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Habef imparatorunun diyeden 

"Harp yaklaşmışt~r. 
Kendimizi kordyacagız.,, 

. . Süveyşi kapayacak - Habeşistan 
1ngıltere gerekirse ll tirildi • t tal ya ne istiyor? 
da süel hazırlık gene eş " _ Habetiatan, erkinliiine 

Acliu.baba, iZ (A.A.) -;.!!:ti 1 vurulmak istenen her~angi bir 
bet kıralı ftl'IPİf olchaiu ı;. ciarlteJ• kal'fl ıelmekted1r. Bunun
bir .a1..;de ffala91i•Dlll ~ la beraber, Habefiatan, italyan 
... IDlf ol ...... -Uf ~_!:-Mk.. prellijiaia de azalmu.aı istemez, 
, .. "'Uaal alriiiil .... 

~·-,. ..,..,. ,.,,,..,. .• ~~ ··=· ~- ..,.._~.,.,.,,,. ttllfli• .. ' -ıa. ·· ·~ 
.ı .. .ı-. ıı:-L•""-- lf.Jtrlsfllhıl ıiiri tıt1,- brrd,, • .,,,_ee, NP a 1lllDi*n 

''MllllOlinl ~ ~,.,., · ·n; tlifmulatt i8•-
. konuşacakJ,, "Kahrolscın blalerce yıllik Roma m«lenlyetı n .. 

leri okunmaktadır. 
_,_ Eko mik ve finanaal uıilar• 

landa timdiclen bir te~ ~yl~ea k notopraklanmqm bir kummı 
ümidin olmadılmı bildırdikteıı artı 

ID ••..1 cı..• • bırakmap humz.,, 
IOnr& f07A·~·'-iain Opden'in bir kummm ltalya-

"-Yatm,-.. _._ De..,.,.,.;.: ,. verillaell imlcinlı oldu~ 
nu yaldapyor. ~ • • tor bu eau uv 
k• anlatmashiaı banKd bir • "' .a~lı1en mpara ' 1 

• • laarcanaD hü rette kotarilmuı ~ i __ .;__..ı 
ljin emeklere~ ltalya, ~ 
iki .amürıere atker •• I~ ıh-. 
dfJ'lllekteD ı•ri cl~or.. Kar!' 
tehlikesi, ıit ,ide cid~ıl bir ttıılril 
alıyor. Bununla ~ ~du • 
muz, ulualar to1Jetelindedir.,, 

Habefiıtan uY9fll Olınalc isliyor. 
Adiaba&a, 12 (AA) - ~ 

Utan ...................... 
f •• ~ · 11r· .,...... ....... ,. 2 • 

Adımız, andımızdır 

Fransa'da baysallık 

B~ Eryo iç düzenin 
hiç bozulmıyacağım 

söyliyor 
Pttontröy- ıür-Mer, 12 (A.A.)

Dün, B. Dekreküi'nin aaylavlığa 
seçilmeıi dolayııiyle radikal soı • 
yaliıtler tarafmdan verilen tölen
de on bin kiti bulunmuttur. 

B. Eryo'nan bir lıarikatlirii 

B. Eryo tölene batbnltk et -
mit ve verdiii söylevde demiıtir 
kiı 

"- Fraqı koruyacajıs. Büd. 
ceJİ denldettirmek için, B. Laval 

(Sona 2 inci ..,.,_,., 

Bir japon generah, 
~ 

Tokyo, 12 (A.A) - Süel itler 
ıenel direktörii Gearal Nas• • 
ta aü babnlılın~ büroauncla, 
J~doncı11 t&Mf1P41an biçalda J&
ralanm...-. 

ç. ~durumu çok teh-
likelidir. 

Bu haber, Tok,.oda büJÜk bir 
herecan uyaadırmlfbr. Çünkü G. 
~ta, filii olarak ordunun y6 . 
.. tffİ ve iÜ bakanı 8. Haya . 
fİDİD 111ua11na çok yanat bir aa-
brdi. 

B. ffayqİDİll, ordunun pek ile
• derecedeki aluacu duygularını 

he,. ıırmediii bilinmektedir. 
B HaPfİ, Mançuride ve im . 

.. , Ç• inde baimJız bir harekete 
...... etlimi kontrol altı

:-....,. ....... •ftiiint ..,. 
....... !1- ... __ _ 

(i. Naca• ...,, J~uancgı ara -
.-da Pf8I! .-t Mr •Jtttma ao
nuncla yar~ kıbcmı çekip 
brfu~.ı.tdni yaraladığı anlqd-

t (Sonu Z. inci aaylıda) IDlf .... 

Yeni romanımız 

Le 

,.,.., Geçen yıl, vı ... ·• 
calcn&11 olan, 
Clll.4N .4MPll'OIVL.4RI 

ro.......,..n miiellilf 

POL MORAN 
'l'irlcçeye çniren 
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• 
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Rabeı inıpar(Jl(wu, lıarb yaklflffl, dl
yer. - lllllR on IHf yal banf Üliy01". -
Bu yıl antikiteler ve miiaeler alcaunM 
çallfmalar 11erirnli Net;.fi. 

Bttjpmılll• me,4•• ~riarrtaa Dftİi Kızıl Avlu 

Antikitel r 
alanında bu 

v müzeler 
ılki çalışma .-----------

Bu yJ irwırilehlinUJ• alıi metl.,.C711t a.rlerini re'•,.. 
yoluntla yG,idtın tıra,tır-mCller ro' Wflİiffli obnut H Wr-' 

yeni luılrihlleri mqı_,.,. lıo7"fllllur. Din, 6ir ..W'W'IJW. 
"" raliftfttil• ltiılilıuwla ,,...,.,. • .,.., flia-.... .,,, ••• 
mit Zi6eyir ile ......... ıar. lfüeler • .,.., dir .. lrll .... 
malcrua öziinii lıenıtlüine .fÖyle anlat~: 

1 - Profesör C. Blıen 4 ,.ı - ri olduiu lÇia IMarada clllh tat ça
d•alMJi Cifsina•ti ibaiw..W &· lıU bdar ,._,, Aaaclolada ~ 
dma Truva'da yap...ım, 9ld~~ lıtı llatiiaal IÇinde olan l»ltGB ldll-
kaz11a bu yıl da d...m ebaittir· tir takblarmm çdnn•• llw 
Ve ıeve ~yıl eldt ettiii sonuç ~dlr. 

-....U..ld4ji1Mabini p 3-··--~--

Trova yıbl•11 karı bışlamadan ince 

çalıpna .. rıa ud verimi olanqtur. titÜIÜ iiJeei ........... zı., ........ 
Evela bu1unmut olaa 9 tehir. yıla- -;ti .- aer,._•da W.,. de • 
lan arumcla fimdiye kadar ~ vam etmlı •• kail aYlwaun iç Jfl. 
.. ,... konlNi Milr·ıi Ye W &fillin --- ~. 
lmmOlojiaia ıaptenmMI W el- Stlrali çal ...... r bu alam ıa . 
mUflun. Ote yaaclaa, l..lanmut menleri çeireeekı bir &ç.k mlu ha
olan bu tehirlerin lianıi deYİrlen liae ko)'lllUI l:iuı.autot. Yap• W-
ilgili olduiu mesel•i de deiiıime ten Berıama llllHli de ahi• •· 
uiram11tır. manlannıa yarclımlariJle açdmalr 

2-Tanua'ta H. GOldman ta· üzeredir. 
rafmdan Harnrt flnlveniteai ve 4 - lıtanbUlda laviÇrenin ta • 
bir kolleJ adma 1apılmakta olan nınmıt arbolotlarmclan Prof..ar 
arqtırmada iist tabakalardan bat- Schalaman E11irnekapı'da ,. -
lanarak Sel"1k ve Romen tabaka. nrk odalarda Pl>blı 10Ddajlula 
lan Qldmlmıt ve Eti tabakasına U.tiiste Bisana medeni~ Wr 
vanlmıp. Bulunan birkaç tehir lcaç talMba~---~· 
bu taliablarcla daha lnemll eaer- ~ -4~ ,......_. .... 
terin Yarlıtmı ituet etmelmdir. leriain • ..,..., ... pk artı· 
Zat-li Tarma ;iki bir ,.eri...-r• .....-. . ~ --~- MNlı ı. ı,,.ı •1'14•' 



SAYIFA ~ 

Avrupa işleri 

Bay Göbelsin 
bir söylevi 

Son aylar içinde A/manyadshi ka -

toliklerle ulusal sosyalistlerin arası ço.t 
çılmış bu arada bir ço.t yerlerde çar

pışmalar olmuı, işlerin içine yahudiler 
de .karışmıştı. Alman propaganda ba
kanı bir .kaç gün önce EsM şehrin.deki 
bir toplantıda bu işleri aydznlatan uzun 
bir söylev verdi. Bu söylevin önemli 

.gördüğümüz yerlerini Fölldşer Beo -
bahter gazetesinden alarak IJ{Dğıya ko

yuyonız: 

Bazı yabancı ülkelerin gauteleri 
eSkidenbcri bildiğimiz metodlarla bu 

y yeniden, iyileşmiş olan alman kamu· 
sal yaşayışında bir buhran bulmak 
için alabildiğine çahşmağa koyuldular. 
Bi%ler, Almanyada tcmlzlik yapmağa 
başladığımızın her defasında yabancı 
mem1c'ket1er bizde bir buhran seziyor • 

lar. Hele yanılıp da bir yahudiye do
kunmıyalım. Fakat, yahudilik, hUkU • 
met merkezinde bile, kendisinin hoşu

na gitmiyen bir filmi protesto ctmeğe 
Jmlkarsa, hareketlerimizin ne kadar ye
rinde ol<iuğu çabucak anlaşılmış olur. 

Ne yapalım ilci, "çizmeden yukarı çı -
kılamaz J,, demek zamanı Brtık gelmiş
tir. Yaptığımız işlerin sonuçları, bi • 
&im bileceğimiz bir şeydir. Almanyada 
yabancı mcmkketlerin gazeteleri de • 

lil, biz hüküm sürüyoruz. Tehlike içi
ne düşmüı olan devlet değil, devleti 
arkadan vurmak istiyıen küçük bir çete
dir. Açıkgözlerin ön ısıralara geçme
lerine ve eskidenberi uğraşanların ar
kaya itilmelerine hiç dayanamayız. Bu, 

öyle olmakla beraber, bu küçük gru-

pa o kadar çdk ömm "Yenneğe değmez. 
Kuvvetimizin bir kısmını kar§ılarına 

dikince, 1933 tubat ve martında oldu
lu gibi, gene hepsi çıktıkları fare de
l' krine girerler. Parti, ordu ve dev
let bir granit bloku gibi bunların kargı 

1 ruıda durmakta<lır. Bu bloka kaflı a
lacakları 11e>nuc di§krini kırmaktan 

kabir ıey olmıyac ır. 

Yahudi mHcluine gelince, herke
ee sormak iıtıerim: Kışkırtan biz mi • 
yb:, yoksa yahudiler mi 1 İki yıldan beri 
bir kuzu gibi bütün bu olan biten Gn -

Jı:ırtmalara ecyirci kalan kimdir 1 

Biz, bu .anuuluaal ırkın tehlikesini 

alınan ulusuna öğretmekten yorulmı • 
yacağız. Almanlarla yahudilerln evlen
melerine bundan böyle katlanılmıya • 
eektır. Ir1km, gelecek nesillerde de bo 
auk olarak &Urüp gitmesine artık izin 
.ermiyoruz. 

Doktor Gö~ls din i~Jerini de ele 
alarak demi~eir ki: 

Ulusal sosyalist hareketi, pozitif 
bir hıristiyanlık esası tuerinde duru
yor ve duracaktır. Fakat biz, nasıl ki 
bizler pozitif hıristiyan isek, kilisele
rin de sıyasal olarak pozitif ulusal -

aosyali t olmalarını istiyoruz. Bize yal
nız dudak arasında almış bir .inan yet
mez: biz fili yatta da inan görmek isti
yoruz. Eğer bugün Almanyada kilise
ler bulunuyorsa, bu, bizim, bolşevikli
ği ezmemiz sayesinde mümkün olmuş
tur. Katolik me.,kez partisinin böylr 

lbir şeyi başarmak için zayıf olduğu 

şöyle dursun, zaten böyle bir harekete 
geçmek de istemiyordu; çünkü kendini. 
bizden çok bolşevikliğe yakın hissedi-

yordu. Sanmasınlar ki, biz es:kidcn iş
lenmiş olan günahları unuttuk. Biz 
her türlü dinsel kanaatları sayarız. Yal

nız yeni bir enkizisyona dayanamayız. 
Ortaçağda olduğu gibi, kendimizden 

kafa tası yığınları yaptıramayız. Her
kes istediği gibi tinel bir düşünce ve 
duygu tel§ıyabilir. Gençliğin din ter -
biyesi ik kilise uğraşsın. Fakat, genç
liğin sıyasal terbiyesi bizim işimizdir! 

Vestefaliyadaki peskaposa karşı kü · 
fürlerle dolu bildiriğlcr dağıtıldı, a • 
randı, tarandı ve sonunda bunların ka

tolik kilisesi ıkurumları tarafından ha
zırlanmış olduğu meydana çıktı. Buna a. 
te~le oynamak derler. Fakat memleket 
içinde höyle bozgunculuk yapanlara 
öyle bir ders vereceğiz ki, onlar gibi 
hareket etmek istiyenler bir daha böy
le bir şeye kalkışmak heveslerini kay· 
b~dct.eklcrdir. 

r :ültür savaşı kısıkırtıcılarının nere-

lere aklanmı§ oldukları görülüyor. 
Bunlar, kendilerine neler yapacağrmı
.zı gelecek haftalar içinde görecdderdir. 
Herhangi bir yahudinin döviz kaçır • 
masına hiç pşıJamaz. Çünkü can çık
mayınca huy da çıkmaz. Ancaık, incil
den şapnıyan papasın cübbesinin as • 
tarına döviı: doldurarak ının aştığını 

gelip lsa görse, kamçıyı kapar ve ha
yınlık eden bu gibileri hıristiyanlık • 
tan atardı. Kilise için bir teık çare var
dır: Kendi dini ile uğraşmak. Kiliseler 

Tanrı için çalışsınlar; fakat biz ulusa 
hizmet ediyoruz. Devlet içinde sıya • 
sal isteklerin bir tek sahibi vardır, o 
da bizim hareketimizdir. 

Bazı yabancı gazeteler Almanyada 
bu olan biten şeylere "devlet buhranı,, 
adını veriyorlar. Bu bir devlet buhranı 
değil, sadece bir temizliktir. Çoktan • 
beri yapılması gerek olan şeyleri şim-

di birer birer yapmaga başladrk. Ya • 

hancı memleketlerin gazeteleri pireyi 
deve yapıyorlar. Yanılıp da biri, Bcr
linde bir yahudiye yan baksa. koparılan 
kıyametin yankısı ta Londra ve Pe -
kinden geliyor. Eğer yabancı memle
ketlerin gazeteleri ansasyon arıyor
larsa, bu hususta ilgi uyandıracak Al
manyadan daha başka çalı ma alanları 
vardır. 

Doktor Göbels öraek olarak llabe.~is. 

tan harbını, Moskovadaki arsıulusal 

toplantwı, lrlandatlaki kart~ıklrkları 

glistermittir. 

- -· 

Yunanistan hakkında 
yalan haberler 

Atina, 12 (A.A.) - Atina ajansı bil
dirmiştir: Bütün ınyasal çevenler, Ve

niulo~u Patris gazetesi hadisesinden 
ötürü eseflenmekte ve fakat son zaman· 

larda Venizelosçu basın tarafından kul
lanılan tahrik edici lisan, fikirleri o de· 

rece karıştırmakta ve hükümet yanatla
rının hiGSiyatmı o derece yaralamakta-

dır ki, buna kar ı gelmesine sebeb ol· 

mumdan esasen korıkuJduğunu bildir· 
mdtten geri durmamaktadırlar. Bu ga-

zeteler, kırala ve aylcsi üyee;ine kar~r 
tiddetli ve hakaretli savaştan başka, her 
giin Napoliye Paristen geçen mart azı

maaının başlıca suçlulan ile görüşme
ler ve en .ina.nılmıyacak masa11ar neşret
mektedirler. Bu masaular, §imdiki hiikü

:net üyesine karşı en yanlış telmihler ve 
kıra) ve aylesi hakıkında da en hayaliğ 

hahcr1er1e doludur. Hatta bir Ven.izclos

çu gazete guya Paristen aldığı bir habc· 
rl neşretmiştir ki. bu haberde kıral Jor-

jur. i?ransa, Yugoslavya ve Romıtnya hi.l
kümetleri aracı ile Venizelosa baş vu· 

rarak bir anlaşm.ı için en inanılmıyacak 
şartlar önerğelcdiği bildirilmektedir. 

Şuars1 esefle kayda değer ki bu ma 

sallar ya:t>ancı aytarlar tarafından top
lan;ı ra k ciddiğ ajans ve gazetelere çekil
mekte ve bu ajans ve gazeteler de bu 
kabil yayıntıları neşretmektedirler. 

Atina ajansı, kendi ajans ve gazete
lerin.n dikkatlerini çekmok için hadise
leri hemen yalanladığı en küçük bir ha
diseyi büyiitmek istiyen heyecan hırslı 
gazetecilerin bu hareketlerine karşı, 

bliyük ajan'iların ve ciddig gazetelerin 
saknrh davranmalarını dilemektedir. 

Bir japon generalı yar
dımcısı tarafından 

vuruldu 
(Ba~ı birinci sayfada) 

Cnwral ııetlen iHtliiriil'-lii? 
Tokyo, 12 (A.A.) - G. Nagatanın 

öldürülmesinin kendisinin takip etmiş 
olduğu sıyasanın doğurduğu anlaşmaz

lıklar sonucu olması ihtill)al içinde gö
rülmektedir 

G(•m~ml iiltl ;; • 
1 okyo. 12 (A.A.) - Nagata bıı sa

bah ölmüştür Suclu yakalanmıştır. 

.r=-- . - --:- .. - -· . - __ ......... 

ULUS 

D ş H BE 
BiRLEŞiK DEVLETLER'DE: 

1orm<mtlitleıı biiyiil.· ild vapur 
Nevyork, 12 (A.A.) - Tecim gaze. 

fesine göre, kraliçe Mari ve Nomıandi 
vapurlarından dahn büyük ve daha hızlı 
jki amerikan vapurunun yapılması ince· 
Jenmektedir. 

Bu vapurlardan her biri elli milyon 
dolara mal olacaktır. 

