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Genel nüfus sayımı hazırlıkları tamamlanıyor 

Nüfusumuza yeni milyon .. .., . 
lar katddıiını gorecegız 

· ,, I d n hekleııileıı sonucların ek-
"eııe sayım a . 
. k . I ·çı·n ne oihi tedhırler alındı 

sı sız o ması ı / ~ 
l 921 den bu yıla kadar nülu•umu -

ilk genel niiluı ,,•ayımı,° an ağımız gün olan 20 birinci teırine 
:.ı:un ne lıadar arttıgın~ Cl1I ?a.c Son a•ır tarihimizde az görülen 
çok az bir zatnClll k ;?tf ·~· bayıallık ve ıükii:n içinde geçire11 
bir laiıdi.e olarak, .•e :

1 
yı 'na acaba yeniden kaç milyon ka· 

Cumuriyet Türlıiyeıı, nu """ ' 
tabi/naiftir?.. . h l .. ., ·e nmeye karar veren el evlet, yeni 

Bunu t~ ~ır 1th at:, 0~1 için gereken bütün tedbirleri al -
.ayımın e.hik,.z: ~ ~am m . bir konu olan bu önemli meıele 
mııtır. Memleket ıçın1 ~~pyen~ latmaıını rica ettiğimiz değerli iı 
etrafındaki •On ~azır .. • arı ;;li miz 8. Celal hazırlık çalıımalar•n· 
tati•tilı genel Jırektor ve 
töylece anlatmıttır: 
« _ Nüfuı sayımı hazırlıkları 

ıbütün yurdda en canlı ve ııcak ç8:
.., . . t' Şimdiye kadar ellı 
gına gırmıf ır. d' k .. l"'k 
dört ilbayhkta genel ıre tor u 
. l t af mdan hazırlıklar 
ııyar arı ar d 
kontrol edilmit bul~ınmakt~. ır. 
Bu kontrol, nümerotaJ ve bölge 
kurulması, ıayım iıyarları bulun
ması özel zorlukların kotarılm~ 
yoll;rı, ıayım gününden ö~cekı 
tedbirlerin alınıp ahnmadıgı~.m 
kontrolu gibi i9lerdir. Kontrolor
ler aynı zamanda her ilçede aayı
mın gaye ve ergelerini anlatmakla 
da yükümlüdürler. Bütün kontrol j 
ve teftiılerin gayesi ıayımın her 
yerde aynı esas ve prtlar içinde 1 
yeknesak olarak yapılmasını sağ-
lauıaktır. 

.. 

·istatistik genel direktör vekilimi 
Bay Celal 

dileklerimize uygun olarak de -
vam etmektedir. Hazırlıklarında 
eksiklik ve yanlıllık ııörülen ırer -

. sonurlarrnr üç günde bildire~k olan 
ıze sayımın :s • 'ki 

istatistik Genel Direktörlüğünü~ son $ıstem ı 
delme ve toplama makınasr 

Bütün il ve ilçelerle, Y?I uğr.a· 
ğı olan kamun ve köyler bırer bı • 

· ·ı · t' Sayım rer gözden geçırı mıf ır. 
hazırlıklarında geri kalan pek az 
yerlerden baıka yurddaki çalışma. 

-
Küçük antanbn 
yıllık toplanbsı 
Bükreş, 13 (A. A.) - Ha -

vas Ajansı Küçük antan -
tın yıllık konferansının 27 .., ve 
28 agu~ ıtos tarihinde toplanacagını . .., çe-
haber vermekteyse de reımıg 
venler bu konferansın toplanma tak -
l'ihinin 29 ve 30 ağustos olaktra 

b'ld' me e • ıaptanmıt olduğunu ı ır 

lere tekrar kontrol iıyarları gön -
derilmektedir. 

Sayım iti hakkında halk~ ay -
d nlatmak için köy ve ıehırlere 

~- bı'n dıvar afiti dağıtılmııtır. 
~z . 1 
Ayrıca 60 bin ve üç.. çelııt b~t~n 
afifi de halkın u~agı o an u un 

d kurum tecımge ve taıın 
ayre, ı 

araçlarına dağıtılacaktır. 
Memleketteki bütün gazeteler 

ayın 25 şinden batlıya~ak genci 

d
. ktörlüg"'ün hazırladıgı sayımın 
ıre .. t .. 

faydalarını anlatan ve oze en oz-

dir 

ıözler neıre bathyacaklardır. On
bet eylulden batl_ıyarak da mem
leketteki bütün sınemalarda pr~ 

ıe:*4' jeksiyon suretiyle sayım h.a~lun -
Bükre§ 13 (A. A.) - Küçük da propaganda yapılması ıçın ha-

antantın 2S ağustoıta toplana~ak zırhklar yapılmıştır. 
basın konferansına girecek 0 nn lıtanbul'da Taksim ~lanın~~ -
romen gazetecileri kurulu 26 ~- ki ıtıklı elektrik gazetesı bet gun-
ğustosda Bilede hareket edece • de bir değiımek üzere sayım .. hak-
tir. kında propaganda yazıları goster-

Bir çok fransız, ingiliz,al~I : iye batlamıtbr. 25 eylulden bar 
rı m -'ek · "bek --Laı İtalyan ve amerikan gazetecı e lıyarak menu etın yu ~· -

Adımız, arıclımızflır 

İngil terede seçim 

Partiler geııiş ölçüde 
hazır1ık yapıyorlar 

Londra, 13 (A.A.) - B Bald
vin, 4 ilkteşrin'de Burııe Muth'ta 
toplanacak olan konservatör parti 
konferansında bir söylev verecek
tir. Bu söylev, seçim savaşının bat· 
lanğıcı olacaktır . 

Ulusa] hükümet şimdiye kadar 
yeritilmemiş bir genişlikte propa· 
ganda savaşlarına girişmek için 
planlar hazırlamaktadır 

Baılıca tehirlerde 16 önemli 
toplantı yapılacaktır. Bu toplantı
ların çoğuna kabine üyeleri bat -
kanlık edecektir. 

Seçimlerin yapılacağı tarih 
hakkında henüz hiçbir karar veril 
memiıtir. Fakat sanıldığına göre 
B. Baldvin, Eksleben'e hareketin: 
den önce bu meıele hakkında bat· 

(Sonu S. inci sayfada) 

---·---
Anadolu Ajansı Genel 
Direktörü Moskovada 
Moskova, 13 (A.A.) - Ana. 

dolu Ajansının genel direktörü B. 
Menemencioğlu Muvaffak bugün 
Moskovaya gelmiş, durakta Tas 
Ajansı direktörü B. Doletzky ve 
yabancı memleketlerle kültür mü
nasebetleri sosyetesi delegeleriyle, 
Türkiye elçiliği ve sovyet gazete -
cileri OJ'untakları tarafından kar. 
tılanmı!tir. 

BerJinden fstanbııJa 

Rekor yapmak için uçan 
alman kadını 

lstanbul, 13 (A. A.) - Bir re
kor uçuşu yapmak üzere bu sabah 
saat 4, 30'da Berlin'den uçakla 
kalkan bayan Elli Benborn, bu 
sabah saat 1 O. 30' da Y eıilköy ha
va istasyonuna inmiştir. 

Bayan Elli Benhorn, benzin 
almak için bir saat kalmış ve ge
ne Berlin'e doğru havalanmışhr. 
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Arı/mm Giicii ifo Unw*t 2 - 2 beral11ıre 
1mldrlw·. - il. J: dt-.M Pal"is·e •itti. - Genel 
rıii/mı scı}mır lıa:m·lıldarı ilcrli,·<ır. - Rol
ı;ik~ı te l'orteldz . iimiirttcleri ~m) l~ıkwalt 
mı? 

Söınürg·eleriıı paylaşılacağı SÖ) lcniyor . 

Barış uluslar sosyetesi
nin hayatıdır 

.Pariste İngiliz - italyan asığları mı karşılaşacak? 
- ltalya boyuna tahıl alıyor. - B. Eden Paris'e gitti. 

Yukarda: Somali sınmnda itılyan n6bttf/sl. Aıağıda- Er/tre'de l>lr 
İtalyan kararg§hı 

Londra, 13 (A.A. ) - iyi ha -
ber alan çevenlerde söylendiğine 
göre, Negüs'ün havas ajansının 
Adisababa aytarma en son verdi· 
ği diyev, burada genel olarak or -
tadaki tasınları pekiştirmektedir. 

Bu tasmlar B. Eden'in 24 ha -
ziranda B. Musotini'ye yaptığı 
önergelerin hala değerini taşıdığı· 
nı ve Paris konuşmalarının bu 

önergeler çevresinde olacağı mer4 
kezin dedir. 

1906 tarıhli andlat ma, habeti .. 
tan topraklarının tamamını "İtal
yan etgerlik bölgesi,, teklinde ta -
nmladığı halde, bu andlaımanın 
onaylad .. ğı 1902 tarihli İngiliz - ha
bet anlaşmasında, ne T sana gölü 
su~arınm ~~ ~e Mavinil suları ya -
tagmm degıştırilemiyeceği söylen
mektedir. 

Dünk.!!_ futbol maçı 
.. Habe~ nı~sel~ıi hakkındaki rö
ruımelerm şımdı en nazik bir nok· 
taya geldiği sanılmaktadır . 

. Roma hükümetinin, Büyük 
Brıltanya tarafmdan Habeıistan'. 
da elde edilmiş olan bırakığları 

Ankara Gücü Uyp şt'I il ı.ral)ere kaldı 
Dün Uypeıt takımı Ankara' da 

son maçını yaptı. Bu maç önce bu 
takımı getirten dört kulübün kar
masiyle yapılacaktı. Ankara Gü _ 
cü oazar günü beklenilmiyen bir 
sonuç alınca üçüncü oyunun gene 
iki kulüp arasında yapılması ka
rarlaıtırıldı. 

Saat on yedide oyun baıladı. 
Alanın dört çevresi her zamankin
den daha kalabalıktı. Tüze Baka
nı Bay Şükrü Saraçoğlu, Gümrük 
ve T ekitler Bakanı Bay Ali Rent" 
Tarhan, birçok generallar, aaylav
lar, yabancı elçilikler büyük it -
yarl"-rı da oyuna bakmağa ıelmit· 

lerdi. Yargıç Bay Satmdi. Macar 
lar 14 kit ilik kadrolarından on bi. 
riyle alanda yerlerini aldılar. ika 
bölüm içinde bunlardan bazıları 
nı değiıtirdiler. Ankara Gücü Be
kir, Mustafa, lbrahim ve Abduıla 
kuvvetlendirilen iyi bir takım kur 
mutlu. 

40 dakika oynanılan birinci 
bölümde bir ve dördüncü dakika
larda Ankara Gücü Muzaffer ve 

(Sonu 3 üncü s:avzfoil11 ) 

(Sona 2 inci sa:vılatlaJ 

Yeni romanımız 
Pol l\!loraıı'ın 

Levis 
ve 

• 
Iren 

adındaki yirminci 
asır romanı 

1'ürkçeye çeviren 

NASUHİ BAYDAR 

küçük antantın basın konfransı- yetlerinin sayım hakkında yazdık-
nın önemli calıtmasına ıirecekle- (Sonu S. ioci nrfM/ı) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 

llacar lcafecisi bir goı kurtarrrkt"rt 
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Çanakkale Türktür 

G enel sava§_ta turk Ofllusunun, en 
önemli zaferlerinden biri Ça

nakkale olmuştur. Çanakkale na-
sıl yapılmıştır '-'C kimin tarafından 
yapıl mı tır? Çanakkaleyi yapan 
hangi ordudur, kumandan hangi 
kumandandır? Bunlara yalnız türk 
tarihi değil, ayni zamanda türk or
du~u ile Çanakkalede kanjllaşmış 
olanlar da cevap vermiştir. Çanak
kale muharebelerini anlatan bir 
İngiliz kitabınrn İngiltere hüküme
ti tarafından Atatürke nasıl bir it
hafla sunulduğunu hep hatırlarız. 

Tiirkiye lehinde olduğu hiç de 
ileri sürülemiyecek olan yüzbaşı 
Armstrong "Boz kurd., unda, Ça
nakkalenin kimler tarafından ya
pıldığım yazarken yalan söyliye
memiştir. 

Çariakkalede yenen ordunun 
turk ordusu ve bu orduyu en son 
kC"sin 2cdere götüren kumandanın 
tla Atatürk olduğunu ispata çalış
mak güneşin her gün doğduğunu 
Jıerkcse anlatmak istemeğe ben
ser. O kadar lüzumsuzdur. Bu böy
le olduğu halde alman basınında 
:.aman zaman bazı imzalar türeye
rek Çanakkale destanını alman si
Jihlarına bağlamak istedikleri gö
rülür. Ve türk basmı bu şan ve şe
ıef intihallerine karşı daima nazik 
bir dil14! cevap vermek mecburiye
tinde kailr. Hemen işaret etmek 
IAzımdır ki alman basınrnda za
man uman türeyen bu imzalar hiç 
tanmmamış imzalardır. Bunlar ge
nel UVB§tB. sevkiyat zabitliği ya. 
hut böll1k veya tabur kumandaıılı
jr ettikten sonra 1918 de kadro dı
ımds kalmış, bir takım eski mu
'har1p teşkilatlarına yazılmış. bir 
takım i§sizlerdir. Falı.at bu işsizle· 
rin, o zamanlar osmanlı impara
torluğunda bulundukları için, bu 
sefer kendilerine edindikleri bir iş 
vardır ki o da hatırlarında ne ka
tlar kalmıJ mal%eme ve akıllarının 
ne derece erdiği sü.?1 bilgi varsa, 
bunları biribirine katarak ellerine 
geçirdikleri bir takım gazete sü
tunlarında çalakalem: türk ordu
.swıun ve tück kuma.rıdanı A tatür 
kün Çanakkale zaferini alman sü
el tarihinin içine taşımaktan iba
rettir. 

Güpe gündüz ve göz önünde 
yapılan bu intihal teıebbüslecinden 
bir yenisi ile bu sefer Leipziger JJ. 
lustrierte'nin 8 ağustos 1935 tarih
li sayısında kar§ılaştık. 

Yazıda temel düşünce şudur: 
Çanakkale, türk neteci ile alman 
kumandanının l'e türk cesareti ile 
E.lman mermisinin eseridir. 

Yazınm bir tek yerinde türk 
kumanda heyetinin salahiyetinden 
ve yararlıklarmdan bahis yoktur. 
Analarraları yapanrn adı yoktur. 
Liman fon Sandersle bir iki af. 
man kumandanmdan bahsedil· 
mektedic. 

Yazının sahibi Karı Mülılmann 
yalmz şunu itiraf ediyor ki: İngil-
1ere'nin yakın şarkta Türkiyeye 
karşı ayırdığı her tüfeğe ve her 
1opa karsı alman ordusu lehine bir 
tüfek ve bir top eksiliyordu. Öyle 
ki Çanakkale cephesi alman cep
helerini yanın milyon düşmandan 
lıafifletmis bulunuyordu. 

Hu itiraf. genel savaşta Çanak· 
kale ile alman ordusunun münase
bcrini gerçekten ifade eder. Fakat 
bunun dışmda kalan bütün müta. 
Jealar yalnız yersiz değildir, bir u· 
lusun bu gibi zaferleri kucağına al
mağa ötedenberi alışık tarihine 
Jr.arşı saygısızlıktır. 

Bir süel zaferin şu veya bu ku
mandana at/edilmesi tarihte gö
rülmüştür. Fakat bir zaferin bir U· 

lustan almarak bir diğerine veril
mesi marifetini şimdiye kadar an
cak birkaç tane alman gazete süel 
yazarı göstermiştir. Kaldı ki Ça
nakkale gibi bir zaferin ordusu da 
meydandadır, eşsiz kumandam da. 

Şu cümle parçalarım okuya· 
kım: 

"Çanakkal<:.de bıılunan alman
lann sayı ı yedi yuzü geçmez (1) 

(1) Bizim bildiğımiz 100 Ü geç
mez. 

lskaı bunların karada ve denizde
ki kumandalarının tesiri netice ta
yin edici olmuştur.,, 

" •• Çünkü Çanakkale müdafaa· 
sım idare eden ve oradaki zaferi 
kazanan alman ~ek,ı ve kalası ol
muştur.,, 

"Fakat ordu kumandanının si
nirleri çeliktendir ve kendisi ge
rilmek nedir bilmez .. ., 

"Kumandadaki tesirin zafer ü
zerindeki tesiri hiç bir yerde bu
rada olduğu kadar görülmemiştir.,, 

"Fakat alman kumandanım 
sarsmak kabil olmamıştır.,, 

"Ordu kumandanının sükuneti 
ve nefsine emniyeti, kıtaya da 
sirayt>t ederek onu üsnomal basa· 
rrlaıa. Sft ketmiştir.,. 

·•q;r alman generalı 1918 e ka
dar ve bir alman amiralı türkler 
mütareke yapasıya kadar Çanak
kale müdafaasını idare etmişler

dir.,, 

Bu cümleleri ayıklayıp koynın· 
ğa liizum gördük; çünKÜ gazt?fc 
süel muharriliği eden mütcıkait 
menzil zabitleri yeniden cevaba 
davranarak diyebilirler ki: "Ça
nakkaleyi almanlara mal etmedik, 
yalnız alman zabitlerinin o §ere/
teki hisselerinden bahsetmek İS· 
tedik.,, Yazının tutumu öyledir kı 
bunun bir adım daha ilerisi alman 
lmmandası altında vuruşan bir sö· 
mürge ordusunun şu yabud b..z 
yerde kazandığı herhangi bir za. 
ferini nakletmek demek olur. 

Bu gibi yazıları cevapsız bırak
mak da kabiTJir. Şu vaı ki basım 
devleıçe kontrol ediJe·ı .4 lmanya
da Leipziger lllustrierte ayarında 
bir gazetede bu oyunun devam et
mekte olması dostumuz Alman
yanın dikkat nazarını celbetmemi~ 
zi lüzumlu gösterecek kadar mü· 
himdir. 

Volkischer Beobachterde ya
zan Wilmerlerle Leipziger llluJ· 
triertede yazan Mühlmannlar tür'J.. 
süel tarihine karışmasalar çok da 
ha iyi olur. 

Burhan BELGE 

ALMANYA'DA: 

Almanyada yahudi· 
lere hayat hakkı 

kalmadı 
Berlin, 13 (A.A.) - Nazilerin 

yahudi düşmanlığı havarisi B. Jül
yüs Strenher'in bu ayın 15 inde 
vereceği aöylev büyük bir merak
la beklenmektedir. 

Spor sarayında fimdiden 18.000 
kişilik yer sahlmıştır. Nazi partisi 
direktörlüğü, başka bir büyük sa• 
lonun da toplantıya ayrılacağını 
ve söylevin, o salona, oparlörle 
verileceğini ilan etmiştir. 

