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BUYOK l\IESELELER 
Geçenlerde italyan başbaka -

nı Mösyö Musolini'nin, Av~pa • 
daki latin uluslar hakkındakı ya · 
zısını bizim gazetelerimizde ne!~
ettiler. Musolini bu yazısında bu -
Yük latin birliği'ni kolay gö~me · 
mekle beraber bu ulusları bırleş · , . d 
tiren ve ayıran esaslar üz~r~:ı . 6 

· dikkatle durmuştur. Musohnı nm 
yazısı italyan - fransız anlaşma • 
ımdan sonra çıktı. 1 Fransız gazetelerinin alttan a -
ta, İngiliz gazetelerinin açıktan 
açığa anlattıklarına göre. italy8:.n· 
far ve fTansızlar süel birlıie dolg -
ru ciddi bir adım atmışlardır. n
giliz adalarının burnu dibinden 

- başlıyarak İtalya yarımadaaınm 
sonuna kadar giden bu la.tin battı, 
Avrupa'yı, Manş denizi ile Akde
·niz arasında ikiye bölüyor demek
tir. Bu birlik, italyanca da ve fra:
ıızca da alman tehlikesine kar.şı ha 

' db" • 1 ak 1za ait bir korunma te ırı 0 ar , . 
olu b'·ı· Fakat İngilizce dıhn • na ı ır. . .. 
de, imparatorluğun Akdenız kgu .. 
•enliğine ve Hind yoluna w artı 
bir tehlike sayılmakta oldugunu 

da biliyoruz. . d bü 
Biz timdiye kadar denı.z e ..• 

yük kıyıları olan devletlerın, Bu • 
wük Britanya imparatorluğu poli. 
1 

• "tme -tikasına karşrt hır sıyaaa gu 
tnek esasından ayrılmadıklarını 
görmeğe alıtmış1zdır. Bu devlet -

.ler için denizaşırı hareketlerde 
baıbca tart, İngilizlerle 9:n!atmak 

oJatık kalmaktır. lngilız im · 
;:r:t~rluğu; kendi güve~l~k pli~ 
ve hesablarını bozmamak, kend1 

si ile denizler heiemonyası rarı 
~. fln& çıkmamak ıartr ile, aynı dev 

letlerin ıömürge davala.rma karıt 
cömert da vranmamıttlr. · 

Şimd~ ltalya bu zenciri ~ırıyor. 
lngiliz impartı torluğu ile bır he -
gemonya ka · ·gasına girittiğini 
ıöylemiyorıa d :ı, ltalya'nm, deniz· 
&fırı genitleme hareketlerinde, 
yalnız kendi kuvvetlerine dayana-

, cağmı ve yalnız kendi ihtiyaçları
. na ve ideallerine uyacağını söylü

yor. ltalyanın genişleme hareket · 
leri, eğer lngiltere isterse, onun
la beraber, eğer İstemezse, ona. 
kar$ı da olabilir. 

Fransızlar Avrupa kıtasındaki 
güvenlikleri davası için italyan -
larla ne kadar birleşebilirlerse bit-
leşıinler, ingiliz imparatorluğunu 

· kuşkulandırmak hahsında pek çe · 
kingen duracaklarına şüphe yok· 
tur. iki devletin Avrupa•daki asığ
lan a.raamda aşağı yukarı bir den
ge kurulabilir. Fakat denizler ve 
sömürgeler meselesinde i' böyle 
değildir: Fransa, Avrupa dışında 

üzümlerimizin dol
gun fiatlarla satılma

sı içiıı alınan yeni 
tedbirler 

Son günlerde İzmir ve latan · 
bul gazetelerinde Türkiye üzüm -
lerinin alivre ıatışları hakkında çı· 
kan yazılar birçok dedikodular~ 
sebeb olmuş ve lzmir kuru mey -
va çıkatçdarı birliğinin fiatlan 
kırmak hususunda vermiş olduğu 
karar ilgili orunları da esaslı te l 
J.ıirler almağa sevkeylemiştir. 

Yaptığımız incelemelere vr.-.. 

lzmir' de yapılan alivre aatrtlar 
hakkında yazılanların içyüzü fÖY
le özetilebilir: 

lznıir kuru meyvacılar birliği 
21 haziranda toplanarak bu yıl 
yabancı memleket piyasalarına 
yapılmakta olan alivre tabf fiat· 
tarının en atağı derecelerini fil te
kilde saptamıttrr. 

100 zer kilosu sif kontinan li· 
manları 

Numara 

7 
8 
9 

10 
11 

T. L'.. 

14 
15 
16,5 
19,5 
22,5 

Bu fiatlar dış piyasalarda ve 
en çok Almanya pazar:larmda iyi 
bir surette karşılanmış ve alıcı 
firmalar yapılan önergelere göre 
önemli mikdarda alivre satışlara 
bağlanmışlardır. Durum bu tarz~ 
da devam ederken lzmir kuru mey 

(Başr Z. inci sayfada) 

. da., Avnıpa•da olduğu gibi, şimdi
lik kendi istatükosunu barunaktan 
başka bir şey düşünmiyor. ftalya T. Hava l(urumuna 
ise, Avrupa dışında eski Roma im
paratorluğu değilse de, bugünkii 
İngiliz ve Fransız imparatorlukla
rından biri kadar büyümek isti -
yor. 

imdi, bir yanda Asya'DJn gö. • 
·beğine doğru uzanan Japonya, hır 
.Yanda dünyayı paylaşmış olan ln
'giltere ve Fransa'dan ıonra. üçföı
tü bir imparatorluk, ya biri ile 
anlaşarak ötekilerine karşı, yahud 
)'almz batma hepsine karşı yürü 
tülebilecek olan bir davadır. 

