bağı lama meselesi hlikümetfn 
genel iç sıyasa çerçevesi içinde ve ple· 
bitıit ne hiç bit" ilgisi olmıyan bit" me
seledir. 

BULGARtSTAN VE BALKAN 
PAKTI 

- Eğer Bulgaristan balkan paktına 
girecek olursa, yunan büki.imetinin ala
cağı durum nasıl olacaktır? 

- Bulgaristanın balkan paktına 

girmesi ihtimali bakımından ne düşün
düğünü, Yunanistan birçok fırsatlarda 
söylemiştir. Bu mesele, yalnız balkan 
paktı için atılan tohumun filiz verme 
devresinde değil, sonralan da yetkeli 
balkan çevenleri arasında yapılan gö
rüşmelerde ve hükümctin türlü resmiğ 
diyevlerinde de birçok defalar söylen· 
miştir. Zeytin dalını eski zamanlardan
beri ulusal 'bir timsal diye kabul etmi 
olan Yunanistan her devirde barış işin 
de ön ayak olmu~tur. Bundan dolayı 

Bulgaristanın balkan paktına girmesini 
içten gelen bir sevinçle karşılayacaktır. 

Çünkü, bu suretle komşu devletle dost
luk ilgileri bağlanacak ve dolayısiyle 
de balkandaki barış daha sağlam bir te
mele dayanmış olacaktır. 

- Hükümel, balkan paktının kü· 
çük anlaşma ile birleşmesi ihtimaline 
karşı taşıdığı negatif düşüncede ısrar 
ediyor mu? 

- Yunanistanın görüşüne göre, bal
kan paktı, buclandmlmış olan bir coğ
rafya çerçevesi (balkan yarım adası) 

Bir alman gazetesi ve 
yeni Türkiye 

Berlinde çıkarı Doyçe~ VoJeo 
adındaki gazete 12 temmuz 1935 
tarihli sayısında Türkiye'nin bu· 
günkü ve yarınki önemi hakkında 
yazdığı bir yazıda diyor ki: 

Asya' da bir Avrupa devleti yarat· 
mak doğuda japonlardan sonra batıda 
türklere nasib olmuştur. Asyanm do
ğusu için Japonya ne ise, batısı için ete 
gUn geçtikçe büyüyen bir önemle, Tilr· 
kiye odur; ancak arada bir fark var• 
dır: Jaopnya, doğuda Siyam ve Çin gl· 
bi üçüncü derecede devletlere karşı Us 
tün bir tavur takınırken, tUrkler b'atı· 
da, bir "Primus inter pares,, (eşitleri 
arasında birinci) olmayı daha iyi bulu· 
ycrlar. 

Ancak, tuttukları bu yol ile daha iyl 
bir duruma varıyorlar. Her eyden ön· 
ce eşi olmıyan ve iki kıtayı birleştiren 
coğrafyadaki durumu ile Türkiye, AtJ· 
rupa ve Asyanın hakikiğ aracısıdır. 

Bundan başka Türkiyenin k~mşu· 
lan arasında UçUncU derecede devlet 
hemen yok gibidir. 

Atatllrk'ün dış sryasadaki erki ve 
öngörüsU Türkiyenin önemini kat 'kat 
yükseltmiştir. Atatürk bu suretle yal· 
nız askerlik ve iç sıyasada değil, aynı 
zamanda dış sıyasada bUyUk bir dahi ol· 
duğunu ispat etmiştir. Daha şimdiden 
bUyük devlet (dtıveli muazzamadan) sa· 
yılan Türkiye, bugUnkU iç ve dış sıya• 
easının gelişimiyle belki bir gün hattA 
bir cihan devleti olacaktır. 

içinde belli başlı bir gaye taşımaktadır. 
Bundan dolayı da Yunanistanın, başka 
bir devletler blokuna girmesinden ba
his geçemez. Fakat öbilr yandan dıt, 

iki devletler grupu (balkan paktı vt 
küçük anlaşma) arasındaki gerek coi'" 
rafya bakımından, gerekse ekonomik '1 
daha başka bağlar dolayısiyle bu devletı 
leri ilgilendiren evrensel m~elelerdlt 

sıkı bir iş birliği bulunduğuna şUpb&I 

yoktur. Balkan devletlerinden ikisi ay• 
nı zamanda her iki devlet grupunud 

, ilyelerinden olduklantıdan, bunların a• 
rasındald ilgilerin de karşılıklı bir dosft 
luk ve ııempati duygusunu taşıması ta• 
biiğdir. Ancak, bunun anlamı, bir gnıP 
öbür grupu arkasından sUrükliyeceJC 
demek değildir. 

BALKAN GOMRUK BİRL1ôl 
MESELESİ 

- Hükümet, bir balkan gümrük bir" 
Jiği fikrinin gerçekleştirilmesi eyli~ 
ferini prensip bakımından nasıl kartı• 
layor? 

- Balkan gümrük birliği fikri, yet· 
kili çevenlerce derinden derine araştı• 
rılmış ve hala da araştırılmakta oları 

güc bir ekonomik meseledir. Yunanis· 
tan, balkan devletlerinin ekonomik a• 
lanlarrnda birlikte çalışma gayeleri et• 
rafında alınan her tedbire karşı, itiras 
etmeği prensip diye kabul ctmemiştit• 
Fakat, bir balkan gümrük birliği nı~ 
selesine gelince, Yunanistan, her biri" 
ne önem iz bir ölçüde mal çıkaran ı;. 

, bür balkan devletleri için, bir girit 
memleketi olmayı aklından geçireme•• 

Sözde tuhaf /ık 
Pariste çıkan 

"C:mdide,, gaze • 
tesinde yukarıda -
ki karikatüre rss
ladık. Altında ~u 

yazı var: "Bilbo
kc oyunu oymyaa 
türk okulları.,. 

Şu hurma ağaç· 
lı ve arab mima
rili göreyle, şu 

uzun fesli ve don
lu çocuklara bakı· 
nrz, ve Türkiye 
hakkında bilgisi 
bu kadar yanlı§ o
lan, güldüreyim 
derken kendisini 

1 

giilllnç yapan lr:a
rikstüristin cahi1· 
liğine gelin d' 
kızmayı.o. 

. ~ 
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1"'ari.hi Kuru-. 
nıuıı uıı yenı 

ı>rograını 
(Başı ı. inci .sayfada) 

•erkezinde yeniden kurulacak 
JDoaern geni§ bir kurağda toplı · 
yacaktır. Kurağm planları uz -
manlara yaptırılmak üzeredir. 
Kültür Bakanlığı ba§ka bakanlık
ların eli altındaki tarihiğ belge · 
İerin nerelerde bulunduğunu ve 
ne geniılikte bir yere sığıştırıla 
cağını o Bakanlıklardan sormuş-
tur. 

Kültür Bakanlığı böylece bir 
yere toplanacak tarihiğ helg-ele -
rin en yeni teknik metocllarla sı
nıflıyarak düzenlemek ve tarih 
yazanların hu belgelerden her 
•akit ve kolayca faydalanmala -
rım ve ilmiğ araştırmalarını her 
feyden önce bu ulusal belgelere 
dayamalarmı imkanlaştırmak için 
yerli ve yabancı uzmanları çalış
tıracaktır. 

Düzenlenecek ve sınıflanacak 
belgeler uzmanlar tarafından in
celendikten sonra teknik değerle 
rine ve önemlerine göre «Türk 
Tarihi Gereçleri Yayınlarn, adı 
altında bastırılacaktır. 

Yurd i~inde dağmık olarak açıkta 
duran tarihiğ eser1eri korumak için ge
relı:en bütün tedbirler ahnacaktır. 