B. Strenher'in, bu söylevinde. 
yakında Almanya'daki yahudile. 
rin soysal haklarını buçlıyacak 
kanuniğ tedbirler alınacağından 
ve hususiyle, B. Göbels tarafından 
önce bildirildiği üzere yahudile · 
rin ari soydan olan kadınlarla ev
lenmelerinin ve Almanya' da top · 
rak ve bina satın almalarının ya · 
sak edileceğinden bahsedeceği sa
nılmaktadır. 

Meksika yahudilerinin boykotu 

Mekıiko, 13 (A.A.) - Meksi
ko yahudileri alman ürünlerine 
kartı hoykot yapmağa karar ver • 
mitlerdir. Bunlar, Meksika'nın 
kendilerine gösterdiği konukse • 
verliğe kar9ılık olmak üzere en çok 
Meksika malı almaktadırlar . 

Berlin Nasyonal - ıosyalist 

kongresi 
Berlin, 13 (A.A.) - 1935 yılında top· 

lanacak olan nasyonal - sosyalist kon
gresi, bir "büriyet kongresi,, olacaktır. 

Bu kongre, alman hükümetinin süel 
egemenliğini elde ettik1en sonra top
lanan j]\{ kongredir. 

'1' 

ULUS 
... < -:J!::XC: 

14 Auu.:> ı OS 1935 ÇA.K!?AMBA -

1 DIŞ HABERLER 
B. Bekin Fenlandiya 

göre ti 
Helsingfors, 13 (A.A.) - Dün öğle 

vakti cumur başkanı tarafından kabule
dilen Lehistan chş ıha.kanı B Bek, baş
kana Lehistanın en büyük nişanı olan 
beyaz karta) nişanın sunmJ~tur • 

Cumur başkanı, B Beki ogle yeme
ğine alıkoymuş ve bu yeme'.{te başbak'm 
ile Fenlandiya dış bakanı hazır bulun
m•J§tur. 

Varşova, 13 (AA.) - B. Bek dl111 
Cieszyn adındaki foh vapu•-u ile Pol m· 
yaya hareket etmtı;t;r. 

B. Bek şeref ine verilen şöl4'nler 
Heisingfors, 13 (A.A.) - Basın o

runtakları konferansında diyevde bu
lunan B. Bek, göretten son derece hoş
nud olduğunu söylemiştir. 

Bek, bu göreti sırasında Fenlandi_ya 

devlet adamları ile birlikte iki memle· 

ket arasında esaslı fikirlerde mevcud 

olan uygunluğu belirtebildiğini söylemiş" 

ve her iki memleketin ergin1iklerine 

olan derin bağlrlıklarmı ve uzak ve fd· 

km komsularına karşı arı ve içtem iyi· 

cilJiklerinden bahseylemiştir. 

B. Bek, Lehistanm sıyasasının pek 

basit olduğunu ilave etmiştir. 

*** 
Helsingfors, 13 (A.A.) - B. Bek ile 

gelen leh gazetecileri B Hackzell tara
fından kabul edilmişlerdir. B. Haokzell, 
diyevde bulunarak Fenlandiya ile Le· 
histan arasında hiç bir anla§omazlık ol· 
madığını tamtersi devamlı bir dostlu· 
ğun iki memleketi binöirine bağlamak· 
ta bulunduğunu söylemiştir. Arsıulusal 
anlaşmazlıklar dIJında kalmak arzusun
da bulunan Fenlandiya, aralarında Le
histan da bulunan bir takım memleket· 
!erin barışın en kuvvetli etkeleri oldu· 
ğunu bilmez değildir. 

**• 
Varşova, 13 (A.A.) - B. Bek.in Hel· 

singforsa göreti hakkında Kurjer Po· 
rannil gazetesi, bu göretin Fenlandiya 
genel oyu üzerinde pek iyi ve dostça hir 
etki bırakmış olduğunu ve bugün Lehis· 
tan • Fenlandiya dostluğunu sağlama ve 
hakiki esaslara dayandığını göstermit 
bulunduğunu yazmaktadır. Bu göret, 
mareşal Pilsudskinin sağlığında kuzay 
memleıkdlerin• yapılmış olan geziler 
zincirinin bir halkasıdır ve bu bakım
dan mareşal tarafından kurulmuş ve 
geleceklere miras olarak bırakılmış olan 
ve tüze ve kuvvet duygusuna dayanan 
sıyasanın devam etmekte olduğunu g&.s. 
teri yor. 

Lehistan ile Fenlandiyanın barışçıl 
sıyasalarınm biribirinin ayni olduğu· 

nu önemle kaydeden bu gazete, bu sıya
saların hiç bir zaman biç bir ulusa kar
şın paktlar veya uzlaşmalar akdini he
def tutmamış olduğunu yazmaktadır. 

Birçok asığlar icabı Baltık havzası 
ile ilgili olan Lehistan, Baltık havzasın
da barış meselesine büyük bir önem ver
mektedir. 

B. Bekin kuzay memleketlerine ge
zilerinin gayesi barışı en hakikiğ ve en 
devamlı bir şekilde sağlayabilecek olan 
bu mesele hakkında müşterek bir nokt~i 
nazar araştırmak olmuştur. 

Norver, Danimarka, lsveç ve 
F enlandiya 'dı"f lxıkanları 

toplanıyorlar 

Oslo, 13 (A.A.) - Norveç, Danimar· 
ka. İsveç ve Fenlandiya dış işleri bakan· 
tarı ,ülkelerini yakından ilgilendiren 
meseleleri görüşmek üzere ıs ve 29 a
ğustosta Osloda toplanacaklardır. 

Bakanlar, bundan batka. İtalyan • 

habe§ anlaşmazlığ: 4 eylı'.ilde uluslar 
sosyetesinde görüşüldüğü sırada bu an
laşmazlığa karşı alacakları durumu da 
görüşeceklerdir. 

Polonyanın dış tecimi 
Varşova, 13 (A.A.) - Temmuz ayı 

içinde girit 73 milyon ve çıkat 76 mil· 
yon Zloti tutmuştur. 

Sömürgelerin payla
şılacağı söyleniyor 

(Başı 1 inci sayı/ada) 

bozmak isteğinde olup olmadığı 
ve Britanya hükümetinin Afrika
nın hu bölgesindeki asığlarına ha
yatiğ bir değer verip vermediği 
henüz bilinmemektedir. 

lngiltere11in deği~miynı 
ifoergeleri 

Paris, 13 (A.A.) - "Matin,. 
gazetesini fikrine göre, İngiltere 
hükiimeti Paris konferansında: 

Sıyasal etgerJik bölgelerinin 
bölünmesi, ltalya'ya toprak veril
mesi, İtalya tarafından bir demir
yolu yapılarak işletilmesi, Ha -
beşistan'a bir liman verilmesi gibi 
önergelerde bulunacaktır. 

lngiltere'nin bir habeş bordan 
masına eğgin olmadığı söylen -
mektedit-. 

Sönıifrgelerirı biiliinme.~i 
Londra, 13 (A.A.) - B. Edenin üç 

devlet arasındaki konferansta müsbet 
önergelerde bulunacağı berkitilmekte· 
dir. 

Morning post gazetesi, B. Edenin 
İtalya harbe girmemeği yükendiği tak
dirde, sömürgelerin bölünme şeklin; 

değiştirmeği önergeyeceği hakkındaki 

ııöyJentileri yayınaktadıT. 

Deyli Telgraf, gazetesinin fikrine 
göre, ingiliz delegeleri ,ingiliz etgerlik 
dayreıini geni§letmedcn Ha.beşistanm 

ekonomik gelişimini kolaylaıtrr<cak bir 
plin önergtleycccklerdir. 

Londra, 13 (A.A.) - fngilterenin 
Cenevredc daha metin bir BJyasa gütme
sini aağlamak için giriştiği savaşa de· 
vam eden uluslar sosyetesi birliği, Ha
beşistandaki durumu incelemek üzere 
yürütüm konseyini toplanmaya çağrr· 

mıştır. 

Lord Cecilin başkanlığı altında top
lanan komite tarafından verilen karar· 
da §wılar vardır: 

Yürütüm konseyi 4 eylfilden iSnce 
uluslar aoıyeteai konseyine başvurmak· 
la sosyete tüzüifinü imza etmekle ka· 
bul ettiii yükenlcri yerine getirmekle 
yükümlü olduğunu kesin olarak bildir· 
mesini İngiliz hilldimetinden ister. 

Bu, gerek İngiltere, gerek uluslar 
sosyetesinin öteki üyeleri için bir şe
ref meselesidir. 

Ne kadar tiddetli olursa olsun, ingi· 
1İI ulusu. bu şerefin korunması için gi
ritilecek her harokette kendine düşen 
ötlevi yapmaya hazırdır. 

ltalya arpa alıyor 
Londra. 13 (A.A.) - İtalya hükü

meti, Afrikadaki asker kıtalarının bes
lnemesi için, Sovyet Rusya'ya 9.000 ton 
arpa ısmarlamıştır. 

Eksiltmede, Sovyet Rusya, Kanada. 
Arjantin ve Tuna birliğine karsı üs
tilnlük kazanmıştır. 

}'eni ortaya rık<m bir ingiliz -
italyan. ani.afması 

Londra, 13 (A.A.) - Pariste basr
lan "Nevyork Herald,, gazetesi, dünkü 
sayısında, 1925 te imzalandığı söylenen 
bir italyan - ingiliz andlaşmasımn var
lığını haber vermekte idi. 

Gazetenin yazdığına göre, İngilte· 

re, bu andlaşma ile, Habeşistanın güney 
- batı bölgesindeki italyan ekonomik 
etgerliğini tanımakta ve İtalyanın, E
ritreyi İtalyan Somalisine bir demiryo· 
lu ile bağlamak hususundaki planın::ı 

arka olmakta idi. 
Buna karşı f talyada, Tsana gölü böl

gesindeki "özel İngiliz asığlarrna,, ar
ka olmağr, yükenmekte idi. 

Royter ajansı, böyle bir andlasın~ 
olmadığını kaydettikten sonra diyor 

ki: 

"İtalyan ve ingiliz hükümetleri 1925 
yılında söylenilen anlaşmaya varmak ,.r 
gesiyle notalar vermişlerdi. 

Ayni mesele üzerinde Londra vf' 
Roma ile Paris arasında da notalar ve
rişilmiş ve Frans? hükümeti bu projf' 

HlRLEŞlK DEVLETl.ER'IJE: 

Anıeriltanın yaı>trnıca~r 
lwı:a ihleri 

Vaşington, 13 (A.A.) - B. Ruzvelt 
altı hava itssü yapılması hakkında olan 
kanun projesini imzalamıştır. 

B. Ruzvelt bu kanun projesini imza· 
larken bu bava iislerinin hemen ve ta • 
mamen yapılması tavsiyesinde bulu:mıa· 
dığını yalnız gelecek sıyasayı saptaınıık 
ergesile imzalamakta bulunduğunu sö)I· 

kmiştir. 

il. llul l.ilJnal tt>tİm ; ... ıi":ı 
Vaşington. 13 (A.A.) - l hı aı 

arasındaki anlasma7lıkl;ırın h-.ı rş '\i •111 

ile kotarılmasını iste} en B. Hu!. d~i ':ı· 

mn sıyasal. ekonomik vt· tiıı ııı:.:ıl l'. i. en 
duygusuna ihtiyacı o'd• ğul{nıı ve c;ı et 

uluslar tecimcl harp aleticrini hir ta ala 

bırakarak bunların yerine iyi ko>n~aı't•k 
esasına dayanan bir lib,.ral tecim sıva • 
sast koyarlarsa dünyanın daha c hllk i• i 
1iğe kavuşmasının mümkiin ol cagmı 
bildirmi~tir. 

FRANSl\'DA: 

1"ra11sada bir ormfl11 yungırıı 
Eks-an provans, 13 ( A.A.)) - Ditn 

Sen • Za§ari kömür ormanlarında yan
gın çıkmıştır. Yangın, ancak bu sabah 
söndürülebilmiştir. 900 hektar<lan fazla 
orman ve çam ağacr yanmıştır. 

l'aris borsası 
Paris, 13 (A.A.) - 12 ağustos tarih

li Paris borsası: Değerler borsasında 

geçen hafta kaydedilen iyi durwn ko· 
runmakta ve bazen hissedilir dereceye 
varan nisbetlerle iyileıımektedir. Fran -
sız ulusal eshamınm tutumluluğunda, 

yersel piyasa oldukça ilerleyiş kaydet
mektedir. Arsıulusal değerlerde husu
sile Rio Tinto, Roıyal Deutch ve SU· 
veyş esbamında da önemli yiiksel~Jer 
kayc:kdilmiştir. 

nin bir ıonuca varmamasını sevınçle 

kar§ılamıştı. Bu durum, karşısında Ha· 
beşistan hükümeti, mutedil bir lisanla 
Cenevredt 11zıda bulunmuı, fakat der· 
dini dinletememiıtir. 

Şimdi 1925 İtalyan • ingiliz andı.ış
ma girgisinin Paris görütnleleri aıra· 

sında yeniden görü§ülüp görüşühniye .. 
ceği belli deği1dir. 

B. Eden Parh'e giui. 
Londra, 13 (A.A.) - B. Eden Pa

ris'e hareket etmiştir. Royter ajansının 
haber aldığına göre, bir ita1yan • habeıı 
harbmın doğuracağı tehlikeli sonuçları 
her gün daha fazla kavrayan ingilia hU· 
kümeti, Paris'te yapılacak görüşmelere 
büyük hir önem vermektedir. 

Şimd0i gergin bir safhada bulunma
sına rağmen İtalyan - habef anlaşmazlı· 
ğına barışçıl bir çözge bnlunabile~gi 

sanılmaktadır. 

Ancak bu anla~mazhğın sakin ve 
metodlu bir inceleme safhasma ginnış 
olması gerekmektedir. 

İngiliz hükümeti, anlaşmazlığın ba· 
rışçıl şekilde kotarılmasını sağhyabile· 

cek bütün elemanları incelemiştir. 
Bu elemanları arasında, her iki tara 

fın da kabul edebileceği ekonomik e
sasları bulmak, Paris konuşmalarına gi· 
renlcre düşen bir ödevdir. 

Londrada düşünüldüğüne göre, ikı 

taraftan birinin ötekini bir ~özge kabul 
etmek zorunda tutması mevzuu bahso· 
lamaz. 

Amerika ile Japonya, diplomasi yoıu 
ile Paris görüşmelerinden haberdar eôi 
lece kl~rdir. 

lsdçretle y«sak edilen bir 
kt>ngre 

Bern, 13 (A.A.) - Feneral konsey. 
ana kanununun devletin güvenliği hak • 
krndaki hükümlerine dayanarak, 15 a · 
ğustosta Bal §ehrinde toplanacak olon 
ve bir İtalyan _ haheş harbına karşı ar • 
sıulusal kongrenin fsviçre'de toplanma· 
srnı yasak etmi§tir. 

Bu kongrede bulunmak üzere gd"· 
cek yabancıların da lsviçreye girnır 1 
yasak edilecek ,önceden gelenler gcrı 
çevrilecek ve fsviçrcdc yerksm;"- o 1 ıp 
da bu kongreye gincek olanl:-r 1 nıern 

leketten çık<ırılar:ıklarrlır 
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Söaün gellfl 

Kelime birliii 
G ~enlerde bir genç, ban• tl«li 

ki: 'L• 
- Sizin Ulus'un dilini, gaJı,,., 

halillettiniz • kolaylqtırtlım•· 
Çünkü artık' daha kol•yanlıyoraz. , . 

Kendisine cevap ve~ım: k· 
- Ortada değişen bil şey: ' 

biz gene öz dilin çevresi dışı • 
kalmı.ş kelimeleri kullsn"!1Y"::~ 
Siz, yazdıklarımızı slJreklıce le 
dunuz; kelimeler ve anl~'!''':f~i:: 
lamzda yer etti. onun ıçın . . . 
/erimizi anlatmak istediklerımıa 

' _ ~" kmiyorsunuz. 
anlamakta gu_çlua. Ç~ ğ buldu. 

Genç, dedıklerımı do 1ru bul 
(j - -we bir yığın stan numu . le ko. 

gazetesi duruyordu. Be:~:r birer 
nu~an gen"' bunlara da ki 

y :-ç• b' dura a-
göz gezdiriyor, arada ır 
yıp bana soruyordu: b 

- Va-Nu'nun bir ya~ısında ı ~-
k "' . .. kelimesıne karş 

m, ıçtımaı,, - .. k ııanı/mış. 
Irk olarak soysal sozu ~ sunuz; 
Halbuki siz sos!al .. ~:?'e0~arşılık 
soysal'ı "medenı,. sozu 
lcullsnıyorsunuz. bit punto 

"Cumuriyet,, de ayrıc; eye ba· 
ile dizilmiş olan şu ~~!;en an -
kmız: Çıkı. SöziJn g~ ışı t keli • 
l k • b -z ''ihraca ,, 
aşılıyor ı us~ , Halbuki siz, 

mesinin karşılıgıdır. · · kul-. k t kelimesını bunun yerıne çı ı 

/anıyorsunuz... ..1- yler • 
Söz uzayordu •• Bar-• şe daki 

k tule Karşım 
den de onuş .. :.n1- bit şey bu/-
genç, bir arsJ_,ık, burb-. "azete kap 

ibi yı"ından ır o 
muş g , o b' esle· 
tı: yarı bağıtaedn it s ''ul~lar ku • 

- Hele,. d i: şu e dersiniz? 
rumu kelımesıne n ---ı ,, . ti akvam so"u -
Sizde eski Cernıye I sosye • 
nün karşılığını hep ulus a~özleri
tesi şeklinde görüroruz: olarak 
miz ve kalamn bır tenm 
bun• alıştı. Halbuki, lstaabul ga • 

. h b' "uluslar kurumu,, zetelen s ıre 
deyip duruyorl•r ••• ... 

Benimle konuşan v~ bu nok • 
talar, bu ayrılıklar iizerın~ parma
fını basan g-ng haklıdır. 

lJz dil kullanmak yolunda. Y~ .. ~ 
rürken dil birliği, kelime bırlıgı 
yapmak zorağındayız. 

Eğer bunu r.,apm!!~c.ak ?l.ur. • 
sak, birimizin ögrettıgını hırımız 
bozar ve unutturur ve okurlarımı· 
za bize karşın sızlanmak imkan • 
farını bağışlamıf oluruz. 