R. Ilut:f)r ~·,mi .~f't:ime 
hazırlunıyor. 

Şikago, 12 (A.A) - Eski cumur ba~
kanı B. Huver, şu diyevde b11lu9muşrur 

" - Ruzvelt yönetgesi, anasal kanu· 
nun erkenin merkezleştirilmesi yolun
da değiştirmek isteğini gösteriyor. Hii
kilmetin, anasal kanunda ne gibi deği
şiklikler yapmak niyetinde olduğunu, 
kongrenin azadından önce. bilmek u • 

)usun hakkıdır.,. 
Vaşingtondaki cı.ımuriyet ve demok

rat çevcnleri, bu diyevi, B . Huverin 
1936 da cumur baskanlığına aday gös· 
terilmcsini saglarnak iizerc bir araş -
tırma saymaktadırlar. 

B. RuzveJtin, kongrenin azadından 

önce anasal kanunda değişke öner ge -
sinde bulunması muhtemel değildir. 

A Vt'S'fl RYA'llA: 

A t·usturytı;yfl !-:den ~t·::11u•nlf•ı· 
Viyana, 12 (A.A.) - Avusturya, 

Sal.tburg panayırının kuruluşunun kut
lanması dolayısiJe, erkinlik hususunda· 
ki dölenini meydana koymuştur. Fran
sa, İngiltere ve İtalya elçileri, gayet 
parlak eğlencelere vesile olan bu kut· 
lama töreninde hazır bulunmuşlardır. 

Salzlmrg ilbayı. Almanya tarafın

dan Avusturyaya karşı yapılan türist 
boykotunun Salzburga zarar vermek 
şöyle dursun, dünyanın her tarafından 
gelen gezmenlerin gittikçe artan kal:ı
balrklığı sayesinde onun için önemli 
bir tazminat sağladığım söylemiş ve b•ı 

1" bayramların Avusturya'nın erkinliğini 
koruma dölenini i bat ettiğini ilfivc ct
miJtİr. 

Federasyon ha kanı B. Miklas, pa
nayırın sıya al güçlüklere karşın ileri 
doğru olan yürüyü~ünü işaret etmi tir. 

ilbay ve federasyon ba~kanı, Salz
burgun gelişimi için çalışan yahudi ar
tistleri ve yazarlarr ôğmüşlerclir. 

ROMA YA "DA: 

Ramanya'nm dış tecimi diiaeliyor 
Bükreş, ız (A.A.) - Romanyanın 

iJk altı aylık dış trcimi bilançosu Ro
manyadan yana bir milyar 472 milyon 
ley!.ik bir fru:lalılr töstem:.ektedir 

Halbuki 1934 yılının ilk altı aylık 

bilan~osunda 4 milyon leyJik bir açık 
vardı. 

ALMANY "DA: 

l' ulwlwum yttluulilr.r 
Dortmond, 12 (A.A.) - Havas a-: 

jansı bildiriyor: Polis bir yahudi pan
siyonunun direktörü ile üç yahudi miiş 
teriyi yakalamrştrr. Bımlar genç alınan 
kızlarrnı kirletmekle suçludurlar. 

IJfr lmrum lwımtıldı. 
Hamburg, 12 (A.A.) - Yahudı i~· 

yaı lar kullanan hir kurum ''genel g\:. 
venlik., i l:orumak j~i'l Y.apatılmışt.r. 

J POXYA'D : 

Juımn.wufo ~idtlı•tli ~-a~ mu rlur 
Tokyo. 12 (A.A) - Orta Japonyıı· 

da 24 saat siiren çok şiddetli yağmur • 
lardan sonra, cidrliğ su tıasmalar-t ol • 
mu ur. 20 ölü, 30 ağır yaralı vardır 
Osakada aşağı yukarı 60 bin, Kyottod:ı 
10 bin ev sular altında kalmıştır. Za -
rar, birkaç milyon yen tasınlanıyor. 

)<1JJotl imp<ırtıtormwıı bir lwri
ktztifrii t"f' Çin b<ı§vm·mwa 

Frtm. uyı Ptıri~e bağlıytın yeni 
tip tre11lP.r 

Paris, 12 (A.A) - Paris - Havr 
demiryolu uzerfode yeni tipte bir lo • 

komotif işletilmiştir. Bu suretle oto -
mobillerdeki acrcıdinnmik prensiplerin 
buharla hareket eden lokomotiflerde 
yeritilmesi jJk defa olarak denenmiştir. 

Demiryolu ile otomobil arasındnki 
kuvvetli öniırdt~me, büyi.ık demiryolu 
sosyetelerini, Parisi önemli fransız te
cim ve endustri merkezlerine bağlıyan 
çok hızlı ve çok konforlu özel trenler 
işletmek zorunda bırakmıştır. 

Bu trenler sayesinde i adamları, 

aynı günde iş merk('zJcrine gidip geJ -
mClk imk5nını elde edeceklerdir. 

Trenlere en çok hızı vermek için 
yapılan ara tırmalar. ciddiğ teknik zor
luklarla karşılaşmaktadır. 

. eneli luzların birge {·alı§ması 
Moskova, 12 (A.A.) - Komintern 

kongresinde kırmızı sendikalar enter
nasyonali başkanı Lugav·gkj sendikalar 
yönctgesinde de bir birgc yöney kurul
ması lüzumunu ıJeri sü-ınüştür. 

R u s1 mfo Sll(,:/tırı im faş la mm 
i,.yllrltır 

Moskova, J2 (A.A.) - Tas ajansı 
bl idi ri yor: 

1932 ve 1933 buğday stoklaması dtv
rcsinde bazı işyarlar kulakların stokla
ma hususunda devlete karşı olan yüken
lerini yapmamalarına karşı duramadık· 
tan ha ka ödevlerini devlet zararma ola
r~k savsadıklarından dolayı hakyerine 
verilmişler ve türlü uzaJara çarpılmış
lardı. 

Scıvyetler bıTliği meflked yürütUm 
komitesi, i yaların ~ahsiğ esığ duygu· 
Ja~Lc değil, ö:.levleri hakkında tam bir 
bilge sahibi olmadcldarından dolayı bay
le h::rekct rtdk1erini göz önünde tuuı
rak, bunların geri kalan cualuını ıba
ğı~lamaya karar vermiştir. 

f şvarlar ayni zamanda bu hükümle· 
rin onuçladığı buçlamalardan da ur
tulaca'klardır. 

OACINIK HABERLER: 

K<ıhirecle bir lca:a 
Kahire. 12 (A.A.) - Bir otokamycn, 

kanalda bulunan bir geminin ilze·ine 
dü müştür. Yirmi kişi boğulmu ve bir 
çok kişi yaralanmıştır. 

ı ankin kabirı~inden bir çelcili§ 

Nankin, 12 (A.A) - Pekin siıcl kon 
eyi başkanı ve sü bakanı general Ha

ying in, sekilmi tir. 

Jlisiklet birincilikleri 
Brüksel, 12 (A.A) - Belçikalı bi • 

sıklet binicisi Şrens profe•yonel dünya 
hız şampiyonluğunu kazanmış, 21man 
Rihter ikinci gelmiştir. 

Alman Markens, amator hız şam -
piyonluğunu nlmı tır. 

E. iri 8İ)'lını kralı lıic,: bir i._e 
karı::mı~·or. 

Londra, 12 (A.A) - Surrey'de otu
ran eski Siyam kıralının sekreteri, kı· 
ralın tahttan indiği gündenberi ne doğ
rudan doğruya, ne de herhangi bir a • 
raçla ülkesi ile dcğette bulunmadığını 
ve -rimdi Si)am devletinin işleri ile il· 
gili olmadı ;ını söylemi tir. 

'iymruJa lmy.fltıllıl. 
Bangkok, 12 (A.A.) - Siyamda lrn

rı~rklıklar çıktığı hakkındaki yayıntı -
1ar tamamiyle asıl ızdır. Bangkokdll 
baysallık vardır. İç bakanı B. Luang • 
pradi, diin Londraya hareket etmiştir. 

BU GECE NÖBETCl ECZA EVİ 

HAMAM ÖNÜNDE 

1 \l..K 

!eza evidir 

Şanghay, 12 (A.A) - Şanghaydald 

japon general konsolosunun baş vur • 
ması iizerinc, bn şehrin çin hükiimet o

runları, bir zaman önce japon impara- , 
torunun bir karikn-türünü yapmış olan 

1 
·vanity Fair,. adlı amerikan dergisinin 

ağustos sayısının satışını yasak ctmi~ - •••••••••••••••& 
lcrdır. 

13 AGUSTOS 1935 s ... 

Fransada )nv a ' 
(Başı ı. ıncı sayfada) 

kuvvetli kararlar vermiştir. Bu 
kararların sonucu olarak hazne 
nin durumu düzelecek ve buhrall 
kalkacaktır . ., 

B. Eryo, dış durumun iyileşti· 
ğini söylemiş ve ülke içinde dü • 
zenliğin devam ettirilebileceğini 
aksi halin, rejimin ve radikal sos
yalist partinin sonu demek olacil· 
ğını ilave ederek söziinü bitirmit 
tir • 

Hazır bulunanlar 8. Eryo'ytl 
alkışlamışlardır. 

l'lo * :fo 

Tulon, 12 (A.A) - !Son karı· 
şıklıklar hakkında araşbrma yap
maya gelen sol partiler salkuru Ü· 

yeleri, iş borsasında toplanmış · 
lardır. Gösterilerin sebebi ve bu 
gösterilerin İşçi örgütlerine ya 
hancı unsurlar tarafından kendi 
faydalarına kullanılması hakkın • 
da, işçi yönetim kurullannda a · 
ra§brmalar yapmak üzere komü · 
nİ!l saylav Midolu atayacaklar • 
dır. 

Habeş imparatorunun 
diyevleri 

(Btışı 1. inci say/ada) 

İmparator, uluslar ıoıyetesi tunı .. 
seyinin 4 eylülde habeı meselesi· 
nin tamamını konuf8cağını söyl& 
mİ§ ve bu husustaki sevincini kay
dettikten ıonra: ''Uluslar sosye -
te inin kararlannı yerine getirnıek• 
le bahtiyar olacağım.,, demiıtir. 

"'* .. 
Adisababa, 12 (A.A.) - fla• 

beı Kıralı, Havas Ajan111 aytarın• 
diyevinde ıu aözleri ilave etmi -
tir: 

''-Bizim en çok umudumuz, 
Büyük Britanya ve F ransadadır. 
Habeşistan ırk ve mezhep aynJll' 
gözetmeksizin kendisi ile elbirliğİ 
yapacak bütün uluslar ile ç;'l.lışnıa 
beraberliğine hazırdır. Y alnıı 
Habeşistan erkinliğini bozacak 
ba,atlık haklarını zayıflatacak 91e 
İmparatoru ile ulus ve ordusunun 
prestijini bozacak hiç bir teYİ ko· 
bul etmiyecektir. ,, 

Habet kıralı, sözlerini tu su -
retle bitirmiştir: 

- Bir harp çıkacak olurs Ha • 
be§istan, kendisini son nefesine 
kadar savga.yacaktır . 

.._"iivey); lwpanacalc mı? 

Paris, 12 (AA) - Eko dö Pa· 
ri'nin Londra ayta.rı, Brit nya hü· 
kümelinin İtalyan • habeş nlaf -
mazlığmda aldığı durumun kesin 
olduğunu bildirmektedir. 

1ngiliz hükümeti, gereğince 
Süveyş kanalını kapamağa karar 
vermi~tir, aynı zamanda Ameriktı 
tecim evlerinin İtalya'ya kredi aç· 
mamalarını sağlamak üzere Vıı • 
şington' da ısrarda bulunmaktadıt· 

Amerikalıların pamuk verınelö 
ten geri durdukları bellidir. Buıı· 
dan başka lnternational Nickel. 
B. Musolini'nin nikel almak husıı· 
sundaki i teklerini kesin olara1' 
reddetmiştir. 

I ttıl) on - lwbf>-. anla~mazlığıntı 

Amerika.dan luırfılınlar 
Jerseycity, 12 (A.A.) - Yüı 

kadar İtalyan ve zenci, ellerinde 
bıçaklar ve &opalar olduğu halde 
şehrin sokaklarında vuruşrnağB 
başlamışlardır. Etrafta toplaıı&f1. 
500 seyirci, bunları yaygaralarlıı 
teşvik etmekte idiler. • 

Polis kuvvetleri, döğüşenterı 
dağıtmak üzere gözya ı döktüreJ1 
gazlar kullanmışlardır. 

Döğüfenlerden 5 i yaralıınırut
tır. 11 ki i yakalanmıştır. 

Döğiişün sebebi, İtalyan· ha -
beş meselesi ve zenci boksör Joe 
Luis'in, İtalyan boksörü Karnern
yı döğmüş olmasıdır 
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f anl!lpı 
fan - .,.,...ı 

Holivud'un mutfağı iÇ HABERLE 
- ''Bu halta hiç güzel film 

po.t ... " 
- "Bagüa Grawlord filminin 

son gini, lcsgıracaltsını ... ,, . 

IST ANBVL TELEFON LAiµ: 
Nlli ' 

İzmir panayın için 
lstanbal, 12 - Devlet denis 

yolları y611etgesi ayııı 22 sinde agı
lacak olan blyiJk l zmir panayırı
na ııca• tatileyi perıembeden baş· 
Iıyarak yeritmeye başlayacalrt1r. 

Çoğumuz bir /ilmi beğenırken 
yabat beğenmnJıea, onu ıönlJl ei· 
len4iıea insaal• '/iaiımıad•• "alı
rız. Kimimis iyi bir re/lain .me: 
l'aklıszdır. 1'imimizla et~eklı dı· 
fili ''tip., lerimlz vardır, gıdip on· 

ları;.~r~r~ ·zıer üzerinde, cunda- IStanbul liman yönetges 
ğum:,;~':; ç;lr daha fazla bir ~~- lstanbul, ız - B. Celal Bayarm 
ri olduğunu da .artık 6lrenmı§lz- dönlljiJnde lstanbul liman yönet
dir. Çünkü buna bit yerde okum•· gesine lresin ,ekil verileceği ve 
mış yahud birinden duymamıı,da yönetgenin Ekonomi Bakanlığı
olsak, şu tanıdığımızın ba .tj'' ı~ na baflanacağı haber veriliyor. 
öteki tanıdığımısın d• berı yı 
dızı taklid ettiğini ileri sir•r, be-
ğenir yahud çekiştiririz. 

Varlığımı• ve gia!lelik Y.S:,:J; 
pmız üzerinde u çok tesiri "nıl • 
funu bildiğimi~ "lilm~ dev~lh=n 
en tehlikeli P"'paıa ; ::Uı ,.: 
nndan biri olnıllf~.:.ı·.d atiladı 
tada ki, onun ba lJze. ~&6ı bu 
fımıs daldlca4•n itibaren, onUJJ • 
özelliği bllsbltiiıi ıelifmefe haf 
lamııtır. .ı riJldeıı 

Eslcideıı tilm metke e ;ai 

Talebe birliğinin gezisi 
lstanbul, 12 - Talebe birliği 

Anadoluda bir gezi hazırlamıştır. 
Gesi bu ayın sonunda yapılacaktır. 

İngiliz üniversitelileri 
lstanbul, 12 - Yakında lstan

bula İngiliz IJniversitelerintlen bir 
talebe grupunun geleceti ve kafi· 
lenin dönüşte Ege bölgesini ıe•• 
ceği söyleniyor. 

biri olan Holly Woodı 1!1'!' t • 
l ·ıı1 Hlm seyircilerıaı ve., Gemi yapab:1-:- ı·çuı· mer. en , ad" kle lialıt· uıı.Kiil•a.u. 

gazetelerini llıile '~~·un ge
dı. Bugiüı ise HoUy ,.... 

. d·~ .ı11mJerle bi~ ulaslarııı 
vı~ 'ti• ,, -:ı ye bafl•· 
devlet daireleri Ua .. eameb.I Holly 
mışlardır. Ve baarın, ta ' .... 
Wood da lar/ıuJa varnıııtır. H~tt· 
geçenle!'e, bir 0b~l~:;,e:::: 
ta11teBiade, "o' 1 b.1 
tık birgok dıı bakanlıkların ı e 
kendi dlploıiıasilerine konu yap
tığını acı acı ileti slltlyotda. Ve 
bu, gert}dtea Nyletlh· Fakat, se-
bebsÜ delüdir. 

Bit ıa LOtl yaradıb,,,;dald • 
4..,ıaruı blsim memlebti, yu-
4,.1_, ftlllWJ]aihı ne bigim kı· 
ltlclıua soktuklarını dfi§iüılJn. Ro
:a&lıalbuld, 0 adar tehlikeli de
,,-.,, fBlılill- ,,., oiqeıı 00-

iald her§flyi g6slednln 6"!1"4e ~ 
/andıracak kadar lantazı sahıbi 
değildir. Bun• karşilık filmde, bü
tün saçma ve yalan yanlış iddia
lara, dekor ve "lenn1,, gözbağacı· 
lığı sayesinde bir şekil vermek el· 
dedir. 

lstanbul, 12 - Fabrika ve ha· 
vazlar yönetıeslne bağlı Kasım
P"fll onarma havuzlarımn ve f ab· 
rikalarının gemi yapmaya elveri§
li bir hale getirmek için bir rapor 
basırlandı. 

Rapor Ekonomi Bakanlığına 
gönderildi. Raporda yapı, onarma 
ve havıalama saypalarının indiril
mesi de göz IJnilnde tutuldu. 

Yeni bir kreş 
lstanbul, 12 - Çocuk Esirge

me kurumu Divanyolunda bir kreı 
açtı. Kreşin bir de bakı evi olacak· 
tır. 

Diş hekimlerinin baktığı 
talebeler 

lstanbul, 12 - Tiltlriye diş he
kimleri cemiyeti 1. yıl içinde 40 bin 
ilk okul talebesinin dişlerine bak
tı. Çocuklardan yüzde seksenind~n 
fazlasının diıleri bozuktur. TD.rki· 
ye diı helıimleti yıl başında Viya
natla toplanacak arsıulusal dolrrı
sanca dİfo hekimleri Jıongr.s;ne ıi· 
recelrlerdlr. 

Alacağımız vapurlar 
De.U.,ollan ....... iclareal 

tarafından 1&tın umacak yapar -
lar için lnerpler ıebnipir. Yakın
da lttaalMal'da deni.,ollan iflet • 
me fen kurulu ile Ekonemi Bakan
lığı deniz fen karulu bir arada 
toplanacak Ye bu önerieler ince. 
lenerek aoaucu bir raporla bakan 
lığa bildirilecektir. 