Kudatkubilik ve Babürrıame gibi 
tUrk tarihine kaynak olacak eski eser· 
Jer bugünkü türkceye çevrilerek baı;tı· 

nlacaktır. 
Gerek içerde gerek dışardaki müze· 

)erle kitapsaraylarda bulunan eski e· 
gerJerin ve resimlerin örneklerinden 

dergi1er yapılarak çıkarılacaktır. 
1'ürk ruhunu ve genisini göstercl\ 

ve anlatan ulusal mimariyi ilimde can· 
landırmak ve okullarda ve okullar dr· 
pnda ar sevgisini ve zevkini venn'6: i
sin tlirk mimariğ' anıtlarının artistik 
fotoğraflan ile örnekleri çıkarılarak 
halka yayılacaktır. 

Belli devirlerin ve kültürlerin eser· 

Jeri bUyü.k şehirlerimizin bir ka~ında 
toplanarak bu şehirler, "es.ki eserler ve 
ıanrtJar merkezi,. haline getiri1ecek, ay
pca Ankarada ve başka yerlerde dev

rl:'t'ı milzeleri kurulacaktır. 

Yurd içinde ve dışındaki önemli ka· 

21 ve açın yerlerine geziler hazırlana

eaktır. 

Tüt'.k Tarihi Aralitınna Kurumunca 
yazılmakta olan "Türk Tarihinin an-a 
iıatları,, nı şimdiye kadar güdülen ç~
Jııpna programına göre 'bitirmek için ye
ııi uzman kollardan faydalanılacaktır. 
Türk l>ıli Araştırma kurumu kendi i
çinden ayıracağı bir kuruma tarih ba
lımından dil araştırmaları yaptıracak 
ve türk tarihinin ana hatları eserinin 
~il kısmını bir somtöz halinde yazdıra· 
taktır. Bu eserin kültür kısmındaki ba· 
hisler bakan1ıklarca kendi emirleri al· 
tındaki uzmanlara yazdırılacaktır. 

Gene hazırlandığını haber aldığımı?. 
pJanın esaslarına göre Türk Tarihi A· 
nştırma kurumu bir dergi veya bülten 

çıkaracaktır. 

Türk tarihinin Ana hatları eseri· 

nin yazılmasında başlıca ulusa1 belge· 
ler ve anıtlar temel kaynak o1arak alın· 
makta beraber batı bilginlerinin 
ilmiğ yazıları da tenkit gözü ile süz· 
geçten geçirilecek ve bunun için türk 
tarihi araştırma kurumu bu işe yarıya· 
cak yabancı eserleri tüt1kçeye çevirte· 
eektir. Bu gibi eserlerin bir bibliyog
rafyasının yapılmasma başlanmıştır. ____ .. _ .. ___ _ 
POIJ TE. ----

24 saatin hadiseleri 
*..,Kastamonulu Şaban çamaşır 

meselesinden Kalecikli Hurşidle 
kavga ederek tatla sol kaşının ÜS· 

tünden yaraladığından polis tara· 
f mdan yakalanmı~tır. 

:ıc Yabanabadh Ramazan bir 
ağaç dalını kesen Trabzonlu Acl
nanı biçakla sol kolundan yara· 
~mış ve kaçmışsa da tutularak ge· 
nel savamanlığa verilmiştir. 

* Turan un fabrikasında çah
fan Has n oğlu Fazlı kendisini 
makinPnİn pervanesine kaphrmı1 
hr. Bacağından yaralandığın -
dan nümune hasta yurduna kaldı 
Fılmıştır. 

ULUS 

Bayındırlık Bakanının gezısı 

B. Çe ini a a. l)aı~a ]ıC' n Eoe . ~ ~ 
hölo•esiııi 

~ 

ilgileıulirt:ı.n tasarları ıı (Jlu~a a latı) or. 
ol 

(Ba!iı 1. ıncı s;ıyfada) 

Germencik durağından karşıla -
mışlardır. 

Aydın durağında süel törenle 
karşılanan Bakan, karşıya gelen
lerin hepsinin ellerini sıkmış ve 
doğru Parti kurağma giderek ili 
ilgilendiren bayındırlık işleri pro· 
je ve haritalar üzerinde inceleme· 
lerde bulunmuşlar ve Aydın Parti 
ve uray alanının köprüsünü ge -
nişletmeye söz vermislerdir. 

Bir saat kadar dinlenmeden 
sonra otomobillerle Menderes 
nehrine gidilerek Menderes üze
rine yapılacak köprü için yerinde 
harita ve projeler üzerinde ince
leme yaparak Çiftlik burnuna 
geçmişler, burada da Çine yayla
sına yapılacak set işini yerinde 
gözden geçirmişlerdir. Saylavı 
mız B. Nazmi Topçu bu setle ça
yın suyu toplanırsa, en iyi pamuk 
yetiştiren 100 bin dönüm topra -
ğın sulanması imkanı oldu!;ınu 
izah etti. Bakanımız bu işle de 
yakından ilgileneceklerini söyle
diler. 

Bu incelemelerden sonra Ay • 
dma dönen konuklarımız ilbayhk 
komutanlık ve şarbayhğa giderek 
urayın Halkevi salonunda verdiği 
tölende bulunarak saat 14 de ö • 
zel katarla Aydından ayrıldılar. 

Aydından sonra da bütün du
raklar donatılmıştı. Bakan her 
durakta inerek halkı selamlamış 
ve konuşmalar yapmıştır. 

Heı tarife ilzcrinde ilgılilerk ıncclc
mcl~rint· dc.vam cdıyoı Jar. Yctiştirilen

leı bir taraftan yeritilmeye baslanıyor 
Bu hat iizcrindc ele halk ve ucuz bilet. 

lerin satılmasına lıaslandı. Genel yolcu 
tarifesi d<' Devlet Demiryollan tarife

sine uydurulmak üzeredir. 
Hattı toıdan kurtarmak için b .. la~t

lıyacağız. bunun keşfi yapılmıştır. Ya. 
kında işe baslanacaktır. 

Hızın arttırılması için hatta 
gacken dcgişkc:yi yapacağrz, Devlet 
Dcmiryolu vagon ve makinelerinin bu 

hatta da islemesi icin Aziziye tüneli ve 
duraklarda yapılncak deişiklikler iizc· 
rinde incelemelere devam olunuyor, ya· 
lrrnda hu hat da her bakımdan Devlet 
<l miryolJarı ayanrıda olacaktır.,. 

Bakan her dıınıkta halkla konuşa • 
rak ..dertler ve ihtivaclarr dinlemekte 

hattı ilgiliyrn rn ufak noktalar üzerin 
de durmakta ve not almaktadır. 

Saym Bakanımız ilimizi ilgiliycn ış· 

lcr hakkında d:t: 
« - Aydının hay ındırırk ihtiyaç lan· 

m yerlerinde incdedim. uray ve parti 
alanlarınd"ki istasyon köprüsünün gc
nislctilmcsi, Çine köpriısü ve Çine Ç.l· 

yı set i ininin keşiflerini yaptıracagım. 
Buna göre lüııımlu ~örükıı isler rap • 
tınlacaktır.,, 

Filhakika ~aym Bakan gerek durak 
Vt." gerekse Çine köprüleri. ve ilimizin 
diğer bayındırlık işlerile çok ya'kınd ~n 
ilgilenimşler ve başmühendis vekilini 
de beraber a1arak yerınde plan ve pr 
j,.Jeri üzerinde incelemelerde buhınmııs 
)ardır. • 

Telgrafımda da bildirdiğim gibı Ba
kanımız dün geceyi Denizlide geçirmiş 

l~l'H \ l\·H.\: 

Juvotı)utl.ıl.i m:ofi 11wrl.-ezlcri 

Tokyo, JO (A A.) - Sü lıakanhgı 

bildirıy~r: 

Japonyanın KJgamigahara ~chrin· 
de ve kuzay Kurc'nin Kueine noktası· 
nda lıııcr uçak merkezi açılrnı tır. Bun
d.ın ba~ka Kure'de iki ve japoıııyada 3 

"h.ıva koruma .. kıta:;ı vücude getiril· 
mistir. Ayrıca Japonyanın birçok yerle
rincle teknik uçak enstitüleri ve uç.ak 
yapma rahr ikaları kurulmuştur. 