Nasıl Oual • Oual asıl Habeşis
tan meselesinin yanmda bir küçük 
gölgeden başka bir şey değilse. 
Habeşistan meselesi de, belki. 
asıl büyük davanın yanında ikin
ci derece bir i~tir . 

Paris konuşmalarının büyük 
Önemi iste bu sebehlerden geli -
yor. A~pa kıtasınm tarihi ve ta· 
lii meraklı buhranlarmdan birini 
dftha ızecirme~t.ı·dir. . 

F. R. ATAY 

40.000 
liralıl{ yardımda hu
]unaıı bir yurddaş 

Ankara, 14 (A.A.~ -
Adını bildirmek iıtemiyen bir 

vatandaş Başbakan famet İnönii 
vasrtasiyle Türk Hava Kurumu -
na kırk bin liralık bir veritte bu -
]unmıı~tur. Bu pı.ra ile alınacak 
uçağa, kendi arzusu üzerine, • Mu
danya mütarekesi • nin bağıtlan -
dığı yerin adı olarak - Mudanya -
konulacaktır. 

Türk Hava Kurumu, hava teh-
1ikesine karşı tuurlu bir duyganlık 
gösteren ve yardımını çok beğeni 

. lecek bir özgeçenlikle yap&n bu 
değerli türk çocuğunu laerecan 
ve tefekkürle alkışlar. 

Adımız, andımızdır 

15. A(;USTOS 1935 PERŞElUBll 

lliikiinıeı lstanbul ıele/011 sosyetesini 
ıc<llm ulmıştıı·. lliikiimet, bedeli 20 l1lda 6-
denmel.· iizm·e sm•yt•teye 4 yıl sonra baş -
lanıal.· iizcre lwr )·ıl 1.-ırk bin ingili zliraRlı 
;;Jeyecekıir . 

iTALYA HABESiSTANA 
' 

SALDffiIRSA 
• 
lngiltere avrupa işlerinden çekilecekmi 
Fransa, barışı k.orumak yolunda İngiltere ile elele vcı·mt~z
se., bir alman tehdidi karşısında da lngiltt~renin ~ransaya hi~ 

bir yardımda )Julunmayacağı sanılıyor 
Paris, 14 (A.A.) - 8. Eden, 

dün akşam buraya gelmiştir. 
:;.. * :{. 

Londra, 14 (A.A.) - Deyli 
T elgraf'm diplomatik yazan bir 
yazısmda diyor ki: 

" Sanırım ki, B. Eden, İtalya 
ile Habeşistan arasında harb baş-. 
ladığı takdirde, lngiltere'nin, bu 
hareketi, Cenevre'nin baysallık 
sistemine vurulmuş öldürücü bir 
darbe olarak göreceğini ve bunun 
lngiltere'nin, Avrupa işlerinden 
çekilmesine ıebeb olacağını, B. 
Laval'e anlatacaktır. 

ltalya'mn, görüşmeleri, uzla~
dırma komisyonunun raporundan 
sonraya kadar uzatınağa çalışma
sı ihtimali vardır. Britanya dele
gasyonu, bu manevralara asla ya
natmıyacaktrr. 

Yazar, B. Aloisi'ye verilen em
rin, onu lngiltere'ye kartı. tahrik 
edici bir yol tutmak zorunda bıra
kabileceği flkrindedir. 

~\ ı/« ~ 

Paris, 14 (A.A.) - Bugünkü 

Bıılgaristanın yeni 
anasal kanunu 

Sof ya, 14 ( A.A.) - Batbakan 
8. Totef, hazırlanmakta olan ana
sal kanun projesinin eylnlde ha • 
... ırlanacaiıııı töylemittir. 

Bulgar Başbakanı B. To!jef 

Bakanlar kurulu, yetkili ıahsi
yetler ve seçilen parlamento üyele
ri bu projeyi gözden geçirecekler
dir. Karar bir geneloy ile değil, 
parlamento tarafından verilecek. 
tir. 

B. Totef, yeni bir seçitn yasa 
sı da hazırlanmakta olduğunu ila 
ve etmiştir. Parlamento seçimi, 
ikinci kanundan veya ıubatl1\n 
önce yapılmıyacaktrr. 

Nolare felak.eti 
Bir su seddi yıkıldı, 

yüzlerce kişi boğuldu 
Torino, 14 (A.A.) - Alessan· 

dria çevresindeki Nolare köyü hal
kından yüz kadar adamın bir sed· 
din yıkılmuı üzerine boğulduğu 
ve yüz e't'İn yıkıldığı haber veril • 
mektedir. 