Otuz beşinde dokuz çocuk 
babası olan yurddaş 
Apjıya resmini koyclujumuz 

Kmılcabamam kamununun Çır -
pan köyünden Mehmet oğlu B. İs
mail 318 cloiumludur Ye 9 çocuiu 
Yardır. Büyük barb sonlannda ev
lenmi.t olan lsmail'ia ileti erkek, 
dördü kız elan çoc11klanndan en 
büJilli 19 JallQdadll' Ye en ldiçü
ii daha ....-dedir. 8qün 31 ya
tmda olan l...U iki ,da kadar 
tenaa ahiW olacainu ummakta -..... 

lemail .Anbra'ya kendiıi ile 
beraber on bire Yaran aylesini ıe
cindirecek bir İf aramıya gelmiı . 

DollllS qocuk hbaı rsma11 

tır. Beali1ebilecek kadar para ka 
zanabiline gocuklann 1&yıımı üç 
yıla yarm .. O düzineye çıkarabi 
leceibü -~ir. 

Memleket nüfu1Unun çoialma 

11na elindea ıeldiii kadar hizmet 
etmit olan 1- süçlü, kuvevtll ve 
elinde• her it ıeleceie benziyen 
yurcldq için lıayırb i,ler dileriz -

Bundan biriag gli.n önce "Cel· 
lat aıllı bit /ilmi Ankara sinema-
1.;;adan birinde gördak. Biu Çi
ni ve çinlileri anlatmağa çalııı· 
yor. Bir kaçımız, bu /ilmin Çin ile 
biç bir ilgisi olaımyacağı01 azıl• 
mqtı. Fakat goğumıa igiıı Çili il!Y· 
le bir f'JY oı111alıy,dı, glJnH Çuı Bugijnkü futbol maçını 
haitrnda batlı yıfuılatintla ~-
ca maıtmat yoitar. lstabul. ıa - Uray laslaya kaçırmayınız 

Bi• emini• ki, ba lilmi Çiıld• mal olıtak kapalı ~rıı onarılma Macar ypeşt takma. bugün 
göstereraemiılerdit. N.asıl Jıi baı sını fiaidilil ıeti bıtaitı. ı 7 de ~neii mat:tnı •ene 
filmleri ltalya4•, baılaaıu Al· 8 L-ra Giiri ile .vapaeaktır. 
manyada. baalar1Dı JI~• Bu yıl Gazi Enstitüsüne p,.;. -8•i alınan ~nuea 

İtalyanın alacağı 
.. ı·· il tö.r uma aı 

Tiirleolü B.,,,_,ıjuwlan: 
" 31 temmu 1935 tarildi İtal

yan reamil ,..._inde '-nl•a 
28 temnna 1935 tarih " 1371 •· 
maralı munkkat bmmla l.ı,a 
hükümeti dıprdan almac:ak ki • 
mür ve kok ile balar• kalay, nikel 
" bunlum hurdaları için cle• • 
Jet monopolü teala etmİflİr 

Bu munkkat kanuna pn l 
aiuatot 1935 gilnünden IODr& ,.. 

karda lhü ıeçen maddelerin 
memlekete sokulmau halda pi · 
1112 devlet demirJOll.arı leYamD 
tubeıine verilmit bulunmaktadır. 

1ajmtoa1935 tarininden önce 
bu maddeler için nariçle mubv• 
le akdetmit olanlar 4 apatoa ti· 
nüne kadar bu koatratlannı Ye 

bunlara mahsuben fimdi19 kadar 
ithal ettikleri Ye baki,.e kalan mik
darları demiryollan levama f'lb. 
ıiae bildirmeye mecbur tabllmak
tadrrlar. 

Elyevm cari ve hükümleri 31 
•iuatoı 1935 gününe kadar mut. 
ber olan mukaveleleri ikitleri .a
zil geçen idareden isin -ı...k tar. 
tiyle aerbeatçe icraya .....m bıra
lalmıtlar ise de mu•akbt kana • 
nan netrinden enel aktedtldill 
halde henüz cari hulunm.,.an " 
hükümleri 31 aiuıtoa t93S.tarilıin
den daha: tonraya lirl ınabvele
ler için idare bunlana ildderince 
kısmen Yeya tamamen icruma 
izin verip Yennmaek aalllıılyetinl 
muhafua etmektedir. 

MOnoPolun iWuı tarihinde 
ecneM limanlarda ,...._.. 
Tep. yolda Ye J&hut Jrir ltalpn 11-
manmda hOfaltılmalda olan mal
lann airiıi serbeıt bıralabnqtır. 

Keaalik kara rolu ile ıelen 
.. 19......_t .. allM 

dar ...mlekete ......... ... • 
ben buhmmaktacbr. 

Bu mankkat kanunun çıbnl
maaı ltalya'nm bu maddel .. olan 
fazla ihtiyacına binaen mlbayaa. 
b bir elden yaparak fiatlarm fik· 
aelmesine meydan •ermemek, it -
hali& keain ihtiyaç ile dm tut • 
mak maluadma ve ademe mesel• 
ıinde sinden güne artmalcta olan 
güçlükten 6türii clnlet mebniz • 
masmm claha kola,ttkla ecneM 
memleketlerde Yenaİye al•lat- ya 
ftaM1ec"'ii ümidine matuftur.,. 

Türkofis'in örgüt karimıu 
Tür.koli.in örgüt ı.- proje

ıi baz1rlanmıttır E-.....ı Ba • 
kant Bay Celil Ba,.,. ........ 
dinünce proje son defa chdeD 
ıeçiril-=ek •• diler ilsili '*kan -
lddarm dilılinceleri de 61renild11c 
ten ıonn Kamutava ıunulacaktır. 

göst~remiyorlar. aluıacak talebe ıöre ze.ldl ve heyeeanh R«'-
Fllme al1Dan memle•etlerin ;;. _.... _.__lan bu maç L-•-. Bay Basri oo4 · a. ,.ı Cui enatitiili 1eniclen ~ -r ..... 

zellilderine ıöre, Holly W'. ıı· eo talehe ahic'akbr. Ba 7eai alına· knıda dtlfhdlilderlmlzl ya- ı Merkade ödn alan Birat -ha, 
bi m«kezlet, /ilmin içine ya bir•• cak taleheleriD ~ amaçlan rafı yuaeağal. kont0lOM1 Bay Baari dün ,.ı.rek 
sıyasa, ya bitu iltita yabat bir ıo afustost& belli .,...kttr. yeai itine bulam...-. 
parça alay ve tiiçük dllşiirilcü mal- 1 ~~~~~!!!!!'!!!!!!~~!!!!!!!!!~-.ml!l!~!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l!!!!ll!l'lm~~!!!!I!~!!!!!!!~~ 
zeme katmaktadır. ou·· nka·· tanb J • lerinin başyazılarından özetler 

Film bira. eıZDlik olsan diye u ga zea: 
nasıl Honoı···•a tabloları konmak· -'-h k "' • ıe. B Yunus Nadi So ra o t • wa a uv etlı ve daha 

ta ise, doğuya hatırlatsın diye d':: Cunth&ıtrlYel "Milletler Cemı- , r da nun ın •• 

koratörlere ,. çinlinln saç örp· ~tının K~JCllM o/duıu büyü ıeb-
leri, ya arabın kefiyesi, yahud Ab-: like .. başlılı alt ndakl ba11azıda /yor 

dülhamidin burnu ısmarlanmak .. kı: 

tadır. "1npltere ıl Fransa Habetıstan 
Buna karşı ne yapılabil~r? me.cleünde bakltı tutmaga karar ver-
Buna karfl bergün tedbırler_a- mıı ,arilntiyor. Bızce bunun böyle ya-

lmmaktadir ve Holly Wood gıbı pılJna•ı sarurldir Eter cemiyetin ayalı:-
_,. .. -• /r ta kaba•ı ııtenilıyona, İtalya duru· 

merke /er. ~ne türlü ma~r,.,ı · 
I ık k Snele

, .. e '-•ıcı mun ciddililhd garür garmu elbet uı· 
ar t ır:tırdı la11 ne ~ · .acıı s 11.a.ı ,.. d ha tqraağa yanqac•'"•· Bunun ten uaw• 

gümrük kapılarının gittikqe • malı ıee cemiyetin artık b11 defa fllp-
çok kapanmakta olduğunu aııl• besU olarak 'Yıkılıp batmUI 10Dacaa· 

mağa başlamıslardır. Fakat blJllJI dan. karar kılar. Böyle bir ihtimıllin 
karşı yapılacak en radikal işle~den tehlikai açıktan açığa ctirillmektediı'. 
ili i ar ma kesı arkasında çevrılen )knbl'rinde tapdıjı bak fllı:riai de d-
11 u gibi uydurma filmlere karşı. r.iikliJcrek ceaıiyet batana bliaan buı 
devlet JıuramlarU basınlarm eltt~• 1 milletlere .e tnuıabl& çok palıy& 
vereni ba tim su masla unıı ıyı ~· tüfbeekdh' Halrilıllttıe lmk· 
t-e tılt.atalılittıdıt lcl'faltınaak.iınklnı VOk.Qır • ~ 

Burhan EL 

KURUN 
'•Ergam h ttı 

e madem, başlı-

ğ altınd kı ıda B. Asım Us dıyor 

iti 
'Ergaıu d nının tmtıyaz n a or-

tak olan alman finanı grupu vaktayle 
bu madeoin l lettlme i içın çok çalı,tı
ğı halde son amanlarda gayretinı g v
tetmiftılr. Eter Brganı madeninin itle· 
dlmell lfhıdekl gecikme bundan ileri 
pliJ'Ona 'bunların imtiyaz payları dev
lette utm llmabllit Nuıl ki epeyce 
bir aman anoe a1imn ftnamçtlarr tara· 
fmdiıa bU yolda bit' arzu g6ıterildilt 
de ifitllmİf*· Herhalde dcmiryolu Er

paln ~ "'1l'a bu ~ta ıt
ldil' rsfaiA -.nen ..,. bunlan or 

.... ülctttn.k (etektir 

ZAMAN 
da •oene e/elt. 
mk ışı,. taflıl• 

/tında ve Zaman ımzalı yaardı tleni
lıyor ki 

Muhterem s._ lı:anımıs bir de bu 
İstanbul elektriğı hakkında ııkı bir tet· 

k t yapılmasını emre ler. Zongul
dakta olduğu gibi el ktrilı: ücretlerinan 
htanbulda da derhal mühim 1Urlttte 

dU cegi muhakkak ır Nafıa Bakanlıif 

aten bu ifle çok e1&1b ugraflllıttır Ve 
ıirlı:eti bir hayli yola getınnııtir. Fa-

üt, lıtanlnll elektrili daha üyade bir 

bUkiimet iti olduiu lgicı, buna B8fba

kanbfm da reyinin inzimamı lcabettitl 
aDlatdJYOr Bu reyla 11e daba ziyade 

eecikmemeılni ı.tanbul balkının cm

- diledlllııi t krar~• hacet yo"
tur aanncderir;.,ı 

Tur·· k · • poru ıçm 
'lhcar amatör U ypeft futbol takı 

1111111 Ankara Gilcündea batka. U 
tBn tatanbut •e Ankan tıkn111arı 
yendiler - Gıtzeteler.,, 

Sporda yenmek. sevilıdir ye 
nilmelt ise ayıp sayılma. Gqe 
spot yapmak,. bOf umanları n1lı 
ve bedenin faydasına iullannıd 
tır. Uypeft'İn bllup l~t•nbal n 
Ankarayı gelmesi, futbolda Aile. 
hareket yarattıfı için, •tki ıyi .,_ 
muştur. 

Ancak, sporun bir tle "olçiq
me,. taralı vardır ki llerlemeyı. 
geliımeyi sallat. Biz latbolda,. 
relertleylzl fleri lutbolı uzail• 
mı, yakında mıl Yoksa ondan daha 
mı ilerdeyiz? Bunu biu, karşıla~
fığımız sporcuların arsıulu al tle
receleıine göre aldığımız onuçlaı 
öğretir. 

Bu bakımdaıı harelıet edilır t"e 
memletetimize son umanlanla 
uğrayan Servet. Ati na brması t"e 
Uype§t, ileri futbol talumları .sa
yıl1tsa, biz daha ileriyiz, demelt o
lur. 

Halbuki bu talnmlat kendi çev
relerinde belki birer varlık, labt 
tllnya lııtbolunda adları ve sanlar. 
olmayan takımlardır. Şu halde~ 
Bunun sade cevabı şu.dar: "Bisim 
lutbolumuz, bunlara bakılınca, d• 
ha ilttridir.,. Ba cevap blu yeter 
mil Ea as, yenme zevtini ipice 
t~tmamıs için, yet~mek g--· 
tır. 

Bu bir; ikinci noktaya •elU..: 
Yapılan maçlar ilerleme;{e v• p
liımeye de bir ı•Y eklemif def'i· 
dir. Biraz daha ileri ıJıd•elt ,,,,.. 
meyi• mJ Jd g.,ılettl• Ankarqa 
6•1ea lle§İkta, tekımımn bur•• 
AııW• GiJcanli biJyiJlr farkla ,_. 
dili ve Ankara GQcüııla de Up
peıt'e. bu pazar pniJ. lllH larp 
iki gol Ue yenlldili g& 6n0ne •• 
tirilince, bize hiç bir py 6lretral
yen yabancdara verdiğimiz tiri 
parası boş yere harcanmııtır. Ba 
zamanda, yani blldce dengesi ıp.n 
dUk_,.,..,11{ tonım. ........ , 
.ti, ldltbı•· tnl,,,,..ıan l•••••· 
ltesln 10.ıım olmadıkfe, ,.,..... 
ba§kala11na verttmey& Blı _.,... 
dan da U~peıt'in gelmal, her W 
de, pei lyı olmamııtır. 

11 
• Sporda "keslıı lD.zum,, allOlt .. 

bır ıey öğreıımek,, , "ilerleme n 
gelişme için 81ç&§mei • .,.,_ 
gelir; bunun dl§ln• ~ 
IUır,ndır. 

ae,.a •1 içinde ılref I....._ 
,..,..., bıwtlamıı ve pi 11' .._ 
fal'IJUf oldaiu tiri: • macar ıliei 
YİUifiaaları 6u "kttsia lhıım. a 
aygrındur. 

Ônlmiktleti aylar lfİDd~ ..,,._ 
tizm lederasyOIUUJun ,.,,_,, 
Ballı• atletilc yarı,,.ıarlle A1J.. 
lıantÜ yapılacalt tiri - ..,_. 
ıo~ları da böyledır. ÇWii ,..,_ 
te çoi ileri sayılan m._.larla pr 
pı§mad~n iyi ders alıamıı. yaW 
onlara ıyı dersler verllmiftir. BllJ. 
kanlı atletlerin taptın kar§ll.,.. 
larının faydasına iarp - ginllfi 
miz Balkan olimpiyatlarımn .. 
nuçlarına bakılınca - söylenecet 
söz var mıdır' Sovyetll sporcal• 
la şimdiye kadar yaptıfımız t• 
maslat faydasız mı olmqtur1 

Bu görüşlerı §Öyle fl'ensipl1n 
baglıyabllim 

a Yabancılarla J•pac ... 
ma lcartılqmalar faydalı lil . 
çiifnae-'-vi allamabdırlar; 
• aiae uıtünlükleri i,lce 
ltiKniİıiyen yabana spor im • 
rumlannm memleketimiu 
~~rtilmeaiae fedwuJQdn 
ızın vermemelidir'-· 

Akla bir nokta geli,; O.sıru, 
sporculara durmadan yenilmek 
bıkkınlık vermez mi' 

Gayesıni iyrce bılealece yeail 
mele niç_ln bıklttnlık vetsini' Si• 
ya takımı, ikinci defa lstaahl• 
geldiği uman llirinci gelişini-.. 
tacak hale ıetlrilmişti. 

Biz "spor., la az zamandanteıi 
ugrıqı~ruz. Ôğrenece~leifmir 
çoktur. Ve unatmayalrm Deli l'et 
ro 1sveç kralı il.inci Şarldaıı NIJ. 
sederken: "Ben yemle yenile on
dan venıneğl &frendlm" deniiftf 

N . BATilA1' 
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(Ôteygünkü sayımızdan devam) 

Bir arlradaşım bana yazdığı bir mek
tupta diyordu ki: 

.. İstanbul mu? Bir daha asla oraya 
dönmek istemem. Bu şehirden eski • 
den ~tirmiş olduğum güzel ve pitoresk 
hayali muhafaza ediyorum. Orada me
lon şapkalı adamlar görmek gönlümü 
bulandırıyor.,, 

Biz işte hata bu fikirdeyiz. 
Kont Sforza gibi bilgili bir &ıyas:ı. 

adamı da "modern Avrupanın kurucu -
ları,, adlı kitabında şöyle yazıyor: 

'"Mustafa Kemal'in büyük bir gay
retle girişmiş olduğu batı reformları 

biz ıbatılılara hem faydasız, hem de can 
sıkıcı göründü, çünkü bunlar hep dışa 
ait §eylerdi. Bu reformlar ananalarım 
yalnız kenara atmakla kalmadı, nafile 
yere gülünçleftirdi de, halbuki türk u
lusu asırlardanberi kuvvetini buradan 
alıyordu.,, 

Bundan daha yanlış görüş olamaz, 
hem bu fikrin bir İtalyan tarafından 

ortaya atılması da biraz nankörlüktür. 
İtalya hiç bir zaman şapka teciminde 
bu kadar karlı it görmemişti. Düşünün 
ki İtalyanın diğer ppka tecimerleri a
rasında yalnız Borsalino, 1925 de, Hali
cin önünde demirlemiş şapka yüklü ge
milerle bir kaç saat içinde bir servet 

yaptı .. 

*** 
Anlamadılar, anlamak istemediler. 
Şu halde mesele, halledilmek için 

yeniden ele almaya değer. Bu reform 
Avrupanın nazarında yeni Tür.kiyenin 
hatası olmuştur. Çünkü bu şapka re
iormunun ötesinde, Türkiyenin tam 
laikleşmesi vardır ki, lüzumunu anla • 
mıyanlar bunu takdir edemediler . 

Kuran'ın hiç bir fiyeti şu vcycı bu ~
kilde bir baslık taşınmasını tasrih et • 
mcz. Sarığın yerini tutmuş olan fes 
de, yüz yıl önce, yunanlılardan alınmış· 
tı, onlar da bunu Mısırdan getirmişler
di. Bununla beraber, şapka hıristiya
nın alameti olduğu gibi fes de islam 

birliğinin kırmızı sembolüydü. 