M. Nurettin ART AM 

Ödemiş'te incir kurdu ile 
savaş genişletildi 

Ödemit Kutaduı ve Tirede 
' be·· · kurdu ağustos batından rı mcır • 

aav ma bqlanmıttll'. 1zmırden 
ata:!rak gönderilmit olan • •Y8! 
ityarları ile birlikte yer~enn~~ki 

1 L:a:~ • ncır baıl\'e-
tarım ityar an .~ .... n 1 le ö • 
lerini gezerek uretmenler .g 
.. kt e ıa· ........ elen tavsıye • rutme ev ......... • 

lerde bulunarak ne tekıldkte d~vl &f 
.. · h etme e ır er. 

yapılacagını ıza .. 
Her bahçe sahibinin yapmakla yu-
kümlü oldu~ itler hakkında h~ • 
zırlanmıt olan öğreneklerde~ ~· -
rer tanesi verilecek ve savat ıkı ay 
devam edecektir • 

Ödemİf incir bölgesi d.aha ıe
nit olduğu için buranın bır. ta~ 
· ·ı ·ı ·ne imkan go•tvarı ı e çevrı mesı . • • . . be-·· ı . ı· Onun ıçın ııı nıı ru memtf ır. . 
ten hafif olan Torbalı tarım ıtya· 
rrnın da Ödemişte çahtmUI u1r .. ··1 .. t"r B Hasan ve . gun goru mu! u · • • _ 
lhrahim adında iki genç ıncıakr ~r . ı .. tanar 10-du aavaf ıfyar ıgın~ a . 
: ir bölgelerine gitnu,lerdır. • 

(Yeni A .. r - lunır) 
s ..... 
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IST AN BUL TELEFONLAJ!I: 
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suııanahmed kazıları 
lstanbul, JJ-Sul~anahmeıt~-

k . kazılar devam edıyor. Yenı-
1 • d . k 

d n Bizans devrın en ınsan e-
ı:kleri bulundu ve bunlar gözden 

mı - "ld' geçirilmek üzere muzeye ver~.~: 
Profesör Bakster kazılarrn ver ıgı 

ur.tan hoşnuttuı. Kemanlce~ son :s • • d 1 Mustafa paşa camısın e yapı an 

k lar müzeler direktörlüğü ile 
azı . •v• • • • 

yaptığı mukavele bıttıgı rçın şım-

dilık bırakıldı. 

B. Vehbi Demirel 
lrtanbul, 13 - Trakya gen"l 

·spekter vekili B. Vehbi Demirci 
İstanbu/da iç işler bakanile ko· 
~uştu. Yarın Edirneye dönecek ve 
lzmir valisi General Kazım Diri· 
k'in genel ispekterliğe atanma ı 
cumur başkanlığınca onaylanınca· 
ya kadar vekillik yapacaktır. 

Tüze Bakanlığının ha7ır
ladığı yeni bir kanun . . 

proJesı 

Tüze Bakanlıiı, bakanlığa bağ · 
lı hükümen, genel savaman, genel 
savaman yardımcısı, sorgu hükü
ıneni ve ityarlarının izinleri ve 
devamları hakkında bir kanun 
projesi hazırlamııtır. 

Bakanlık bu kanun projesiyle 
tüze azadından faydalanamıyan 
hükümen, genel savaman, genel 
savaman yardımcııı, sorgu hükü 
meni ve i9yarların yıllık izinlerini 
tüze itlerini alıkoymıyacak bir şe 
kilde ıaptamıt ve tüze azadından 
faydalanmıyanlarm hangi zaman· 
larda ve ne tekilde izin alacakla
rını ayrı ayrı maddeler halinde 
ıöstermittir. 

İstanbuldaki yüzme bi
rinciliklerine girecek 

takunlar 
lstanbul, 13 (A.A.) - Samsun, 

Kocaeli, Ankara yüzıne tak~mla~~· 
pazar günü yapılaca~ Türkı~~ yu.&
me birinciliklerine gırmek uzere 
tefırimize ıelmitlerdir 

Ş. Karahisarda 
bayındırlık 

Ş. Karahisar, 13 (A.A.) - Ş. 
karahisar urayı bu sene yapılma· 
sma karar verilen kanaranm ya 

pılmasına bqlamıştır. Alurca ilçe
sinde batlanmıt olan uray dayre -
ıinin yapılması bitmek üzeredir · 

(Bqı ı mci sayılada) 

lbrahim'in ayağiyle iki gol attı. 
Macarlar sol açıklarının kafasiyle 
bir tayı çıkarabildiler. Ankara Gü 
cü bir penaltıdan faydalanamadı. 
Ali Rıza'mn yerden attığı top ka· 
lenin solundan dıtarı çıktı. 

1kinci bölümde 21 inci dakika 
' '- Uypeıt saf açığı hir gol ... , 

Macar kale ine bir gol 

Sayılar birlik oldu. Bir aralık ıert 
oymyan macar orta akıncısı dı§a· 

rı çıkarıldı. Maçın az daha üçün 
cü bölümü oynanılacaktı. Çünkii 
yargıç 35 inci dakikada oyunun 
bittiğini bildiren düdüğünü çaldı. 
Herkes - 10 dakika var!.. Diye 
baiırmağa ba9ladı. Takımlar alan· 
dan çekildiler. Oyuna devam ecli 
lip edilmiyeceği ilgili olanlar ara
sında konutuldu. bu bir sonuç ver 
medl •. 

En ton öfrenditimize ıöre, 
U y p e f t takımı İstanbul' dan 
Köıtenceye kalkacak vapura ye . 

t;şmek icin maçın beıte batlama· 
ımı ve 6,30 da bitirilmesini iıte • 
mit. Kulüp başkam bunu kabul et 
mediii halde yetgiıiz olarak her 
~ye kanf&D ücretli bir adam ma 
çın 35 dakika olara~ oynanacaiJ
nı yargıca haber verıyor ve böyle. 
ce orava düzgün, iyi bir oyun gör 
meie ıelen halk zevkini tamam
lamadan dönüyor .. 
Yargıç maçın sertlenmesine en 

~el old•ı Fakat oyun çok yavattı. 
Har•ketler ağırdı. e;rinci böHim 
de daha çok Ankara Gücü üstün . 
dü. ikinci bölü~de Uypeıt bera 
berliği elde ettıkten sonra oyunu 
kazanacak bir duruma geçti ve güç 

Yeni atanmalar 
onaylandı 

fzmir ilbayı Bay Kaznn Diri -
k'in birinci genel İıpekterliiine, 

Bursa il bayı Bay Fazıl Güleçia 
İzmir ilbaylığına, Yalon ilçebaJ'ı 
Bay Şefik'in Bursa ilbayhiına Ye 
türe fakültesi diplomalılanndan B. 
Hüınü'nün de Yalova ilçehaylıp
na atanmaları Cumurbatbnhjın
ca onaylanmı9tır. 

Karpuz ve kavun)ann 
kaldınm üstüne konula. 

rak satılması yasak edildi 
Uray; mevsim dolayısiyle şeh-

ı rimizde çoğalmakta olan karpuz 
ve kavunların taşlar üzerine kona 
rak aablmasını yasak etmit ve ba 
yasağa aykırı gelen satıcılan ce . 
zalandırmağa karar Yermiftir. 

Cebeci'de bir zehirli gaz 
kursu açıldı 

Oteygün Cebecide Abidinp&Janm 
kötkünde bir zehirli gu kuma 
açılmı9tır. 43 ilden çafnlmq olan 
iıpekterler ve bat öğretmenler 

burada 15 gün sürecek olan den
lere devam edecekler ve illerine 
döndükleri zaman da bu kurslar
da edindikleri bilgileri diğer aı -
retmenlere anlatacaklardD'. 

kalesini arkası arkasına 11latbrdı. 
Konuklar dün akpmki yedi tre -
niyle Ankaradan aynldılar. Gör
düğümüz üç maçtan aon"• bu ta • 
kım haldnn.b elde ett;fi111f,. ''lciP 
tudur: 

Uypett otzde &enzer .. l\attl 

üstünü çok olan bilgıtı ~ blr•z da 
teknik bir takımdır. Türldyede al
dığı sonuçlar nomaldir. ,ünkil u 
zaman içinde altı ma Çt'karm•lı 
kolay değildir. 

Bizim takımların bunlan yen· 
mesi de türk futboluna bir deler 

verir. Be.iktat, Galatasaray " 
Gençler Birliği takımlan futbolu 
kavramıslardır. Yarbay B. Fikre
tin isi Ple alma11ndan sonra An -
kara Gücü de ilerleme yoluna ıir
miştir. Yakında bu takımda da 
teknik ve bilginin yerletti~ni mu
hakkak göreceğiz. Çalıtmanın ye 
bir it üzerinde durmanın eonu ba 
.-ndır ... 

llünkü İstanbul gazetelrrinin ha~vazı larındaıı özetler 

te, ucagın a ,--- . . 
cumurJyetln en büyük medarı ıftıha
rıdrr. , 

"K d hazl 1ı...-n.a ıle kovalayıp giderse valnız TUr-
Cumhuriyet neler taşıyan bir kiycnın değıl, bUtU~ dunyanın sayılı 

. B bulıgı altında: Bay bir yeri olur ve ş.ehı r ekonomik kalkın- TA ~ da, "ÜL-lt!t arasıı 
-hrJDUZ: ursa.. -. b ' k . . :s 

IJ111üniifler 

Halk türküleıi 
D erenın, türlü topraklattn p 

murlaı ım sürümekten ve tir 
lu lağımların çırkt>fleriyle karq • 
maktan bulanmı:j, kirlenmıı ıre 
kokmuş 'ularından iğrenmişsen. 
kaynaga çık; duru, temiz ve illa 
zetli sularını cömert bir gürlüile 
akıtan kaynağa. 

Orada, kendi ulusunun, yalrm: 
kulakları okşayan değil fakat lru 
lak larilan hemen kalbe alcan örse
mi bulacaksın 

Kaynak, yanlış yönet/erde yo
lunu kaybetmİ§ türk aydınla
rımn asırlarca ondan habersiz ya
şamalarma, ve onun temiz srıtart 
n~ kirletmek için ellerin.len g,.,,. 
nı yapmalarına rağmen r;afhğ ı ,, 
asla kaybetmedi. 

Miskin. uyuşuk. olü dıye v•~ I 
landırdığın enderun mudkislmı 
içine, dikkat et aman kardeşim lci, 
kıymeti İ!?lenmemişliğinden hır 
kat daha artan zengin madeni lıa
flŞtırmış olmayasın. Ulusunun bü 
tün sanat hazinesi onun ıcindt! 

saklıdır. 
Yıkmalıydın, yıkacaktın ve 

yıktın. O duvarı kı monoton çir 
kinliği ardında en büyük serve 
tini senin gözlerinden saklryordu. 
Fakat kolla ki, o servet yıktılın 
duvarın altında gömülmesin. 

Benim gibi, onun gibi, her t#Uk 
gibi, sen de, ana toprağın doğar
ğan bir kulübesinden, bir çınar al 
tmdan, bir çeşme baş111dan ylibe
len sesle • o ses ki taril edillDl!a • 
ruhunun derinliklerine, iliklerinin 
içine kadar ürperdiğini duymllf 
sundur. Senin olan. ulusunun öz 
"!a~ı ola~ .o sesi, o kaynak eıgile
rı, iğretısınden ay1rmak rçin llir 
anl•lc zaman yeter sana. 

O ses, büyükleri taralından llllV

sanmıı, taliini yaşamaya terkeflil
mı§, bin türliJ gam ve bin türlli sı
kıntı içinde ömür süımii§ bir al•. 
sun gönül acılarını haykırır. Kay. 
~etti.ği Budin için ağlar, Yemen 
ıllerıne giden bahtsız ~ulclanııın 
ardından hıçkırıklarını boltnay• 
uğrq11, bitmez tlilcenmn yo1ı. • 
rm, ve üstiJnden aşılma du~ı 
dağların doğurduğu gurbet hWe
rine dilmaç olur. Ezelden aşık 6ir 
gönliJn dağ, yar, deniz ve at öde
mini söyler. 

Bazı, dehaya yakltqan bir mıs
raı seni içinden kavrar, bodırl• 
rm onasına atar. Develer, çıf161 
rak sesleri, kağnı gıcırdılan "e 
'!illte~imlere uşaklık eden up . 
tıveler hayal edersin. Bazı bir 
"am•n,, diye haykıt1şı içine dıi.ya 
h~dar his sığdıran türklJ, bafnm 
~un/erce ve aylarca hep aym Pi 
. ~ tekrarliyacalc bir plak yerlq

tır, r. 
. Sarayın dejenere zevklerine 
'~'/..de vası:ası olan ve bugün artılc 
o ·m dakılcalarını yaşayan ende 
tun mus,kisi yanında. halkın öz 
ezgiJ ... ri, bütün 4nadoluyu ve 66-
"Ün Ru'?1eliyi içine alarak gitgide 
a tan bır canlılrlcla yaşıyor. 

Ne mutlu yeni türle lıompozi 
törlerin~ ki _elleri altında böyle;~ 
lenmemış hrr ~azineye sahi11tirler. 

Yaşar NABİ -·---.,- dl d ' k ' · masının e'5ız ı r yu ehşnı de bunda dakı görücme,, ı. •• 
Yuaus Na ıyor '· 'S _., 

Bursa şebrınin sularından yapllalu- bulur. Jıgı /tında, Şukrü Esmer diyor Jel: Şubbanı Müslimin Cemi-
A ban olar büyük ölçüde bir ZAMAN da, 'Hurnyetı ha '1925 de İtalya, lngıltere ile uzla-

lec.ek as; G~nel olarak bildiğimize metmış adamlar şarak H be tan Uzen ndcki emellcrıni yetine kitab gönderiliyoı 
etüd ışı ır. 

1 
kükürtlü "e çelikli· ltt · /.. man ım lı ya:zıda : gerçekl tırea > ıncc on yıl aonra 1935 B 

öre Bursa su arı aidat elçılifimiz dıt itleı-t 
g. B 

1 
bı'le zamanımızın en büyuk olgunluklarını yılında Romada Fransa ile anlaşarak baka 1 i dir un ar . . n ı ımıza bat"urarak Baidat 

. ag yeter. b Iha uç ncu cumunye · rın med bu cm llerı aha geni• ıkyasta ger- d k Ş bb 1 
8
u ,ehrı yapm " a 1 u anı müs imin cemiyeti-

Bu ıtc başlamak ıçin ilk ônc.e etraf· yundurlar. Uçuncu cumurıyet e nasın· ç.ekleştırmek ıstiyor. F kat 1925 yılın- ne hediye edHmek üzere arab harf 
. da gctmlmı~ bir pi a da Fransa dahllen çok terakki ettiği da Ulusl r Der eginı onc urerek buna }eriyle basılmı• ol, .. n kitabl--.1an 

h etüdler vucu . • ld ,. '' ara 

d r Bu 
-"ksatla bır uzman bilh asa iktısadi abada, lngıltcrcden cng 1 olan Fransa o uğu gıbi, bu de- . t . t' D • l 'b · aç var ı .. - ı 11 emıt ır. ı' •t eri bakanlı"'- bu 

dı otktıyorlar he~tinin Avrupa. daki be •. ıı_ı sonra Avrupanm en kuvvetli memlekc- fa da ngılter ' aynı sıyasal tabiycyi k"l b a• 
J - ed e goz kullanmak istiyor n~ .~ tür akanlığına bildirmit 'Ve 

1 
şehirlerini ine en ıncey ti olduğu, baricl iya .. et ıtıbariyle de kultur bakanlığı da iıte&-i yerind~ 

baş ı ıu . me"ı ve ondan sonra, her ka· Uç ahbap çavuı, ıkı tarafh anla~- b 1 ak "" den geçır ... d pek çok muvaffakıyet kazanmııtır. Bu u ar Devlet matbaasından 100 

ıkacaksa Çl
•-cak 

0 
yanını biç U· tar ıle biribırini atlatam yacaklarını an. k d k' b 

a Ç 
ıu• ffakıyeu'n "''""ında ı F a ar ıta getirtmı'tti"r. lrı'nd • 

Ç ·ı--ft'- muva '"'""i' ~ııe ransanın lamı• olacaklardır ki, 9ımdi Panste ya- T :~.-ksizin, Bursada yapılabı ~ su - -,- çok değerli eserler bulunan bu 
ş .... - . 11 koyması bilhusa barbı umumıden muzaffer çık· pllacak görilpnelerde her Uçü de biri· 00 k şehri duzeltmelcrini bır p na muı uelir. imparatorluğun kaybettiği 1 itab yakmda dı, itleri ba -

• birini, blitiln kSğıtlarını muanm Uzcri- kanlıfı eliyle Bağdat Şubbam 
liznndır. ö • ver Alsaa • Loren'I istirdada muvaffak ol- ne koymağa m eleyi açık g8•n..... e 1 

B bu l
·,.e değen olan nema • al •-r.. müs imin cem'ı•etı·ne eon .. den'l• . 

~eza evidir ursa T • mutlardır, ki Y nız bu istirdat uçuncU davet ctrnittir 
1 

• '"' 
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(Dünıtü sayımızdsrı devam) 

Anadoluda yoksulluk gö?...e çarpıcı 

t' 1 dir, fakat hemetı ~unu da söy
lemeliyiz ki bunu azaltmak iç.in her 

r ye ~vurarak çalışıyorlar. 
Cumuriyet, i~ b tar ba lamaz, aşa. 

n ve derebeylik devrinin vugilerini 
bldırdı. 

İflcnmiyen büyük çiftlikler istimlak 
edildi ve bu topraklar otuz bin ayJe a
raaında bölündü. 

Htikümet on bin pulluk, yüzlerce 
tr&ktör, pirinç ve pamuk ayıklama ma
kineleri, kalbur makineleri dağıtı. Her 
yıl milyonlarca kilo tohumluk, bağ ve 
ağaç fidanları tütün, dağıtmaktadır. 

Hükümet yaban domuzları ve kurtlar
la snvaşmak için bedava olarak otuz bin 
tüfek ve dört milyon fişek vermiş, çe
kir e v.e tarla sıçanlarma harb açmış
tır. 

Hayvancılığı arıtmak w geliştirmek 

'9lııı Avrupadan .atın alınan binlerce 
daınızlrk boğa, at, keçi ve k()J'un kre
dile satıldı. 

tı. 

Senede bin baş hayvan öldüren öküz 
ı, Stto.tnu yerinde bazırhyan bay

cnstitüleri sayflıinde ortadan kalk-

•• 

Yazan: Marsel Sovaj 

1925 de sulanan köylerin sayısı an
cak bini bulurken yeni açılan kanallar 
la yeniden üç bin köye daha su veril
di. Şimdiye kadar mevcud olmıyan ka
dastro şimdi hazırlanmaktadır. Yolla
rın uzunluğu 12 bin kilometreden 40 

bin kilometreye çıkmıştır. Ahı bin 
köprü ve g-cçit yapılmıştır. 

lrmir civarında be bin köy baştan 
başa yeniden yapılmıştır. 