.laıwrıymltı iş<:İ Mrlilderi 
Tokyo, 30 tA.A.) - Japonyada iş· 

çi hareketini kuvvetlendirmek ve bütün 
işçi örgütiıne merkez olmak Uzcrc "iş· 

çi bir1 iği,, ve "i~çiliği,,ni hirle~tinne 

kararı vcrmislerdir. 

f'\;t:t TFHE'OI<: 

lngilternnin iMı•diği deniz e.~idiği 
I.ondra, 30 ( A.A.) - Lord London· 

derry, lordlar kamarasında bir soruya 

cevabında demiştir ki: 
"- J?cniz silahları i~inde, bugunkü 

ayı bağlarının korunması için tek bir 
çare v:ırdır ki o da gelecek andla~maya 
bıı nisb 0 t gôı.tercbilecck rakamlann 
konulmaması .Jt:: '3un1arın yerine de'I• 

lctlerin heıh?."lgi bir devre mesela 193'1 
den 1942 ye kadar olan devre için de 
niz programı hakkında kcndiliklerin· 
den ve bir taraflı olarak söz vermeleri

dir. Bu söz bir andlnşma yükeni olm;ı
makl;ı beraber herhangi bir devlet ön
ceden üzerinde uyuşulacak olan prog
ramındaki sayıları ötekilerine haber 
vermeksizin deği§tiremiyecektir. 

Buyuk Britanya hükümeti, kalite 
bakımından da deniz silahlarının buc· 
lanmac:;ı hususunda uyıışulmasını birin· 
ci derece ıle onemli görür.,, Saat 15 de Nazillide törenle 

karşılanan Bakan, Parti kurağın· 
da biraz dinlendikten ve Horsun· 
lu sulama kanalmtn Na7.ilH ova • 
sına kadar uzatılması işi hakkın· 
da plan ve projeleri üzerinde in· 
celemelerde bulunduktan sonra 
pamuk arıtma istasyonuna git • 
miştir. 

ler bugün Eı?!rdire doğru gezilerine rl'!- ' 
vam etmis1erdir Bugün B~Jadiz. - Bur- BULGARISTAN"UA: 

istasyonun her yerini gezen 
Bakanımız, istasyon yar direktö
rü B. Avniden istasyon ve çalış • 
maları hakkında izahlar almış, 
yetiştirilen pamukları ve öğretil· 
mesi kararlaşan ekala cins to -
humlar üzerinde incelemelerede 
bulunmuştur. Yar direktörü B 
Avninin Bakana verdiği izahlara 
göre: 

İstasyon bu yıla kadar 8 - !O 
cins tohum üzerinde denemeler 
yapmış, son olarz.k iklim ve havn 
§artlarına en elverişli görülen ve 
elyafı dokuma endüstrimize en 
uygun bulunan ekala cinsinin üre
tilmesinde karar kılmıttır. Bu yıl 
bu cins tohumdan 500 dönüm e . 
kilmiştir. Gelecek yıl alınacak 
tohumlar çiftçiye dağıtılmağa 
başlanacak, 3 yıl sonra bütün Ege 
bölgesi bu cins pamuk yelİ!tİr • 
meğe baılıyacaktır. 

istasyondan Nazilliye dönen 
Bakan geldiğinde olduğu gibi 
candan gösterilerle uğurlanmıştır. 

Aydın - Nazilli arasında aa -
yın Bakanıımz ga?;etemiz için 
şunları söylemiştir: 

« - Dün lzmirden Ödemiıe 
gittim ve Bozdağa kadar çıkarak, 
Ödemiş üzerinden Sarta giden ye 
ni §Oseyi gözden geçirdim. Ora • 
dan Gölcüğe inerek köy örgütle
rini, okulları, yolları gördüm. Q. 
kullara devam eden çocuklarla 
konuştum. 

Sağlık ovası kurutma işini 

etüd ederek gözden geçirdim. 
önemli iş, hızJa yürüyor. 

yerinde 
Bu çok 

Devlet Demiryolları arasma geçen 
Aydın demiryolu dıırak1armda incele • 
melercle buıundum. Taşıt ve durakları 
t'Özden geçirdim. Bu hatta da bir çok 
eşy<>. tarifelerinin indirilmesi için genel 
din:ktörlüg~ e emir verdim ... 

Not: - Şimdiye kadar kilometre 
başına tonundan 12 kuruş alınan zeytin 
yağı, çiğitli çiğitsiz pamuğun tonun • 
dan bundan sonra 5,25 kuruş alınması 
d?~ bütün duraklara bildirilmiştir. ln
cırın beher tonu da lzmire 5 5 li • taya 
taşınacaktır. 

dur hatttnm temel atma törenini )•a • 
parak Eğirdire gececek1er ve geceyi 
Eğirdrrde geçirerek yarrn lzmlre dönt 

ceklcrdir. 

Finans işyarları arasında 
atanmalar 

Seyhan merkeı. mal müdürü 
Selim Erzurumda kolordu sağış • 
manhğına, Afyon merkez mal 
müdürü Halil Seyhan mal mü . 
dürlüğüne, Sıvas d~fterdarı Rem
zi Eskişehir kolordu sağışmanlı 
ğına, Kula mal müdürü Ihsan 
Akşehir mal müdürlüğüne, Seli • 
miyede tümen sağışmanı Halil 
Çorluda kolordu sağışmanlığma 
Çerkeş mal müdürii Şekib Feni ~ 
ke mal müdiirlüğüne, Mucur mal 
müdürü Nüzhet Avanos mal mü
dürlii ğüne, Fenike mal müdürü 
Salih Bakanlık emrine, Avanos 
mal müdürü Hasan Mucur mal 
müdürlüğüne, Sandıklı mal mü • 
diirü Emin Bodrum mal müdür _ 
lüğüne. Birecik mal müdürü Veh
bi Nizib mal müdürlüğüne, Ban . 
dırma mal müdürü Semı;eddin 
Susığırlık mal müdürlüğüne 
Gazi Anteb mal müdürü A .' 
rif Bandırma mal müdürlü ~ü • 
ne, Silivri mal müdürü Refet 4ku
la mal müdürlüğüne, Susığırlık 
1nl müdürü Rifat Silivri mal mü
dürlüğüne, Petürke mal müdürü 
Nuri Yıldızeli mal mu'"d·· ı·· ...... ur ugune, 
11hat sağı' mümeyyizi Selimiye 
tümen sağışmanlığına, Isparta mer 
kez mal müdürü Sami Ödemiş 
mal müdürlüğüne, Antalva eski 
varidat müdürü Necati Kandıra 
mal müdürlüğüne, Tokat merkez 
mal müdürü Sabri Salihliye Is . 
kilip mal müdürü Rüşdü M~lat _ 
ya merkez mal müdürlüaiin~ a _ 
tanmışlardır. 

Sıhat ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı atamalan 
Bursa. memleket hasta vurdu 

laboratuvan tefi doktor B. Ati 
An1c:aH. Rhftme hasta yurdu bak 
teriyoloji ve entani hcutalıklar 
uzmanlığına, Snas nümune hasta 

· yurdu kulak, bttnm, boğaz hast. 