Osmanlı Türkiyesinde "şapkalı,, ta· 
biri bir hakaret sayılırdı. Fakat yunan
lılar 1919 da hıristiyanhk adına İzmire 
eirdikleri zaman bütün tütıkleri fesle
rini yere atıp çiğnemeye zorlamakl:ı 

ttirklerin başlıklarına kar§ı olan bağlı· 
lıklarmın bir kat daha artmasına se4ıeb 
oldular. 

Kılı\r ayrılığı i.ki taıafın kinini bes· 
liyordu. Mustafa Kemal, geniş görüş
lli bir sıyasa adamı sıfatiyle, idare ini 
Dzerine aldığı memlekette bu ayuhğı 
hldırmaya karar verdi. 

Bu işi uzun ~aman hazırladı ve an
aızın harekete geçti. 

1 eylül 1925 de, hayranlarının hayre
ti arasında şapkayla gezdi. 2 eylülde 

işyarların fes giymesini yasak etti. 25 
ey~ülde de, bütün türlderiıı şapka giy
melerini emretti. 

Bunu takib eden azı, yobazların ve 
fes fabrikatörlerinden ziyade yabancı 
tahrikatçılarrn eseri oldu. 

* * * 
Osmanlı ~nparatorluğunu sıyasal 

bakımdan ıslah etmek, ne kadar imkan· 
sızsa sosyal bakımdan islamı düzenle
mt·ye kalkmak da o kadar imkansızdı. 
Sıyasa ve din aynı şeydi. Türkler, bu 
yiizden, dış alameti fes olan arabm çiz
miş olduğu bir ananaya sımsıkı bağhy· 
dıJar. 

Ba~lığm şekli bir nevi bder ve ta
lih halini almıştı. Başı serbest bırak • 
mak için her şeyden önce başlığı de -
Yirmek Jazrmdı. 

"Tirk ulusunun en büyük kuvveti -
nl islam ananasından aldığı,, bir tarıih
cinin görüşü değil bizansın zabtı kafa
ıında sabit fikir haline gelmiş bir 11ya
ea adamının fikridir. YUz yıldanbcri ye 
tll sancak altında akan bağınazlar, 1453 
de lstanbulu aldılar. 

Sonra Balkanları aşgal ettiler ve en 
~anh zamanları olan 1683 de Viyaneda 
yerleştiler. 

Fakat daha 1535 de hıristiya.nlara 

ZDC§hur kapitlilasyonları verdikr, ve 
tiurılar imparatorluğu içtm içe kem.ire
ırelk en sonm onu dnirdilcr. Kabahat 
Kuran'ındı. 

Yazan: Manel Sovaj 

Muhammedin kanunu, başlangıcın · 
da bir genişleme vasıtası olduysa, son· 
ra da önüne geçilmez bir çöküşiin se -
bebi olmuştur. 

Dinin dar, &ert. deği~r, boğucu 

çerçevesi içinde yavaş bir ölümün t:1rihi 
Kuran. mağJUpların is12mlaşmauna 

kar~ı koymu tu. 
Onun sebebinden o manh imparator 

luğu, kendi çöküşünü hazırhyac.ak o • 
lan. bir dü man uluslar halitası haline 
gelmiş ve bunun içinde ulusculuk ma
yası zamanla onu kemirmişti. 

O, uygun bir &osyal organizasyona 
miisaid olmıyan eski dinden, 'kala kala 
teKkelerde insan topaçlariylc kırmızı 

loir kiilah bmııkıyordu. 
Kamil ve adamları lbu durumu he • 

men anlamak ve ona uygun hare• et et
mek dirayetini gösterdiler. Galib gel
dikten sonra, arablar li:zerinde egemen
liklerinden vazgeçerek islamiyet1en kur 

tu!dular. 
Arabistanı ve mukaddes chirJeri 

yeni bir talie tel'kederek batı ulusla • 
riyle bir rliizeye yükseldiler. 

On yıldanberi, ilk fapka reformun • 
dan cumuriyetin bütün yenilikleri çıktı 

Çarşaf ve peçenin kalkışı fesi takib 
etti. Ve bu devrim zorlanmış da de · 
gildir. Kendiliğinden olmuştur ve ha
Hi devam etmektedir. Zaten türk kadın
ları için saçı göstermek, yüzü göster · 
mekten daha ayıp sayılırdı. Şimdi yü
zil açık bırakan başörtüsü harem usuliy 
le yeni şekil arasında aracılık ediyor. 

Fakat bu ikinci derecede önemli bir 

sonuçtur. 
Fesle ve kıravatın otoritesiyle bera

ber kayholan şeriattı, yani dinle dün • 
yayı birbirine karıştıran bir sürü Ul;Ul· 

ler, kanunlar. liyetler yığınıydı. 
Bu cumuriyetçi Türkiyenin te:meli 

olan en esaslı reform oldu. 
Bir Adanalı endüstrici gülerek bana 

dedi ki: 
- Şunu da unutmıyalım ki, doğu 

usulü selam güç bir şeydi. Şapka &ela· 
mı bize vakit kazandırdı ve bundan 

böyle vakit, bizim için, 
olduğu gibi, nakiddir. 

Spor 

siı.in için de 
(Sonu var) 

İstanhul küı"ek 

yarı~ları 
İstanbul, 11, ( A.A) - 1ıkinci teşvik 

kürek yarışları bugün Yenikapıda bii· 
ylik bir düzenle yapıldı. Alınzn teknik 
sonuçlar şunlardır: 

Birlik klasik tekne; birinci Haliç 
derece 3,29, ikinci Altınordu, Uçüncü 
İstanbul ıu gporları. 

İki çifte - Birinci Galatasaray, de
rece 7,11,2, ikinci Haliç. 

lki çifte dirsekli - Birfoici Gala • 
tasaray. 

Üç çifte - Birinci Haliç derece 
10,1, ikinci Altınordu. 

Dörtlük klasik tekne - Birinci GA 
latasaray derece 40,3 , ikinci Beykoz. 

Kıdemsizler: 

Birlik tek - birinci Beykoz, ikinci 
Haliç. 

İki çifte- Birinci Galatasaray de • 
rece 65,58, ikinci Beıykoz. 

İki çifte dirsekli - Birinci Galata
saray derece 4, ikinci Beykoz. 

Uç çifte - Birinci Beykoz derece 
9.32, 1, ikinci Altınordu. 

Dörtlük kılasik tekne - Birinci Ga
latasaray derece 8,43. ikinci Beykoz. 

Kıdemliler: 

Birlik klasik tekne - Birinci Ga • 
latasaray, ikinci Beykoz. 

İki çifte - Birinci Galatasaray de • 
rece 7,2,1, ikinci Beykoz. 

İki ç.Hte dirsekli - Birinci Galata
saray derece 7 ,6,2, ikinci Bcyko:r. 

Oç çifte - Birinci Galatasaray de· 
rece 6,52,2 ikinci Beyıkoz. 

Dörtlük klasik tekne - Birinci Bey 
koz derece 8,41,2, ikinci Galatasaray. 

Bu yarışlara Fenerbahçe, Güneş, A· 
nadolu, Beyleribey.i kulübleri girme • 
mişlerdir. Yarışlarda Galatasaray 55 
Beykoz 39, Altınordu 10, Ha1iç 9, f. 
Sk. bir puvan almışlardır 
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Pla ıl eko 
ü~tün gcle<·e {tir! 

lngilız Devlet bank;;ısı direktorü Sir 
Bazil Blakeı ile bir gQriişmeden: 

İtalyanların altın ıtandardından vaz 
geçmeleri, aon yıllarda değişmiş oJ;m 
ar ıulusal lr4mbiyo durumunun bir ge· 
li im sonuc.udur. Bau memleketler al

tını toplamağa başladıkları gündenberi. 
aksaklık göstcrıniyen bir tecim ilgisi 
kurabilmek için, dünyanın kambiyo ıis 
temine lazım olan altm da, arsıuluı1al 

standard olmaıktan çıktı. Altının nis· 
betsiz bir surette dağılmış olması yü · 
zündcn bazı memleketler, altın karşılık· 
brını koruyamaz oldd.rları gibi arsıu
lusal para ve mal ah; verişlerini altın 
ile ödeyemez bir hale girdiler. 

Altına dayanan k;unbiyolar yavaş 

yavaş azalmağa başladıktan sonra, de
ğeri düşürülmüş kambiyo sisteminin 
daha fazla bir işleklik göstermeleri do
layısiyle, bu gibi memleketlerin durwn 
ları da güç bir hale girdi. Altın blo
ku da büzüldükçe büzülmekte ve altın 
paritesini koruyabilecek bir durumda 
olan bazı Avrupa devletlerinin dar çer
çevesi içine sıkışmmrtadır. Bu devlet
ler de tabiiğ olan denge sistemine ka
tılırlarsa, hiç bir enflasyon gösterişi ol
masından korkmadan, şimdilik nomi
nal olarak altına dayanan, fakat haki • 
katte değeri çoktan duşürülmüş olan 
kambiyolar, genel standarda uydura
cak yol ve çareler bulunacaktır. 

Bugünkü İngiliz lirasının düzeyini 
atideki arsıulusal tandardın kesin te

meli diye kabul etmeık yanlış bir dü • 
şüncedir 

Bana kalırsa, İngiliz lirası da ge· 
nel fiat durumu tarafından saptanmış 
olan yüksekliğe henüz daha varmamış
tır. Fakat, nisbeten az bir lüzum gös
teren denkleşmenin yapılması güç bir 
şey olmıyacaktır. Herhalde ekonomi sı
yuasının kambiyo ile egemenlik ku

ramıyacağmı İngiltere isbat etmiştir. 
Ne kadar yazık ki, İngiltere, cskıden 
güttüğü sıyasasmı durumun lüzum gös
terdiği biçimde gütmedi. Yavaş ya
vaş kendini yeniden "bırak yap:.ın,. 

prensibine bıraktı ve genel bir buhran 
ve karışıklrk zamanında iç ekonomi me
selelerini, yalnız var kuvvetle yeritile
ce\ı: olan planh bir ekonomi sıyasası
nın, tatmin edici bir surette düzelte • 
bileceğini göremedi. Son zamanlarda 
yeniden sıyasa alanının ön planına çı
kan Loyd Corc bu ihtiyacı gördü. O • 

nun ileri sürdüğü programda, hiç bir 
suretle yana atılıp bırakrlamıyacak 

çok değerli fikirler vardır. Loyd Corc. 

türlü endüstri kollarına verimli bir bi

çimde birlikte çah§ına imkanını ve -

ren yolları gösterdi. Önümüze dikilmiş 

olan engelleri aşa~ilmekliğimiz için, 

toplu bir cebhe kurmamız lazımdır. 

Endüstrinin gelişimi tesadüflere bıra

kılamaz körü körüne ve plansız iş ya

pılamaz. Zamanın emrettiğine, mer

kezleştirilmiş endüstri kontroluna uy

mak lazımdır. 

Bir zamanlar arsıulusal tecim işle

rini kendi kendine düzen altına sok . 

muş olan "arz ve taleb,, kanunu, birçok 

memleketler tr.rafından konulmuş 

gümrükler ve kotlar dolayısiyle işle · 

mez oldu. Bundan dolayı bu hayatı 

bir anlamı olan kanunu hiç olmazsa iç 

pazarda işletebilmek için suni bir me

tod kullanmak gerektir. Bu iş ve ödev, 

hiç bir sıyasal düşüncenin etkisi altın

da kalmadan, planlı ekonominin ça • 

hşma alanına düşmektedir. Her ne ka

dar bugün bu isteklere karşı koyan ba

zı etkiler varsa da, yakın bir zamanda 

lngilterenin, Loyd Corcun ileri sürdü

ğü önergelere uyacağını ve bugünk\i 

durum yerine sağlam bir örgüt kura • 

cağını sanıyorum. Büyük Britanya ken

dini kurucu planlı eılronomiye verecek 

ve dolayısiyle bu pren iplere katılacak 

ola.n memleketlerin bir arada çaJımıa · 

lan için bir örnek olacaktır. 

Noy~s Viner ]urnaJ'dan 

o 
aı'nada elı anıtı 

Fölkişer Beobahter gazetesine 
2 ağustos tarihiyle So#yadan ya -
zılıyor: 

1444 tarihinde osmanlılara karşı sa· 
vaşırken Varna yakınlarında bir tepe 
üzerinde ölmüş olan Lehistan kıralı 

Vladislas Yarnenski adına bu tepede 
dikilmiş olan anıt bugün açılacak ve 
doJayısiyJe çok büyük bir tören yapıla
caktır. 

Törende, Lehistandan gelecek olan 
ahsiyctlerle birlikte bulunabilmek için 

kültür bakanı Yenciyeviç bir kaç gün 
denbcıi Bulgaristandadır. Törene bul· 
gar kıralı rla ı:;clrcektir. Bulgar gazete
leri bu işi ele alarak, onu önemli bir 
devlet meselesi ve lbulgar • leh ilgileri
nin bir gösterisi diye ileri sürüyorlar. 

Bu ilgiler eskiden beri vardı; ancak 
son zamanlarda her iki memleket de 
bu ilgileri sağlaştırmağa ve genişlet · 
meğe koyulmuşlardır ve bundan dolayı 
güney ve doğu Avrupasında yeni bir 
lrnva ~smeğe başlamıştır. 

Bulgar gazetelerinin dedikler.i gibi, 
iki kardeş ulusun ananasa} dostlukları 
yukarda söylediğimiz 500 yıl önce ya
pılmış ve kıral Vladislava adını vermiş 
olan savaşla baslar. İki ulus biribirleri
le bu savaşta tanışmışlardı. Vladislav, 
osman1ılar tarafından yarısı alınmış o
lan Bulgaristanı ve Balkapda hıristi • 
}an ulusları müslümanlığm elinden 
kurtarmak istiyordu. Bu hareket, leh
lilcrden başka macarlarrn (o sıralarda 
macar tacı da Vladislavda idi) sırbların, 
romanynlrların, çeklerin ve donanmala· 
rı ile bunlara katılmı~ olan vcnedikli · 
lerin, osmanlıları Avrupadan geri at • 
mak için birlikte yaptıkları büyük bir 
deneç idi. Kıratın atı vurulup kapak -
landığı zaman, savaş kazanılmış gibi 
idi. Kıral atiyle birlikte düştü ve ye • 
niçerilerin kılıçlarına karşı kendini ar
tık koruyamadı. Onun ölümü üzerine 
savaşın gidişi de değisti ve }ehlilerle 
macarlar tepelendiler. Ondan sonra ar
tık osmanlıların önüne geçilmez oldu. 

İşte tarihteki bu hadise, iki devlet 
arasındaki dostluğun yeniden canlan • 
dırılmasına seb~b olmuştur. İki dev • 
Jetin birbirlerine bitişik sınırları olma
dığından aralarındaki iyi ilgiler göze 
çarpmıyordu. Halbuki lehlilerin, bul · 
garların alınyazısı üzerinde geçmişte 

oynamış oldukları önemli rol, bilindi • 
ğfoden çok daha büyüktür. Leh ulu • 
sal bayramı dolayısiyle Lehistanın Sof
ya elçisi Tarnovskinin söylediği gibi, 
bulgar devletinin kurtulması ve bulgar 
ulusunun fikir ve sıyasa alanında yeni
den ortaya atılması için, daha geçen 
asrın ortalarında. gerek Tüıkiycdeki 

Jelıliler gerekse prens Çartoriski var 
kuvvetleriyle çalışmağa başlamışlardı. 

Bundan başka, egemenliğe yeniden ka

vuşmalarına sebtb olan Brest Litonk 
andlaşmasmı Bulgaristanın da imzala
mış o1duğunu bugünkü Lehistan unut
mamıştır. 

Kıscı haberler: 

Yürüyen siper· 
Noye Fraye Prese' den: 
İtalya yaya askerlerine yeni bir çe· 

lik siper silah olarak verilmiştir. Ge • 
lecek manevralarda hareketlere katıl • 
mak üzere yeni bir yaya kıtası kurul • 
muştur. Motörlü trenler ve zırhlı oto· 
mobillerle ta~ınacak olan bu kıtalar 
zırhlı otomobilleri "yürüyen siper,, di
ye kullanacaklardır. Otomobiller hare
kete geçen kıtaları koruyacaklar ve 
bunlar arasındaki askerlere de çelik 
levhalar siper olacaktır. Çelik levha· 
tar, !IO) kolda bir askı ile taşınmakt:ı ve 
sırası gelince de, her iki el serbest kal 
mak üzere askerin önüne de dikilebil
mekt.-dir. Levhaları ı:ırhlı otomobiller 
savaş alanına getireceklerdir. 

••• 
İtalyanların Habeşistan hakkında 

takındıkları tavrı protesto etmek üzere 
cuma günü bir prote.sto toplantısı yap
mıığa karar vermiş olan İslam gençler 
birliğinin habeş komisyonu başkam 

1 

prens 1smail Davud habeş ordusuna gö
nüllü yazılmıştır. Bugüne kadar bir kıs
mı suriyeli olmak ilrere 1780 mısırlı gö
nüllü yazılmıştır. (Atman haberalma 
bürosu) 
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TUNA PAKTI 
Z~rebde çılran Obzor gazetesi, Tu

na me!relesinin lrotsrılmaSI için ltaly•· 
nzn yeni bir plln haur/ayıp bu i§ bd· 

kJDda önerg~Jerde de buluaduğu h:ık • 
kında ~ılran s6yleati/er dolayısjyJe yu• 
dığı yuıda diyor ki: 
Aynı zamanda iki ayrı kaynaktan -

ingiliz Röyter ajanı;ı ilt İtalya Radyo 
ajansından - verilen haberlere göre, 
İtalya ile Fransa, Tuna meselesi için 

yeni bir proje hezırlamış, hatta bu pro· 
je ilgili Tuna devletlerine bildirilmiş • 
tir ve yaılnnda bu yeni esaslar çerçe· 
vesi için konu~malara tekrar ha lana • 
caktır. 

Bilindiği fu:ere bundan bir kaç ay 
önce, o zaman angajmanların devam et· 
tirilmem için tek bir çare ohırak görü· 
len iki taraflı karşılıklı yardım anlaş· 
ma'arr fikri etrafında incelemeler ya • 
pılmış, fakat yerttim imkanı olmadığı 
görülünce bu fikirden vcızgeçilmişti. 

Söylendiğine göre, bu seferki konuşma· 
lar, yadanıma ve konsültasyon formü • 
lüne hasrolunacaktır. 