Yapılan işleri, gerçekle§l'llCk~ obın 

projeleri, köylü lehine alınmış ve her 

yıl alınmakta olan tedbirleri saymakla 

bitirc.ımem. Bir Tarım Bankası ve kre

di kooperatifleri bunları ta:namlıyor 

ve köylünün ihtiyaçlariyle degişlcri 

ar.asında durluğu sağlıyor. 

Öte yandan sıhhiğ durum da çok dü-

zeltilmiştir. Sıtma azalmış. güneyde 

trahuma şidC1etli bir savaş açılmıştır. 

köylüler ıçın parasız bir gazete çı

karılmaktadır. Ve köylülere biraz eğ

lence vermek için bir toprak bayramı 

kabul edilmiştir. Hasatlardan sonra 
köylüler bugün de !lerbestçe şehirkre 
gidup sinema eyret.mektedirlcr. 

Karikatürle sıya al cluruın 

, 
() u 

B. Lava/ bir deni;,ı ge;,ıintisi yapıyor. (La Repüblik - Faris) 

Arşidük Otto, gazeteciler~: - Habsburglarm geri d6nme1eri Avusturyanrn 
~alıJli bir i~idlr. Eğer bu iş Orta Avrupayı kana boyasa bile bu daima eski 
Avusturya • Macnristan kıra1Jığ1n1n içinde kalacaktır. (Lidovi Novini, Brün) 

Uluslar 'Sosyetesinin bir topltıntısı (Eveninl! Standard. Londra) 
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l 
vr pa bir sya t Ji { ~si karsısındad.ır 

' 
G. B. Firth, 7 ağustos 935 tarih/: Deyli Telgraf gaze•esinde "Aıya'dan gelen yeni tehdid,, bQf -
lığı altında yazmış o'duğu bı·t hede Bay Sigfrid'in bir kitabını ine elemekte ve Avrupa'nın on 
J,,kuzuncu a•ırdaki üstiinlüj!ü.nü kaybettiğini ortaya atmaktadır. 
B"r alman gazetesi ise eskiden beri sömürge kurmak gayesinde olan ltalya'nın bu iıe atılmah 
için geç kaldığını ileri sürmektedir. Bu yazıları türkçeye .çeviriyoruz: 

A \'rupada yeni bir buhran kendisi
ni göstermek üzeredir. Bu Avrupad:ı 
da ne zaman siikfın ve clurluk yerlese -
cektir, bilmeyiz. 

Avrupasal sıyasal dcgil de, ckono · 
mik durumunu inceliyen "Avrupa buh· 
ranı,, adlı eserinde Bay Antlre Sigfrid. 
olup biten hadiselerin Avrupa üstün -
lügünü ve medeniyetini tehdit ettiği -
ni açıktan açıga söylemektedir. 

Herhalde bu seçkin fransız yazarı 

bir takım esaslı buhranların kokusun..ı 
almış bulunmaktadır. 

Bundan önce "İngiltcrede buhran., 
adiyle yazmış olduğu bir kitabta da bu 
yazar, eski İngiJt.erenin artık ortadan 
kalkmış olduğunu söylemişti. 

Yeni kitabında ise Bay Sigfdd .. ye
ni durumda Avrupanın kıtalar arasın· 
daki üstün yerini kaybede~ği ve yep
yeni hadiselerin büyük değişmeler ya

pacağı tezini müdafaa etmektedir. 
Bu biiyük değişmeyi, yazara göre 

harb hazırlamış, tmhran da kuvvetlen· 
dirmiştir. Fakat gelecekteki yeni şekil 
ne olacaktır: buna nasıl bir ad verile· 
cektir? Burasını henüz hiç kimse kes
tİrC'mez. 

On dokuzuncu asırda Avrupa me • 
deniyeti en yük ek doruğuna vannışt . 
Avrupa. o zaman bütün kıtaların kıralı 
idi. Beyaz admna, bütün dünya üze -
rinde bir kolos gibi lbakıhyordu. O. 
kendi dileklerini ve buyruklarını hem 
Afrikada, hem de Asyada yaptırıyordu 
O. dünyanın en zengin topraklarına 

göçmenler yolluyor, orayı bir sömilrgc: 
haline getiriyordu. Kendi oturamıya · 
cağı yerlerin de madenlerini ve bütim 
zenginliklerini, ham maddelerini, iste· 
diği gibi, sömürüyordu. 

Bu arada en çok asığlanan İngiltere 
olmu tu. 

Bay Sigfrid'e göre on dokuzuncu a
sır dünyasında, dünya dengesi ve bü -
tün dünyanın alın yazısı Avrıupanın e· 
linde idi. Amerika, Monro doktrinini 
koyarak kendisini Avrupa işlerine ka
rışmaktan uza11 tutmakta idi. 

Avrupa ve hele Büyük Britanya bü
tün ham maddelerini dışardan getiri -
yordu. 

Öteki kıtaların bütün ro11cri, Kob
denit teorisine göre hvrupaya ham mad
de göndermekti. Avrupa bunları ya -
pılmış bir hale getirip gene onlara sa
tıyordu. Bu dunımdan Avrupa çoğay 

olara-k asığlanıyordu. 

Bu kitabta deniliyor ki: 
'' Kaç nesildenlıeridir arsıulusal du

rumun özelliklerinden birisi onun dur
luğu idi. Tarifeler hemen hemen hiç de 
ğişmiyor, tecim anla maları, aşağı yu
karı, olduğu gibi, duruyor, bu yüzden 
durluk devam ediyordu. 

Kredi durluğu vardı; para durluğu 
vardı. Bu yüzden iflaslar olmuyor, pa
ra buhranı baş göstermiyordu. 

Sonra herkes imzasını tanıyor, ver -

diği sözü tutuyordu. ,, 

Bugün ise, Avrupanın bu egemen -

liği ortada yoktur. 
Amerika Birleşik devletleri, 1890 

yılında Maık:kinley'in yaptığı tarife ile 
ekonomik erkinliğini ilan etmişti. Bu -
günkü tarifelerin yanında pek hafif o
lan bu tarife o zaman Avrupa çıkatçı

larını b1r hayli UrkütrnUştü. 

Büyük har.bın ilk ilci yılı, Avrupayı 
borçlu bir devlet olmaktan çıkarıp ala
caklı bir devlet haline koydu. Bu bu 
kadarla da kalmadı. Kütle halinde il· 
retim yapan Amerika, Avrupayı gölge
de ıbırakmı~ı. Bu hal, ta buhran yılla
rına kadar sürdü ve o zaman amerikan 

ulusu işin farkına vardı. 

Herhalde Amerikada bir kalkınma 
olacak, ve 120 milyon kişilik yoğalt -
mantar iç.in yeniden kütle üretimi baş

lıyacaktır. 

Amerikanın gene Avrupayı geride 
bırakarak makineleşmesi, ortaya başka 
bir sonuç da çıluırmıştır. 

Bunun Uzerine Asya. Tcınntı v · d 

katlı olarnk önürdeşme alanına çıktı. 

Bay Ford, artık kendi ışçilerinden 
şapkalarını bir çiviye asmaktan daha 
fazla hüner istemediğini, buna ihtiyacı 
olmadığmı söylüyor. 

Bay Sigfricl de diyor iki: 

" Otomatik makine, zamanı, mcsa -
feyi, hatta insanı bile hükmü altına al
mıştır. Çünkü insan, eskiden zekası ve 
hüneri ile bir çok işler başarırken bü
tün bunlar olmadığı halde başarı elde 
edilmesi makine sayesinde, imklin altı
na girmiş, bundan ıstırab duymuştur.,, 

Burada "ıstırab,. pek hafif bir keli -
me sayılmak lazım gelir. Bugünkü me
deniyet böyle şartlar karşısında :tedbir 
almak imkanını elde bulundunnuyor. 

Bundan başka Lafkadya Hörn'iin 
dediği gibi "Asya, daima Avrupayı keo· 
di hükmü altında yaşatabilir.,, AVTupa 
ile :A5ya arasındaki bu ~onomik önür· 
deşme yeniden bir Cengiz istilasına yol 

açabilir. 

Bay Sıigfrid diyor ki: "Mançcster
de ki endüstri adamı, uzun sosyal evri
min kurbanı olmuştur. O, Avrupa me
deniyetinin meydana getirmiş olduğu 
bir ısok kayıdların. şartların içinde u -
mutsuzca bocalamaktan başka bir şey 
yapmıyor.,, Burada önürdeşmenin ger· 
çek tarafı nydınlatılıyor. Bu, kıta ve 
ırk önürdeşmcsulir. 

Asya, Japonya ile kendisini Avru
panın ekonomik boyunduruğundan kur 
tarıyor. Japonya. çı.kat işlerini çok 
iyi beceren, kuvvetli ve silahlı bir dev
lettir ... ,, 

J. B. Firth, Bu yazısında B. Sigfrid 
in kitabını incelemekte, tekrar Ameri -
kanın durumundan bahsetmekte ve ni
hayet Asyanın Avrupa için tehlike ol
duğunu söylemekte ve betkesini şöy • 
lece h.itirmektcdir: 

" Eğer Avrupa ulusları kendi ara -
larında bu ekonomik çekişmelere de -
vam edecek olurlarsa bütün bunlar ya· 
kın zamanda gerçekleşecektir .,, 

• 

Gecikmiş olan 
emperyalizm 

Frankfurter Saytung ~azetesinin ay
tarı, gazetesine Rom.adan yazıyor: 

Sömürge elde etmeğe dayanan bir 
emperyalist sıyaaa ile yalnız anayurd 
içinde uğraşmak düşüncesi arasında '>lll 

lanmak, İtalyanın 1870 deld birleşme -
sinden sonraki devlet gelişiminin belli 

başlı durumudur. Ancak o sıralarda da, 
aklı başında olan yurdseverler, elde 
bulunan kuvvetleri yurd dışında yayıl
mak işine vermezden önce, yurdun için· 
de başarılacak, bitirilecek işler olduğu
nu söylUyorlardı. Sömürge ıyasası ak 
saya a~aya yürüdüğU ve içten gelen 
bir istekle çevrilmediği halde, faşizm 

iş ba ına geçince, daha başlangıçtaki 

inanının emperyalizm olduğuna hiç 
şüphe bırakmadı. Faşizm bu uğurda, 
harbtan önce yurd dışında yayılmanın 
en !büyük isteklisi olan nasyonalizmi 
devam ettirmeğe başladı. Bu İtalyan 
nasyonalizmi, İtalyan duygusunda ire
dantizm ile emperyalizm arasındaki ön
celerden kalma aykırılıkları da aşma\: 
zorunda idi. Bir yandan Habsburg 
devletinin italyan illerini ele geçirmek, 
öbür yandan sömürge kazanmağa çalış
ır.2 k gibi, iki karpuz bir koltuğa sığa
maz deniliyordu. Zaten harbtan ön
ceki Avrupa sıyasasının durumu İtal -
yayı, ya birini veya öbürünU yapmak 
iısin karar vermek zorunda bırakıyordu. 
F'1kat nasyonalizm her ikisini de bay· 
rağına yazdırdıktan sonra, artık faşiz· 
min de, emperyalizme uyup inanması 
çok tabiiğ bir şey olmuştu. Avrupa<'ia 
ircdante gayelerine varıldı. Musolini
nin .. faşizmin doktrininde,. emperya • 
Jimıin. nasyonalizmin yüksek ölçUde 
gclişmi~ bir nasyonalizm şekli gözüyle 
bakılamk, en önemli bir esas diye alın· 
mı-;tır. Radikal faşistlerin, kuza.y-do-

ğu Afrikasında hazırlanmakta olan ya
yılına hareketlerini haklı göstermek 
için ileri tiÜrdükleri \)eyler, Hahc istan· 
daki köleciliğe ve Avrupanm medeni · 
yet ödevine çok az dokumnaktadır; 
bunlar, daha çok doğu Trablus haıil 

için nasyonalistlerin ileri sürmü olduk 
lan knnıtları hatırlatmaktadır; o za • 
mantarda " ... Eğer bir tek köylümüzü 
oraya göndermezsek, bir tanecik olsun 
tecim kurumu kuramazsak, Trablus kı· 
yıları kendi haline bırakılmış toprak • 
fardan başka bir şey olmıyacaktır; ken
di denizlerimizde boğulmamak için bu· 
ralara yerle meliyiz . ., gibi şeyler 

yazıyorlardı. Arkasında saklı duran 
emperyalist yayılma gayelerinin pra • 
tik bir anlamı olmadığı halde, bugün 
de gene bunun gibi, irrasyonel bir öl· 
çüyü bulan aşırılıkla dil dökiilmektedir 

Bir yandan bu işler böy1e olmakla be • 
ıaber, öbür yandan. eski aömiirge sıya· 
sasmda. ttalya, padişahın azabı altın -
da inleyen ulusları kurtannalıdır, ka • 
nıtları da önemli bir rol oynuyordu: 
fakat kurtulmuş olanlar eski efendile
rinden olduğu gibi yeni efendilerin • 
den de pek hoşnut olmadıkları görü • 
tünce, İtalyanlar şa ıp kalmışlardı. Ardı 
ankasr kesilmez bir surette hep Habe
şistandaki kölecilikten bahsedilince, 
bugün de aynı hava esmektedir; ancak 
Musolini Popolo d'İtaliya'da, medeni • 
yetin yayılması, İtalya sıyasasınm lo· 
jiık bir sonucu olduğunu, faka.t hareket 
ettiren bir etki olmadığını, bunun ital
yan ulusunun yaşamak ihtiyacından 

doğduğunu da yazıyor . 

Doğu Afrikasında girişilmiş olan 
iş. işte bu bakımdan araştırılarak hükilın 
yürütillmelidir: bundan dolayı da bu 

işte güdülen düşünce bakımından bu· 
na, girişilmiş bir tek iş gözüyle bak • 
mamak ve onu, çizgileri biiyük tutul • 
muş bir sıyasa çerçevesi içinde görmelC 
gerektir. İtalyanların emperyaJist ga
yeler arkasında sokulup yayılmaları, 

Altdenizin doğu tarafına doğru çevril
miştir. İtalya burada on iki adaya 
dayanmaktadır: ekonomik etkilerini 
Suriye, Filistin. lrak ve daha başka ül

ke üzerinde yapmağa uğraşıyor ve bu 
ülkeler ilzerinde geçen yol; Siiveyş ka
nalı üzerinden italyan sömürgelerine 
ve hatta arab memleketlerine varmak -
tadır. Eylülün ilk aylarında bu yıl 

de. Avrupa ile yakındoğu arasında u 
cim işlerine köprülük yapmak istiyen 
Bari ~rgisi açılacalrtır ki bu da, ital· 
yanların ekonomik gayelerini g&;ter • 

mektedir. 

~---------- · .... ------~-
RADYOLAR 

ANKARA 
(Halk türküleri: Tanburacı Osmar 

pehliban). 

19.30 - Tayyarecinin saati 
19.40 - Musiki: 

Mmddssobn Lieder ohne Wortc 
Ferhunde Ulvi- Piyano 
20. - Edebiıyat saati 
20.10 - Musiki: 
Schmidt Tekrar 
Wiof Valse Vanite 

Nihat Esengin: Saksofo11 
Ferhunde Ulvi- Pjyano 
20.30 - Dans musikisi 
20.50 - Haberler. 

ISTANBUL 
18.30 Fransızca ders. 
18.50 Bethofen üçüncü senfoni ptati 

19.50 Monoloğ Bayan HalidP 
20.10 İstanbul Kız Lisesi felsefe öğ~ 

retmcni Mehpare Tevfik. konferans. 

20.30 Stüdyo caz ve tango orkestraı
sı. Türkçe, sözlü e~erkı. Bayan Birserı. 

21.35 Son haberler - borsalar. 
'=-an 21.45 Bayan Rozi Ludvfoksor.. ıt 

piyano ile. 
22.05 Plak n şriyatı. 
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.!! ACUSTOS 1935 ÇARŞ~ 
TOTilı t7e arkBoloii arQftırmalan. 

Gen 1 nüfus sayı~ 
hazırlık lan 
(Bası 1. in ı aylada) 

.Arslanhaıiede bulunan tarih.~·.~.~~ 
ları Yazılar bütün gazetelerde her 
irin ıırasiy)e neşrolunacaktır. Is -
lanbu) ve Ankara radyolariyle sa: 

• • w A.,Jıara, üzerinde Jurulmay• dejer aerlerl~ dolatiwr. E• esiri lıirlt 
E.Jıi e>e t~~hıg üul aerieriain J'Gnl ~ında ,,Jnları11 ;pnde 6ize lwular we'eıt oe 
_.1..;yetımn_f . :nin Jamga••nı tatıyan direkler, aütur. lor, .-euırlar wo~az. 