(Sonu ı. el ~ayıladl) 

Hııbeııstan n11rtıısr 

gazeteler, Pariı'te toplanacak olan 
üç devlet konfe.ransında, en çok 
JngiJtere~nip ala.cağı durumdan 
kaygdanmakta.Clır. 

ltalya, Sicilya ve Sardunya ile 'Habeşis
tanın mesııhiılsunı luya.'llsyan harta 

Pöti Parizyen gazetesinin Lon· 
dra aytarı ıunları yazıyor: 

" Bütün ülke, üyelerinden biri
nin diğerine sald1rmasına izin 

İstanbul Telef on Sos
yetesi satın alındı 

Bayındırlık Bakanı B. Ali 
Çetinkaya'nın diyevi 
İstanbul, 14 (Telefon) - Ba -

ymdırhk bakanmm başkanhğı al 
tında telefon sosyetesi oruntakla
rile bazı uzmanlarm katıldığı bir 
toplanh o1muş ve B. Ali Çetinka
ya bu toplantı hakkında ~unlarr 
söylemiştir: 

( Sonu ı._ üncü sayfada) 

Yeni romanımız 

Levis 
v 

• 
1 e 

Bugün başladı 
Bt~finci 1ayı/ada ok11malarım 

okurlarımıza ravıiye ederiz . . 
VVV\IVV'\IVIV'V'\-A/\l'V\,N\;'V\J'VVVV~•A 

vermemeaini uluslar .oıyeteainden 
istemekte, ve anıuluaal 6rgüte 

' böyle bir darbe vurulmaıma kar;. 
şı koymak üzere hükilmetin, elia. 
den releni yapma11nı kesin ola .. 
rak dilemektedir. Bu duygu o ·1r •• 
dar kuvvetlidir ki, genel teÇİm ya .. 
rın yapılacak olia, bu mesele onun 
eıaa no~taaı ~lacaktır.,, 

Eko dö Pari'nin Londra aylan 
gazetesine şu telgrafı çelanittir: 

" B. Eden'ln, Laval nezdinde 
(Sonu 2 İnci ıavılada} . . . 

Bükreş poİisi . . 
Eşsiz bir haydudun 

peşinde 
Bükreş, 14 (A.A.) - Havaa 

Ajansı hildiriyôr: Moldavya ili 
polla ve jandarması seferber ha( .. 
dedir. kriminel serüvenleri ile Ro , 
manya' da tanınmış olan azılı hayo1 
dut Corolu, yanındaki bekçisi. ileı 
birlikte Botosani hapievinden kaÇ1 
mışhr. Bir yıl önce Corolu, Mol • 
davya ve Bukovina zenginlerini 
haraca kesen haydutların korku .. 
tucu şefi idi. Corolu kendisine "za. 
yıflarm ve ezilenlerin koruyucusu 
l\dını vermişti. " 

Haydud, geçerken fakir köylü
lere yardım etmekte idi. Bundan 
clolavı köylerde kendisine büvüli 
bir iin yapmıştı. 

Corolu bundan birkaç ay önce 
?olis taraf ındı·tn yapılan geniş bir 
ımha ~~on~cunda cetes1nin dağıtd
ması _uzerın~ t.f"slim olma.va karar 
verm1~ ve pol~s h17roetinde çaht
'?'avı onercremı~ti . TP,.!inı olduRU 
landıuma ha• cavu•u C I , I " oro unun 
a .ay etti~ini sanarak kendisini 
dmJP'Tlek tAlemem;Stt"r s·· 1 • • d . . 07. erme 
!nan . '~~ak ve bu jandarmanın 
:'~ndmm vakalamaımı ıa~la.,..ak' 
tçın Cnrolu bütün inanrl1r-rrıl\ kuv
vetini harcamak zorunda kalmı~h. 

Corolu ölüt suçu ile ve gıyabea 
sonsuz. küre~e kas~nılmışb. 

Pohst~ hızmet etmek önergesi 
kabul edılmediği için, Corolu ya. 
kında a~ır ceza hakyerı' .. ·· 
k k 

onune çı-
aca h. 

Hükümet orunları kaçan hay. 
dudun batmt ıetirene ikramiye 
verecektir. 



SAYIFA 2 

• 
ltalyan-Habeş meselesi 

(Ba~ı 1 inci uyılads) 

ıu kuvvetli kanıtı ileri aüreceii 
l.ondra'da gizlenmemektedir: 

44 Eğer Fransa İngiliz tezine ar
ka olmaz ve ltalya'oın Habeşista
na girmesine ka11ı ıelmezae, bu, 
Avrupa ko11ektif (Üvenlik ıille • 
mine indirilmit öldürücü bir dar
be olacaktır. Bu takdirde lnıilte
re, bir alman tehdidi karşısında 
Fransaya bundan böyle yardım el 
mekten çekinecek Ye hele A vuı • 
turya egemenliğinin korunması 
meselesile olan ilgisini kesecek • 
tir.,, 

Pöti Jurnal diyor ki: 
" Şimdi anlatılması ıereken 

noktalar ıunlardrr : 
1 - lngiltere karannda ne de 

rece ileri gidecektir? 
2 - İtalyan ıararr ne derece · 

7e kadar devam edebilecektir. 
Aynı zamanda, üç devlet ara

aında anlaşmazlık çıktığı takdir · 
de, timdiye kadar fikri 10nılmı -
yan, fakat hu meselede oy aahibi 
olmak hakkını taııyan habe§ im
paratorunun da cevabını bekle -
melC: gerektir . 

lıal.yanl<ır çalJ.1ıyorlnr 

R«n.a, 14 (A.A.) - Giomale d'halia 
iU«!t,ııi, Masavva limanındaki kınavın 
altı ay iç.inde, günde 600 tondan, 36000 
tıona çıktıtuıı haber vume•ktedir. 109 
kilometre yol onarrlmıf 306 kilometre 
~ yol yapılmış, 79 kuyu açılmıttır. 
Jimdi, nüfuau 4500 den 55 bine çıkan 
Oamara için bir bend yapılmaktadır. 