Vailua, Paris, böyle bir projenin 
verildiği haberini yalanlamıştır. Fakat 
bu yalanlamanın ilk konuşmaları müs· 
bet bir sonuç alınıncaya kadar, gizli tu· 
tulmak arzusundan ileri gelmesi ihti • 
mali de çoktur. Çünkü öte taraftan 
bugünkü arsıulusal durum Tuna paktı 
etrafında konuşmalara ba }anmasına ç.,k 
elverişlidir. Sir Samuel Horun avam 
kamarasında yaptığı diyeve bakılırsa, 

İngiltere bunu kabul etmiştir. Fransa 
ile İtalyaya gelince bu iki devlet Tu· 
na havzasında statiıkonun muhafaza e· 
dilmesi lüzumunu bir kere daha ber • 
!titmek zorunu duymaktadırlar. Çünkü, 
İtalyanın habeş meselesi ile uğraşmak· 
ta olmasından faydalanarak Almanyıt· 
nın zorla Avusturyayı kendi arasına 
almak istemesinden korkmaktadırlar. 

Vakıa, resmiğ Almanya bugün, A • 
vusturya ile birleşmek propagandasına 

ara vermiş gibi görünmektedir. Fakat 
hakikat şudur ki Almanya, geçen yılki 
başarısızlığını hatırlıyarak e ]verişli bir 
zaman beklemeıktedir. Mesel:! Dolfüs 
hakkında yapılan bir tören arasında MU 
nihte çıkan hadise gibi bazı yersel ha • 
<liseler Almanyanm projelerinden hiç 

bir ~y terketmediğini pek iyi bir su· 
rette göstermektedir. 

Öte taraftan, Habsburglar hakkın· 
da alınan kararların etkisi ile orta A ..,. 

rupada ağırlaşan bava, son zamanlarda 
yeniden hafiflemiş ve aydınlanmıştır. 
Habsburglarm Avusturya tahtına dön· 
mesindcn yana olanlar Avusturya için 
de biraz hızh yürümekte oldll'klarını 

anlamışlardır. Çünkü, Arşiduk Otto'nun 

sık sık türlü şehir ve ·kentlere onursal 
hemşeri seçilmesi, Habsburglardan yana 
olmakla tanımış Tirol ve Voralbcrgde 
de reaksiyon uydurmuştur. Netekim hil 
kfunetin, bu gibi hareketlerin bundan 
büyle yapılmaması için esir verdiği sa· 
nılmaktadır. Avusturya hükOmeti, arsı· 
ulusal bakımdan daha küç{!k anlaşmanın 
aldığı encrjrk durum üzerine Fransa· 
nın vermiş olduğu açık tavsiyeleri göz 
önünde tutmak zorunda kalmıştır. Yu· 
gos1avya Başkanı ve Dış işleri Bakanı 
Dr. Stoyadinoviç'in geçen cumartesi 
Senato'da verdiği söylev bu bakımdan 
derin bir etki yapmıştır. Bilindiği üze· 
re Dr. Stoyadinoviç bu söylevinde 
Hasburg'larrn tahta getirilmesinin bir 
arsıulusal mesele olmakta devam et· 
tiğini ve küçük anlaşmanın ise buna 
iyice karşıt oldugunu bildirmiştir. Yu· 

goslavya Başkanı, aynı zamanda Avus· 
turya hükfunetinden bu iş hakkında inan 
ca aldığını da söylemişti. Öte taraftan 
Dr. Stoyadinoviç'in sözleri de Avus· 
turyada çok iyi bir etki bırakmıştır. 

Bu hal, yarı resmiğ Rayşpost gaze· 
tcsinin yazılarından da belli olmakta • 
dır. Bu durumda, hiç olmazsa, şimdilik 
Avusturya hükümetinin, kıralcıhk ta· 
ri/tarlarının plfinlarrna yardım etmek 
niyetini bıraktığı sonucu çıkarılabilir. 
lkmek oluyor ki, bu bakımdan da Tu· 
na paktı konuşmalarına ıbir engel yok • 

tur. 
Bütün bunlardan dolayı ağustos a 

\•:nın son h ft ı rında Paris ve Ro • 
m, y;ı ritrn 1 ri \•, pr l:l'·t r rı l'l"'' 1 n 
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SHABERLER 
Mağdencile~ 

kredi 
Majdencilerimiz Ekonomi Ba· 

b ............ ~ 
Griinlerilli ... rap •i•dewen tecı-
•erlere olcluiu ıibi, ma)larını ~·
--1 ~Ll.M .-• 109 -_. ara ~-:---- lıraı't• • 
lerecekleri kontımental Çendj)e .. 
Lk, bankalar tarafından Kıaııa. llU&J-

Iİne kredi açılmasını istemitlenlr· 
Bu istek memleketimizin eko• -
illik ıelitmeıinde büyük~· 
ları olan it Bankur...... . 11,ili 
olarak kabul ~-.. iti_ 
::..:-.L_! 0 iıirhri 81 --
._WftlCl'ID gM - 1ar-
ier ulusal bankal~_._~C:dw 
tt... yapac:aMan ----. • 
Dokuz ayhk kontenıan 

20 ......... JiirirliP .... -
~ elu ,.- M:naamJe• ~ ..-.111 ... ..,.. ..... 
~- . . 
tık okul öğreunenlertnın 

aybklan 
~ ....... ~ .... , ...... 
~ P-.._:_--1 ••• .,....,. 

;...... iiıetaa=Wlll ..... t 
dLeafi .eı ilaacleiifn.:r• erlerde iç 
bu ite el koymufbl-.... :.,.,...... 
.._ ... illl '• n almmıt· 
yapılan teftiıleri:,;.::c° raporlara 
tıs. Bakanh:la 9 kadar ve -

- fi •• -"' sonnna ıore ·~- 7•... ! 1.,.. 
ı?' .... aylık.. ; w• 

Çay yetiştirecegız 
d 1 da yabancı 

Rize ve o ayın • e boy öl -
memleietlerin çaylariJI t · ftİ 
çütelritecek kalitede çay ye 1 

• 

rilmektedir. Her yıl birke:ç .mem -
Wd .....:.. ... paylar iÇIB erta .-.ten ...... L%- • .__ 

- lleı .. h - Mn ile .. mı.r:-
Jiıra_.1 mıla ;nm-~=-=w 'nrr-•tw.'. ~.:.-iti 
--•sai!-"~•u..-~ 
• w .Waymda yetifea çaylarm 
lntimini ye değerini artumak er· 
_... •• ,. ur'arJQ-i• ı.t
famlfbl'. Şilll ,.,. ..... ~
incelemeler sonunda Rize' den .....,.... 
b memleketimizin türlü bölgele
rinde de çay yetittiii anlat~ -
tır. Yerlerinden istenilen bıl!ıler 
aeWiJrten 10nra gereken tedbırler 
ahacaktır. 

Çiftçilere yardnn 
tiflfihria Tama •··~ 

.... ~- llef FEZlih 
takaitleıe 1ıaai1Mmuı llalduadaki 
bnundaa ~ fa,._ 
lanmalan için il1 ilçe ve kamun .. 
lıum. ea ,a .. itJuluma .-. 
-~alv·h=if • 'n
ı.tı tarafından ilgili yerlere y..ı....... 
Telefon sosyetesi delege-

leri lstanbula gittiler 
'L 1 Wı•' = .. Ali 
_,.. • ..1-L- L!-

ÇetİlfıbJa'DID feh"!8'- ..,_ 1119 

•ü•.let .... i.,ec:eii ·~d~·
clujundafa Telefon IOIJeteıı .~ • 

·· ·· '°(erde bulunmak usere na gorufu f 
... ..ı....:_. gelmit olaD Tele on IOi" 
wc...-uuıze • mki tren· 
~eteıi delıeleri dün Ü'8 
le Ltanlnıf a gbıitlerdir. •. •• 
Posta Genel Direktonı 

P. T. T. Genel Direktörii Bay 
Nazif birbç ,an bl .... 1 .• :c=: 
keze aid bazı mese e ~ J.. 
melr üzere din allpmti trenle 
tan1taı·. aitmittir· 

ULVS 

Antikiteler ve müzeler 
alanında bu yılki çalışma 

(Başı ı. incı sayfada) 

5 - Gene İıtanbuYdll İskeçyah pro
fetir Buter tarafından bul~Uf ol~n 

.u..-..:ı. 5 inci amJarla ilpi mozailr
w 4 -• . d ~ • _.. ~JrtiİI". :a..ıw• •• Jenn e5en ~- uw,. -
~- pre •mılar aatüralist ~kalla 

tien '8t nerleri6'. 
gerçe tikilder enstitUırimün 
ı-AJman• . A,...,,. avtuıanda ,-.mı eski Aya_· 

tolya'nm buJumnaaı ,.ıunda yaptıcı 

uqtınnalar iyi aonuc; werctiği için bu 
ite ilerfcJe daha ceniş araştırmalarla tek-

rar ~tır. .. 
'1 _ ]!ikana aanab uzmanı Profesor 

Witfıemod A.yasorya lllhesinin içeri-
de yeaf devre çahpnMtrı içiJa ,eaiden 
bDrD !ıasırbldar yap Jrtadır. Tiirkün 
toruyuculufu ye dC'lmlh onarmaları 
De buCUDC kadar ayaltta duran ve lıüro
sundati topluluk ile 1ıir Bizans ve türk 
sanat bat eseri olan bu müze rittikçe 
dnem tıuanKaktır . 

g - Şikago ünivcnitesi değil enati
tild Uyesioden f. Gellt bu yd erta hlıa
Mlucla hiyero&lif yaub Eti amtlannm 
bulUDduiu yerlerde ICa,.eri nliHli it -
yan Bay Nuh'la beraller lrir arqtlrma 
gesiıi yapm11tır. U-11 bu geziıiyle 
rutııadıiz höyükleri eaptayarak vaktiyle 
V• tler Owteırl'iıııı .AmcleJa tarifli ni · 
rafyuı için yaptıiı arqtırmalan sonuç· 
lıandııwmi• ,.. ... ll'. 

g - Müzelerimizdeki kolleksiyonla-
nn senginlqtnihneai için yapılan çalıf
malardıa Adana müzesi direktörü Yal
maa Ja)ğm. filrac'o naatitüsü üyesi Pro
faör Gdt. ile t.enWr Ceyhan boyunda
ti Serı~li Jıiyiintk, halk arasında "ca -
dı ııı... adiylw: t•ım•'1 kabartma üzerin 
de ,.,ağı Hllfbnıalar sonuçlanmış ve 

Yumurta navlunlarmı 
ucuzlatmak işi 

Çıbt maddelerimizin önemli
lerinden olan yumurta sandıkları
nın pahalı olduiu ıöriilaiiıt •• fi 
atlan indirilmitti. Şinnli .le_,. -
hmlar üzerinde incelemeler ya -

pıhnaktadır. 

Sattığumz yünler 
yerinde• Türkofis'e verilen ha· 

lterleıe &öre So~Jet Rua,a aaıafın 
elan Iğdır b&valiaiııden ... liİlt -
ferde 42 kuruttan 182 bin ve 47 
kunqtan 350 bin kilo yün satın 

alınmııtır. 

lmürde üzüm piyasası 
açılıror 

s-.w-M-•..-a~
............... eçılacap~ 
._ ~ aaıc-•puı MWir•l-

•skketi Hayriye tarifesi 
üzerinde etüdler 

Umylar k•QllJIUll• göre lstan -
Wda altı ayda bir topla-.n.k 
uray ıımrı içiade itlefen ta~ -
na tarifeleı iai incde,.a Lı ' -
yon ''tirketi ha,rlye • terife_si Mk· 
tmıcfald raporumt E• soma Ba • 
bnhiına ıönd -.ittiır. Altı ay 
evel toplanan --.,..ua ...,aa 
dıiı tarife u-riBıllıe Wanlık ıenel 
Wır es•ltee ı-.mıfb. Bu ilen de 

Aaatlola -- - .lolayı ftalmua laam almıinünde tutantk ta 
- _La:.. rif.,i imeliJ il-· 
Yeni Yugoslavya e~ 

bekleniyor 
Yasou.,.a'ma TiirlııiJe _.. 

.. 8q Tanh•iç'in ....... 

..,ı.e almman üzerine A•.WU 
Ajanwma 1eıine atanchtw ..,.._ 
dili Ya..ıa~ YUfOn orta 
.ıp.i .,. .... Luareftç lııak -
landa lalHewM'- Japdaa ..... 

bW cenin ...... v .. 
~ .......... mımW.4W. 

.... - ·~' elateA-. 

bunun bir Eti esen uldu&u an şılmıştn 

ıı - Uhıul bu alanı da bunlar
dan daha az verimli olmamıştır. Nig e 
iThayhcı isinft Güll6 clafmda. Kirltü"r 
lılllJranhgı ..tına yapdım kan, Milattan 

iace ll Wııcü asırla iltili çek Miyik bir 
Eti sitem bulmuştur. 

Truva yakınındaki Kumtepc"de aıJM!
rikalı uzmanların yardımiyle yapılan 

araştırmalarda tarih bakımından çok 
önemli iskelet, çanak. çömlek ve bina 
belgeleri elde ~ ıiştir. 

1 ı - Sonltaltar Jrazı mewsiminin gel
meai Hhııyısiyle ,.ın.- aban antillite

ıer üyc&indm Doktw it. Bittel Eti mcr

kesi olan Boiazköydeki kazısına birkaı 
gün içinde bafhyacaktır. 

12 - Fransa antikiteler enstitüsü 
üyesi arkeoloğ Dövambez Milas yanın -
da Kahnaiıl'da bir Karya tapınağını 

rDCJdaDa çıkaracaktır. Bw kunmı en :ok 
Ege medeniyeti için önemli sonuçlar 
vereceii umıdu10r- Geae öaümüsclcki 
mart aJIDM İsvqli PN111ir Punoa 
Milas yanmdaki bazı yerlerde Eıe dev
ri -derini meydllna \rhırmalr için fnt-

1'1Ya batfıyaçdtır. 
ı 3 - t.tan.ı.ul fransız antikiteler üye

sinden Niınerlei Bay Döbambez Filiki
• devri üserinde m...-maıar yapımlr 
için yakında Seyitgazi'ye gidettlrrir 
Gene ltatya'nın tanınmıf arkeofoltann
dan Bay Y<Cıkobi ileride türk ve italyan 
ilim kurulu tarafından orta Anadohlck 
yapılacak kazıların yerini ~lr için 
yakında memleketimize gelecektir. 

Ayrıca tanınmış kleaı1c çağ uzman 
!arından Profesör Bay Keil Efeı'te KU. 
tür Bakanlığımız adına ya)illlMak baJa 
danışman olarak atanmıştır. 

Yeni nüfm gaıel 
direktörü 

Nüfus genel direktörlüğüne 
atanan Bay Faik Türel dün ıel .. ,,.if•JW••• .... 

1 •••• 

1'01.JS'I E: 

Elli """" iri• YID'....,, 
Dün elli kuruş alacak mesele

sinden Cin Ahmetle Ahmet kavga 
etmif, Cia Mvncdi• Ml kohmd• 
blpkhı yand~ tüzeye ft• 

rilmiştir. 

Garıonu bıçakladı 
Dün Tahtakale caddesinde Ta

sarruf kahvesinde tavla oynamak. 
ta olan Niyazı ile kahvenin gar.o
nu Faik arasında kavga çıkmış, 
Jli,.n gau• 1:1ıili çakı ile yara
!adıpadml ger9D yaphmap baı-
lanuuıtn'· 

1'aft61n 

Düa &aen-nftniinGe oturan Sa-
fi--m llir .-mda kendisinin 
m;;:t. tı' rWniu bir sırada eş
,,.ıannın ,....ğı hal>er alınmış •e 
büyümuiııe meydan verilmeden 
saDdliriilmiiştür. Yangının ne SU• 
retle pıııfı pı~inlennıriye baş. 

lanmJttır· 

., .. bir yangm 

Dün Hiearda Hafız Ömerin 19 
numaralr cwimfe lıira ile oturan 
Mefnnccliiı alpııldan yemek pi. 
fiımİI ....,_ ı uda t&adn .... 
...._ .... a' •tt•www1a,_. 
dairi odaalan tlmlfturmut ve bU· 
,. •• ıi ••• 'lir. 

.......... lsaldı 

Dün ie•JOD hinrtemıa. üçüncü 
katmıda "taita,, aletile bir dıvarı 
,.... .. i9d1en B&JUm Gilaı ._. 
mi admdati işçi birdenbire sik• 
dnaan altıne'M kapaıyaraık ba
.... a afır l\1ntte JValNHDilD• 
y..ı..- f&i Una Jurdmaa kaJ. 

il 
Memleket Postası 

lzmirde Türkkuflll'nun şube · kuruluyor 

Etüdler müspet sonuçlar verdi. İzmir geneliğinin 
hava sporlarına gösterdiği ilgi çok büyüktür. 

Tmk Kutu için Rusyadan cetirilcn 
unmnlarm İzmir gençlerini de, yurd 
D'Ypsl balmnınd n ogrenilmeai gerekli 
ve en ileri Wr spoı olan parafüt ve ba
n sporl•ı alanın a yetittirecek bir 
şu~ açmalı üzer" İzmire gittiklennf 
yazmıştık. 

lzmirde çalışmaya bqlıyan uzman • 
1ar; lzmidikre bava &p0rları halrıkıa -
ela bir füıôr •erme• içiıt ite7 gün pa -
nıtütle atılma deneç!eri 71ı1111ut!ard1T. 
~ mmalduğtından fada ilgi uyan
man Mı dcneçleri. ban spaımına yar
... ıtn JDIRÜ nrikn iJDani anlat
ması •ilamdan atıyoruz: 

Saat 16 kçukta hazırlanan mot&
ler tehir painosu önlerine utnı apı. 

map bqladı. On binlerce halk .. a
manın paraşütle deaize inmesini göre
bilmek iç.ia cwımriJd alaa, Pir p · 
aİDGlu ve Pasaportun önünU doldur -
91\J!br. Kalabalıktan tatın araçları ti
le &lçlülı:le işH,etn"1r,onla. 