Y•nıın yapılış tekli hakkın~ak~ 
•onferanılar ve bildiriğler yırnı• 
eylUJde başlıyacaktır 

__ c nOIJla rn,.enıye .. ·-=~ Lı-~ "A __ , __ .__ __!__~~ • 

...- " ' _, b:• -Jı ..Jıi aalerım •ı-...,-e .a-,_.. ,._._,ne,, --- ,_.. -Ankara nlll .. '7-

nL.ll _1_ dan sonrn 

.., yaı ~- _ • .,,.,. ... ".,.; 
lril ..,..ı-rı .. 

e ve ar~ . m ddın 
. Anwanın ıoaneg 

""'I arın açwn&llD d ik · 
ilreblaenler tarafınd'"n )laft• .. • 

1 

·· k uuze l'in talebe ile sayım onu• 1 _ 
• ııesM:: llacle kenuıulma11 •e i nÇ., 

"'8un bir -•rd ödevi old~ •·-L ~- 1 .. dan rıca -nı, Kültür B:tk"'n rgın 
edilec-'--"! __ 

e&ur. J1lP8• 
Bu. bazırlıklanJlUZuı; P uıusıı 

landa ile sayım bakkJntla daJl bıı 
!iaz?"lama taraf~· ~ir yan elifir-
1§ sıstematik bır ~ g sap-
ken ıÖte yandan da •: baZlf 
taıunasula yarıyacak t · 
L ted. Sayun ı-
. klanmız ilerlemek ır.csaklıııetin 

Çın basılmış olan ev~ Mfll· 

Yarısaıdan fa~ır Eylill 15 
kediımi§ bul . • ab-
ine kadar bu &eYk ifillll1 ~ 
llacaktır. Sayana Y~ yerlere 
laYJm -e~aıkı. yetrn=e bılt"ça 
derhal g~ ·1 tertiba· 
il merkezlerinde "me:;,.. .
tı., .. tinde _,.. 

lan haznlmu•lf~· .. .. eni aJdı-
Genel direktorlugu~ ~ h--ıa-

~ it&enm -gı 30 ifyar' aa,.aı m)annın so-
nıak üzere deneç sayı akta çahl· 
'-çlarım s~audııınalar 
bnlınaktadır. Bu 9ını sınıflan
genel sayım sonuçlarJJllll.__ ve 
chnn --tntm haarnP•-, -

a pa ""6" ---_-- ' 11a ihtinta· 
ayni zamanda karşı a~ rluldarını 
li olan sınıflandırma zo acaktn'· 
§İmdiden tanıtmaya ~! pek az 

Eskı . }erinden biri Ars · 
tınnaga degcr ~ romalılar çagın· 

'dir Bur-
1~ • 1 ,A tirk anıtları 

ı.Jaatı ar-. 
dal\ katma y tadır Kaleden bayır 
yanyana yatınak -"n ya• tarafllDIZ -

jadi allU :ı: ... -
afllgı & dık .-zarhğln ilerisinde 
da bit ~ JteDiıı biraz ötesınde ka· 
bir tiiık ve ti.il'. • ,_ Ahi Şerefeddin 

i,aaralY..., . 
Jııı tujJ.a ~ . . Tur.benin ve camı· 

•• ~raa&o .c.....,.. a-İ:ıü,ük &af blokları, kor 

a.ia e~.!;,.v.ıu. iyon ve korent nr 

Bazı ilbayblda~z nüfusun 
1nikdarda olan goçebe 

ekli aynca kararlaştı- -
sapıanaıa ş in yafctiylt sırçalı o/an Selçuk 

nlmıştır. e kadar hazırlıklar· tıpindt mtnar~i 
Bu. gUD azen derecesi bu sa-

da cöste~sa.nrnına göre kat kat druncla direk b!Lfhklan, gre~ kitlıbe-
ynnm hr.r., J -·· ·ımıttir Hemen heptıı f'omerı 
.. -"'- . zel ve faydalı sonuçlar ve- kr aerp•. _, ... ·'-· --'--· bize vaktiyle 
UiPAa gu tur ıaa aıt - - ~· ... kanaatini doğurınUi. • ib" çaa ..;u.-ieft büytik mr yapnnn," 

ibul A -1.ara tznıır gı ı IMtr_. 7 .... - • . 
stan ' .tUsa ' mabedin mevcudiyetini kabul ettırııyor. 

.. f us sıklaşması ve genel ~vı . b lduktan sonra enkazının :;k olan yerlerin sayımtarn:ın .ı~- ~u :na h;:u ;..,.1arda kullaıuknı§ ~ 
kan içinde erken bitirilmesı ııçın b~ k saıı haliyle etrafa terkcdilmıştir. 
ö.zt:I tedbirler alınacaktır. Ge~el hır ısmı . vt turbenin kar ısın-

• · beş ılk Turbe ve camının • · 
ayım sonuc;lannın yırmı . belki bır tekke olan cvuı 
teşrinde muvakkat rakam halınde :::0y;ı gereci .olarak ~ --:· 
r*anJınası mümkün görülmekte- . k <Mtttalar gorınekt'e 
• dan alınmış hır ço r-- ~ 
dir. •. · 

-t. · -~ma geım- yız. . 
S n m~arnll&•-- G ,_ · prıma ayımı · R_..hlar 4eliriade a.-da . 

ce: her ~emtt.en numeı'c:>t.~J so:e~~ ..... ""ocıonaularis'in ınerkesı 
cunda isımlen ve yerlen özel = AM7ra•mn pek muhılepıa Wır .
veUerle uptr~. ~~ .ayrı ay:-: bir oh!uiJınu biJiyonu. ın.-moı: O· 
maralandırd• tJiitü• otrW ' 40 .. stün. acun W'illiDin bu inll şah~ye· 
bay ve ilçebaylar tar.afındanenıo.. _ ~. ·-.-esi Al*irada keaıdi ııa-

1 ..:11--:1 ~ .... ....-a,- •. &! 1 $' 

evlik sayım bölge en~ ~r •• ımıwl ı -~_:~ :;., 
çalara aynlac.ak ve her ~ -·un .... rlenna ıınn;•no-·-
Belyım 1'Yan ata .. ıJııtw •• A.yncabır· maınecfin&n başka. Ankirada,"" 

s.- bölp IÇ!ft gu.t ait daha bir .çok Wnalar bu 
şehirlerde her v..y caktır ınea ~ y_.. altietlıeri arrafm • 
sayım kontrol i§Jan bul?na deri~ Junu~ bu biyiik binaların bir ço 

Sayım günü g~~e~ h~~ı... ... PP _.._.eki tluzliık il_ ..... 
Yerine ~etUiltnıeSI .. ~ ~ant--1~- tu ~"" ...... vrnıı 
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~ l uı IB'I.... H. odrom. h.-ınlar, su 
n gerekli ve BOl'ag 1 Junuyordu. ıp Ma lciS Avrelyu" 
ba~a hiç kimse evinden çı~böl~: keme rı ı.ınparator r . ,. 

~... kendi uMl S,unılan Serapi5 sıabedı v 
cak ve her sayllll işy~ı ı...;..- ,,_ .zam•o ~ -zıd binalar CÜ el An · 
a-~-..:ıek·ı ı..:--•-... bır«. 1n•- b- ...... bir.,- •- ab •'"--.. ..,.,.....,.... ynn - ,. -da. (1) Avrapelı K • 
Jıerek ıç· inde bulduğu niJfusU sak.. kıcayı 9iilt• :r -- .-... · Her oy bılgınlerin ilen siıdiig• .-.. 
defterine kay~~~ece~r. de &a- tarın ve kl tarafındm degil bı-
ve şehirden bütun bölgeler bu mebanı tur er ça&ıarınıla Payen 
YJnun bittigi haber aımırıca t~ a- riatrayanlı&JD ~ _.. açdmı savatta 
tdmak suretde ilan edilec~~~r. i d vrin m~ orta zanamarc!a p· 

S .. ·· halkın sıhhıg ıht · ~ IMJçuk .Y k lmı.nr Arslan· 
ayım gunu ~!-Ae ec- . ı 1 rc!a yı ı .-

Ya lan irin lüzumu nısbePDY _ dugu ıstı a . dıku J:>u tekil-
, 1 k ve gııı;;a ... • hac-de gocöiiiiim&U L..o_ za ane açık bırakı aca .. _ .-at emer1111n --

k rl . deri1mek uzere za- de kahra ugcayan ır a.-l .. nbaJ1eGe 
en ye ere gon . be ve acah lıatU'_..r. ~ 

bıta merkezlerinde bırer e g11nka . sanatınm ronunden 

d ktır O gun l sal tarıhımız ve ----..ı .. ..,ıe 
o tor hazır bulunaca is liraya • u 1 olan bınalar Y~...- • 

j in iz sok~.a çıkınaJ1111 der· ek on~rn ı bi Ahı ~refed'1iıll aıı..-
k d Bu ceza dı ıaııı i 1 • it k11111llHll. 

a ar cezası var ır. 1A.-.se .d r Turbenı• a . 
'iıa se dllruşınasız 11.W"f". ve c~ 1

. ki bir oturak uzerıntle 
tir Bu etki ilhaY -ve il- .dJ,ıwarları :tı:;ir. fCBu kısım ta tan o 

edecektir· yuk ıme onarı}ınıŞtıL YakacJ ~ 
tara yantış cevaP tup sonradan Ji )ar.ak tuCtadan ya· 

v ynn a ?ndro elU ııüi»U ta!D3ııı rm ı.c aekiı: ~e n o batıya ltakan ""° 
n e-.: aya 1 tır Bınanı • 

1 r da ayni cez .. pı ını · e bakan bil' pencernt 
c ~...ı ..... bir gun kapısı ve guney . . ~ 731 ta • 

Sa uı~ Pencereıuıı uzerın 
.. .... ~n lan trenler ve vardır. t..:tabc bul._.ıtlstadv 

cı mış o a .hli .-aaer bir - d 
1 a a biıttin taşın • rı hi k -4 satır azel'iM y• 111119 

r ~ . • . ıeıniyecektir· ~ ae9I y burada (lleı.ed "elma· 
cı rı o gun ı cın ış 1ıklar ya- o1.n ınetiftdetl . bi AW Htısa • 

.. ti kadar eaash ba~ .. , nıf Bıahi ş.erefeddin n 

Pılan genel saymıdall -~ se- - I Rifttt AHgnIWI• Y•ıP-
dına miıspet metlu ve hep .a.. bek· (1) C•t ad Kitin Ari~n. ı. """· 
Vİnd rec.ek dolgun bir yekuu ichende Erdku e 
r 

sınden an gorc 751 <>ldu u 
na gore turh olu ndca -,ınnı 9Cnt' 

evel bana ıedılrru tır Ve bu sebe le kı 
tımede ahi ha n .. Elabdüzzaif el-
muhtacı ıla rahmetıhi Ra bihillatif., di
ye mut.cvazı bir ıı..dır kuü-.nılmalrtadrr. 

Turbcain onunde bulunan har~ av-
)unun tab nı eski devre .ait. işlellllli' 

b'oklarla örtulmuş\ ur . 
Eskiden iilrbenın aolunda .bir bin~ 

daha bulunmakta idi ki huraaı umanla 
harab olarak enkaz il~ dolduk'8D .sOIM'a 
mezarlıga karısmı tır. Bununla bcra • 
iter biılanm .aurbc avluauaa bakan«• 
~ ~ temeller ve iki Jcapıaı "11 
cWı bile &DrüJebilrackMıdir 9a Uıpda
rm .O.clenai tSki ~n ~i biaa· 
)ardan alınmış arşıtravln teşkil eder. 
Ve T11rbeyıe tanıf .J• UplJ'8 pı.t 
.... elarak ~ir ....... mnulmliiftdı. 

T....-aeaıa ~ .. hJanan bn1t 
evİll temelH* '60 dan ı.ı. .atin İıllti

wa ~ ak tarafı lanirMt &relııce bİt' 
ıki&allc .,......... Bu~ ... .ettiği yet' 

&ıdki evelc::e bir ....... .-i,si a Ca

miye 4oir• Gkm np.ı türil: 'Stilinde 
w puel ~.,_ttir Kapmm Ölllİll • 

deki peronu oa t11Ufnu1an üri sütuna 

day-111 .ı- bır kama irtlllektedir. 
Ba 9iitunlariut binnm klıidesini Payen 
4"İJ"e ut bir -.cztıah wıe -Cerinillıld

ni ukı bir pıyed~ -.WS il r .. eilir. 
Binanın diger kısımlarında da tıirçok et· 

ki mımarı parçalara nıtd•~ır. 
Avluya bakan bır sutunun bidesınd 
<ompozit nizamda bır baflık &orülu 

Camıın çok .,usanna .w'lllb~rı 

e ~aa p•mm yap •alıeme
~ da birı kuçuk ve biri daha bü
sı arasın • 
rük .1a1111r tiılCl'C arslan llC}'t9elı ba 

Junmaktadır kı, bunların sola dogru 
~ bat'artYlt: göğüs1eri ve yatmış 

..turumda oıttııldarm gorc pençelerı 
dışarda kalmış vucudları (belki kırık-

tır) duvara gomuJmu tur. Daha itede 
guzel ıtlenmış m rmer no.ıar, -...oı
lu .....,_, feU Ot"imımş lridi taşluı 

arasında sırıt t dırlu. 

Buyuk aıqlac4aıı ~ olaa pe 
...... ~a ,,..... kamnnda ıki 

sutun ba lığı tb1ra beri~ adı gr llçe o

larak ya ıh 
be nrdu. 

c-nı: 

bırı ıne aıt lıır .kiı. 

Caım gene1 runuşıyle ıncclıkten 

zıyade mewıet ve d lik 2Qsterir. Kub 
besi yoktllt ~ batıra. Wrı 4ojaıp 
ft mri. kuaıya tı.llmak azere IİÇ ka-

pısı vardır. Bunlardan tı ve d~u 
a ı.awLa.r jkio.cı a.ıecede ohıp tez -

~nat ıtıbarıyle fakırdirlu Kuaya ya 

ni kaleye d9ğ1'1I bakan medhat ise ~ 
mefe deler bır bıçımc1e yüce ve sevmı
lidır. Medhahn yukarı bölumu ista -
~ ~ır. Afaiı bölıialü
nıitl 11er ııri tarafında sene istalütit • 

it aiia1ii Diflea" 1"Jlnamalrtadır. Ca • 
ıu -&...! • • ... _bu 
miain .cJçuk tipindCWl'l mınaresı ve: 

kapının yalldda pbelmektıe.lir. llim-
renın da.rt kote bir k ll&ftlıle yllr 
s len it lasmında binalar4m alıD-

"" ıpaTça ar bul lctıldu Bmılan'I 
arasında bır taraça liistradı oWutu 
anla ılan bır parça kate drier Mı-

narcıun govde w Cfiieı k um1ar'ı tugla
.daıı y.apdmıfbr. Eveke tuglaların u
zeri yeşil sırçalarla ortuliı idi. Sırçalar 

dökilduktea sonra uzerine beyaz JIP 
surulmiıştur. 

Camınin ne bpılKı uı:ennde ~ ,, 
de cltger bir Jeriftde bİT llritabe yo1mır. 
Y.alnız batıya bakan lrapmm yanıva.. 

ve yüksekte azunca bir kalftr Uftrind• · 
(AlJahiıınnagfir bıemir - el - mer • 

hini .sc,fe -> 
T.azıları eeçılmeıkte ise de, sonlan· 

na •en. qınmıt olduğundan doğru 

düriist ekumak kabil değildir. Bay Mil 
la..-elr Gahb kıtabedeki ısmi ''Elemır 

elırıerhum Şerefe.idita., plİllde ekura· 
ak cmamin banisı olan Ahi Şerefed
dinm (Emir) unnmnı ela.tmı ftft-i drü,__ da (2). 1ilrilen11 <emir ilnftltf a1-
..mıdcı tarihi yönden beJli oldugu 
gibi, Bay Miıbarek Galibin ('Şıeıde• -
tin) di,-e otcuduğu kelimenin de, bo 
-* ıe>IMaİkla beraber (Seyfeddın) şek· 
J.irlde ekunması daha doğrudur. Bu Jd. 
t*nin ıdigcr bir yerden getirilerek. 
•nraki tamirlerde, yapı gertci olarak 
INrayı konulmuş olması daha akla ya 
1an41n'. Caminm odiger krsmılan ara
unda eorulmeğe ve araştmnağa c1eğn 
lulmları. menıberı, mihrabı ve çok ka
rall:tcı:iatrk elan tannıdır 

Her aıra•a altı direk bulanmak öze
rc 4 ur.a dıııek uzerine tutturulanıt o • 
ı.. a..ı siltun sıraları boyunca uza · 
nan 91'1meler vasıtasiyle tekne (cai& -
sons) lere ayrılmı§.tır. Siıturılar •iaç 
ıee de ....-ını tafUIM1ır. Bu bqltklar 
akantlrı veya olulrlarJa tflenlDİf ohıp 

cslu yıkıntılardan alınmıı .e uaerleri 
sutunlarla beraber sonradan boyanmış • 
tır. 

Çok OrıJmal, yuksek bir sanat eR.J"ı 

.oLuı mıhrab hemen hemen tavana ka
dar fiikeehneıkteıiir. En qta biitiha 
•ihr* ~rçeveliyen bir silme (moulure) 
nin ünri yapraklan irimin tilerine 
kıvrılan .. 11arla tezyin edilmiştir. (Ria
ccau). Sıllnenin dahilinde hendeıi ıiJs 
lede işle.-ıış bir.._..,.. (~) 
butaumaktaclır. !1111reftıtr ~uyvmm çe
virdjji şe-rid şeklindeki bölüm üzerine 
miltrabın ltiıtün etrafını dolaşmak şarti

le &ibre1 Wr aiıliılle (a,v ı" iil•i) -...... 
'"•"'· AyeteHrlrehtift ~ ge
ne hendemi motiflerle ipenmiJ ikiDd 

bir su bulunmak_..... •unun i••• · 
lediği kmm ıse bır lruplıla ikiye ay • 
rılmı1t yllkarda kalan kısım çok dıhh 

Turbe üt* ı 

ôCle piıtillerıyle sustu çını ıle 
Janqtu- Bu kısmın tam ortaaınd 

1~ kalwtına bir roza& (Rewe) ne 

(Z) M ... rek Galıb, Anadolu turk 

Jsar n ım61'tiJıttı wtebbüaulla ~ a:ı. 
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iŞ H ERLER 
1ngilterd • 

eçım 

(B saylaa) 

~it.~kı tı ıvıe 
88Çft1 D ikiaci ki-ndea iDce ya-.. ... ~ . 

Ulmal - itçihrle ""-1 - &ite
........... ..,. ......... içia ......................... 

u...I · itçilıaa ia .... J!D • 

.. B. "·W...'I lwth 'it al
la ... ı ' a ıs ii,.i •u.Pu. 
il 1 r ıa ~ .,. ıir+ adar , ............ . 

Ulusal · lihenalerden ,imdi 31 
•ylaw • ...-... B...tar da 50 adar 
~il& erecıeklenlir • 

11. c.-biif ..u..n.ı...... Ml'IU• .... , ........ 
Budape.,te. 13 (A.&.) - Bqbabn B. 

Gfimböt. Macar bilkümetin1n bugüne 
kadaı' pwiiu 41f aıyaaaımı devam e
deceğini aöy~IJ ve demsttir ki:: 

1 - Olta Anupa ~ s.r,.. 
larda, lılacariatansız kotarılamaz. Bun· 
41an ıidrti, Macaristan, hak etitliği is
teklerinde ısrar etmekkdiL 

2 - Jıburistan ıı.rıt ujrunda laer 
turlü özverıJigi yapmağa .bazudu. Ye· 
ter ki bu q,itlik lrcncliaiAe verilain. 

3 - a- ._..._ baflnıı bu 
eşitliğin -....Mine a.cı.m. 

4 - llıK:miata. 11-. bdi11lmn.i 
dikkati~ Jıuv ' ... ....,.. 