Ub<ıy J' elçe/'in ltrkacfo~ltlrı 
Sofya, 30 (A.A) - Geçen hafta top 

lanan yüksek harb divanı, bulgar or

dusunda cumuriyetçi fikirler yaymakla 
tanınmış olan Albay Velçef'in ar
kadaşlarından sekiz subayı emekliye a
yırmayı kararlaştırmıştır. 

Yüksek har>b divanının bu kararı, 
kıratın imzasına sunnlacaktır. 

Bul~ar - /,.,, l..·ii/tiir mıla~nwın 
Sofya, 30 (A.A.) - Lehistanla Bul

garistan arasmda geçen nisanda Varşo· 
vada imza edilmiş olan kültür nnlaş· 

masının parafe edilmiş suretJerini dün 
akşam dış bakanı B. Kiossevanof ile 1e
histan kültür bakanı B. jendrezejevicz 
dış bakanlığında biribirlerine vermişler· 
<lir. 

SOVYETLER BIRUCl'NDE: 

Rusyacla ka.~anık1arın 
btığışlan ması 

Moskova, 30 (A.A.) - Beş yıldan 

aşağı hafif cezalara kasanan kolkozlu-

ların Uç yıl namuslu bir surette kolkoz· 

Jarda çalışırlarsa cezalarının kaldırıl· 

ması hakkındaki merkez yürütüm komi
tesi ve komiser kurulu kararını gazete· 
Jer yazmıştır. Bu karardan karşıt devri
me girişmekle suçlu o1anlarla, memle
ket diizenini bozmaya ye1tenen1er fay
dalanamaz1ar. 

·- - ·-
lıkları uzmanı doktor B. Nüzhet 
Ankare .. nümune hasta yurdu uz
manlı ğma, Konya doğumevi baş 
hekimi ve kadın hastalıktan uz. 
manı doktor 8. Halil Kiray An· 
kara nümune hasta yurdu kadın 
hastalıkları ve doğum uzmanlığı 
na, Çorum doğumevi kadın has . 
talıkları uzmanı doktor 8. Şükrü 
Ankara gezici doğum uzmanlığı. 
na atanmıtlardır. Çocuk hastalık
lak·ı uzmanı doktor B. Hamid Os
mandan açık kalan yere doğum 
evi doğum uzmanı doktor B. Hal. 
dun vekillik edecektir. 

fstanbul limanı sahil ı.ağlıl< 
bat hekimi doktor B. Galib Ata 
lstanbul Haydarpaşa bulaşıcı ve 
geçici hastahklılr hastavurdu baş 
hel«imliğine ve doktor B. Avni de 
onun yerine atanmı,hr 

Hn•meıı lımlist•sinin "mJ,·ı/,arı 

Nevyork, 30 (A.A.) Alman ajan 
sı bildiriyor: Nasyonal sosyalist düş
manı federasyon, pazartesi aksa.mı top
lantısmda alman vapurlarına kar§I yeni
den harekl·te geçilmesini görüşmüştür. 

Federasyon, son Bremen hadisesin
de polis tarafından alınan tedbirJeri 
protesto etmiştiı. 

Bu hadisede yakalannu olanların 

derhal özgür bırakılmaları, federasyon 
tarafından istenmektedir. 

)'eni Mr ı~·ıl.· 

Nevyork, 30 (A.A.) - Nevyork ·ı, y

mis gazetesi bildiriyor: 
"Monmut kalesi eleıktrik isantler{ 

laboratuvarında, uçakları ve harb gc 
milerini kıyıdan 50 mil açıkta iken mey
dana çıkaracak ve şekillerini saptaya
cak yeni bir ışık bulunmuştur. 

Gcnera1 elektrik şirketi fabrikası bu 
yeni buluşu geni letecok ve berkitecek 
makineler yapmaga b.:ı~lamıştır. 

!sığın diğer özlüklı•ri hakkmda t;ım 
bir giztilik muhafaza edilmektedir. 

Kalenin muhafız kıtalan kuvvetlen

dirilmiştir. 

DACI IK llABERLER 

"-.·imlerı l;u nı çıkmı silulı 
sandıldarı 

Pari::., 30 (A.A.) - Fransız ulusaı 

güvenlik yönetimi Havr'da meydana 
çıkarılan ve Arjantine yollanan siJahla
rırı yok edilmesi hadisesinin fransız top 
raklarırıda geçmemiş olduğunu bildir
mektedir. 

Bonos Ayres'e giremiyen silah kasa
larının tekrar Havra gönderildikleri ve 
bn ehirde açıldıklarında makineli tU· 
~ek ve tilfek1e değil, kum ve çakıl taşı 
ıle do1u oldukları görüldUğa hatır1ar· 
dadır. 

(.'imlel.·l lwydutlrıld(lr fltmanı 
ediyor 

Hi;inking, 30 (A.A.) - Hsinkıngdcr 
Korcye gitmekte olan ekspres gchir: 
den 70 kilometre uzakta geceleyin 200 
haydudun baskınına uğramıştır, 

.. H~ydutlar, şimendifer raylarını 
sokmuş oldukları için ek:oprcs yoldan 

çıkmış ve aşağı yu-.rarlanmıştır. Vagon
ların enkazı üzerine haydutlar tarafın

d~n şiddetli bir yaylım ateşi açılmış ve 
bır avrupalı, 5 japonyah, 1 çinti ateş al· 
tmda öldüğil gibi, 5 japonyah ile 1 çin 
li de yaralanmıştır. 

Bazı Japonyalılarla çinlilcr haydut 
!ar tarafından dağa ka1drrılmrş1ardır. 

8. l~oytl Corc'urı tıoru.srı 
Londra, 30 (A.A.) _ Loyd Corç 

çinli haydutlar tarafından yakalan-:ın c;. 
ki sekreteri Greth Jones hakkında dün 
dış bakanlığında bir gerçin yapmıştır. 

Bu haberi duymamış olan dı~ h'l· 
kanJ~ğı Çindeki İngiliz büyük elç:liği
ne bır telgraf çekmiştir. Gelen cevab 
Bay Loyd Corc'a bildirHecektir. 

. B .• J oneı tanınmış bir gazetecidir. 
Çırıdekı liberal gazetelere yazı )tızmak-
tadır. B. Jones yeni Rusya hakkında 
yaptığı bir röportajdan sonra hatırı sa· 
yılır bir tin kazanmıştır. 

lran - fruk smll" anluşmuzlrğı 
Tahran 30 (A. A.) _ Irak 

Dış Bakanı Nuri Said Paşa, İran 
I~ak sınır anlasmazhğı hakkındakı gô· 
ruşmelere katılmak üzere 5 ağustosta 
Tahrana gelecektir. 

Öt.eyandan A1manya ıle İran ara 
smdakı tecim ilgilerini geliştirme] 
r l . . t ça 
e ennı aramak için bir İran ekonomık 
salgıtının Berlin'e harek"t • ettiği hab.-ı 
verilmektedir. 

}' t>ıti bir ıu;uk rekoru 
D~rmstad, 30 (A.A.) - Takrıuen 

500 kıl~metrclik bir mesafe üzerinde 
yelkenlı uçuş yapan 4 pilot, imdiye ka· 
dar uçma L""d · . n u vıg Hopman'ın olan 4 74 
kılometrc1ik rekoru kırını lard ır. 
;-• ... -.... __ _ ................... 

\
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Ankara belediye reisliği ilanları 

ı - Belediyeye ait on adet yazı makinesinin eskiyen 
parçalarının değiştirilmesi ve tamirleri açık eksiltmeye 
Gıkanlmıştır. 