Sut 011 yediye yirmi vartm azma. 

nın binclijji uçak Eşrefpaşa üzerinden 
göründü ft bütün gözler göklere di -

kildi. Herkes uçaktan atılacak uzma
nın parlllit açııını görebilmee için dfSTt 
ıöz keailııaİfti. Uçak bin metre yUk • 
akte 1IS'l)'erdu. Deniz üzerinde bir k115 
tur ,_,..tan 80ftn .-t> • Jf1fff're • 
varkm uman uçattn atı.b. Ye tl6 -
minea illi yüz metre mesafe alçalmca 
birinci tuatiltit aftı. tmı iM .... 
eonra da ,.rdımcı n iWnd puaaidl 
açarak yaftf ,....., ... ..,,, ... b • 
ranıa •kaında (IUl on yediye altı 
bla) denia inli ParqUtleri lmaıbnt 

ymmetc batlıub. Gümıiik lllOtıılJrü m • 
manı deni.len alarak pa•portta uhil 
.. ,,. .. rkamia rmtaına ~ 
Orada bir çok f.topaHar çelriWiıllteo 
eonra dellla upJısWma ai4 IMdft ilin· 
dirilerek •nia 9ıpıll ...__... &ö -
tBrUldU. llotör 8Çlbrlıea bile ı.a • 
manı hAll allalhJ'o..._ Uzma; -sak 
L---.ıl.1.-..t • iDM. .--.. .w-a llJ 

Denei •Ç•..,.•• ,.... - B. 
Ano!un Amdela al •ı •,.... · 
.. ,.... Sıirinia g) .......... 

llın N •J'ir: 
"- Vçalr 700 - 800 metre ylluıeJrt,, 

WI • .Atladnn ve 200 metre paraftitü as
...._ indikten 10nra paratüt açıldı. 
lfuDam!ıi• ........ ., ... ,..., i 
Petebir ıillem ... 6. • puqltler 
..._ .,.. aemDJer isin pir fJNir ft 

de~Jercll bllaaılu. Oa klle aln'b
lmdadır. 

- ikinci parafihii mp. •mm1 
- Pa1111i1t on kilo +himdadır • 

Dcalze inime puafiitii ltırakıp yizece
lilD için per.,Ut denise balm w ....._ 

cafını tllthenlı Geniz iil .... Jraı._. 
llDI lef'-Jr içill iJrind ........... • 
tım. 

(Paraıit; mmaa Anohin denise inha. 
ce auyun liltlı• hir mtbNet batma· 
dn lralmq, sonra "8tmqtır. AraDmlt 
.ada l»ulunmnmufbr. Parqtitilı bin al
tı ytlz lin cleferimle olclafu ıöylen • 
meheclir.) 

t1.-ı IBsiine devam ederek dedi •ı • 
- Lmirh"Jerin lıen.i •e atıllfllDI ba 

bdar iJıi Ye llnemte brfılıyac:dlanaı 
sanauyordam. Yabrclan kordon boJ1> 
nu halk ile dolmut olarak ıöriince tadı 
bir duyguya kapıldım. Bundan memaa

num ve eminim ki; fzmirde açılacak 
(Türk Kutu) na pek çok üye çıkacak
tır. 

So~ Rus.yada paı8fÜtlc atla 
maJr ve -.tönis uçak kutı.mak çok 
huit itler anıaındadır. KÖJlcrde bile 
gençler bu itlerle uğratırlar, bir spar 
mahiyetindedir. Burada motöram uçak 
la leneme yap!lllJ'lıCıafım. ÇlnH uçat 
yokur. Etüdlerimi parqütle ldılı) H 

ınoc&siis uça~ UfUI içın ~ılacak o
kul dolayı~ brulacak (Türk Ku
fU) için yapıyorum. 

D\llııle Komandqakla Du&Ua para· 
tütle atılclığım yen ıelirkm mirın 
nerelinôc plmör (motöram uçak) aı.tnı 
yapdabilecepai arattırdım. ikı er 
aördillll. Havada bana çıok elven 1i 
geiribM11. Bu yerlerim adını ~yor m 
falrat plırin nerelerinde bulwıduldan• 
m uptadım. Gidib bu yerlerı &örece-
pu. 

- lzmırdc dılba kaç gün kalacak , 
mm? 

- Bet gün kalacagım. 

- Şimdiye kadar para ütle ka~ de· 

1-. .. ı.1•••&? 
- ....... atta,ıpm otm 6çttn • 

c:.Uıdar. 11.u&JWla eo defadall fasa atk· 
yanlar vardır. Yalnız yirmi tane uçakçı u, yü kae atlwn'ftır. On kere atbyan 
bayanlarla baylar pek çoktur. 

- :&n yiiksek kas JDCtreden atla • 
dııua? 

- Ea yw..k atlayı91m 2500 metre
deediı' •• bu yiilaıeklikten atlayınca 
1000 metre parqliaii apuc1aD. indim, on 
dan .... açtım. 

G ı' r U..-. plukciiH\k için 
~ aıir hevea ve ilp ...,_..,.. 
(TGrk KUflt) • 1JJe ,_..._. olalı 
pnflerimi& ,.11 ..... o.Jı11• Jıl ••• 
mhdt ....... ,...aaa. .... ,. •• 
duı atıflıak llir pi aaçleı' &lrecelis • 

RADYOLAR 
IU'•an.raRA 

ıua-~-11 ......... : 
Dıt8'riet:lleıdcır8te 
ldJMat: lleawt 
1lecdet Raai: Kama. 
Ulri C....: PİJaDO 

2IO. • llalı,e ftllileti aaati 
a.JO-M..W: 

BeedaOftD:Tıio •atet ... : XemalıC: 
Ulwi c-ı: ..,._ 
..... ea:~ı ----..aid ......... 

R,M ..--wn tMıb•r"" 
o .... r.u ... 

Uç akpmd.D' Ankara radyosu; 
TlllllN&aeı Omaan PehliYanm sa
zından bize güzel halk şarkdan
nmr dinletti. 

Pıocramma yanık ve kıvrak 
memleket havalarmı sokarak on
ları tullaracmm Dlllmaklarmdan 
bile dinleten Aııbn radyon; u
hısal tirk nnuilrisinht yannfri ev. 
renael doluımına hazırlanma b 
lummdan yesinde bir venili~e a 
ctnn atnns oın. 

..... ........ 
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11 11111111111111111111111mnm11mmmmııımu11111111ımı1111111111u1111111n111111nı iş Bankasına yeni 
= Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı ~ lllPnınr alııuu·aklır 

_:_ Sümer Bank ~ T.. k • · 
l . "ı··_ı · · ı·~ -- · · ı ·~ r ıye JŞ = nıu nı :l tHıur u~-run< en::: 8 k d 

= t - Konya Ereğlisindeki bez fabrikası, hastane, = an asın 8 ·~ : 
=memur ve işçi evleri inşaatı vahidi fiat esasiyle ek - = 
= siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 112.'585,25 = 
= liradır. = 
;; 2 - Bu işe ait evrak şunlardır: -
~ a) Eksiltme şartnamesi = 
_ b) Mukavele projesi -
;;;;; c) Fenni şartname -
- d} Hususi şartname -
- e) Metri\j ve keşif hulasa cedveli -
- f) P rojeler -= lstiyenler bu evrakı 565 kuru~ mukabilinde Sümer = 
E: Bank Ankara §Ubesinden alabilirler. _ 
~ 3 - Eksiltme 23 ağustos 1935 cuma günu saat -

IJaukaımz !"lt·rvi:-.1,·rimlc çafa~muk iizc · ı ·c· ti~c 'ı· 1 i
caret Lis(~leri nwzunlttrnulan imtihan ilt· ı :; rau·ııwr 

alınacaktır. Mii .. ahakncla ka7.ununlur arn ... ıru l a U)Tıcu 

~iik•wk tal: .. il ~;;rmii~ H· yalHm c·ı fi ... a nlan i~i l>i lc· nln 
t ı • rdh olunueaktrr. 

lmıu-ak uıt·murlara i nıtilıaıulak i nu" uff:ık ı~ t'I 

n · lıth~il ılc·rt·rc·lı·riıw ı:,!C;,.,. ( 100) li ra ile· (70) liı·a ara

... uufa a' lık \rrilı·t•c•ktir. 
\'azı ile· imtihan :n aj!u ... ı .... 14>:{a ılc· t .. 1 uluıul. \ıı 

kum H' hnıiır ~111w1c·rimir1:flc· \apılıu'1ıktıı. 
. En on \U1•1nw tnrilıi ı:; nuu ... ıo .. l'>:{::; ıliı 

= 16,5 da Ankarada Ziraat Bankası hina;,rnda Sümer ;; f"'tf'kli ol:uılar t!İ,·nı•·, ,. i••·•:trnn ..,artl:wma ail i7.ı•lı = Bank merkezindeki komisyonda yapılacaktır. = uımı.--·vi h:rnk:uıu:rm \nknra. f .. tunlml , .•. lzıniı· ... ıılwlc·
S 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. = 
- ki · 8 - rimb:clt>n ,.1 .. 1.:ı:-'•·r 1 -~ 11l7 
5 5 - Eksiltmeye girebilmek için iste ilerın 1

687 = ----------------------------- ------
= lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri muvaf- - 1 
~ fakyetle yapmış olduğunu vesaikle isbat etmesi la · - Harita ( 1nıtllll \ J iiflii r1ii~ıii 1( t•n : 
e zımdır. -
E 6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve = 
iE saattan bir saat eveline kadar münakasa komisyonuna -
;; verilebilir. Posta ile gönderilecek mektuplarm niha - = 
§yet ihale saatmdan bir saat eveline kadar gelmiş ve = 
S zarfrn kanuni şekilde kapatılmı§ olması lazımdır. -= 1- 3389 -

ilı 11111111ı111111111ım11111111ıtı1111111111111111111111111111ıu11111111111111111111mı11111 1 1 ii 
llok.uınalıaııe ul• ~ .. ine isletınt .. 

"' "' 
.. efi alıııa('ak: .. 

Avrupa mensucat mekteplerinin birinden mezun ve 
en aşağı üç sene muntazaman fabrikalarda dokuma işle -
rinde çalışmıf olmak §arttır. 

Talipler ara mda almanca bilenler fabrikalarda başlı 
başına iıletme mühendisliği yapmış ve İplikçiliği de tahsil 
etmiş olanlar tercih olunur. 

isteklilerin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında 
mevcut hizmet ıartnamesini okuduktan sonra tahsil dere
cesi, mektep şehadetnamesi, şimdiye kadar hizmet ettikle
ri yerlerden ldıkları bonservisler ve nüfus kağıtları suert
lerini ve tercümei halleriyle birlikte, nihayet 25 - 8 - 1935 
tarihine kadar Adana'da Ziraat Bankası Mensucat Fahri · 
kaaı Müdürlüğüne taahhütlü bir mektupla göndermeleri 
veya bizazt getirmeleri. (2113) 1-3454 

İstanlnıl J.,iseler Artırma 

Yiyeceğin cinsi 
Ekmek 

El siltme iT nruınnııdan: 
Mikdan Tahmini fiat 

260000 11 kuruş narh üzerinden 
Beş okulun teminat mikdan 

Lira K. 
Galata.saray lisesi 825 
Haydarpaşa lisesi 792 
Erenköy kız lisesi 24 7 50 
Kandilli kız lisesi 115 50 
Çamlıca kız orta okulu 165 

Kurumumu.za bağh beş okul için yukarda yazılı ekmek 
ihtiyaçları şartnamesine göre ve okulların yanlarında ilk 
teminatlar gösterilmiştir. 

Eksiltme 21. 8. 935 çarşamba günü saat (15) de ka
palı zarf suretiyle yapdacaktır. 

Eksiltme İstanbul kültür direktörlüğü binasında top
lanan kurumda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 935 
yılı Ticaret Odast ve 2490 sayılı kanuna gıöre ellerinde 
bulunan belgeler ve ticarethane namına ise gireceklerin 
işbu belgelerden maada noterlikten alma vekaletnamele
riyle eksiltmeye girebilirler. 

Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı 
yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektupla
nnda istenilen belgeler ve teminat makbuz veya banka 
mektuplannı koymak suretiyle zarfların üzerinde teklif
lerin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahları ya
zılı ve zarfların kapanan yerleri mühürlü olarak belli 
günde belli saattan bir saat evet müteselsil makbuz muka· 
bilinde kurum başkanlığına verilmesi ve teminatların bel
li zamandan evet liseler muhasebeciliği veznesine yatırıl
mış olması ve eksiltme şartnamelerini görmek üzere ku -
rum sekreterliğine sormaları ilan olunur. ( 4456) 1-3327 

AııJcara valiliğin(Jcn: 
An.karanın Osman mahallesinden aşcı Mehmed karısı Hafizenin 

Deliler tepesi mevkiinde tarafları Osman ve dere ve Rifat ile çev
rili senedsiz bağının intikal ve tescili veresesi tarafından isteruniş
tir. Tapu sicilliode kaydı olmıyan bu bağın tesbit ve tahkiki için 
24. 8. 935 cumartesi saat onda gidilecektir. MUlkiyetiyle alakadar 
olanların evrakı müsbiteler.iyle mahallinde tapu memuruna ve ya
hut tapu müdürlUğUne mUracaatları lüzumu ilan olunur. 

(2130) 1 - 3466 

Ankara D fterdarlığından: 
3999 lira 98 kuru bedeli keşifli hUkümet konağı tamirinin iha· 

lesi 20 ağustos 1935 salı günü saat 15 de yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 2490 No. lu kanunda gösterilen evsafı 
haiz taliplerin şeraiti öğrenmek vee keşif şartnamelerini görmek 
üzeree 300 liralık dipozito makbuzu ileı Defterdarlıkta kurulan 
komisyona müracaatları (2035) 1 - 332() 

l - Şartnameleri ayrı ayrr yapılmış Harita Genci direktôrlü -
ğünün kartoğraf ve deniz şubeleri için asağıda muhammen bedel • 
leriyle ihale gün ve saatlnrı yazılı olanlar ac;ık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Şartnameleci görmek istiyenler her gün ve eksiltmeye gi
receklerin de vaktinde Cebecide Harita Genel direktörlüğü satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (2117) 

Muhammen Teminatı 
bedel muvakkate 

Lira Krş Cinsı Mıkdarı Lira Krş. İhale tarihi, gtinu, saatı 
1665 00 Fotoğrafane 

kalem 124 88 malzemesi 
(Kenarı be:ı:le -
(me aıeti 
(Azami ve as • 

ı adet 

( gart barometre l 

2918 935 pcr emlıe 14 

200 00 (Murahhamat 
( cedveli 15 ou 29181935 perşembe 15 
(Arzı zait cet -
(veli 
(19 saydı nomo-
(niık derecatı 
(harita - 3468 ~--~--:.;.;;;.;..;.;;;. ______________________ ~ 

Ank.ara Niinıuııe hastaııesi Baş 

Tahiı)Iiğiııdeıı: 
Hastanenin 1935 mali yılına ait aşağıda miktar, cins ve ~ah°!in 

fiatı ve eksiltmenin şekli ile muvakkat teminatı yazılı eczaı tıb.>i· 
ye, tUlbent bezi, sargılık amerikan bezi, rontgen filmi, kat kU ~ ve 
muhte11f laboratuvarlar ve dişçi malzeme ve eczası eksiltmeye kon-
mu~u~ . . 

Şartname ve listeleri Ankarada nümune hastanesı Baş T clbıp
liğintlen ve İstanbulda sağlık ve oysal yardım direktörlüğünden a· 
lınır. 

Eksiltme 17 ağustos 1935 cumartesi gUnU saat 10 da AnkarJ nu
mune hastanesinde yapılacaktır. 

Dikkat: Muvakkat temina için para alınmaz. Banka mektubu ve
yahut bedeli nakten maliye merkez muhasipliğine rtmlmış vezne 
makbuzu olacaktır. (1977) 
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487 SO Eczayı tıbbiye Kapalı zarf usulü 
214 S A. marka pamuk açık eksiltme ., 
202 50 Tülbent bezi ı, ,, ,, 

48 75 Sargılık amerikan bezi pazarlıkla 
187 ~o Rontken film ve 

eczası Açık eksiltme usulü 
ıs DiKi malzemesi Pazarlıkl r 
22 SO Laboratuvar, teşrihi 

marazi, kimya labo-
ratuvarı eczası Pazarlıkla 

75 75 Kat küt Açık eksiltme ile 
1-3289 

"" '""""' .. "" - - ~ 
Mimar, mühendis ve fabrika resimhanelerine ~ 

~ .. ~- ...: ~ .. .,. :.;,.._, ... _.~.,,:..:.:v~ ~ -ı 

Genç Türk R a p id eczalı kiğıdları ~ 
Piyasaya çıkmıttır. Bütün kırtasiyecilerden arayınız. : 

Toptan satış yeri: lıtanbul havu zlu han No. 25, ~ 

Ankara toptan satış yeri: Genç Türk. 
,.... "" "" ..... #L __ ..,. __ ,,,_..,..,.,. __ ..,._..,._ .. -...r:.t 

;a;'~ 4ılıı;' Y. ~.:...-:::.a;: .. '41!...,.~ lıı*rı: :Y..,._ .. ~....,.""~'00~"""".I.~ "4 .. ,.,. .. """' ..... ,.... ... ,.,. ... "'" .... ""•"•"V'~ .... 

Emlak ve Eytam Baııliasından: 
Faizsiz, sekiz yıllık taksi1 le satılık emlak 

T. Lirası 
Esas No. 

11 

44 

Mevkii ve nev'i depozito 
Arslanhane mahallesi Pirinçhan sokak 
40 No. Safran hanının 177408-1075200 
hissesi 330 
Sakarya mahallesi Nezirağa (Yeni Ök) 
sokağı 14 (Taj 9) No. 11 evin 1-2 hissesi 60 

Yukarda yazılı emlak, ilk taksiti peşin verilmek, ge
risi yedi yılda faizsiz yedi müsavi taksitte ödenmek üze
re satılığa çıkarıldı. 

İhalesi 16. 8. 935 cuma günü saat on beşte açık artırma 
ile bankamız binasında yapılacaktır. İsteklilerin o günü 
depozito akçeleri ve nüfus cüzdanlari"le bankaya gelme· 
leri . (tQCJ9) 1- 3296 

Kapah zarf usui i1e eksiltme ilanı 

s··n_er a 
n1111n ~I iidiirliiğiiı~dcn : 

'alıli8iyt1' uıııun1 1üdiirliiğünden: 
Fenerlerin mevkii 

Kaledonya feneri 
Tav an Adası ,, 
Akbaş, Murto, Adrasan} 
Kınalı adası fenerleri ) 

Tahmin bedelleri 
lira kuruş 

46712.22 
21258.12 
58422.82 

~ 

Muvakkat 
teminat 
3504 
1595 
4382 

Yukarda muhammen bedelleri ve mevkileri yaz•lı altı 
adet fenerin mübayaasiyle yerlerine konulma&1 kapalı 
zarf uıuliyle ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
Bunların karakterleriyle rüyet mesafeleri fenni fart name· 
de yazılıdır. Vasıflan itibariyle birbirinin aynı bulun P 

Akbaş, Murto, Adruan, Kmab adası fenerleri bir şartn · 
mede ve vasıfları yekdiğerinden ayrı ola n Tav,an adıuİJ· 
le Katedonya fenerleri dahi ayn, ayrı. şartnamelerde top· 
lanmak uretiyle eksiltmeleri üç kısma ayrılmıştır. 