B. Gömböf, itatymn 111-u 1raktunda 
buyuk eevgi ve dUJPSUft11 .öy1eaiştir. 

S - tı.lya. Awaturya ve Almanya 
ile olan c!oatça ıtgller, bu iUkelerin ber 
biri için faydabdır. 

i - Mac:aria~ realwt b&r uyaaa 
ptmektedir. ~ UlualK Soa
y~unin. yenenlerle ,eoilenler acasın· 
Uki ilec tUrlu ayrılıkları on.ıılan kal
dırmak auretile, bir barıs işi gorccrii 
umucluaıdadrL 

I.al ..,_, Me ..4rfi4ült Oııo 
,,erii;naiJeceW-

Bükreş, 13 (A.A.) - ıtral Karolun 
yakında Habsbur& Ar1ıduku Otto tle 
bulUfKai' hakkmda bir sabah pzet si 
taraf ıadan verilen haber resmen yalan
lanmaktadır. 

ln.W. ordaau•u• mane11r"'4rı 

Londra, 13 (A.A.) - Bırçok ordula
na 'Ciıece'ldcri b6ytHr mııfiz manevra
ları atin batlanqtır. Bu manevralar, al· 

• Jadu •-- ••r••ır. Mu n •r1 bir 
~ ..... ,... ... ,,, « ...__k 
ft snbh otoınetlil taıttlac:a1ıtw. 

Md ma&iflerle iflcmaiftlL AH kı
_..," .......... ur Ni"8p
brdan ıki tarafından artan üç ıra,eti 
düz satıbl• (birbiri ilaerine kıvrd1ntt 

praldl ... ''Rinc..u. )mlıtıfiyJe gü • 
c IJeştırilmi tır. Nişın yukarı kısım

lan ia.talalııtitlede muzeyyen oldugu gi-

bi a.-tw knrml•ı da hendesı ornoman
larla bezenmııtır. A aiıda uzerlerı 

pek ince oy.ııalada ~wnif olan iri 
tat sutuacuk. kar laklı kenarlara lnti • 

tik .Urak bUllA ,orı-

Camiıte 1ııuı..an eft k ymetlı •Mt 

e..-..- menbere -plece4r ol.-

mm httinde mr .Syhyecefhniı: 
f1Hhn'· T6t1c anatmm pb biçilmroz 

blr UM:iai olan bu m o.ber uradan alın· 

malı ve m.&Uey göWrulm lidu Mu • 
• daha kuıkançJıkla ıı.ak ac gı g i 
bir çok turk, daU ~nı m n 
ltyıtim. brr çok ns n onu 
ılmldt te ftnır 

elçu 'l• 

.:;onu var) 



SAYIFA 8 

İstanbuldan - Ankaraya 

k.REM GENÇ TÜRK 

Allo ! Allo, Nermin aen misin? 
Söyle Suadcığım, benim ! 

Kremlerini aldım, çok teıekkür ederim. Cidden 
pek nefis imitler. Şimdiye kadar kıymet ve faydalan 
olmayan ve büyük reklamlarına kapılarak alıp kullan
dığımız ve cildimizi n letafetini kaybetmeğe ıebeb 
olan karemlere kıyas kabul etmiyecek derecede sıhhı 
ve nefis buldum. 

Bundan böyle kullanacağım krem ve ıtriyat yal · 
mz GENÇ TÜRK mamulatı olacaktır. 

Karacabey Harası 
Direktörlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan it: (Merkezde ahırların ta • 
dilen intası). Bina ve tesisatın ketif bedeli: (30269) lira 
54 kurut tur. 

2 - Bu ite ait prtname ve evrak ıunlardar: 
a - Eksiltme prtnameıi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Nafıa itleri ıeraiti umumiyesi, 
e - Fenni prtname, 
f - Ketif cedveli, 
g - Planlar, 
lstiyenler bu tartname ve evrakı ( 15) lira 14 kurut 

bedel mukabilinde Karacabey harası direktörlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 22 aiuatoı 935 tarihinde perıembe günü 
aaat 15 de Karacabey harası direktörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Ebiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2271 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan bqka aıağıdaki vesi
kalan haiz olup göatermeai lazımdır. Eksiltmeye en az bir 
parçada (100000) liralık birinci nevi bina 'Yapmıt oldu -
funa dair nafıa müdürlüğünden vesika alanlar girebilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya
zılı saattan bir saat eYeline kadar Karacabey harası direk
törlüğüne getirilerek eluiltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek 
topların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gel -
mit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapatdmıt 
olması lazundll'. Postada olacak gecikmeler kabul edil -
mez. ( 4612) 1- 3448 

afıa Bakanlıiından : 
On birer tonluk 30 adet buharlı yol ailindiri Ue teferrilatından 

olan alit ve edevat kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Kliring şarttır. 

Eksiltme 30 eyUll 935 pazarteei günü saat 15 de Ankarada Ba· 
kanlık malzeme bılidürJUğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin 11150 liralık muvakkat teminatları He birlikte tek
liflerini 30 eylül 935 perJCIDbe günü saat 14 e kadar malzeme mU
dUrlUğUne tevdi etmeleri lazımdır . 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 990 kuru a Ankarada Ba · 
kanlık malzeme müdUrlUğUnden alabilirler. (2099) 1-3488 

Diyarbekir 
ilbaybğı.,dan: 

15,000 lira değer biçilen Çermik ilçesı Büyük ve Kü
çük hamam adile anılan kaplıcası ve bunun kütük yazısı
na bağlı olan oda, dükkan, ahır ve kahve yerinin kil · 
dikte yazılı hudud içindeki mülkiyetleri parası ihaledeen 
sonra ve on beş gün içinde verilmek şartile 27 ağustos 
935 salı günü saat 12 ye kadar kapalı zarfta arttırmaya 
konulmuştur. Muvakkat teminat biçilen değere göre ve 
arttırma kanununda yazılı surette % 7,5 alınacaktır. 

Teklif mektuplan 27 ağustos 935 sah günü saat 11 e 
kadar Daimi Encümene verilmiş olacaktır. 

Kütük yazısını ve şartnamesini görmek istiyenlerin 
Daimi Encümene uğramaları ilan olunur. 

(4473) 1 - 3340 

Harita Umum Müdiirlü~nden: 
1 - Harita Umum müdürlUğU kıta rleri ve fotoğrafanesi için 

ıirde yazılı ihale gün ve saatlerile muhammen bedellerl yazılı un 
ve fotoğraf eczası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler prtnameleri görmek Uzere her gün ve eksiltme· 
ye gireceklerin de temtnat makbuzlarile vaktinde Cebecide Harita 
Umum MudürlUğit satın alma komisyonuna gelmeleri. {2019) 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Lira Kr Cin&ı Mikdarı Lira Kr ihale tarıhi gUnli saat 
1465 50 17 kalem 109 91 20.8.935 Sah 14 

fotoğraf 

2800 00 
eczası 

Un 210 00 Z0.8 935 Salı 15 
t-331<' 

l 
ULUS 

Kiralık bina 
Türkiye Ziraat Baııkasından · 

Ankarada Anafartalar caddesinde Memurin Koope. 
ratifi namile maruf binanın evelce Umum Jandarma Ku 
mandanhğı taraf mdan itral edilmit olan kısmı kiralıktır. 

Kiraya veı-ilecek kısım üç kattır. 230 metre murabbaı 
aeniılifinde olan her katta beş oda bir büyük salon ve ha· 
lilar vardır. 

Binamn kalörifer, elektrik, ıu tesisatı mevcuttur. Ta 
liplerin daha fazla tafsilat almak üzere Ziraat Banka11 
merkez müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 - 3390 

Karacaltey Harası 
J)irel\:törlü!füııden : 

l - Eksiltmeye konulan İf: Aygır tavlası intası. Bina 
ve tesisatın keşif bedeli: "26261,, lira 96 kuruştur. 

2 - Bu ite ait ıartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa itleri teraiti umumiyesi. 
E - Fenni şartname, 
F - Keıif cedveli. 
G- Planlar, 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 13 lira 13 kurut bedel 

mukabilinde Karacabey harası direktörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22 ağustos 935 tarihinde perıembe gü 

nü saat 15 de Karacabey hara11 direktörlüğünde yapıla
caktır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1970 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye en az bir 
parçada "100.000,, liralık birinci nevi bina yapmıt oldu
ğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika alanlar girebilirler. 

6 - Karacabey harası direktörlüğüne getirilecek tek
lif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 
bir saat evetine kadar getirilerek eksiltme komisyonu re· 
isliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa 
ata kadar gelmit olması ve dı, zarfın mühür mumu ile 
iyice kapablmış olması lazımdır. Posta ile olacak ge -
cikmeler kabul edilmez. 4614) 1 - 3447 

tkti~at vekaletindeıı: 
15-20 adet dort gözlü demir klasör açrk eksıltme ıuretiyle ah· 

nacaktır. Vermeğe istekli olanların 24 ağustos cumartesi günü 
levazım müdüriyetinde müteşekkil komisyona saat 11 de ve bu 
klasörlerin bedeli muhammeni olan (2000) liranın yüzde yedi bu· 
çutu olan 130 liralık teminatları ile beraber komisyona gelmeleri 
ve tartnameyi görmek istiyenlerin levazım mlldilrivetine mUru.-. 
atları. {2036) .-.s347 
-~ ---------------------

İnıar Müdürlüğünden: 
Kimden M ubammen 
istimlak Ada parsel bedeli 

Mevkiı edildiği Mahall le1t, sokağı No. No. Lira 
Öncebeci B. Abdullah Sultan Alaattin 979 31 120 

Yukarda kaydı çıkarılan hanenin enkazı 29.8.935 pefJembe gUnU 
saat on ~ıte bilmlizayede satılacağından taliplerin imar mlidürlli-
ğUndeki ıkomisyona milracaatlarr. (2152) 1-3497 

Fırsattan i tilade ediniz? 
!stanbulun en maruf ve birinci sınıf monolog, hokkabaz, 

kukla ve orta oyunu aanatldrları orduevinde 17.8.935 gecesi 
için tertip edilen sünnet cemiyetine ıelccek. 19.8.935 pazartesi 
İstanbula hareket edeceğiz. 

Bu tarihi takip edecek yakın giınler için sünnet tertip 
edip de bu sanatkarları arzu edenler Orduevine bu tarihlere 
kadar müracaat ederlerse hareketlerini tehir edebileceklerdir. 

Hayali ve Hokkabaz Sefa ve arkadaıları 
1-3471 

Kızılay 
HASTABAKICI HEMŞİRELER 

O KULASI D1REKTÖRL000NDEN: 

Genç kızlarımıza çok onurlu ve onemli bir istikbal hazır
layan okulamıza yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine 
ba lanmıştır. 

Kabul şartları. 
l - Türk tebaası olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak nıçbır hastalığı bulunmamak 

(muayene okulada yapılır) 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak 
4 - İffet ehli ve ahlak sahibi olmak, 
S - En az orta tahsili bitirmiş olmak veyahud o derecede 

tahsil ettiğini vesikaları"a göstermek 
6 - Evli bulunmamak, evelce evlenmiş ve ayrılmış veya 

zevci atmUş ise çocuğu bulunmamak. 
7 - Okulayı veya mesleği terki, be sene mecburi hizmeti 

ıfa etmediği veyahud bu hizmet esnasında izdivacı, okuladan 
veya meslekten ihracı halinde tahsil masrafını ödeyeceğine 
ve mecburi hizmeti ifadan sonra evlenmediği ve meslekte kal
dığı müddetçe Hemşireler yurduna bağlr kalacağına dair No· 
terden musaddak bir kefaletname vermek. 

8 - Tahsil müddeti 3 senedir, ve Birinci teşrin başlangı· 
cında başlar. 

9 - Talebelerin iaşeleri, giyimlerı ve yatıları Kızılay Ce· 
miyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine her ay mü· 
nasip bir harçlrk da verilir. 

10 - Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay 
Cemiyeti tarafından kurulan Hastabakıcı Hemşireler Yurdu 
himayesine girer Hastıılananlara ve çahşamıyanlra bu vurcl 
bakar. 

11 - İstekhlerın 15 eylt11 1935 gunlemecine kadar bız.zat 
veya yazı ile Aksarayda Haseki caddesinde okula direktörtu 
i!Une mliracaatları 

ı ~ AG US TOS ı 935 ÇAKŞAMBA 

/ Kara .. ahc~ Haraı'ı 
l)iı·tı.ktörliiğünden: 

1 - Eksiltmeye konufan ış: Erkek tay ahırı İDfllll. Bi· 
na ve tesisatın ketif bedeli: "29518,, lira "42., kuru§tur. 

2 - Bu ite ait tartnameler ve evrak tonlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyeıi 
E - Fenni ~rtname. 
G - Planlar, 
F - Ketif cedveli, 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ''14,, lira 76 kurut 

bedel mukabilinde Karacabey harası direktörlüğündetl 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 22 ağustos 935 tarihinde pertembe güaii 
saat "15 .. de Karacabey hara11 direktörlüğünde yapıla • 
caktır. 

4- Eksiltme kapaJı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ''2214,, lira 

muvakkat teminat vermesi bundan bafka aıağldaki vesi
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. Eluiltmeye en az bir 
parçada "100.000,, liralık birinci nevi bina yapmıt oldu
ğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika alanlar girebilirler• 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya
zılı saattan bir saat eveline kadar Karacabey harası di ~ 
rektörlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde Yerilecektir. Posta ite gönderilecek 
mektuplarm nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar 
gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapa • 
tdmıı olması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4613) J- 3449 

Satılık apartıman 
Türkiye Zi .. aat Baııka~ ından: 

Ziraat bankasının tasarrufunda bulunan, Ankarada 
Güzelizmir caddesinde Mersinpalas namile maruf apart· 
man satılıktır. 

Birbodrum katı, bir zemin katı ve ayrıca birinci, ikin
ci, üçüncü katlan ve bir de çatı katım havi olan bu bina 
193 metre murabbaı arsa üzerine yapılmıştır. 

Zemin katında üç dükkan ve her katta karsıhkh iki
şerden cem'an altı daire vardır 

Beher daire milstakit bir methaJ üç oda, bir mutbak. 
bir banyo dairesi. bir beta ile bir balkonu havidir. 

Satış kapalı zarf usulivle 20 ağustos 935 salı günü sa
at on altıda Ankara Ziraat Bankasında yapılacaktır. Ka
palı ve üstü mumla mühürlenmiş olarak talip olanlanD 
tekliflerini muhtevi zarflarını bu tarJhe kadar Ziraat Ban· 
kası merkez müdürlüğüne göndermeleri ve binayı gezmek 
istiyenlerin de her gün çahıma aaat1eri dahilinde Merkel 
muhasebecisine müracaattan ilan olunur. 1-3171 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Bolu afıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: Bolu vilayetiade Bolu - Düzce 

yolunda 21+287 inci kilometre ile 47+590 ıncı kilometre araııa· 
da Uç kısımda 9961 metrelik şose sökillerek evrakı kegfiye n 
fenniyesi dairesinde inşaatıdır. Bu inşaatın keşif bedeli (22,187) 
liradı. 

2 - Bu işe aıt şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa itleri şeraiti umumiyesi 
D - Şose tamiratı eaasiyesine dair fennı ve hususi şartname 
E - Keıif hulasası. ıilsilei fiat. mesaha cedvelleri. 
F - Grafik 
isti yenler bu §a:ftnameleri ve evrakı 112 kuruş bedel mukabi 

tinde Bolu nafıa mUdUrIUğilnden alabilirler. 
3 - Eksiltme 16. 8. 935 tarihinin cuma gUnU saat 16 da Bolu 

hUkümet binasında Nafıa müdilrlUğU dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1664 lira muvak • 

kat teminat vermesi bundan baska aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - istekliler vol inşaatını yapabilecek iktidarı fennisi ltulun· 

duğuna veya bu evsafı haiz gösterecekleri fen memurunun Nafı• 
Vekiletinden veya nafıa mildürlüklerinden veya devairi saire he
veti fenniyelerinden aldıkları ehliyet vesikaları. 

6 - Teklif mektupları yukarda Uçüncü maddede yazılı saattao 
bir saat evetine kadar Bolu nafıa mUdUrJiiğU dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reislifine makbuz mukabilinde verilecektir. 
mukabilinde verilecektir. 

Posta Ue gönderilecek mektupların nihayet Uçiıncü maddede 
yazılı saata kadar gelmŞ olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmelcl' 
kabul edilmez. 

Evrakı ketfiye ve fenniye ve şartnameler Ankara, İstanbul. 
Zonguldak vilayetleri nafıa müdürlilklerine de ~önderliml tir. 

(1966) 1- 3269 

Türk Hava Kurumu 
Geııel merkezinden: 

Meşe odunu mangal ve kok kömürü alınacaktır. İstek
lilerin teminatlariyle 19. 8. 935 pazartesi günü saat on bet 
le hesab itleri direktörlüğüne bafvurmaları. 1--..1436 

Etlik Merkez lahur?tuvarı 
Miidiirlüğiind.~n: 

Muessese hayvanatı açın en cız 90.000 1 çoı: 120 000 kilo ıtpl 
açık eksiltme suretiyle satın ahnacaktıı. Buna dair olan şartn• 
mesı her giln için laboratuvarlar mUdilrlU 1Unden verilir. İstekli 
lerin 427,S liralık banka teminat mektulı.ı ve yahut bu mikdar pa 
ranın hazineye yatmldğna dair komisrona makh ı :braz edilme1idı 

Eksiltme 23. 8. 935 tarihine milsadif cuma gUnu saat 15 de Zi 
raat Vekileti muhasebe mUdUrtiığUnde oplRnac2k olan komı rol" 
da yaplrr. (!045) t - 5382 
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Milli Müdafaa vekileti Satın AJma 
Komisyonu uanıan -

B I L t T kapalı sarf1a elnıilt-
1 - Alınacak olan 1,000 adet yüD tıattaniye 

~konmuştur. . ilki~ parası ({jll)O) li· 
ı - Hepıinin biçilen ederi (1,000) .c 

tadır. _ J4 dedİ'· 
3 - İhalesi 4 eylül 935 çarpıilbl ~ ~k ttti,ealerin -~-
4 - Şartnamesini almak .-e irtlC5 - al )ıaaUJlUD 2 ve S. incü 

ilin eksiltmeye girecekleri• 2490 nuınar ~ıjı ile teklif mıek
lbad<klerindeki belgeleriyle ve ilk -:M. Velrileti utınakDB k~ 
tu_plarını i« le saatinden bir saat evci · ı--349-" 
"iıtyonuna vermeleri. (2164) 

B1L1T 
···retnıen aranıyoı. ---1 

Asken lise YC orta okullara og 1 J(Jrtklrale aekerl ar 
. 1 - İ&tanbul ve Bursadaki J.i_sel: e ıtoaJa .-Crl orta okalıl • 

li&esinc ve orta okulasına ve Erzınc • . 
larrna her ders i&in öğretrntn alınacaktır· fları tafpna}arı ,erektir. 