I tal.ya ve dünya ham.oyu 

Nevyork, 14 (A.A.) - İtalyan· ha
t.et anlaflmelıf ını çözelıeyen Nevyork 
Taymis gauksi, İtalyanın HabeşistanA 
da elde edeceği bazı küçük kazançlara 
br.11 bütün dünyanın aıu ve nefretini 
uyandırına, bu kazançlardan nasıl bir 
fayda elde edeceğini eormaktadır. Bu 
,uete diyor kl : 

"- İtalyanın, gelecek aylar içinde, 
aJki Roma imparatorluğunun emperya
list fütuhat fikirlerinden vu g-eıçmesi, 
YC Habefiııtanda sirifmek iıtcdıiği .hare· 
ketin tehlikeleri hakkında aoyaal dün
Ta ka.moywıun göriiflerine katılması la· 
aJlnıdır. Bu tehlikıet bütün soysal dün
J111Yl tehdit etmektedir. 

lngiliz. ~ıelerinin al.dığı emir 

Paris, 14 (A.A.) - Matıoo gazetesi
nin Londra aytlln, Uç taraflı Jr.onferans· 
taki İngiliz delegeler.inin qer iki taraf 
'sıin kabul edilebilecek bir ekonomik 
kotarma yolu aramak emrini aldrklan
m bildirmektedir. 

Bu, İngiliz bakanlarrnın, aytışmala-
11, çok gmitletmeMn, metinlerin hu
kuki balamdan incelenmesine hasret
me-k istedikleri ıon günlerin durumu-

na aöre bir ilerlemedir. Bu llcrleme.nin 
B. Eden'in ~~ri oldufu ve uıla§tırma 
yolundaki gayretler boŞıa littiği tak· 
dirde, bunun Uluslar ıoayeteıi ve birge 
gilvenlik için ağJt sonuçlara sebeb ola· 
cağını anlatmak zorunda kaldığı 18Jlıl· 
maktadır. 

Oniki adada durum 

Atina, 14 (A.A.) - Royter ajarm 
bildiriyor: On m adada rumlar hakkın
da ııkı bir kontrol yeritilmektedir. Bu 
adalarda örfi idare ve muhaaara duru
mu vardır. 

İtalyanlar tarafından tahkim edilen 
Leroı adası silah ve mühimmat deposu 
halindedir. Rodoa ve Leroıı adasında 

birçoık evlere el kon.muştur. Bunlar E
ritredeki italyan cephesinden geleceit 
basta ve yarahlara ayrılmıştır. 

Dı.fardaki İtalyanlardan lmru
lan lejiyon 

Roma, 14 (A.A.) Royter ajanaı i>il
didyor: B. Musolini yabancı memleoket
leııde yaşıyan italyan!ardan mürekkep 
bir siyah gömlekJiler lejiyonu kurulma· 
~ını istemiştir. 

Lejiyon.a girmek için şimdiye kad:u 
on bin Jri.şinin baş vurduğu bildiriliyor. 

Yanlı§ bir haber 

Biıkreı, 14 (A.A.) - Bir habeş işya. 
nnın eski Avusturya • Macaristan im
paratorluğu subayları arasında kayıt 

muamelesine başladığı hakkında yaban· 
cı memleketlerde çıkan haber yalanlan· 
maktadır. 

Trabluı gönüllü alayının 
.ancağı 

Palermo, 14 (A.A.) - Sömürge as
ba§kanı B. ~na, Trablus gönüllü a
layının taşımış olduğu bayrağı doğu 

Afrikası içi~ kurulmuş olan gönüllü 
alayına törenle vermiştir. 

B. Let.öna, gönüllülerin bu savat 
hİ!YTağıru savgayacaklarma ve ,erde 
bürüycc.eklerjne gllveni olduğunu ve 
bütün italyan gensliğinin tek bir hede
fe, utkuya yilrüdüğilnil söylemiştir. 

BB. Laval 1'e Eden gÖrÜ§tüler 
Paris, 14 (A.A.) - Aralarında yap· 

tıklan bir saatlik bir konuşmada B. La· 
val ve Eden, üç dev:let konferansı ile 
illtikli planlan görüşmüşlerdir. İki hü
kümet adamı cuma günü ,açılacak kon
feranstan önce yeni bir oylaşmada bu
lunmıyacaktır. 

B. Laval ve Eden, yarın sabah Pa
ri&te bulunacak olan B. Aloisiyl bek•c
mektedir. B. Eden bugün öğleden son· 
ra B. Poliris ile görüfecQ.tir. 

Konuımalardan umuı yok 

Paris, 14 (A.A.) - Fransa ile İn· 
gilte~ arasında bugün yapılmakta olar. 
ilk konuşmalar hakkında büyük bir giz-

Uzümlerimizin dolğu~ f iatlarla satılması 
için alınan yeni tedbirler 

(Başı ı iııci sayıiada) 

•acılar bir]iği 3 temmuz 1935 d~ 
tekrar toplanarak üzüm rekolte -
ıinin fazlalığı ve önürdeş mem1e 
ketlerin daha aıağı fiatlarla öner
gelerde bulunduğunu sebeb göste
rerek enaz fiatları aşağıda gösle · 
ıildiği tarzda düşürmeğe karar 
Yermişlerdir. 

Numara T. L. 