2 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2.8.1935 cuma gü· 
nü ve yapılacak şeyleri anlamak ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin de tatil günlerinden başka her gün levazmı 
direktörlüğüne gelmelidirler· 

3 - Muhammen bedeli 250 muvakkat teminatı 19 lira· 
dır. 1-3049 

lLAN 
Mevsim dolayısile ıehirde su darlığc başladığından yeni ve es· 

ki şehir sularının 27.7.1935 den itibaren geceleri saat 23 den sabah 
altıya kadar sular kesilecektir. (1930) 1-3181 

t LAN 
Belediye kimya evi için eczayi kimyeviye ve cam kaplar satın 

alınacaktır. İsteklilerin 13.8.935 sah günü saat 13 de komisyona 
celmeleri, muhammen bedeli 324 lira 45 okuru tur. Muvakkat temi· 
natı 24 lira 30 kuruştur. (1920) l-3180 

İLAN 
ı - Yenişehirde ııs inci adanın 8 sayılı parselinde Mevhibeye 

tlt yer ite ıuyulandmlan ada fazlasr 17~ metre murabbac yer aı;ık 
artırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (26.25) liradır. 
4 - Şartnameyi görmek i tiyenler her gün muhasebeye gelebi· 

lirler. 
5 - ihale S.8.1935 pazartesi günü saat on beşte artırma ve ek· 

ılltme komisyonunda yapılacaktır. (1919) 1-3179 
İLAN 

Hisarda yıktırlan ~eşme enkazı açık arttırma ile satılacaktır. 
isteklilerin 14.8.935 çarşamba günU saat onda levazım direktör· 
IUğüne gelmeleri (Muhammen bedeli (20) teminat (1,50, liradır. 

(1974) l-3230 

Satılık fabrika 
stanbul Ziraat Ban a ından: 

Adanada eski istasyon civarında Zincirli mevkiinde 
ceman 45013,3250 metre murabbaı arazi üzerinde kain Bel
çika fabrikası namile maruf: 

Makine dairesi, müberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta 
aairesi, çırçır ve temizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç 
dairesi, sulama ve paçal dairesi, çiğit anhan, koza mağa· 
zası, prese dairesi, koza mağazası malzeme anhan, petrol 
ve benzin mağazası, atelyeler, hala, otomobil garajı ve 
atelyesi, müdüriyet binası, misafirhane, ustabaşı binası, 
müdüriyet ikamet binası, başmuhasebed binasından ibaret 
ve içinde bir adet 350 beygir kuvvetinde bottincik marka 
buhar makinesi ve iki adet kazam, bir adet 285 beygir kuv· 
vetinde Williams markah buhar makinesi. bir adet 50 bey
gir kuvvetinde Williams markalı buharlı kurup alektrojen. 
bir adet 20 beygir kuvvetinde kamyon motörü ve o kudret
te mlitemadi cereyanlı dinamo. benzin cihazı, nıtubetlen-
oirme + : atı, biUlmum transmisyon, c;ırçır makineleri, 
§ifler 'dneleri ve elyafın tozlannı almak için makine
ler, v~ · atörler, su cihazlan, yangın tesisatı. ~enber kes
me ve delme aletleri, tozlan nakil vasıtaları, biHimum mal
zeme ve yedekler ve sair alatı edevatı bulunan ve pamuk 
ve nebati yağlar sanayii Türk Anonim Şirketinin malı 
olan: 

tki numaralı çırçır fabrikası 
Bankamıza 31. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedi krt•a 

senetle borçlu bulunan Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii 
Türk Anonim Şirketine bu borcu ödemesi için yazılan ve 
gönderildiği kayden müsbet 10. 4. 935 tarihli ihbarname 
üzerine de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun ihale 
tarihine kadar % 9 faiz ve % 3 komiisyon, sigorta ücreti, 
muamele vergisi, avukat Ucreti ve sair bilumum masarifi. 
le birlikte tahsili için bu borç- mukabilinde Bankamıza ipo
tekli olup yukarda hudut, cins ve sair evsafı ve müştemi
latı ve A$iana Tapu Müdürlüğünün nisan 930 tarih 137 nu· 
maralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında bulunan ve 
2280 numaralı kanun mucibince Uç yeminli ehli vukuf ta· 
rafından cem'an 107.500 lira kıymet takdir olunan mez. 
kur fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü-

.. kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bu~uk 
ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat iha
lesi 26. 8 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de İs· 
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi o/o 7,5 dur. 
Şratname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, 

Adana Ziraat Bankalan kapılarına asılmıştrr. (1584) 
t-2726 

Ankara menba uJarı sahihlerine: 
Divanı Muhasebat Reisliğinden: 

Daire için gUnde vasati olarak 20 teneke içme suyu alınacaktır. 
TürlU kaynak sularından evsaf ve fiat bakımından en uygun olan 
6neylenecektir. isteklilerin kaynaklardan ~ıkan suların en aon çöze 
raporunun onaylı bir örneği ile birlikte her tenekesini kaç kuruşa 
verebileceklerini gösterir önergelerini en çok 5 ağustos 93S akşa
mına kadar Divanı Muhasebat idare ve hesab işleri direktörlliğilne 
vermeleri. (1842) 1-3084 

nkaı11a İli Tarım 
Direktörlüğünden: 

344 lira 35 kuruş bedel keşıfli Nallıhan kentinde ipek böcekle· 
rinın kozalarını kurutmak üzere 1 ağustos 1935 gUnlemecinde An· 
kara ili daimi encüm ... ninde pazarlıkla bir kurutma evi yapılması 
•!rık eksiltmeye konulmuştur. 

ls~ klılerın 25 lira 83 kuruş suresiz güvenç parası ile ayni gUnle· 
mecte d ımı encümene ve tafsilat almak isti.yenlerin de hergün ta· 
rim di.re torlüğüne g lmeleri ilan olunur. (1876) 1-3139 

ULUS ~ı TEMMUZ 1935 CARSAMB \ 

j Aktif Cumuriyet Merkez Bankasının 27 temmuz 1935 vaziyeti Pasif 
KASA: 
Altın: safi kilogram l6.110,499 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKi MUHABİRLER: 
Türk lirası 
HARİÇTEKİ MUHABiRLER: 
Altın: Safi kil~am 4,401,291 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
HAZİNE TAHVİLLERİ: 
Deruhte edilen evrakı naktlye kar· 
şıhğı . 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te· 
diyat 
SENEDAT CÜZDANI 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 
ESHAM VE TAHVİLAT 
CÜZDANI: 

Deruhte edilen evrakı nakti
A • yenin karşıhğı esham ve tah· 

vilat (itibart kıymette) 
B • Serbest e ham ve tahvi1iit: 
AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat Uzerine 
HİSSEDARI.AR: 
MUHTELİF: 

Lira Lira 
22.660,7 53,bO 
18.213.832,-

674.570.60 41.549.156,40 

732.098,ıo 732.093,20 

6.190.781,35 
662.869.56 6.853.650,91 

158.748.563.-

10.640.380,-- 148.408.183,-

ı.~00.000-

8 976.412,J + 10.476.412,34 

30.628.093.91 
4.552.870.06 3s.ıı:so.cı6J,97 

26 0&;9.~CJ 
?..567 823.4 l 2.S93.88l.-

4.500.000,-
9.4 l 4.059~~ 

SERMAYE: 
İHTİYAT AKÇESİ: 
TEDAV0LDEKlBANKNOTLAR 
Deruhte c<lilerı evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci. maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te· 
diyat 
Deruhte edilen evrakı naktlye bıt• 
kiyesi 
Karşılığı tamamen altın olaral: Ua· 
veten tedavüle vazedilen 
TÜRK LİRASI MEVDUATY 
Vadesiz 
Vadeli 
DOVlZ MEVDUATI 
Vadesiz 
Vadeli 
MUHTELlFı 