Her üç gurubun ihalesi, 15 ağustos perşembe günü sa
at 15 de Galatada Çinili Rıhtım hanmm 2 inci katındaki 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnameler tahlisiye umum müdürlüğünde muhaıu· 
men bedelin yüzbinde beıi nisbetinde bir bedel mukabi· 
linde alınacak ve teklif mektupları 15 ağustos perşembe 
günü uat 14 de kadar komi yon rei liğlne tevdi edilecek· 
tir. (347411512) 1-2661 

lr ırsattaıı i tif ade ,ediııiz? 
lstanbulun en maruf ve birinci sınıf monolog, hokkabaz, 

kukla ve orta oyunu sanatkarları orduev.inde 17.8.935 gecesı • 
için tertip edilen sünnet cemiyetine gelecek, 19.8.935 pazartesi 
İstanbula hareket edeceğiz. 

Bu tarihi takip edecek yakın günler için sünnet tertip 4 
edip de bu sanatkSrları arzu edenler Orduevine bu tarihi.ere 
kadar müracaat ederlerse hareketlerini tehir edebileceklerdir 

Hayali ve Hokka'baz Sefa ve arkadaşları 
1-3471 

Bur. ·a Tür) Hava l(urunıu Sul• ~.., i , 
başkanlı frından: 

Bursada Hava Kurumuna ait Türkiyenin en modern 
sinema ve tiyatro binası 1935 senesi eylülünün 6 mcı gü
nünden itibaren üc sene müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
artırmaya çrkanlmıştır. Senelik muhammen kira bedeli 
6000 liradır. 

İhale 2 eylül 935 pazartesi günü Bursa Hava Kurumu 
~ubesinde saat 17 de yapılacaktır. 

Muvakk&t teminat üç senelik kira bedelinin yüzde 7,S 
nisbetinden 1350 liradır. Teklif mektupları ihale zama -
nından bir saat evel Bursa Hava Kurumu şubesi baskanh· 
ğma tevdi olunacaktır. 

Hususi ve umumi şartnameler Bursa, Ankara ve lstaJ1-
bul Hava Kurumları şubelerinde mevcuddur. İstekliler bıı 
şubelere müracaat ederek şeraiti öğrenebilirler. 

Bursa Tayyare sinemasının bir salonu ile iki balkOllU 
ve dokuz locası olup bin kişiliktir. Gerek salon ve gerekse 
balkonlar ile localar en lüks kadifelerden yapılmış cok ra· 
hat koltuklar ile mefruştur. Sesli bir sinema makinesi, çok 
muntazam elektrik, kalörifer ve su tesisatı, vantilatö~ec. 
aspiratörler ve projektörler ile mücehhezdir. Sinemanırt 
iki mükemmel geniş fümövarlan olduğu gibi üst k.atta 
birisi camekanlar ile kapalı kışlık diğeri tras şektınde 
yazlık nezareti f evkaladeyi haiz iki gazinosu da vardır. 
Gerek methaldeki ve gerekse iki taraftaki ve yukarı kat-
taki holler çok geniş ve muntazamdır. . 

Sahne gayet geniş ve dekor itibariyle çok zengindır. 
elhasıl bu sinemayı alacak kiracı hic bir haztrlık ve 

masraf yapmadan derhal ise başlıvabitir 1-3474 
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Askeri Fa~r~alar umum Müdürlüğü 
Satm Alma Komisyonu ilanları 

500 KİLO CAM TOZU 
1000 KİLO KLORAT DE POTAS karda nıikdan ve cınsi 
Tahmin edilen bedeli (1.550) lira ~:1 ,J~dürlüğü ı;.atın alma ko

yazılı malzeme Askeri fabrıkala~h~mdc çarşamba günU saat 14 de 
rnisyonunca 28. ağustos 935 tarı. ın Şartname: parasu: olarak k<? • 
açık eksiltme ile ıhale ~dile~ektır. akit-at teminat olan (116) :~~a 
misyondan verilir. Talıplerın mu; ve 3 maddeJerindeln esa 

1 
e 

25 kuruş ve 2490 numaralı ~anunu':nürac:a~tlarr. (2092) 1- 343 
mezkur gün ve saatta komısyona 

1000 KİLO KALA y V ARf'K lan ukarda rnikdarı ve cinsi 
Tahmin edilen bedAcli <2;~~la:1~~~m ~udiırhiğ.il satın ~~ :e0

• 

y~zılı malzeme A~en f~~~ tarihinde çarşamba gunil l::k komi&
mısyonunca 28 agustoS kt" Şartnaıne parasıs O r (50) 
oçık eksiltme ile ihale edilece 

1~kat teminat olan (187) ıra "ki 
yondan verilir. Talipkrin :u~: 2 ve 3. m:ıddelerindeki ~~~32e 
ılrııruş ve 2490 numaralı ka. na müracaatları. (209l) 
mezkur gün ve saatta komısyo BİL y ALI y AT AK 

9JO ADET MUHTELİF EBATTA ÇELİK BİL YA . . 
60 .. " karda mikdarı ve cınsı 
Tahmi~· edilen bedeli (20.00)lalira ;~~ y~udtirlügü satın alma 

k • fabrıka r u ba ·nü saat 15 de 
yazılı malzeme As w erı 935 tarihinde çarpın gu olarak ko -
k · 28 agustos • ş tnaıne parasız 
omısyonunca . . 1 edilecektır. ar . olan (150) lir 
çık eksiltme ı.l~ ıha;aliplerin muvakkat t~:in~tvesaikle mezkilr 

misyondan verıhr. nun 2 ve 3. maddclen eı ı- 3433 
~c 2490 numaralı .kanU •• acaatları. (2091) 

k ·syona mur 
giln ve saatta omı VRİ DAİM YAGI 

60 TON DE r olan yukarda mıkdarı ve 
T h · edilen bedeli C22800kırn wnuın müddrlugü satın al-

• . a mlıın malzeme askeri :fabn5 t an~hinde pazartesi gunü saat 15 
cınsı yazı ğ tos 93 a 1 k k 

k · onunca 26 a us . şartname pa ız o ara o -

d
ma k omlısyzarf ile ihale edile~cktır. akkat teminat olan (1710) li-

apa 1 Ta1°pJenn nıuv 14 d k d k .mis ondan verilir. 1 ezikur günde saat e a ar o-
y h · teklif mektuplarını ?1. d 2490 numaralı kanunun 2 ve 

rayı avı ermeleri ve kendilerın~ e iın ve saatta komisyona mü-
mısyodnda vl "ndcki vesaikle mezaur g l - 3359 
3. ma e en 
racaatları. (2001) ACAK tNŞAAT 

VA LEDE YAPIL . 
KIRIK~ karda mikdarı ,,e cınsı yazılı 

K if bedeli (152374) lira oJan .. ~~rlüğli atın alma komisyo • 
eş k fabrikalar uınwn mu .. nü saat ıs de kapalı zarf 

inşaat 2a3s eğurı stos 935 tarihinde cu7ml8: gu 62 )turu mu'ltabilinde ko-
nunca a • şartana.aıe ıra . ı (8868) 
ile ihale edilecektır. . • muvakkat temınat .o an 

. dan verilir. Talıplerln ını mezkur günde saat 14 
;ı;;:Y(~o) kuruşu havi teklif ~ektu:~~~ilerinin de 2490 n~maralı 
de kadar komisyona verm~ledrı vy~zılı vesaikle muayyen ikun ve 

2 3 ınaddelenn c ı- 3360 
kanunun •e • .. racaatları. (2000) 
aaatta komisyona ınu - m .. mm• -·-------- . S tın Alma Milli Müdafaa Vekaletı a 

Komisyonu ilanlan 
tLAN 

YAPI: b ·r halde bulunan hangar ta· 
ı _ Akkoprüde tamaını;nma:~in~ getirilmesi açık eksiltme

mir edilerek planı ilıere epo 
ye konmıı§tur. 

2 - Kegif bedeli (3315) liradır. Hava in t Şube· 
3 - Şartname ve plinı bedeli kar ılığınd 

ıinElen nbnacaktır. 
4 - lhale i 20.8;935 saat nn birdedir. 
s _ ilk teminatı (248) lira (68) kuru tur. 

3 
• .. 

2490 1ı kanunun 2 ve • uncu 
6 - Okıiltmeye girecekl~r • ~yı . le - 0 'ft saatinde M. 

maddelerinde yazılı belgclerıyle bırlik~e iha gu 1-3313 
M.V. satın alma komisyonuna gelmelen. (2025) 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
k y · hamamı i~in 26 - 7 - 935 

Eski§chirde yap:ırııaca e~ıce tmediğinden bu inşaatın 
tarihinde açılan ck~ıltme.eye talt .zuh~ı:., cüiresindc vahit fiat 
ckailtme prtnamesındek~ vası .v~h 1 ikinci defa 19 - 8 - 935 

zerinden pazarlık suretıle yevmı 1 a e 
pazartesi gününe talik olunmuştur. r ad r 

Bu i in muhammen keşif bedeli. 48994 ır ~. nJardır: 
1 İnşaat için isteklilere verılecck eevra şu J muad· 

A
- 1 2 3 4 5 sayılı avan proje cile yedi numara ı 
- • • · · ı-veıii del plan ve (A) harfli hamam arsası. re u ' 

B - Ek Htıne fenm şartnrunelcn, 
c _ Mukavele örneği, k "k'ı buçuk ura r ılığın· 

eleri ve evra ı ı 
İstekliler bu ıartnam Eski bir Evkaf Miıdürliikkrind n ala.-
İstanbul, Ankara, şe 

bilirler. 1 . b"'-ek ırın evvel emirde "lmek p .zar ıga gıre ıuu '.'< uk 
:Bu evrakı alabı ve . noktasından hu ay rda yapmış old -
isteklilerin bi has.sa teknı\tcrerek Evkaf İnşa t Mudiırlügünden 
Jarı islere ait vesıkaları go 

. 1 ı rı lazımdır. . · ehliyet 11e ıkası a ma a ·d"nc musadıf pazartccsı ınu 
k 19 _g -935 tarı ı k .1 k 

2 - Pazarlı .. 1 .. de toplanacak e sı tme o -
saat 16 da Evkaf Umum Mudur ugun 

misyonunda yapılac~ktı~. i in i teklilerin 3675 lira teminat 
3 - Pazarlıga gırebı]mek çd k" e ikaları ostermc61 lazım

verme i ve bundan b:!Şka aşagı a ı ' 
dır: 17 incı m ddesıne uygun mu -

A - 2490 numaralı kanunun 
va kat teminat. k • ti bulunduğuna dair kamını ve ıka. 

B Ticaret odasında a} ı 1 t - 3332 
- (1948) 

İmar f üdürliiğünd 

(imden istim h 111 • sokag·ı 
"td•w• Ma a es 

n: 
Muıı-nvnen 

Ada ı>arsel bedel 
No. No. Lir 
190 6 400 

lak edı ıgı • Leblebici Ac.ica 
B~O~~N~ ~ 
Jlayan Şerife ve Şehit Murat 246 15 
mü terekleri Musabey terin anka.zları ıs. 8. 935 perşcm-

Yukarda kaydı çıkarbı~l n ü~:ny:de satılacağından talipı~:simar 
be •• •• aat on beşte 1 ın 1 • (2046) gunu s • .....1me erı 
müdiirlü-ündeki komısvona .. -

d lahı yaptıı"ılacak 
Do~ya O k tane dosya ve kollek-

" 1 . •ünce do uz 
1 - Basın genel direkto.r ug t rılacaktrr. . 

aiyon dolabı açık eksiltme ıle :r.'1~ ısaat ıs de vilayetler evındekı 
2 - Eksiltme 21 ağustos gu.nu nunda yapılacaktır. 

genel direktörlük eksiltme. k~mıs~~ ınc.ktubu veya sandık mak· 
3 - Umulan bedel 720 ııra ır. ırıJacaktrr. 

buzu olarak 54 lira eğreti para Y~:t direktbrltiktedır. 1- 34o5 

4 - Şartname ve resımler g 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlan 
1 I. A N 

Kırıkkale kcri sanat mektepleri için 62 k lem cezayı kim -
yeviye ve 54 kalenı ders malzemesi iki rtnamede olarak 23 nğus
tos 935 cuma günü saat 14 de açık eksiltme suretiyle tın alına· 
caktır. Talipler eczayı tıbbiyenin muhammen bedeli olan 457 Iİ· 
raya mukabil 34 lira 28 kuruş ve de~ mal~emesinin muha~mcn 
bedeli olan 1436 lira 25 kuru a mukabıl 107 hra 72 kuru tenunatı 
eveliyelerini Kırıkkale askeri fabrikalar muha ebeciligine }atım -
rak vaktinde mektep atın alma komisyonuna müracaatları. 

( 1993) ı- 3298 

t 1. AN 
Van merkez hastanesı ve hudut taburlarının 935-936 bu nelık 

ihtiyaçlarının kapalı zarfla miınakasaya konulan ve bcdellen on 
beş bin lirayı tecavuz edem mcvaddı ia e mikt .. rı ile tcmınat ve ı· 
hale günleri aşagıdadır. 

1 - Van hastahanesinin vazih ele tıkı et 270.000 k
0 

\J nbnka 
ununun muhammen bedeli 43.200 ve muvakkat teminatı 3240 hr -

, dır ve 600,000 kılo odunun muhammen bedeli 10.000 ve muvak~ t 
teminatı 1130 lıradıı. 

A - Ba kale hudud taburunun 65,000 kılo vazıh ele ti} et fab 
rika ununun muahmen b deli 15350 ve muvakkat tcmınatı 1152 lira
dır. 

B - Çaldıran taburunun 74,000 kıla vazıh ek tıyet fabrika u· 
nunun muhammen bedeli 14,060 ve muvakkat temınatı 1055 lirndır. 

C - Gcvam hudut taburunun 101,000 kilo v zih ele tiyet fah· 
rika ununun muhammen b deli 21210 ve muv:ıkk, t teminatı 1 ı;91 
liradır. 

2 - Hep ının ihale gunu 21 agustos 935 ç r mba 1 nu 
9 dadır. 

3 - 1h 1 yerı Vand. hudut. K. eksıhm komı )Onudur. 
4 - Evsaf ve eraıti t ksıt miktarları rtnam de y :ı.ıhdır. 
s - Taliplcrın 2490 numaralı kar.und murıderıc ve ik lar ıle 

teminat malı:buzlarının ve te lif mektupl.trının ıh le . tınd n e-
vci komisyonumu da uhındurulması (2017) 1 3305 

t LAN 
Balıke ır ve Susıgırlık garnu:on kıta. tının ıhtiyacı ıçın 23.000 

kilo de yağı 28 agu&tos 935 çar amba gunu saat on Jtıda ıhalc i 
yapılmak uı:ere kapalı 1..arfla eksiltmeye konmu tur. Tahmin bede 
li 20.700 lira muvakkat teminatı 1552.50 kuruştur. 

Şartname i Balıkesir ve Ankara levazım amirliı:ı tın lmn ko
misyonlarında hergün gonilcbilir. İsteklilerin ,;aktı muavyenın
den bir saat cvel Balıkesir satın alma komisyonun. temin tı mu· 
vakkate makbuz ve teklif m lrtuplarını vennclerı. (2140) 1-3479 

l LAN 
A - Trabzon kıt tı ıçın palı zarfla cksıltmcye konul n 

takriben 31875 liralık 255 ton ikincı fabrika unu ek iltmcye konul
muştur. 

B - Şartname i komisyondan p ra ı mu-kabılınde onder.ıJir. 
C - Artırma eksiltme Trabzonda kalede satın alma komis O· 

nunda 29 gustos 935 perşembe güniı saat 16 dadır. 
D - Artırma ve cksiltm kapalı zarf u nli iledir. 
E - Muvakkat teminat 2397 Liradır. 
G - İsteklilerin 29 ağu tos 935 perşembe gunu a. t 16 dan bır 

saat evel tckJif mektupları ile birlikte Tr.ıbzon satın almn ko 
misyonuna müracaatları. (2141) l-3478 

t LAN 
ı - lhtiyacatı askerıye ıçin münakasay. konulan 280.000 kilo 

una verilen fiat komutanlıkça gali gönıldiıgunden ycnjdc-n müna
kasaya konulmu tur. 

2 _ rtnamesi İstanbul ve Ankcıra levazım mırhgı tın alına 
komi yonlarmda \C Teldrdağmda a kcri tın alma komisyonunda 
hergün görül ilir. 

3 _Eksiltme kapalı ı.arf Ll ulu ıle yapılacaktır. 

4 _Ek iltme 27 ağu to 935 h günü saat 16 da Tckırdagında 
askerf satın alma komisyonunda ?'apıl caktır. 

5 _Muvakkat teminatı ~46~ hm ve beher k.ilo unun muhammen 
bedeli on bir kuru 75 anttmdır. 

6 _ Ek iltmeye girecekler 2490 ~uamralr ~unun 2. ıocı m d-
desinde tarif ettigi v~sik1ayı vte. tdemınb~tlarını bırlikkte ~ulundu~m .• 

al arfları ıha e saa ın en ır 6aat evel omısyon rcıslı-
ya ve kap 

1 
z mecburdurlar. (2139) 1-3480 

ğine vermeye 

istaııbnl: ))t'ııiz 1 A:"vazı m . atınalnıa 
koıni.. onundan: 

..l- 2 burgatahk çelık tel halet 29 a usto 1935 per~ 
215 rOU<l -l- k • b" .. ~ t 11 de Kasıınpa "" omısyon ınosrnda kapalı zarfla ek· 

~nu saa konulmu tur. Tahm~n edilen bedeli 18060 liradır. 
sı tmŞ C)e .. 

5
•
1 

her gun komı yonda görulcbiJir. t teklil rın 1354 
artnam-. kk · . 0 k tan ibaret muva at temınat makbuz veya mektubu 

~ırakS urubelgeleri havı teklıf m ktuplarını ek iltm tind n 
J}e anunı · k 

• veline kadar komı yon anlı ına " lerı (5469) 
bır t e 1-3481 

Etlik nıerkez lahoratu' arlar .. 
·irliip;iiııdeıı · u 

arttn·nıa n~uli le 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti An
kara Merkez Hıfzıssrbh2 Müessesesi Mü
Müdürlüğü Satınalma Kcmisyonundan: 

ı _ Elcsıltmeye konulan ı (3 .000) ılo m n ıl (4.000) kılo 
kepektir. 