7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14,5 
17 
20 

Birliğin bu kararı gerek iç ve 
ıerekte dıt piyasalarda menfi et
kiler bırakn11ıtır. Türkofis'te dış 
kolları ve Berlin türk tecim odasiy
le yaptırdığı etüdlerde önürdeı · 
lerin üzüm fiatlarınr kırmadıkları 
anla91lmııtır. 

İzmir gazeteleri pek de ciddiğ 
ve ekonomik bir sebeb yok iken l:ı 
mir birliğince verilen bu kararı ıid 
detle tenkid etmelde ~e bu flatla-

rın üretmenin mal olma fiatları -
nı ancak karşılaya bileceğini yaz· 
maktadırlar. llgili orunlardan öğ -
rendiğimize göre Ege bölgesinin 
bu yılki kuru üzüm rekoltesi hava 
ların kurak gitmesi yüzünden ilk 
tasınlardan % 20 - 25 eksik ola · 
caktır. Üzümlerin memleket için
de fazla mikdarda yoğaltımı için 
de ciddiğ tedbirler alınmaktadır. 
T ekitler, aü ve kültür bakanlıkla
rı ihtiyaçları olan kuru üzümleri 
piyasadan alacaklardır. İzmir ve 
Manisadan tarım bankası şubeleri
ne birer kiloluk kutular içine ko
nulmuş üzüm ve incirler gönderi
lmek suretiyle aatıslar yapılması ve 
bu ürünler için yılda bir gün bay
ram kararlaf.ması da dü,ünülmek
tedir. Bu tedbirlerden başka Yu -
naniıtanda olduğu gibi üzümlü 
ekmek yapmak meselesi de vözö
nünde bulundurulmaktadır. fhü~ 
lerinıizin devletin almakta olduğu 
esaşlı tedzirler savesinde hu sene
ki satıı::ın üretmeni memnun bira· 
kacak dolıllln fiatlı bit· satış yılı 
olmaı;ı b.,kf .. n i1mPlrtP.dir. 

' 
ULUS 

fil! 

DIŞ HABERLER 
lilik korunmaktadır. Bu huauata dışarı 
ya hiçbir haber aızmamasına dikkat e· 
dilecektir. 

Hele franaız çevenlcri, B. Edenin 
müspet önergelerle gelip gelmediğini 

anlamak hususunda sabırsızlık göster· 
me1ttedirler. Bununla beraber tasmlar 
daha ziyade menfidir. 

1' eni<len giden italyan aslrerleri 

Napoli, 14 (AA.) - Dün, Merano 
vapuru, 480 asker ve gereç yükliyerek 
Musavva~ya harttkt etmiştir. Bugün de 
Gıenge vapuru. 58 subay ve 2065 asker 
götürecektir. 

Habeşi1ıtanın 1'ir prote.'«tos,u 

Cenevre, 14 (A.A.) - Haıbeş bükü· 
meti, İtalya açıkça bir "fütuhat,, harbi 
hazırlarken ,ııluslar sosyetesi üyeleri
nin Habe§istana silah gönderilmesme 
izin vepnemeleriru sosyete nezdinde 
şidedtlc protesto etmiştir. Habeş nota· 
sınm usulen 4 eylfıl toplantısında kcın· 

seye sunulmasr ihtimali vardır. 

lnt:ilıerc konu.şmnlaTm sonmı.

dan önce bit lmnır vernıiyecef" 

Londra, 14 (A.A.) - Resmiğ çeven
lerde, ln.gilterenin Habcşiı;tana gide· 
cek silahlara konulmuş olan ambargo 
meselesindeki durumunun son habeş 
protestosiyle deği~yeceği söylenmek· 
tedir. tlç devlet arasında Paris'te ya
pılmakta olan konu~malar sürdüğü 
müddetçe İngiltere ambargoyu tutacak
tır. Eğer bu konuşmalar boşa çıkarsa o 
vakit İngiltere hareket özgürlüğünü 

tekrar ele alacak ve diled1ği gibi yapa· 
caktır. 

N ı·~ii!f;in baİdı::ı tüı öldii 

Adisababa, 14 (A.A.) -Ncgüsün bal· 
dızı, Madam Voiziro Assafalech ölmüş

tür. İki çocuk bırakmıştır. Cenaz"si, 
bu sabah büyük tereme k<ildırılacaktır 

Ölen Prenses. ~enetik'in karısı im· 
paratori)e Taitu'nun gômülu bulundu
ğu Adisababa yöresindeki bir tep~~e bu· 
lunan kili<>t:ye gömülecektir. 

Anlnşrnazlık ancak barı-t yolııyln 
koıarılaookml.f 

Paris, 14 (A.A..) - B. Laval İngiliz 
delegesi B. Edenle bugün yaptığı gb· 
rüşme sırasında italyan - habeı anlaş

mazlığına kesin olarak barı§ yolu ile bir 
sonuç vermek gerekeceğini bildirmiştir. 
Bulunacak kotarma §C-kli tabiatiyle iki 
taraftan biç birine aorta kabul ettiril
mek yoluna gidilmiyeceıkti.r. B. Laval 
Fransanm bu meseledeki ancak pren
sip dur~munu anlatmıştır. İtalyan dele
gesi B. Alo.isinin de aynı durumu alma
sı kuvvetle uınulrtlaktadır. 

B. Ederı Politi~le görü11tii 

Paı:is; 14 (A.A.) - B. Eden ,italyan 
- habeş işine yakında üıınpmal hakem se· 
çilmiş olan B. Pplitisle görüşmüştür. 