ı - Öğretmenlerin k.anu!1i şart ve •:~ek kağrdJarIDI AJıkarada 
3 - Bu gibilerden istekh olanlarnı'"" • 

.. k r ·-· göndennc,.;rı. rd er liseler miJfettişlıgın~ • . k klğıdlar ıunla ır: 
4 - Dilek kiğıdlarına ihşt~rılece . . 
•) F otoğrafh ve tasdikli fış. ah d tnaınesı veya ta&dıkli r.uretı. 
b) Çrktrgı yüksek o~ulanın ş ~ ~hJiyetname almıt ise bunun 
c) Üniversitede irntıhan verere 

ta&c:1ikli sureti un görülenlerden ay • 
Bunlardan: tetkik edildikten sonra ?e' taahhlid senedi ıstene

l'rca hüsnühal 
1

ilmühaberi, sıhhat raporu 
eektir. • . 

l - Ücretler şöyledir: . . ri a.dyc ve fizik derslerının 
fstanbuldaki askeri liseler ıçın u~reti 98 liraya kadardır .. :sur-

llJlık üueti 108 Ji.raya. diğer dersl~r deslerinin aylık ıjcretı 126 
• ı· . . . . . fizik ve kımya ._..; .:ı ... 

ıeeaı ıçan rıyazıye, . Ura.ya _..aruu· da 
liraya, diğer derslerin ücret! ıo~ ad 'ff: fkt'lr !65 liraya b r, 

Kırıkkale sanat Heeti içın ny. JC bıCJanbr· . 
tlğer derslerin aylık ucıcti ~.~erin ucreti 108 liraya ka

Konya orta okula11 i9n butiiıl .atDn dcnlel' 12' liraya kadardır. 
dardır. Erzincan orta _....d •f8,.1 olan öğreunenlere ders başına 

6 - Maarif okulaların a e 
•ret verilir. .-.mı gJ5 taıihiı'e isi.dal' •OracM~ 

1 - hteklHerin 1 ~·- 1 - -
(2196) 

B t L l T sarf ueullyk 1ertt ınah ve-

(25GO taDıC 1aaraa , • .-::!. ~ olarak satı'! 
,. memleket dahiliode J9t9Cllcl ,...._. ffi1eD -um ~delı 
.ımmu için ektiltaıCYe kODfllUftli'~ brP alt..,. tabe9inden 
(30.000) liradır. Şartnasnea,!.~: _.. pi .- tındadır~ te• 
-1macaktır. thale&i 28. 8. ,..., ~ 1410 sqıl:ı --..nun 
..matı (D50) UradJr· .... ....,,. 1 ledyle Wrllııle temimt ve 
1 ve s Uncll maddelerinde yazılı be ge lllle .-m111n bir 1Ut 
teklif mektuplarını havi sarflmr,:, t:' zitı; ı• tıeWiline .erile 
.............. v. 8atJJ" ı -a430 
•lltir. (2094) 

BtLlT 
1 - Alınacak olan (ıJ230) 

metre aatarbk be• açılk ebilt1m-
,. 1ı ...... . 

2 _ sepainiD biçilen ed~n e!c) lira (50) kurut ve ılk 
~ (7') Una ..... 

J - tMıeei L 9. •S ..ıı lil-
.ıi saat on dörtteclir. . 

4 
_ şaıtnameaini ft önıeği· 

ili pmek iatiyenlerin he! ~ 
... .wıtııne:re gireceWmA ılk 
..... par1111 ile ve mühlm ile 
l4IO uyb Jıaıuuımı 2 ve 3 üncü 
-.Nelerindeki ı,eJceleriyle M. 
M. V. utuı alma kcımillJ~ 
-..ıan.(2141) 1 

BİL İT 

1 - HV. ihtiyacı içiıı 500 ta· 
'- palaska ~ıı'lr eksUtıneye kon· 
... tuı. 

2 - Bcpıbüa ederi (2250) 
._ ilk inanç parası (169) 11raaır. 

J - lhaıeei 2. t. 935 panrte
.. günü saat 14 dedir. 
·-~ ,.... .. aı. 

_. ve lfmeğinf görmek lstiyen· 
lerin her gün eınittıneye gire • 
•Jrlerin ilk inanç parası mak • 
"-Yıc ve 2490 sayılı bDU!lUD 
a 9t 3. maddelerindeki yasılı 
'-leeleriyle M. M'., V. satına1 • 
- kamisyonumı .,al'JDllarL 

·(2149) 1 - J.490 

BİLİT 

........ uıbll alma kami9}'0· 

nunda bulumnalan- (2144) 
ı - 1484 

BlıJT 
ı - 2000 ume mw.:ıı a.paıı 

:ıarfla eksikllle1• JıonmqtUr. 
a - ..... 1 W9Je• eder 

.. ft Dk iaaDt paruı 450 li • 

ndır. . s _ tbalni t. t. 935 pazartesı 

ıane taat ..-ıır . 
4-~-i param al· 

JDlk Ye lrneiini görmek ietiyen
ler bıer gikı ekliltmeJe pecek· . 
ler w ilk inlJlÇ paru:ı tmMnn 
.,. 2490 sayılı bnunun 2 ve 3ün· 
d ..ıcıete:rWe ,aıh klgel~· 
riyle birlikte teklif mekt~larını 
11ıiaJe ...amc1eD Wr 1111t efti M. 
M. V. satın aJma korni•yonuna 
veaneleri.: (2UO) ı- 3489 

BII.JT 
t - Ah"IC'.lk olaa .z,880 ... 

8"I'& llaylfl açık ebiltlılef'C Jso-

•u'""ıtb"· 2 _ Hepsinin Wsikn ederi, 
2,200 ye D1r fDllDÇ .... ı 165 Jl-

nıchr ı-'.- tııakai 3. 9. 935 ub al· .... _.., .... 
4 

_ ş~ ve örneğim 
--ı-ie. klatdllUl 2 

ılrmtk illti.,.-~ ......... _ • ..:-_ 
we s. ....weıeriılaıs:aa ...... ·~~ 
ıe .il lıL veWJeti ... alma Jrıo. .-,•a ,,.nnaıan. (2145) 

ı-.1492 

Feridldl Furl 

Büyük barptell 
eoarakiler 
Şiir antolojisi 

JtitapÇllarda araymu. FJatJ 
50 kuruştur. 

Liileburguın 265 ton ununa 
t. 8. 935 günil verilen fiatpabalı 
carüldüğünden bir ay .zarfında 
"'2.arl:kla satın alınacaktır. Ve 
ilk pazarlığa 17. 8. 935 cumartesi 
Cini saat ı ı dedir. tık telDinat 
2584 lirachr. isteklilerin pazar • 
~ gün ve saatında Lüleburgaz· 

Türkiye Cuınuriyet erkez 
Bankasından: 

. 1 ·safını haiz olmadığmdaD 
~inulhe ka,far kabu e~ k ldltlerbıe iade 

41olayı (gt:çmez) damgası vundara hsa 111-...a..:n ye .. 
__.~ı . f d banknotlar am enau 
,..... nıış h11lunan erım e -=-·ı JUjkii-le-
llid .L!I, edil kte .... ·!!---en tadil ve &auname .. mümkün olup olmıya-
line göre h11 paralarm kabulu erko Banka .. 
'*İl tetkik edilmek ör.ere c.mariyet 1 _ 3483 
~ miira~aatları. 

Ask 1 ·k Ş hesi &şkanlığın~an: er. ı u . ._ hizmetlıkr 1 
ehli etnaıneh ıuA ~ 330 doğumlulara (dahil) tam 

1 
Y d rulacaklarından Ankarda 

JIOJ 935 de hurdama kıtasında bu ~n ~ kesin olarak 'rl apstos 
da Yerli ve yabancı tam ebliyetnamıelilerm kkında Askerlik kanu
tss günü şubeye gelmeleri ~~yenl~: !:urul<:ağı yayılır. (2169) 
llunun degişmiş 86 cı maddesiJIJ1l tatbt 1__ş500 

Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Ahna Komisyonu ilanlan 

tLA N 
Çatalca Hadnnköy Çengez köydeki birliklerin ihtiyacı için ılı

nacak olaa 132 bin kilo uğır eti 13 ağustos 935 sah günil -t 15 de 
kapalı .zarfla ebiltmeye konımlftur. Beher kilosunu tahmini l>e· 
deli 29 kurU§tur. 13.2 bin kilonun hepsine birden talip olunabile • 
ceği gibi her pmizoa için 44 er bin kilodan talip olanlarm talep· 
Jeri de kabul edilecektir. Umumunun ilk teminatı 2171 Ura olup 
garnizonların ayn ayrı teminatı 957 ter liradır. Şartnamesi 191 
kurut mukabilinde komisyondan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 
teminat mektup veya makbuz ve 2490 sayılı kanunun ikinci, tıçla • 
cü maddelerindeki vesikalarla birlikte teklif mekttıplannı ihale 1&· 

atından en az bir saat eveline kadar Fmdıklrda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1949) 1-3222 

t LAN 
1 - Lileburgaz süvari tümeni kıtaatı için 46.300 kilo ude yağı 

satm alınacaktır. Bir kilosunun muhammen bedeli 80 kuruttur. Be· 
deli 37,o40 liradır ebiltmesi 21 ağustos 935 çarşamba günü saat 16. 
30 da yapılacaktır. Eksıltmeye girme paraaı 2778 liradır. (2029) 

1-3326 

I LAN 
Vızenın 44275 liralrk eıkmeklik ununun Pmarbisaruı 31280 Ji. 

ralık ~lik unu Pınarhisarın 16600 liralık sığır eti kapalı zarf
ı~ eksıltmeye konulmuştur. Vize ununun ilk pey 3320 lira Pıur· 
hısarm ununun ilk peyi 2346 lira Pmarhisarrn etinin ilk peyi 1245 
liraır. 'OçUnün ibaleai 26 ağustos 935 pazartesi saat 16, 17. 18 de
dır. İatekblerin Vize &atın alma.komisyonlarına gelmeleri. 

(2089) ı -- 3424 

1 LAN 
1 - Gamızon eratının ihtiyacı için 300.000 kilo ekmeklık un lııa· 

palı ~ mufü ile münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi 143 kuruş mukabilinde Ankara levazım amirli· 

ğ.ı satm alma komisyonunda her gün görülebilir. 
3 - Eksiltme 29 ağustoı 935 tarihine milsadif perşembe günii 

saat 15 de Ankara levazım imirliği mm alma komisyonı.mda ya· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye konulan 309.000 .kilo unun beher kilosunun fi. 
atı dokuz bu~ 1wnıttur. Jlecmu tutarı ıs.~ lira olup teminatı 
munlı:kateli 2137 lira 50 kuruttur. 

5 - İstek!flerin milnakasaanwı yapılacağı muayyen saatten en 
apiı bir saat evel teminatı muvakkate makbudaı:ı ile birlikte tek
lif mektuplarmı Ankara levazım Amirliği satm alma komisyonu· 
na vermeleri. (2087) ı- 3423 

1 LAN 
ı - Garnizon dahilindeki kıta -.e müestesenin seMıik mahru· 

ırat ilati1~rim arfectilmek ilzeN Z23.2 ton linyit kömüril kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konulmuttur. 

2 - §artnameai Ankara levanm lmirlip atm aım. komisyo
ımııda tatil glaJeriılden maada her gün görill~ir. 

3 - Eksiltmeli 29 apstos 935 tarı1aine mfludif jterpmbe ıl· 
ni aaat 11 de Aabra leftnlll lmidiil atın alma 'komiayomıııda 
,apılacaktJI'. 

4 - Ekıiltmeye konulan 2232 toD Unyit kömürünün beher to
nunun fiatı (11) lira ve mecma tatan ("%4552) 1ira olup teminatı 
wwidibteli 1141 Ura {41) kuraıtur. 

J - 1..-ailerin mlublbın yapslacafı muayyen saatten en 
aşağı bir aaat evel teminatı muvükate makbımı ile birlikte tek
lif mektuplarını An.kara leYuım lmirlili .. tm alma lmmiıyQDuna 
..enaeleri. (.-} 1- J42r 

1 !.Ali 
ı - llilll Müdafaa Vekileti ile Brktmharbi,e lıalörifcrlerinde 

aarfedilmek iben aeo tGll JVli llok k&nirii kapalı zarfla nriİlla· 
kalaya llıollulanltt11r. 

2 
_ Şartname8 Aalm8 ıevumı Amirliği uımı alma 'komiayo _ 

_ _- .a.-ı .. olarak -.at.ıMJir. 
ltUın.ı• ~--··- gv•--:._,. t91l Jı::t-n....t!-

3 - KüııakuaJa kO'l"lM - ~ Wıer to11Wıun fi. 
atı 31 lira w -· tııtlfl 14• Hra olup teminatı mun1dratesi 

1860 linıdır· -· .... ...:L.:--
4 - Ebllı.t ......... - ~-~ m&eHif prfiUllliM güail 

ıaat on bette Asıbd ıeas- lmirliiı aatul aJma komiayoaun • 

da yat:c•ktrr· .__ 
5 

_ ldileria •Me, r=n 1'P~ı mua~n aaatten 
en qalı 'bir ısaat _.eline Js*r temınatı muvakıate makbuzla· 
• le WrHkte teldif •' tapW- Ankara levu1111 lmıidlfi •tın aJ. :! ......,..... ... ..-11r1. <•5) 1- 3421 

iLAN 
Met Clllli ...... 

inanıl -:J 
1 ,_ek .......... 
1 -.p .. • 
• ..,ıı • .: 
" çodle ta.il 10 
" :vat ~·ı ... 81 
" tıakır ~ •!I'" lıokkaı 1$ .,.,., 

" aapl ıtaa 30 
12 

,, kapaklı kiiçUk 100 tencere 30 ~ 
it lıÜJr tM 11 -
,, biiyUk kazan 250 6 
., orta kasan 230 80 
.. ~ bdJl 200 12 ... ,.. ao tı 
: saplı .U.geç 80 : 
,. leğen 120 

32 
" ıüqıeç 75 40 
" apçc • 
.. kapaklı baknS 35 -
,, bakraç 35 .81 
.. 12eı.a11ane ue eo 
~ ,. 2 

: tepıii " 104 
1 _ Kıtaat ve mtleaeaatta 

me•cut ve miktarları ~ 
yazılı baki!' kaplar açık ektilt-
meyc konmuttur. 

2 
_ ....--11 Ankara Ie-

vaımı imiıliii ut:ra alma kcılni• 
yanunda yıpılacötır. 

3 - Münakasa gilnU 24 ağua
tOI 135 tarihine :ınllsadf f curııar· 
t~si ıünii saat 11 elit. 

4 - KalayJmacU ollll ftbu 
22 kalem bakır abm mecmu tu
tan 2405 lira "90" kurut olup te· 
minatJ muvaklıate1i 180 lira 45 
JnınıttUr. 

5 _ letekliler açık ekıil~· 
ye -ittbM m.k •~ere vaktinde 

teminatı muvalalrate makbuzları 
ile .birlikte Ankara lnumı !mir· 
lifı satın alma ko ·1J7011w ma. 
racaatıan. 

Şam em komisyonda tatil 
glalm-la.t• -da herc&a •ret• 
ıls o1arü s&llebilir (208S) 

1-MIO 

!LAN 
1 - Siirtteki kıtaat w mttca

leSatm aeııellk ibtiyacı olan 
456.000 kilo un bpalı olarak 81. 
1.9

0
35 cumartesi tut on birde ek· 

• tmeei yapnacaktrr. 
. 2 - Muhammen fiatı 50'80 
lıra olup yüzde y~di buçuk temi
natı muvaldtateleri iJe mt\racaat 
etmeleri. (2088) 1--341l 

Üstünlük Zeis Perivist 
~crçeve ve pmıkta1 camlan 
ile Revii ve Omega aaatla
rmd.adır. Bankalar caddem 
RIZA GÖZLUKÇU 
1~ Tel:3025 

2 • 20 komprimelik ambAlajlwda 

bulumır 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan a1 markasmı arayırwt. 

.SAYaFA 1 

Ankara beledive reisliği ilanlan 

l LAN 
1 - ~tpazarında 33 numaralı depo 31.J.!36 gUnUne kadar ~,ic 

..rtırma ılc kiraya verilecektir. 
2 - Muhammen heMli (51,20) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (J.14) UradR. 

bilir
4
1

- Şartnamesini ıörmelı btiyell1er krctın ..._.beye ple· 
er. 

5. - İhale 26.8.935 pazartesi günü saat l5 •artırma tt dmiJtme 
komısyonunca yapılaaktır. (2124) l-J.445 

! LAN 
l - Yenitthirde 1325 inci adanm 2 parscfiıtdıe ada faılaaı (7 

50) m2 yer açık artırma ile Atılacaktır. ' 
2 - Mubammen bedeli (US) liradır. 
S - lıf~kat temiııatı (11) linı (63) kuruştur. 
4 - Harita YC prtnameaini cörmek iatiyenler 11.er&un 1111ı1thaıie· 

beye ~IWil'Jer. 
5 - lhaJe 26.1.935 puartcai llnli saat Ofl ~ UIJl'!m Yt 

ebiltmc bmisyonmM!a yapılacaktır. (21!3} ı-3444 

iLAN 
1 - 9.8.tl5 cuma g&nn apalr zarf uıullyle i~ler.i yapdacagı j. 

1in olunan 15156.60 lira beclcU knifü bqka,' ~pa ycrlcrde ,a.ptm
laaılı plııe lıalcbnmı Wr q Jchıde puar:lıita DaaJıc olunacaktır 

2 7 !lfekJflerin pazartnf w perıeaılJt 1:fialeri uat ıı tie ~ 
41inktorluğii od.atma ıelmelerL 

S - llırn.kkat m.imt 1137 Unıau. (ılW} 1--.3440 
1 LAK 

1 - Samanpazan -ydallında 12 tane ·~Lu:- _,__._._ 
Kepf bedeli 14350.05 liraaır. Ullt•- Jq>tır'~ur . 

1 -;_~~~e prtname n projelerial ~ ~in fen blcma· 
nece~. 

3 - bwc, 19.UU t.arihine aatıa,a ...... ski uat 11 • 
fen dlrektlrllip odunu1a .ap.ıı adla .,ıacaJrtv 

4 - Muvakkat teminat 107fi liradır ,. · 
5 - T~kUf. teminat mıelmıp ve --kı..zıanıe tiwa edllıll4a 

hat.n ~yıtlı balunuWufua dak elan weiirhn Uwi ıarftum 5'a 
le mtın~n bir ıaat eveliDe bdu fea finktıiirliiiii odMwk top· 
lun laımiayoaa nrilmui •nıNm. (llt5) ı--329 

ILAtıl 
1 - Yenitchirde US inci ...... 1 1a ılı liıMh • 

ait yer ile pıyuluılarılan ... fn1aar 175 ~uralıbaıJlllc• r.J~ 
artmu,a ~ ı. • meldi e+==+~...... ::rer ası -..r. ~ .. ~ ..... uauJ. 