ı - Tahmını delı 1230 lıradır. 
3 _ Eksiltme 28. 8. 935 tarihinde çarşam a unu t 10 da 

merkez hıfzı sıhha ınüeasesesınde yapılacaktır. 
4 _Eksiltmeye girebılmek için 1935 unesıne lt 'l ıcaret Odası 

vesikası ve herh ngı hır resmı 'tntiesscseye 2000 liraya kadar sa • 
man ve k pek muteahhıdli ı apıldı ırıa d ir vesika getınn ı 1 -
zımdır. . 

5 _ ~ lira 25 kuru luk te.mınat rnektu unu bir at eve] Hudut 
ve ahill r ve n ne verılm ı 1 ımdır. ( 53) 1-3381 

SAYIFA ı 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 

Müdürlüğü ilanları 
11 AN 

İlk eksiltmesı feshedilen ve muhammen bedeli 19742 
lira olan 32 kalem lastik malzeme 28. 8. ı 35 çarşnmb. 
gi.inii saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada ı<i. c 
binasında satın alınacaktır. 

Btı işe girmek isti} enlenn 14 0,65 liral k mu\ nkkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin cttigi v sikalar ve ise 
ginneğe manii kanuni bulunmadıgma dair beyanname c 
teklifler ite aym gün saat 14,30 a kadar komısyon rcish -
gine vermeleri lazımdır Bu ı ait şartnameler paı z 
olarak Haydarpa ada tesellum \C sevk mudur ugunrl An 
karada malzeme dairesınde dagıtılmaktadır. (21 9) 

1 - 3467 
lLA 

15. 8. 1935 l4 rihinde el< iltme i ~ apılacagı ilnn crJıl · 
miş olan Balast işi artn m 'e mukavelesinin yeni art 
larla d ğişmesi ve bir grup dnh i(-.,.esi dol yı iyi teh ı 
ve ihale i 22 - 8 - 1935 nhine t lik edilmi tir. 

Evvelce lman muka l t nrtn melerinhukmu 
Muhamm n h dellerile milular \'~ vasıfları ve h r ru 

için icap eden nıuvakkat teminat paraları aşa gıda l nnJı 
BALAST 22. 8 935 µer emh guniı at 16 da kap lı z 
usuliyle ve dört grup olarak ayrı yrı IZM IRDE B smah -
nede Devlet demiryolları 7 inci 1 1 tm mufetti ligi bina • 
sında satın almac ktır. 

Bu i e girmek isli nlerin :ı?agıda her rup yam rup 
teşkil eden kı .. ımlarm hi?,al rmd ô terilen mikd rl d 
muvakkat lem inatları v rmet ri ve kanunun ta~ in ett 
vesikaları ve kanunun 4 un u m dd i mucibince i 
meğe m. nii kanuni bulunmadığın dair be~ nn m 
şartnameye uygun olarak her grup için ayrı n rı l klif ır. k 
tuplarını aynı g\in ve s~ at 15 e k d r komisyon rei r . n 
vermeleri lazımdır. 

Grupları le kil eden kı ımların mikdar 'e v sıfların. 
göre muhammen bedelleri tlc~işmeden her gruba ait teklıf 
mektuplarrnd. rupu teşkil eden kısımlar i in ayrı ayTI fi
at verilmelidir. 

Bu bapta fazla izahat lmak isti~ nler 7 inci i~lctm 
yol başmüfettişliğine mür cant edeb "lirler. 

İşe girecekler sarlname ve mukavden me\ i 'ol ha mu 
fettişliğinden para ız al bilirler. (2115) 

Grup No 

ı 

2 Afyon 
Hattı 

Mıkd n 
13 

8000 
{ 4000 

{10000 

( 1500 

hılıamm<-n Tcmı t 

bcd lı f{ıkd n 
J ır l J 

1040 780 
( 3400 255 
(13000 975 

Ev fı 

Toplama - K ırm 
O ak 

l 07 Toplama - lurm 
3 Bandır- ( 3500 

ma haltı ( 1500 

1425 
( 3325 
( 2100 

5200 

250 ,. •t 

158 Ocnk 
( 3000 

" .. 10000 4000 
390 

300 

,. 
Dere kum ve bala1.
lın vagonlara uk 

lenm · 
1 -3439 

Jaııdar na nıutanbf!ı 

1 oıni 
n1a 

oııuı lan: 
l - Komutanlık sıhhiye depo u ıhtıy cı ıçın mcvcud rcbım c 

evsafta 6 ceza 2 alet dolabı 1 li tik gereç ndıı;ı ı tnasa 2 t -
bure 19. 8. 935 pazarte ı gUnU ııt onda paı rhkla y. ptıcıl c: ktır. 

2 - Bu eşy y it rtname. re ım ve ev f par u komı .l' on • 
dan her gim alınabilir. 

3 - Pazarlı a gırınek istiyenl rin tahmini bedeli ol. n ycdı yu .. 
liranın yilzde 7,5 olan (5250} kuru luk tcminn m kbuzu ile p r· 
hk gün ve saatında komi yonumuza ba ~ urmal n (2007) l--3 

Harita unıuın ınr ürl .. ğii ıd ıı: 

(4) 
(4) 
(4) 

1;de1 T< min t ı muv t< 
1 r K. 

1 19 
1 - 3 04 

nl~ara · nlıi 

Ank ra ınhı rlar ım ndıfcrle g lc-
cek olan tutUn ve içkı ndıkl nyle ı pırto bıdonl rının i tasyo . 
dan ney .ve gazhaneden ve i ta on civ rınd ki eski depo-
dan ba udilrlük tı depo un ve bo ndıklerl bidonlarm i 
ta yona taşıması çık ek iltmeye çık rılmıştır. 

Bır yıllık ta ıma bedeli 3000 lır tahmın edılmıştir. Bu t ı 
i ı bin dokuı: yliz ot~ız altı nes} m:ıyısmm otuz birinci gtınfin 
kadar devam edecektir. Açık ek ıltme aı;:u tosun ıs inci pcr cmb 
gfinu saat 15 te ba mildurlilkte y pıl takttr. 

t tcklilerin nı-tlan anlam k U ere 'b3 müdürluge clıncl r . 
(1921) 1--3185 

Tiirki Ziı·aat Bani• asından: 

Satılık kalas 
Bankamızda mevcud bir mikdar direk ve iıkele kala 1 

ıatılıktır. lhalesı 26 8. 935 güniı ıaat 11 de yapılacaktır. 
Jstiyenlerin mezkur tat ihe kadar kapalı zarfla tekliflerini 
ve yiı:ı11i lira teminat kçeıini levu:ım müdürlüğüne .._er-
melerı. (2081) 1- 3402 



SAYJFA 8 

Açık arttırma usııli Je I{ iJtme ilanı 
Sıhhat ve İçtimai Muav net Vekaleti An
kara Merkez Hıfzrssıhh< Müessesesi Mü
Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: (80.000) kilo arpadır 
ı - Tahmini bedeli (4,400) liradır. 

3 - Eksiltme 26. 8. 935 tarihinde pazartesi günü saat 10 da 
Merkez hıfzıssıhha müessesesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltemey girebilmek için 1935 senesine ait Ticaret Oda
sı vesikası ve herhangi resmi bir müesseseye (5.000) liraya kadar 
arpa müteahhidliği yapr1dığma dair vesika getirmesi şarttır. 

S - 330 liralık teminat mektubunu bir saat evel Hudut ve Sa-
hiller veznesine verilmesi lazımdır. {2054) ı- 3380 

İzmir Linıan işleri 

Genel l)irektörlüğiindeıı 

Dr. CE 1 'in 

Nasır ilacr 

En eski nasırları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve müessir bir na· 
sır ilacıdır. 

Kanzuk öksürük şurubu: Öksü· 
rüğü kati şekilde durdurur. 

ZAYİ 
Antep orta mektebınden aldı

ğım şehadetnamemi yitirdim. 

ULUS 13 AGUSTOS 1935 SAU 

mEmu~LA~ ~ODPEARTiF 4m 

BUTU' DÜNYA iN TÜRKl\'ENIN 

E EYi EN EYi 

ZEYTI ~ Y Ar.ı SAIU INU 

l\:AR liAR 
l\tARKADIR IUAUKADIR 

Dikkat 
Ankara acentası bulunduğumuz KAR zeytin yağlarmm boş tenekelerine 

mahiyeti şüpheli yağlar doldurularak satıldığı haber almmıştır. 

Aldanmayınız! 

Vapurlarımız için lüzum olan dort bin ton "ZERODİZ LA
VE., maden kömiırü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Kömürün külü yüzde on ikiden fazla kalorisi yedi binden aşağı ol
mıyacak ve yiızde üçten fazla rutubet payı kömür mikdarından in
dirilecek ve "~lam,, karıştırılmıyacaktır. Kapalı zarflar ağustosun 
26 ncı günü saat 16 ya kadar idarede toplanan alım satım komisyonu
dareden veya İstanbul liman işleri genel direktörlüğü ile Ankara
na verilmelidir. Teklif mektuplarına 2850 liralık idaremiz veme 
makbuzu veya banka mektubu ili~tirilmiş olmalıdır. Şartnameler i
dareden veya İstanbul işleri genel direktörlüğü ile Ankara
da Maliye vekaleti nakrt i~lei direktörlüğünden ahna~ilir. 

Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. KAR markalı 

___ K_i_li_li İhsan oğlu Ömer 

Satılık arsa 
olmamasına; 

(2476) 1-3438 

Dahili Ye Vekaletin den: 
./ 

1 - Dahiliye vekaletince Nafıa Vekaleti garajına iltisak pey· 
da edecek surette vilayetler evinin şark ucunda yaptırılacak ganJ 
inşaatı kapalı zari usuliyk eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 18198 lira 75 kurustur. 
3 - Muvakkat teminat 1365 liradır. 
4 - Kati teminat ihale bedeli üzerinden yüzde 15 nisbetindedir. 

5 - Eksiltme 30.8.935 günü saat 15.30 da Yenişehirde Dahiliye 
ll'okaleti binasında toplanacak satınalma komisyonunca yapılacak
tu·. 

6 - Eksiltmeye girecekler üçünciı maddede yazılı teminatı ver· 
mekle beraber 10.000 Hralık böyle bir inşaat yapmış olduklarına da
ir belge göstermeğe mecburdurlar. 

7 - Bu işe aid proje ve fenni şartname ile keşifnameyi her gi.tn 
Vekalet vilayetler idal'Cl!lıİ üçüncü şubesinde görülebilir. 

8 - İstekliler mali rtnameyi parasız olarak Levazım idare
sinden alabilirler. 

9 - Teklif mektupları eksiltmeye başlangıç saatinden bir saat 
eveline kadar .komisyon r.eisliğine verilerek muk~ilin~ malcbuz 
almaları lazımdır. 

10 - Posta ile gönderilecek teklif mektupları 9 uncu maddede 
yazılı saatte gelmiş bulunmaları şarttır. Postada Taki olac k gecık-
meler kabul edilmez. (2o98) 1-3465 

Kültür Bakanlığından 
1680 lira muhammen b~lli 6340 litre benzin açık eksiltme ile 

ntın alınacaktır. 
Eksiltme 19. 8. 935 pazartesi günü saat 14 de Ankarc1.da Kültür 

Bakanlığı eksiltme komisyonunda yapılacağından isteklilerin 
şartnameyi gönnek için her gün gereç direktörlüğüne ve eksilt
meye girmek için de şartnamede yazılı 126 lira muvakkat teminatı 
merkez veznesine yatırarak alacakları makbuz veya kanunen mu
kayyet teminat mektubunu hamilen komisyona müracaatları. 

(1992) 1-3282 

Ürgüp C.1\lüddei Umumili~ııden: 
Ürgüp kazasının Dliayeri mahallesindeki kilisenin tadilen ha

pishane yapılması için miltealihid Mahmuda 15108 liraya ihale edi- · 
lip noksan kalan ve ilavesiyle beraber mevcud keşifname mucibin
ce 17765 liralık inşaatın ikmali 27.7.935 gününden itibaren 20 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş ve 16. 8. 935 
cuma günü saat 16 da C. M. U. liğinde ihalesi icra kılınacağından 
talip olanların sekiz gün evel ehliyetnamelerini Kayseri nafıa baş 
müdürlüğünce tasdik ettirmeleri ve yüzde yedi buçuk teminatı 

muvakkate akçeleriylc yevmi mczkurda Ürgüp C. M. U. liğinde 
hazır bulunmalarr ve ke if evrakını görmek istiyenlerin Kayseri 
nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2043) 1 - 3357 

Trabzon 
Elektrik Türk Anonim 

Sirk:etiııdeıı: 
' 

Yenişehirde devlet mahallesi 
civarmda müracaat: Maliye veka· 
!etinde Kemal 1skender Ömer 

1-3469 

İstanbul l\ıJilli Emlal{ 
l\1üdürliiğiinden: 

Arnavudköyünde eski birinci ve köşk caddelerinde 5, 8, 4 ve 
yirmi iki drerre mükerrer 4 ve yeni 3, 10 ve 2 ita 12-12 sayılariyle 
sayılanmış ve tarafeyni sultan sahilhanesi ve bir tarafı köşk cad . 
desi ve bir tarafı da birinci cadde ile mahdut ve aharın uhdesinde 
bulunan 6 ve 10 ila 22 sayılı sekiz dükkanın havalarını müştenıil bir 
gazino ve bir kıta arsa dört oda sekiz dükkan ve iki baraka ve dört 
ev şube tahrir görede birinci cadde yeni dört sayı alan bir 

kıta arsa ve yeni sekiz ve on sayt alan ahşap tiyatro ga
zino ve birinci ve köşk caddelerinden yeni 12, 20/1, 2/1 sayı· 
tar alan fevkani maa bahçe gazino havası ve köşk caddesinde 
yeni 14 sayılı ahşap hane ve birinci caddede ve diğer hisse

dar Yervantın vekili tarafından vaki iddiaya göre üzerine ahar tara· 
fmdan inşa olunan 18 parakayı muhtevi yeni 8, 10, 12/ 1 sayıh ma
hal olduğu anlaşılan gayri menkullerin 12393 metre ve seksen santi
netrc terbiinde olan heyeti umumiyenin beşte iki hissesi 12000 lira 
üzerinden kapalı zarf usuliyle ve peşin para ile 16.8.935 cuma günü 

saat 14 de satılacaktrr. İstekliler.in şartnameye uygun olarak hazır
layacakları mühürlü zarfların vakti muyyeninden bir saat evetine 
kadar idaremizde müteşekkil satış komisyonu başkanlığına 

teslim etmeleri lüzumu ilan olunur. (2100) 1-3464 

unuıımıııuuııoou11111ııımuııııııııuııuaııu111 !! 

Cebeci Hastamsi OperatörU 

Dr. TURGUT 
Hastalarını Adliye Sarayı 

karşısında Hayati apartmanın· 
da her glin 15 den 19 za kadar 

kabule başlamıştır. 

" ıı:ıımllliltlll 
ANKARA BlRtNCl İCRA· 

SIN AN: 
Mahcuz satısı tekarrür eden 

sekiz bin kilo odun bin kilo man
gal kömürünün birinci artırması 
15.8.935 perşembe günü saat 17 
de Müdafaai Hukuk caddesinde 
Hüseyin kardeşler mahrukat de
posunda takdiri kıymetin yüzde 
75 ini bulmazsa 17.8.935 cumar

tesi saat 14.30 da ayni mahalde 
ikinci artırması yapılacağından 
taliplerin oradaki memura müra-
caatları. 1-3476 

Satılık Motosiklet 

Kiralık Daire 
Yenişehirde dört büyük oda 

hol, mutfak, banyo, elektrik, ha
vagazı ve her türlU konforu havi 
evin üst katı kirahktır. 

Şehit Nuri sokağı No. (39) alt 
kata müracaat: telefon: 3785 

1-3437 

ZAYİ 
Askeri tezkeremle nüfus ki· 

ğıdrmı kaybettim. Yenisini çıka
racağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Beypazarın Merdiven dede 
mahallesi Hüseyin oğlu Hakkı 

KiRALIK 
Yenişehir Selanik caddesi ni

hayeti Kızılırmak sokak No. 6 a
partmanın ikinci katı 4 oda ve 
konfor. Birinci kata müracaat. 

1-3427 

t<uru-' 

• • • 
' ' ' 

1-2946 

, _____ ... _ 

Telefon 1441 den sorunuz. 

Kiralık.Ev 
Yeni~ehirde Lozan meydanı 

yakınında konforlu beş odalı ki· 
rahk bir ev istiyenler (1919) nu
maraya telefon edebilirler. 

Eski Radyolarınızı 
? 

••• 
• 

1-3470 

• 
' , 

'Heyeti umuınİ)Cmizin 17. 1. 1935 tarilili fo - ~ 

timamda şirket sermayesinin üç yiiz ahını bin li~a- ~~ 
dan yiiz otuz )C<li bin beş yiiz liraya tcnkiı-;ine ka- ~ 

rar verilerek his"'e cnetlerinıizirı kı~·mcti 10 lira • 
dan 5 liraya irnlirilrni~ olduğundan Ticaret kanu- ~ 
nunun 397 inçi ma<lde~i hiikmiine tevfikan isbu ~ 

ilan tarihinden itibaren üç ay zarf nıda lıi !'edarl;rm : 
damgalatmak iizere ellerindeki hisse enetlerini ~~ 

Trahzomla şirket merkezine tevdi eylemeleri ve bu 

lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Vaıı İşleri MUdUrU Naıuhl 
BAYDAR 

1 
I :vENI 1 

1 
llU GON BU GECE l.KULÜP) BUGUN BU GECf 

müddet zarfında şirkete tevdi edilmiyen hisse se • 
nPtlerinin )rketçe iptal edil(•ceği ilan olunur. 

1 - 334.3 

Çınkm cadd~s; civarında 

I Uluı Bısımıvind• bısılmrş· 

l tll'. 

Tania Fedor - lvan Mosjoukin 
tarafından temsil edilen 

KARNAVAL ÇOCUGU 
Fraiaızca sözlü 

MACERALAR KIRALI 

Atk - heyecan ve sergüze,t filmi 

Dünyanın en iyi maden sularından, mide, bağırsak, karaciğer hastalıklarına şif ası denenmiş olan KIZILAY KARAHİSAR MA
DEN SUYUnun Ankarada acenteliği Cihan Oteli telefon 1775 dir. 

Bu numaraya telef on v ya hayat suyu satan her arabacıya tenbih edildiği takdi~de sandıkla ve onar şişelik kasalarda dahi ev-
lerinize kadar nakliye p< rası alınmaksızın gönder lir 1-3407 

• 