B. Politis daha önce B. Laval ile bir gö
rüşme yapmıştır. 

19 l ıt doğumhılrır da a~!ıerı• 
alınıyor 

Roma, 14 (A.A.) - 1914 doğumlular 
üç ay askerlik etmek Ü.Zere silah al
tına çağırı1mışlardır. Bu sınıf kura ~r 
leinin filen silah altına alınmaları adet 
değildir. 

FRANSA'DA 

Tulon karışıklığında hapu 
ce:MDı alanlar 

Tulon, 14 (A.A.) - Geçen perşembe 
günkü karışıklıklardan sonra yakala
nan yedi gös~rioi iki aydan sekiz aya 
kadar hapis cezası yemişlerdir. Eski 
şarkurulu komünist üyesi de iki ay 
hapia yatacaktır. 

Bre&t ve Tulon kargaıalıkları 
hakkında rapor 

Paris, 14 (A.A.) - Parlamentonun ı 
sol delegasyonu, •on .kargaşalıklardan 
sonra, Tulon'da v~ Brest'te hıc.eleme 

yapmaya memur ettiği üyelerinin ver- . 
diği raporları dinlemiştir. 

ISVIÇRE'DE: 

I rredanıisılere karşı bir gösteri 
Lugano, 14 (A.A.) - İsviçre telgrat 

ajansı, dün, uray binası önünde İrre· 
dantislerin hareketlerine karşı prote11. 
toda bulunmak üzere, uray tarafından 
hazırlanan bir gösteri yapıldığmr bildir
mektedir. 

Lugano şarbayı, B. de Filips, şar ku· 

rulu üyelerinden birçokları binlerce ki· 
silik bir kalabalık karşısında söylev ver. 
mi$1erdir. 

B. Filips, özel ve resmiğ italyan 
unsurları tarafınd~n himaye gören tr 
redantist tehdidlerine karşı şidd~tlc: 

hücum etmiş ve: "Tcsen kantonunun 
konfederasyonunu diğer kantonlaril~ 

ilgisini keseceğini "sıya11al ananaları 

ve tarihi ile bağdaması mümkün olmryan 
bır hükümet şekli kabul edeceğini tah
min edenler yahud ett\renler ancak Tes· 
senlilerin ruhunu bilmiyen veya asığ 
duyr;usu ile hareket eden kimselerdir.,. 
demiştir. 

l11vit;:re profesiirleri nazi 
olamıyacah 

Bern, 14 ( A.A.) - Asılları alman o
lan ün.ivenite profesörlerinin nasyonal 
sosyalist faa1iyetlerde bulunmaları Ü· 

zerine, Bern kantonu rlevlet konseyi 
profesörlerin bu hareketlerinin ödev
leriyle bağdanamıyacağmı departman
larına hildinnistir. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'~: 

J' cqingtonda bir patlı.muz 
Vaşington, 14 (A.A.) - Haznf' ba~ 

kanlığı yanında bir elektrik transfor 
matörü patlamıştır. Bu patlama, tam o 
sırada bürolarından çıkan binlercr iş· 

yar arasında korkunç bir panik doğur· 
muştur. İki kadın yaralanmıştır. 

Almanyanın bir proıeııoıu 
Boston, 14 (A.A.) - Royter ajansı 

bildirivor: Alman genel konsolosu, dlin 
MasaçÜset devleti parlementosunda Al· 
manyadaki ırk ve din harel.tetlerini kö· 
tüleyen bir karar sureti kabul edilmesi 
dolayııile, parlamento başkanlrğmda 

protestoda bulunmuştur 
Ba,kan, verdi.ği cevapta, bu karar 

suretinin asli Almanyanın iç işlerine 
karışma mahiyetinde olmadığını ve &3· 

dece acunsal bir ilgi uyandırmış otan 
bir mesele hakkındi' bir kısım yurddaş· 
tarın görüşünü ifade ettiğini biJdirmig
tir. 

T,EHISTAN'DA: 

B. Bekin gezisinin iç yiizit 

Varşova, 14 (A.A.) - Gazeta Pols
ka, Polonya dış bakanr B. Bek'irı Hel
singfors'a yaptığı gezi etrafında ya
bancı memleketlerde yayılan haberler· 
den bahsederek dLyor ki: 

·•- Polonya dış bakanı B. Bek ile 
Fenlandiya bakanı B. Hakzel'in gaze
telere verdikleri diyev, bu ha1*rletin 
esassız olduğunu göst .. rir. Polonya ka
moyu, Polonyamn bu gibi ~urucu her 
işinde bir takım şeylerin ortaya atılma
sına alışıktrr. Polonıya Baltrk kıyıla
rındaki durumu dolayısiyle barış eseri
ne devam edecektir v~ :m yolda hare· 
ketinin şu veya hunun hoşuna gidip 
gitmediği kayğıstn• .b :uı1 ıı rJii~miye

oe•ktir.,. 

B. Bekin göreli •·~ "m.arı.va 

Bertin, 14 (A.A.) - Sıyasal çeven
ler, B. Bek'in görüşmeleri hakkındaki 
Halsingfors bildiriğin• hoşnudlukla kar
şılamışlardır. 

Fenlandiya hükümetinin yabancı sı· 
yasa hakkında olan görüşlerinin, Hit· 
le:in barıı ve anlaşma aıya.sasındaki 

prensiplerine ve hedeflerine uygun ol· 
duğu söyleniyor. 