Lira Lira 

ısa 748.563,-

10.640 380,-

148.t08.183,-

15.000.000,
ı.026.7 56,67 

10 000 000,- 183 158.108. ' 

1 s .080.283,2:) -.-
ı~.119.360 91 

574.2%,13 

!S.080.283,21 

12.803.597 .o 
57 .389.587, ~ 

YEKON 259.408.~ YEKON ~~9.408.407,4-0/I 

2 Mart 19.13 tarihinden itibaren: İSkonto haddi~ 5 1/. - Attı:_ üzerine avansı% 4 '/"_ J 

Askeri Lise ve Orta 
ektepler:e San'at 

Gediklisine talebe 
alınıyor 

1 - 935. 936 ders senesi için İstanbulda bulunan Ku· 
leli, Maltepe liselerile Bursada bulunan Bursa askeri lisesi
ne ve Kırıkkaledeki askeri sanat lisesile Konya ve Erzincan 
Askeri Orta Mekteplerine ve Kınkkaledeki sanat gedikli 
erbaş mektebine talebe alınacaktır. 

Liseierin 9, 10 ve orta mekteplerin 6. 7 smıflarma s;mat 
lisesm•n 9 smıfiyle sanat gediklisinin birinci sıntfına tale
be alır.ataktır. 

2 - Talebe askert lise ve orta mektepler talimatiyte 
sanat geoikti erbaş talimatma göre kaydü kabul olunur. 
Bu talimat talebe alacak mekteplerde ve askerlik şubele· 
rinde görülebilir. 

3 - Atideki hususların göz önünde bulundurulması 
lazımdır. 

A • Almanca okuyanlar tercih edilir. 
B - Bütün mekteplerde kaydü kabul t temmuz 935 de 

başlaı. 15 ağustosta biter müsabaka imtiham 15zımgelirse 
15 ağustos: 1 eyllll arasında yapılır. Bununla beraber kad· 
roda yer kalırsa ders senesinin devamı müddetince sivil 
Lise ve Orta mekteplerden nakil suretiyle talebe alınma· 
ğa devam olunur. 

C - Mekteplerin bulunduktan yerler haricindeki yerler· 
den Askeri Lise ve Orta mekteplere kaydedilmek istiyen· 
ler 1 temmuz 935 den 31 temmuz 935 tarihine kadar bu· 
lunduklan yerlerin askerlik şubelerine müracaat edebilir· 
ter. 

D - Mektebe girmek için yaşını büyütüp küçültenler 
mektebe alınmazlar. 

E • fstektiter evrakını tamam1at1p istekli bulundukları 
mekteplere askerlik şubeleri vasıtasiyle veya doğrudan 
doğruya gönderirler. Mekteplerden davet vaki olmadıkça 
hiç bir istekti mektebe gitmiyecektir. 

F - Müsabaka imtihanına mecburiyet hasıl olursa mil· 
sabaka imtihanı yapılacak yere kadar gitme ve imtihanı 
kazanamayınca geri dönmek için ihtivar edilecek masrat 
i~tekliye aiti olup mektebe kabul edilmediğinden dotavı 
hiç bir hak iddia edilemez. Onun icin geliş gidiş masrafı· 
nın beraber götürülmesi laZimdır. 

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesin· 
den başka giydirilmesi techizat ve kitaplan hükümete aid 
olduğu gibi aynca her ay bir miktar maaş da verilir. 

Liseyi muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenlerin mü
sabaka imtihanına girerek kazandıktan takdirde Askeri 
Mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere bir kısmı 
Avrupaya tahsile gönderilir. 

5 - Bir seneden fazla terki tahsili olanlar bir evelki 
sene derslerinin hepsinden imtihan vermeğe mecburdur· 
lar. (1550) t-269t 

Sıhhat müdürlügünden· 
1 - Özel idare muayene ve tedavi evleri için dört tane sey-.·ar 

etüv makinesi eksiltmeye 4'.onulmuştur. 
2 - Eksiltme 15.8.193S perşembe glinU saat 15 de viüyet daimi 

encümeni reislik odasında olacaktır. 
3 - Her bir makinenin tahmin parası 950 liradır, 
4 - Muvakkat teminat 285 liradır. 
S - İsteklilerin yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evetine 

kadar muvakkat teminat makbuzları veya banka kefalet mektuplariy· 
le encümene ve şartnameyl görmek için de hergiln sıhhat müdür· 
lüğü dairesine gelmeleri ilan olunur. (1961) l-3229 

Satılık fabrika 
İstanbul Ziraat Brııka ıııdan: 
Adanada yeni istasyon civarında Narlıca mcvkiinde 

bulunan ve ceman 57915 metro murabbaı arazi üzerinde 
kain ve Şinasiter Fabrikası namile maruf: 

Koza anbarı, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi.· 
3 numaralı dizel motör dairesi, şifleme dairesi, çırçır dai· 
resi, platforma 1-2 dizel motörter dairesi, buhar kazaru 
dairesi, biderlik çiğit anban, çiğit anhan, balye anbaıır. 
temizleme paçel ve prese daireleri, malzeme anbarı, zibil 
anhan, otomobil garajı, kütlü anhan, müberrit su deposu. 
müberrit kuyusu, tamirhaneler, çenber anhan, tahta kurut. 
ma dairesi, yazıhaneler. 1 No. pavyon (fen müdürü hane-. 
si), 2 No. pavyon (sevk memuru hanesi), 3 No. pavyon 
(tamirat amiri hanesi). 4 No. pavyon (Ustabaşı hanesi).' 
amele helası. su motörü dairesi, su deposu binalarından· 

müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei muhan·i·' 
kesini teşkil eden 1-2-3 numaralı atlas markalı heheri 150 
beygirlik üç adet dizel motörü, çırçır makineleri, şifleme 
makineleri, temizleme ve prese makineleri, vantilatörler, 
umumi transmisyon, kıncı makineler, pamuk presesi, ncm
lemc aleti, kantar, kütlü kınnası, su deposll, buhar 
kazam, demirhane makineleri, marangozhane, malcinclcrl. 
p1at, çırçırlan, p1at çırçırlannm kuvvci mulıarre
kesi. lokomobil, Roller gin atclyesi, yedek :ı15t edevattan 
ibaret ve Pamuk ve Nebati ya•:-tar Sanayii Türk Anonim 
Şirketinin: b 

Bir numaralı çırçır f ahrikası 
.1stanbu1 6 met Noterliğince tasdik edilmiş 30. t ı. 931 

tarth ve 15142 numaralı muk~vele ile Pamuk ve Nehatl 
Yağlar Sanavii Türk Anonim Şirketinin Bankamıza otan 
mikdan malQm borcunnu 10. 4. 935 tarihinde gönderildiği 
kayden müspet ihbarname ilzerine de tesviye etmem~1 ol• 
duiundan işbu borcun ihale tarihine kadar % 9 faiz ve ~ 
3 komüsyon, sigorta ücreti. hesap masraf1. nakli nukwt.. 
muamele verJ?:isi, avukat i.icreti ve sair bitUmum masrafla 
birti~te tahsili icin bu borç mukabitincte Bankamıza ipo
tekli oluu· vukarcfa hudut. cins ve sair flvsafr ve müstemi- . 
latr yazılı ·1\dana Tanu Müdürlüğ-üniin 22. 9. 929 tarih 64 
numaralı tapu senedite ~irketin tasarrufu altmda bulunan 
ve 2280 numarah kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf 
tarafmd::ın cem'an 72.000 lira Jnvmet takdir olunan mez.. 
kur fabrika 1697 numar~h Ziraat Bankası kanununun hU· 
kümteri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itiharen bir hu~uti 
ay müddette acık artrrmava C'rkantmrc;ttr. Muvakk:tt ihate
si 26. 8. Q35 tarihine mti~adif pazartesi günü saat 2 de İs· 
tanh11t Ziraat BankMrncla vaprlacaktrr. 