2.- ı.a.. U.&195 w ... .- • ~ mtu• w eJaıiJtme 
.... _,,_,,... ~lacalmr. 

1 - il• • ı ea 1*leH (350j lirMkJ': 
' - ......... le .... (26.25) ..... 
s - lartwıaıe ft ı.ritwaı ı&-ek : t.e6 ......... 

....,. ıele1lilir1er. (1151) 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlüğü 

~atm Alma Komisyonu illnlan 
100 Kilo Tenekir 
700 • Gamclik 

50 • Jclltia 
100 .. Kuru nmk 

1000 .. Kırmızı mühür mumu 
84ıl • Telıefir 
1IO • K.la 
100 ,, Tm 

Tahmin edilen bedeli (2651) 
U..olma,....... Al ıw .. ,........_ ........ 
riaa. uma ..uilrlliltl lltla 
alma kcımi.,.....ca a eyliU m 
tadlainde puutai Pi Mat 14 
a. apk mdltmc ile ihale edile· 
celdlr. lm'tmıile ,._ 9larü 
ka ' ,_._ wrilir. Talip)eria 
mawkkat teminat olan (199) U
n (IS) lnlrat w 2490 -raıı 
lranunun 2 ve 3. maddelerindeki 
veeaikle mezkQr gün " -tta 
komisyona mbracaatları. (2121) 

1 - 3457 

651 kilo yamupık kösele 
lartnamninde 6eği§iıklik ,.. 

pılan ve tahmin edilen bedeli 
(1240) lira olan y'*-da mikdan 
ve cinai yazılı malzeme Aaked 
~umum midlrlilgil sa· 
tm at..a komi11onuaca 2 eyliU 

935 taıuuade pazarteai gün& ta· 
at 15 deı4PJc en;ıa.e ile ihale 
eclilecc~ §utmme ,....... 
olarak~ ftrDir. T• 
!ip~ ·temiaat olan 
{il) .,_ •• arak kanu· 
-•• ~ldw
uikle mes1rAr 8ia ve uatta ko· 
D.,Olfııl aparacaatıarL (2122) 

1- 3458 

İLAN 

5ll&h flhrmNDia Wcn -v· 
cıul - Wlo ve S1 -Y• t3' Uri· 
hine laiür J.nndye enu IOI ve 
en Solr •kilo enir .pa talat• ... -..,as.._...._.•· 
len 5 bnt ftet ile yalran!a cim 
ve mik.._... yuıh talat aılrerl fab
ribbr ..... mlWlrl&ll satm 
alma komisyonunca 27 ağuatoa 
935 tarillin4e ah gUıU1 saat l5 
de açık arttmDll De satılacaktır. 
Bma aid tutn- paruuı olarak 
lıanlsyolldn ftriJH. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 124.s' Jru. 
ruı ve ı. mmanlı kanonun 2 
ve 3 ımtJctelerincle yazılı vnaik· 
Je mezkOr lln •e uatte komiı· 
yona mllracaatlan. (2080) l-33~S 



SAYIFA 8 

Nafıa Bakanlığı: 
Beşinci Daire su işleri l\lüdürlüğü 
arttırma eksiltın<~ ve ihale lioınis
yoııuııdaıi: 

Keşif bedeli 15194 lira 73 kurus olan Ankaradalci Dikmen dere
si islah ameliyatr 10. 8. 93S tarihinden itibaren on beş gün mild • 
detle ve kapalı zarf usutiyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 24. 8. 93S tarihine rastlayan cumartesi güni.ı saat 11 
de Nafıa Vekaleti beşinci daire su işleri müdürlüğü odasındaki ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. İstekliler artırma, eksiltme ve 
ihale kanununda yazılı vesikalarla beraber ve şimdiye kadar yap· 
mış oldukları işlerde taahhüdünü hüsnü suretle yaptıklarına dair 
mahalli idarelerden verilmis vesikalarını 24. 8. 935 tarihine müsa· 
dif cumartesi günü saat ona kadar be~inci daireye vereceklerdir. 
Muvakkat teminat 1139 lira 60 kurustur. Teklifler zikrolunan 2490 
numaralı kanunun tar,iflerine uygun olacaktır. (2074) 1-3412 

Ankara Nafıa 
Ba l\liiheııdi~liğinden: 

Ankara - Çankrrı ve Çubuk yolunun 21 - 500 ile 61 • 900 üncü 
kilometreleri arasrnda 3340 metremikab taş ihzaratı S077 lira 60 ku· 

1 - Eksiltme ıs. 8. 935 per~embe günü saat ıs de vilayet encü
meni riyaset odasında olacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 380 lira 82 kurustur. 
müdürlüğünden alabilirler. 

3 - İstekliler prtnameyi parasız olarak Ankara vilayeti nafra 
ruı bedeli keşifle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını yukarda yazdı gün ve sa
attan bir saat evetine kadar muvakkat teminat makbu;-.u veya ban
ka kefalet mektuplariyle birlikte vilayet encümeni reisliğine ver • 
meleri. (1989) 1- 3281 

Sıhhat ve İçtimai l\luavenet 
Vekaletinden: 
' 

Küçük sıhhat memurları mekteplerine, talebe alınma şartları 
aşağıda yazılmıştrr. Bu mekteplerden Çorumdaki leyli ve İstan
buldaki nihari olup bu yıl yalnız erkek talebe alınacak ve kız ta
lebe alınmıyacaktır. 

1 - Türkiye Cwnuriyeti tebaasından olmak, 
2 - Yaşı 19 dan aşağı 26 dan yukarı olmamak, 
3 - Orta derece tahsili bitirmiş olmak (orta mektep mezunla-

riyle kadro doldurulalllilzsa, bu derece tahsil gördüğUnü isbat 
edenler de alınabilirler. 

4 - Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. 

Buna göre isteklilerin el yazılariyle yazdı ve açık adreslerini 
havi bir dilekçe ile 1 eylül 1935 tarihine kadar, Çorumdaki mek· 
tebe girmek için Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
ne ve İstanbuldaki mektebe girmek için doğruca İstanbul Srhhat 
ve İçtimai Muavenet müdürlüğü vasıtasiyle bu mektep müdürlü
ğüne müracaat etmeleri ve asağıdaki belgeleri dilekçeleriyle bera
t>« göndermeleri luımdır. 

A - Nüfus hüriyet cüzdanr (ash veya tasdiıkli sureti), 
B - Orta tahsil şahadetnamesi aslı veya bu derece tahsil et • 

tiğini gösterir tasdikname aslı, 
C - Mütehassısları tam hastane heyetinden alınmış nümunesi

ne uygun ve tasdikli resimli sıhhat raporu. (Bu rapor hastane baş 
tabibliklerinin mühriyle mühürlü ve kapalı olarak istekliler tara
fından diğer belgeleriyle beraber gönderilecektir.) 

Bu hastaneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir nümunc 
hastaneleri, İstanbul çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinden iabret olup buralarda muayene 
olunmak için bu hastanelerin mensup oldukları valiliklerin sıhhat 
ve içtimai muavenet müdürlüklerine istekliler tarafından bizzat 
müracaat edilecektir. 

D - Tahsil etmiş oldukları mekteplerden veya oturdukları ye
rin polis idaresinden alınmış iyi hal kağıdr, 

E - 4,5x6 boylt'nda üç tane fotoğraf, 
F - Çorumdaki mektebe girmek istiyenler için, sureti aşağıda 

yazılı şekilde noterlikçe tasdikli velileri tarafından ve velisi bu
lunmıyanlarm kendileri tarafından verilmiş taahhüd senedi. 

TAAHHUD SENEDİ SURETİ 
Çorumdaki leyli küçük sıhhat memurları mektebine alınarak 

tahsil edip mezun olduktan sonra Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve· 
kaletinin tayin edeceği yerde beş yıl yapmağa mecbur olduğu (ot
duğum) hizmeti kabul etmediği (etmediğim) veya kabul edip de mu 
ayyen müddeti bitirmeden bı~aktığı (bıraktığrm) veya sıhhi sebcb· 
ler haricinck tahsili bıraktığı (bıraktığım) veya mektepten çı • 
karJldrğı (çıkarıldığım) takdirde kendisi (kendim) için sarfedi· 
len parayı nizami faizi ile birlikte ödemey.i müteahhid, ~~m ve 
mütekeffil olduğumu natık işbu senedim bu Vekalete venldı. 

(2002) 1 - 3277 

Dokumahane Şubesine tşletm~ 
Şefi alınacak 

Avrupa menıucat mekteplerinin birinden mezun ve 
en atağı üç sene muntazaman fabrikalarda dokuma i,le · 
rinde çalı,mı' olmak şarttır. 

Talipler arasında almanca bilenler fabrikalarda ba,lı 
batına itletme miihendisliği yapmıt ve iplikçiliği de tahsil 
etmit olanlar tercih olunur. 

lıteklilerin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında 
mevcut hizmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil dere
cesi, mektep tehadetnamesi, ,imdiye kadar hizmet ettikle
ri yerlerden aldıklan bonıervisler ve nüfus kağıtları suert
lerini ve tercümei halleriyle birlikte, nihayet 25 - 8 - 1935 
tarihine kadar Aclana'da Ziraat Bankası Mensucat Fahri· 
kaıı Müdürlüğüne taahhütlü bir mektupla göndermeleri 
veya bizazt getirmeleri. (2113) 1-3454 

tınar ~lüdürlüğünden: 

Mevkii 
Bahriye 
caddesi 

Kimden 
istimlak 
edildifi 
Süleyman 

llahriye Bakkal Sami 
caddesi ve müşterekleri 

Mahall lesi, 
Leblebici 

Yenice 

Muhammen 
Ada parsel bedeli 
No. No Lira 
197 1 500 

211 2 100 

Yukarıya kayıtlacı çıkarılan haneler.in -enkazı 19.8.935 pazartesi 
günü saa-t ıs de artıana 1ile satılacağmdan iateklilerin imar müdür-
lüğündeki komisyona müracaatları. (2153) 1-3498 

ULUS 

Aktif Cumuriyet Merkez Bank2srnın 10 Ağustos 1935 vaziyeti Pasif 

KASA: 
Altın: safi kilogram 
Bankhot 
Ufaklık 

16.308,296
1 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER ı 
Türk lirası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 
Altm: Safi kilogram 4.401,273 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
HAZİNE T AHVİLLERt: 
Deruhte edilen evrakı naktiye kar
şıhğr 

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te
diyat 
SENEDAT CÜZDANI: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 
ESHAM VE T AHVlLAT 
CÜZDANI: 

1 
Deruhte edilen evrakı nakti· 

A • yenin karşıhğ.ı esham ve tah· 
vilat (itibari krymetle) 

B • Serbest esham ve tahvilat 

AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 
HİSSEDARLAR: 
MUHTELtF: 

Lira 
22.937 .987,73 
17.138.757,-

986.413,4S 

l.87S.746,31 

6.190.756,08 
784.101,02 

158.748.563,--

10.640.380,-

ı.500.000,-
9.S6S.828,28 

30.535.773,91 
4.552.5~ 

105.768 92 
3.072.859,54 

YEK ON 

Li~ 

41.063 158,18 

1.87S.746,3l 

6.974.8S7,10 

148.108.183,-

11.365.328 28 

35.lSS.291,42 

3.178.625,56 
4.500.000,-
9.804.407 ,21 

SERMAYE; 
İHTİYAT AKCESİ: 
TEDAVULDEK1BANKNOTLAR 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te
diyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye ba· 
kiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ila
veten tedavüle vazedilen 
TÜRK LİRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 
DÖVİZ MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 
MUHTELİF: 

Lira Lira 

158.748.S63,-

10.640.3SO,-

148.108.183,-

1 s.000.000.
ı.026. 7 S6,6 .. 

10.000.000,- 158.108.183. 

15.784.198,45 
.~ 15.784. lQS,4 

12.355.797 ,39 
615.91!>,33 12.971.712,7 - -- --

59.168.253,2 

YE KON 

Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % S 1 / 9 - Altın üzerine avans % 4 '/., 

Ankara valiliğinden: 
1 - Ankara vilayeti dahilinde stadyom etrafında yapılacak yola 

~it tesviyei türabiye, şose imali ve sathı asfaltlı kaplama inşaatı 
ve kabulü muvakkat ile kabulü kati arasında bir senelik mütemadi 
tamirat kapah zarf usuliyle elksiltrneye konulmul!tur. 

2 - Bu inşaatm tahmin edilen bedeli (77628) lira (88) kuruş-
tur. Bu işe ait şartname ve evrak şunlal'dır: 

A - 'Eksiltme sartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 

D - Tesviyei türabiyc, şose ve kargir inşaata ait fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif ve silsilei fiat cedveli 
İsti yenler bu şartnameleri ve evrakr Ankara vilayeti nafıa baş mil

hendisliğinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 2 eylfil 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

IS de Ankara vilayeti binasında Vilayet encümeni tarafından ya
pılacaktrr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için, 
A - İsteklilerin 2490 numarah artırma, erksiltnıe ve ihale ka -

nununun 17 inci maddesine uygun Sl31 lira 44 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri. 

B - Ticaret Odasına kayrth bulunmaları 
C - Bu işi yapabileceğine dair Ankara vilay.eti nafıa baş mü

hendisliğinden verilmiş ehliyet vesikalarını haiz olmaları. 
S - Teklif mektupları ihale günü nihayet saat 14 e kadar An • 

kara vilayet binasmda Vilayet encümeni riyasetine makbuz ?1uka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek merktupların n.ıhayet 
saat ıs e kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (2133) 1- 3487 

Ankara Evkaf Müdü rliiğiinden: 
10.8.935 de ihale edileceği .ilan olunan Fevzipaşa mahallesinde· 

ki kiralıı'k garajın artırma günü beş gün uzanmıştır. İhalesi 16.8. 
935 cuma günü saat on beştedir.Kiralamak istiyenlerin evkaf mü-
dürlüğüne gelmeleri. (2lil) 1-3496 !§ 

l'llıı:llmı!llllll!Bi&C:lllMMMillllımıımıııııtllll1Ulllllllm-

SaçJaı"ı 

dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

§ Cebeci Hastanesi Operatörü 1 
Dr. TURGUT i§ 

- Hastalarını Adliye Sarayı 1 
~ karşısında Hayati apartmanın· ı 

1 da her gün 15 den 19 za kadar 
kabule başlamıştrr. ••T' ,, ··--•mı• 

1mtiyu sahibi ve Baş.mu 
harrid Falih Rıfkı ATA V 
Umumi neıriyatı idare eden 

Yazı işleri MUdilrU Naıuhl 
BAYDAR 

Çankırı clddtsi civarında 
Ulus Baıım,.,ind• basılmrş· 
tM. 

Aııkara valiliğiııden: 
l - Ankara - İstanbul yolunun 123 + 350 - 130 + 500 kilo • 

metreleri arasmda 3X10 metre açrkhğında Çayırhan .köprüsü ile 
üç menfez ve takriben 6 + 000 kilometre tulünde makadam şose 
inşaatr ve muvakkat kabul ile kati ıkabul arasmda bir senelik mil· 
temadi tamiratr kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli (23448) lira (63) kuruştur• 
Bu işe ait şartnameler ve evrak unlar dır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiycsi 
D-Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni ~rtnaıue 
E - Hususi şartname 
F - Keşif ve silsilei fiat cedveli 
İstiyenler -bu şartnameleri ve evrakr Ankara vilayeti nafıa bat 

mühendishğinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 2 eylül 93S tarJhine müsadif pazartesi giınü saat 

ıs de Ankara vila~;eti binasında Vilayet encümeni tarafmdan ya· 
pdacaıktır. ... 

4 - Eksiltmeye girebilmek için: 
A - 111teklilerin 2490 numaralı artrrma, eksiltme ve ihale ka· 

nununun 17 inci maddesine uygun (1758) lira (65) kurufluk mu• 
vak.kat teminat venneJeri. 

B - Ticaret Odasına kayıttı bulunmaları. 
C - Bu işi yapabileceğine dair Ankara vilayeti nafıa baş mü • 

hendisJiğinden fenni ehliyet vesikasını haiz bulunması. 
5 - Teklif mektuplarr ihale günU nihayet aaat 14 e kadar An 

kara vilayeti binasında Vilayet encümeni riyasetine ma1cbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
saat 15 e kadar gelmis olmasr lazımdır. Postada olacak gecikme • 
ler kabul edilmez. (2132) t - 3486 

Makine mühendisi aranıyor 
Ankara Şarbaylrğından: 
Şarbaylrk i_şleri için 300 lira ücretle, yüksek mühendisllk dip

lomalı bir makine mühendisi alınacaktır. 
İsteklilerin mektep şehadetname sureti, bir boy fotoğr.afiai ve 

şimdiye kadar bulunduğu vazifelerden aldığı vesikalar ilişik oldu• 
ğu halde müracaat etmeleri. (2173) 1-3501 

Etlik Merkez Lal>uratuvarları 
Müdürlüğünden: 

Merkez serom müessesesi için açık eksiltme suretiyle alınacak 
olan 36 kalem eczayı 1dmyeviyeye talip zuhur etmediğinden dola· 
yı bu maddeler pazarhk suretiyle alınacaktır. Muhammen bedell 
1533 lira 50 kuru~tur. Muvakkat teminat 115 liradır. 

Şartname bedelsiz olarak merkez laburatuvarları müdürlüğun• 
den verilir. 

İsteklilerin banka teminat mer'ktubu veyahut bu mikdar paranırı 
hazineye yatmldığma dair komisyona makbuz ibraz edilmelidir. 
Pazarlık 29.8.93S tarihine düşen perşembe günü saat 15 de Ziraat 
vekaleti muhasebe müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapıhr. 

(2158) l-349S 

Sa~ Eksiri 
Saçların dökülmesine ve 

kepeklenmesine mani olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabit renklerini bozmaz, la
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağa-

Eski Radyolarınızı yenileriyle 
Değiştirmek j sterseniz ••• 

? • 
zalarında bulunur. .. .................. im!~ ............................................ ~ 

~~~~~~1o;NfNA~~~f : S ı• NEMALAR 
DEV ASIDIR. 1 

f YENi J ZAYİ 

Ankara belediyesinden aldr -
ğım 461 sicil numaralı şoför eh· 

liyetnamemi kaybettim, yenisini 1 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Bursalı !JOför Abckllah 

· ı -3482 

BUGUN BU GECl: 

Tania Fedor - lvan Mosjoukin 
tar~f ından temsil edilen 

KARNAVAL ÇOCUCU 
Fraiarzca ıözlü 

1 
f KULOP) BU GECE 

GARP CEPHESINDL ·"'A'"ı.l 
HÜCUMLAR 

Büyük lıarp ve heyecan filmi 