Koreespondanze Politik et Diplo
matik, Leh • Fenlandiya dostluğunun, 
bundan dolayı, Almanyada eyi karşı
landığını yazmaktadır. 

PulonyadQ se(·im hazırlıkları 

Varşova, 14 (A.A.) - 8 eylUlde ya- ı 
pılacak olan genel saylav •eçimi için 
bµgijn ,bütün seçim bölgeleci delege 
kurumları adaylarım seçe~klerdir. 

Nolare felaketi 
(Başı 1. incı sayfada) 

Torino, 14 (A.A.) - Nol•,
felaketi, çoğu evlerinde anaızJD d 
baskınına uğnyan kadın ve ço • 
cuklar olmak üzere, kırk kitin~ 
ölümüne aebeb olmuştur. Dıvarl•' 
n y~kılan göl Cenova fabrikalatt
m çalıştıran elektrik santralını ir 
letmekte idi. 

:,. * :{. 
Torino, 14 (A.A.) - 700 nii • 

fuau olan Nolare köyüyle bütibl 
muhabere ve muvasale kesihnit 
o!dnğu icin ölenlerin sayısı ke•İll 
olarak bt"IH dei!ildir. Biribirine d 
olan haberlere ve bu hıtberler,Jell 
birine göre ölımlerin savısı 500 • 
yükselm,.ktedir. 

ALMANYA'DA: 

A.lmanyadaki •·içiler tırasın.do 
Berlin, 14 (A.A.) - Yugoslavyaıılll 

y~ni orttı ,.!çisi B. Puriç Berline ,; 
mi,tir. 

İtalyıı.nm Berlin elçisi B. CerrutÖ 
İtalyaya döPlmüş ve yerine atanan Sı 
Attolico peı :ııembe giinü buraya gele' 
c.ektir. 

'4<>l<!I> 

Berlin. 14 (A.A.) - ltalyan eJçi.S 
B. Vittorio Cerruti, Paristeki yeni ft 
devine başlamak üzere Berlinden ayrıl
mıştır. 

B. Vittorio Cerruti, Pariste kool 
Pigtıatti Morano di Custoza•nın ye,.;,ıl 
tutacaktır. 

Döviz ketçaki;ılarınm '1ur1&1,,.oll 
Berlin, 1-4 (A.A.) - Bugün BerliO' 

de esham ve döviz kaçakçılığı bakkıol' 
iki dilevin görülmesine batlanmıtcdl 
Birçok din adamları ile iki ılvU ıutl• 
bulunmaktadır. 

Alnwnyada bir kadı1".J 
hapi3 ce2J1Uı 

Kareruhe, 14 (A.A.) - Anfus ,t 
Mari cemiyeti üyesi Viktorfa Kerda 
"sıyasal katoliklik,, hak.k11,dakl bir naal 
dıvar ilanını yırttığından dolayı ilıf d 
hapis. cczaetna çarpılmııtır. 

DACINIK HABERLER: 

Yeni Belçika genel kurmay ,sn 
Brilksel, 14 (A.A.) - Lö Suvar I' 

zetesine göre, timdi yeritilmekte old 
unır savga planının inceleme ve ha~ 
!anmasında faal bir rol oynayan geru:J'll! 
Van Den Bergen, gelecek yıl, geod 
kurmay ~efi general Cumout'un yeriol 
atanacaktır. 

lngilterede yeni bir haoo Wlıil 
Londra, 14 (A.A.) - Evening SWI' 

dard gazetesine göre, hava bakanlığı i
le "İmperial Airanys,, sosyetesi, Pot~ 
mouth yakınında geniş bir hava ÜIJP 

kurmak niyetindedirler. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 . Sıhhiye vekaleti saati: vıtr 
minler ve çocuklarda grda bıfıd' 
sıhhası 

19.40 - Musiki: 
Boer: Ardante 
Boer: Scherzo 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

20. • Sporcu konuşuyor 
20.10 • Musiki: 

Vivaldi: Konserto 
Necdet Remzi: Kemar. 
Ulvi Cema1 : Piyano 

20.30 - Dans musikisi 
20.50 • Haberler 

ISTANBUL al 
18.30 Bayanlar için jimnastik. Baf 

Azade Tarcan 
18.50 Almanca ders. 
19.10 
20. 

20.30 

21. 

21.35 

Dans musikisi (plak) 
Konferans. doktor Etem ll•r 
saf. Şehrimiz içme sulan tıılr
kmda 

Stüdyo orkestrası. Dirije: ptr 
fesör Lacenski. 

:$ ... 

Radyo caz ve tango orke6tra 
rr. Şan Avni 
Son haberler • borsalar 

21.45 Plik nesrivatr 
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Sözün geU,i • 

Ortaya çıkaçak 1 Ç HABERLER 
güzelbireser ----------------------------------------ısr ANBUL TELEFONLARI' İstanbul saylavlarmm Halkevın· de zafer bayr.:amı J stanbulda iken, ne umaa .-. -

Galata kc;.prüsiUıla tuti• Telefon Sosyetesini halkla değetleri hazırlıkları 
den yayan g~em, ne dınan Bo-iaza, yahut lfarmaraya doğru v• satnı aldık lstanbal, 14 - lstanbul say Birkaç sün önce de kıuc. ha-
purla gitsem ;~imde heyecaa ve lavla11 halkla tlefetleıde bulun- ber Yerdiiimia ıibi 30 ap.tos aa-
göz/erimde sevinçle O 6'lzel ese- (Bllıfl I. inci •tf.ıl•) makta Ve dilek/etini saptamalrtB fer bayramı dolayuiyle fehrlmia 
rin kar§ısında duıalılamadan ede- ''- Telelon sosyetesinin y•t- d1tlaı. Dün parti merkezinde top- halkevinde büyük bir resim serti· 
mezdim. kili oruntdlarile yaptığımız gö /anan saylav/at şimdiye kadar yap- si açılacaktır. Bu aersicle halka 