Teminat akcesi o/0 7.5 <tir. 
Şartn=-me Ga1atada kain Bankamız. Adana. Mersin. 

Ankara Ziraat Bankatan 1capı1anna astlmr~tır. (1584) 
1-?.727 

Gümrük l\luhaf aza Genel 
Komutanlığı İstanbul ahn alma 

Kon1isyonundan: 
1 - Gümrük Muhafaza kttaatı için 4000 çift Asker Fo

tini kapalı zarfla 21-8-935 çarsamba günü saat 15 de eksilt· 
mesi yapdacaktrr. 

2 - Tasmlanan tutarı: 20,000 liradır. 
3 - Evsaf ve nümuncsi komisyondadır. Görülebilir ve 

alınır. 

4 - İstekliler bu işin o/o 7 ,5 tutarı olan ı 500 liralık vez· 
ne makbuzu veya banka mektubunun t khf tn tuol r le 
birlikte saat i4 de komisyona vcrnıelcri. (41rP 19' ) 

1 1 ., 





SAYtt''A 8 

TURK1YE ŞEKER FABRlKAL!\RI ANONiM ŞlB
KETlnin Alpullu~ Uşak, Eskişehir ve Turhal 

~~KER FABRiKALARINDA VE 1STANBULDA 

f abrikalarm te lim edecekJeri tarzda: 

Kristal kilosu 25ku~uş, 
Kesme kilosu 28kuruştur. 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya
zth yerlerde de •e hizalarındaki fiyatlarla 10 Ağustos 
1935 tarihinden itibaren satışa başlanacaktır. 

Kristal Kesme 
B11rsada 25,50 28,60 
tzmir Vagonda 26,10 29,25 
Balıkesir " 26,40 29,70 
Adana " 26,80 30.15 
bmit " 25,25 28,30 
Adapazarı " 25,65 28J80 
~am~un limanın- 25,10 28,10 da fob 

(Fob Samsun fiyatı; KaradenLz sahillerinde herhangi 
bir iskeleye gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura 
yükletilmiş bulunmak kaydiyledir. Ve Samsundan sonra· 
ki navlun ve sair masraf müşteriye aittir.) 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikalann bulunduğu yerlerde en az BİR 
TON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON sipariş 
kabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.) 
Yukardaki fiyatlara sigorta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduğu yerlerde veya 

İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 
Diğer sipariş p.rtlan fabrikalardan veya İstanbul, An-

kara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 1-3211 

Satılık ev 
İstanbul Ziraat Bankasından: 
Adanada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

kain Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada ipotekli bu
lunan Şinasiler fabrikası namile maruf Pamuk ve Nebati 
Yağlar. Sanayii T'urk Anonim Şirketinin malı olan 1 nu· 
maralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanılan çi
mento bloktan inta edilmiş sekiz odalı ev. 

İstanbul 6 ıncı Noterliğince tasdik edilmiş 9. 11. 931 ta· 
rih ve 15142 num•alı ve Beyoğlu 4 üncü Noterliğince tas
dik edilmiş 11. 2. 933 tarih ve 640/33 numaralı mukavele
lerle Pamuk ve Ntbati Yağlar Sanayii Tük Anonim Şirke
tinin Bankamıza olan mikdan malUın borcunu 10. 4. 935 
tarihincie gönderildiği kayden müsbet ihbarname üzerine 
de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun ihale tarihine 
kadar % 9 faiz ve % 3 komüsyon, sigorta ücreti, hesap 
masrafı, nakli nukut, muamele vergisi, avukat ücreti ve 
sair bilumum maarifle birlikte tahsili i~in bu borç muka
bilinde Bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve sair ev
safı ve müştemillb yazılı Adana Tapu Müdürtuğünün 
2. 4. 930 tarih ve ffl numaralı tapu senedile şirketin tasar
rufu altında bulunan ve 2280· numaralı kanuna tevfikan 
üç yeminli ehli vukuf tarafından 8000 lira kıymet takdir o
lunan mezkUr ev, 1897 numaralı Ziraat Bankası kanunu 
hükümleri dairesiııde 10. 1. 935 tarihinden itibaren bir bu
çuk ay müddetle aç• arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat 
ihalesi 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de 
İstanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi 'o 7,5 dur. 
Şartname Galatada kain Bankamızla, Adana. Mersin, 

Ankara Ziraat Biıtıkalan kapıların asılmıştır. (1584) 
1-2725 

Adliye veka Jetinden: 
93S senesi haziraaından itibaren intişar edecek olan adliye ce

ridesinin en az altı -en çok on formadan ibaret olmak üzere her ay 
çıkacak olan 1750 nüshasının bastırılması açık eksiltme usuliyle ek
siltmeye konulmu§tur. Tahmin bedeli iki bin dört yüz 
liradır. Eksiltme 12. 8. 193S pazartesi günü saat on 
dörtte Anıkarada Adliye vekaleti levazım müdüriyeti oda -
unda toplanan oeksiltine komisyonunda yapılacaktır. Umumi ve hu
ıust şartname vekalet levazım müdürlüğü ile İstanbwlda adliye le
vazım memurluğundadıt. Eksiltmeye gelecek istekliler her gün bu 
dairelerden şartnamayi parasız imza mukabilinde alabilirler. Ek
siltmeye girecek iatıklllerin eksiltme günü saat 14 den evel mu- • 
vakkat teminat olan 180 lira nakti veya nakıt mukabili kıymetli 
evrakı mal sandığına vererek makbuzlarını komisyon riyasetine 
teslim etmeleri lüzumu ilan olunur. (1932) 1-3192 

Ulukışla kazası 

Belediy~başkanlığından: 
ı - Ulukışla'da yeni yaptırılacak (211S) lira keşif bedelli ha

mam 22-7-935 tarihinden itibaren 30 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

ULU1 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilaııı 
Muğla Nafıa direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Mugla v.ilayetinde Muğla - Köyce· 
ğiz yolunda Beton arma Namnam köprüsü insaatıdır. İnşaatın ke
şif bedeli: 23,500 liradır. 

2 - Bu işeaid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri seraiti umumiyesı 
D - Tesviye'i türabiye, Şose, kargir inşaata dair fenni sartname 
F - Keşif huUlsa cedveli 
G - Proje 
istiyenler bu şartnameleri ve evrakı 117,5 kuruş 1>ede1 mukabı· 

tinde Muğla Nafıa Direktörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21 ağustos 935 çarşamba günü saat 15 de Muğla 

Vilayeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1762 lira 50 kurus 

muvakkat teminat vermesi. . 
Bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır 
1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İsteklilerin enaz ya on metre açıklığında betonarme köprü 

veya elli bin lira değerinde esaslı aksamı betonarme inşaat teahhüt 
ve iyi surette ikmal ettiğine dair resmı vesikalar. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazıh saattan 
bir saat evveline kadar Muğla Nafıa Dairesine getirilerek eksiitme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olma ı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1874) 1-3157 

l>nktilo aram) or 
Hescıb isınden anlar bir dak 

tiloya ihtiyaç vardır. Taliblerin 
Bankalar cadde .. inde Nureddin 
Baki'ye miıracaatlan. 1-321d 

Kiralık oda 
Apartımanda konforlu ve ser· 

visi iyi bit oda kiraya verilecek· 
tir. Ruso apartımanında daire 1 
saat 12-3 ve aksam saat 8 den 
sonra müracaat edilebilir. 

1-3207 

Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Daima genç 
dainıa güzel 

KANZUK 

Balsamiıı kremi 

ŞEHİRDE 
KİRALIK APARTIMAN 

Her türlü konforu olan dört 
oda ve bir hol, bir apartıman ki-

ralıktır. Gazetemiz ilan m mur· 
luğuna müracaat edilmesi. 

Doktor 

AJi l\'laruf (jnver 
DERİ, FlRENG1 VE BELSO· 
GUKLUÔU HASTALIKl.A.RJ 

MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında Al 

tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 
hergün 9.13 ve 15-20ye kadar 

kabul eder 

1 
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~ Cebeci Hastanesi Operatörü 

1 .. ~~;i:~~~~~~:~r~-1 
ra da her gün 15 den 19 za kadar 1 
m kabule başlamıştır. !1_11......__.,,]' 

Kiralık ev 
Macar Sefareti arkasında bah

çe içinde elektrik ve suyu havi 
beş odalı ev kiralıktır. Müracaat 
İçindekilere veya Telefon 3431 
den 258 t-3196 

KİRALIK VAZlffANE 

VE HANE KATI 

Mükemmel, ucuz. 

Telefon 2253 müracaat. 
1-3100 

Hakiki Taşdelen ... y .. 

Büyük Damacana 

180 
Kuruş 

-·· 
Afyon Vilayetinden 

Afyon-Isparta yolunun 6705 lira keşif bedelli 16-j-538 
- 23 + 900 kilometreleri arası esaslı onarılma işi 9. 8. 935 
cuma günü saat 16 da Daimi Encümende ihale etlilmek il· 
zere açık eksiltmeye konuldu. Bu işe aid şartnameler ve 
evrak şunlardır: Eksiltme şartnamesi, mukavelename prO' 
jesi, f\afıa işleri şeraiti umumiyesi, tesviyei türabiye, şo • 
se ve kargir inşaata dair fenni şartname, hususi şartname, 
keşif cedveli, silsilei fiat cedveli, grafik; istiyenler bu ki'" 
ğıdlan Afyon Nafıa idaresinde görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (503) liı.-alık mu
vakkat teminat vermesi ve bu işleri yapmakta iktidarı old 
birisini kullanacağını taahhüd edinmesi veya kendisiniıl 
fenni ehliyeti bulunması şarttır. (4329-1947) 1-3221.-

Adapazarı Belediyesin den: . 
5000 Metre tulünde 60 milimetre dahili kuturlu pik boru 

1-S Adet Vana (Anahtarlı) 
25 ., 90 derecelik Dirsek 
15 ,, üç ağızlı (T) 

lSO ,, Abonelere su vermek için parça (tam takım) 
2 Takım boru delmeğe mahsus ınakkap 
5 ,, Yangın musluğu (komple) 

Yukarda cins ve mikdan yazılı ve ıs atmosfer tazyi.\ca mUtea..r 
mil bedeli keşfi 4800 lira olan su yolu malzemesi kapalı zarf uacı• 
tiyle eksiltmeye konulmuşsa da yevmi ihale olan 16 temmuz 93f 
aah günil ilan edilen saatte taliplerin teklifleri muvafık ve haddi 
layık görülmediğinden kapalı zarfdan sarf ınazal' edilerek eksiltıııe• 
nin pazarlığa çevrilmesine karar verilmiştir. Pazarlığa iştirak etnıel 
istiyenlerin ıs ağustos 93S perşembe günll saat 17 de 375 liral~ 
muvakkat teminat ile belediye dairesine müracaat eylemeleri il,. 
olunur. · (1824) l - 3076 

Hariciye Vekaletinden: 
Vekılet{mlz otomobilleri için 2SO ili 450 teneke benzin ile ıt 

teneke vakum yağı alınacağından taliplerin 9 ağustos 935 cuma g6" 
nü saat ıs de aatınalma komisyonuna müracaattan. (1784) 1--303' 

Elli senelik bir maziye 
malik ft dünyanın bert.ara· 
fında takdir kazanmıt gü
zellik kt'aDidir. Cildinizia 
gilzellik Ye tazeliğini dai
ma muhafaza eder. Balaa
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

görmüş ciddi bir kremdir. 
Çilleri ve buruşukları iza
le ederek tene fevkalide 

İstanbul liseler satmalma kurumundan· 

bir cazibe bah§Cder. Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazanmıttır. Balaa
min kremi katiyen kuru
maz. Teninizin litif taze
liğini, cildinizin cazip ta
ravetini ancak krem Balaa
min ile meydana çıkarabi· 

lirsiniz. Bir defa Balsamip 
kullanan batka krem kul· 
lanamaz. Tanılmıt itriyat 
mağazaları ile bilyük ecza
nelerde bulunur. 

lmtıy.az sahibi ve Bapnu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Naıuhl 
BAYDAR 

Enakm cinsi 

D~lıç eti 
Karaman eti 

Kuzu eti 
Sığır eti 
Ekmek 

Mikdan 

27,000 
17~ 
5,000 
4,500 

.. 158,000 

Teminatı 
L. K. 

1891,87 
1303,50 

Kurumumuza bağlı İstanbul Erkek ve kız 
yukarda yazılı et ve ekmek ihtiyaçtan bir 
ye konmuştur. 

TahmiD 
Bedeli 
50 K. 
45 
50 
35 
11 

" 
" 
" .. 

Eksiltme 
günü ve saati 

7-8-935 çar~a 
15 dr 

" 16 da " " 
muallim okullannm mayıs 936 sonuna kadai 
şartname ile kapalı zarf suretiyle eksiltııı• 

Eksiltme İstanbul Kültür Müdüriyeti Bin asında Liseler Muhasebeciliğinde toptanad 
kurumda yapılacaktır. 

Eksiltme 7-8-935 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 935 
yılı Ticaret odası vesikalariyle birlikte 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar içinde kapalJ 
zarf belli saattan bir saat evvel makbuz mu kabilinde kurum başkanlığına verilmiş veya 
gönderilmiş. olacakttr. Bu t?ir saattan evvelden sonra v~rilen veya gönderilecek mektUI!" 
lar kabuJ edılmiyecektir. Kapalı zarf mektuplarına kanunda yazılı olduğu üzere ilk teıııı• 
nat nakid makbuzu veya bank teminat mek tuplariyle diğer vesaiki koymaları laznndıt• 

Bu işe aid şartnameyi görmek veya almak üzere kurum katipiliğine müracaatları~• 
belli saattan evvel teminatlarını Muhasebe vemesine yatırmalan i1an olunur. 

f41d~ / 1R41) 

SİNEMALAR 
' 

1 1 
YENi J BU GUN BLı ~. 

(KULÜP] 
Demirpençe Zita Johann Çankm clddtsi civarmdı 

Uluı Bısımıvintl• bısılmış· 
tll. 

2 - İhalesi 20-8·935 sah günü belediye dairesinde saat 14 de l I 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi almak ve öğrenmek istiymler her gün belediye ~iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiii~' 
dairesine müracaat edebilir. (1908) l-3168 

BU GUN BU GECE 

AYNANIN SIRRI 

Nancy Caroll - Paul Lubı 

Talebi umumi üzerine Demi. P-.ı 
çe filminin devamı müddetinCfl 

yalnız 4,30 eeanslannda 
AYSEL ıöeterilecektir. 