Halicin Boğaziçine ve Marma- rliftaelet sonunda bitin ıebeke- tıkla11 değetl«e ait duygularmı ıöıterilecek olan tahlolar büyüle 
raya doğru geniıliyeceği noktaya Jetiyle lstanbul telefon sosyetesi- saptamışlaıd11. Saylavlar değetle zaferimizle ilgili tablolar olacak-
kurulan güzel Yenicami, bir d~· nin satın alıamBSI ip bitirilmlıtiı ıine devam etmektedirler. tır. HalkeYi bunlardan bir çotu . 
tumun da söylediği gibi, tiltlc mı- Bakanlar karuluna sunulmak üze- nu kamutaydan, türlü okullardan 
marisinde sehli mütnteni sanatımn re lstanbul tel.Jon sosytesi sene- Tramvay sosyetesinden Ye Bakanlıklardan toplatmqbr. 
bir örneğidir. ister mimari i~e u.. vl hık bin İngiliz lirası verilmek Gösterilecek tablolar ara11nda 88 
zun müddet uğraşımş olua; ıst•ı ve yirmi senede ödenmek üzere alınacak para Calh İbrahim, Ruhi, Namık lama· 
benim gibi şöyle ha/ilçe bu~an satın alIDması karatlaşt1tl1dı. Türk il, Salihattin, Sabri'nin eeerleri 
zevk duyun, şurası bayıkuı ki ye- h#JklJmeti telefon sosyetesine olan lstanbul, 14 - Urayın tramvas de bulunmaktadll'. ŞimdiJe kadar 
ni cami kurağmm karşısında dut· Z.oıcunu dön sene sonra ödemeye sosyetesinden alacağı parayı Ba 100 den fazla tablo toplaamıttır. 
duğunuz zaman. bu bibloya andı- başlwacaktır. ikinci dereceye klf- yındırlık işleı:ine sar/edeceği an- Açılacak olan bu aerıiJİ , .itün 
ran eser için: lan işleri toplanacak diğer bir ko- 1-. tlıyor. ilk yapılacak işler ara- halkın, askerlerin, Ye obllarm ..:.__ 

_Bu, a/l!ıdan, batl"tan, kiıeg. m;syon lncileyecektir. 21 temmuz smda kıymetli tarihi eserlerin ko eb.lm • • ... • • ı hükiJ ı · · r ı e.ı için birçok tedbirler alm· 
ten ve yumucayıvermic tactan. bır yani sosyeten n met tara m- ıunması, yem camı meydanmm, S Y Y Y ı it 1 d ğ ·h Y · · E - ı mı~tır. erRi 15 eylUle kadar acı1' 
yıgw ınmış ve onu kuran asta mımar, dan kontıo a ına a ın ı ı tarı - enı camı - ~yup yo unun açılma· bul d 1 

ki 
•t'b en sosyetenı·n abon J sı vardır. un una acak Ye a--• - 30 

keskin ve bu-yük bir bıça a ona ten ı ı ar e eı- ı·- ·--
d 

• la ak ald w ı afuıtoa l.ayük zaferimi.le ilıili 
bu <ı:ekli veriveımic! en pe§ın ° 1 ıgı para 

81 
h k il 

y y hliklimet• geçecek ve bu ta- İngiliz üniversite ey e er Ye yarma kat.rtmalar -
demek içinizden gelir. tihten önce alman paralar kendi dan katı..,; bir kıınn daha karala 
Bu güzel eser, köprün.lln lstan- sine kalacaktit. lstanbul tele/on talebeleri ,.aktır. 

bul tarafına ne güzel bıt baflan· şebekesi hiJkümete geçtikten son· Sergi bpatıldıktan soma halk 
gıç olarak yapılmışt1t. Fakat ne ta birçok eksikleri tamamlanacak lstanbul, 14 - lstanbulda bu vi neuiyat kolu aerıride 1rösteril-
yazık ki biz kendimizi bildik bile· ve hatlar onaı1'acak ve lstanbulun lunan İngiliz ilniversitesi ta/ebele· mit olan tablolarm foto,..aOanm 
li, terziİerin, bonmarşelerin, bö- ihtiyacına uygun bit hale getiril:ı ri dün Taksim anıtına çelenk koy- saptayarak bir allMim halinde çr 
rekçilerin, zührev1 hastalıklara~ cek ve ücretlerin ucuzlatılması i- lfuhr. Akşam dağcılık kulübünün kal"'"•~, d" düıUnmekt-.dir. 
manlaıının tünediği kötil, zevksı-ı çin çalış1'acakt1t. Şark demiryol· verdiği çayda bulundular. Bir iki HalkeYi tiyatro kolu da 30 
yapılar onun önllnde çilıük birer /arının satm almması işine gelin- güne kadar Ege mıntakasına gi. ııjtustoıtaki hüTtik baTl'&IDmll& 

tahtaperde gibi yükseliyordu. ce: bu hattın devlet demiryollar• deceklerdir iein uçak ile ilsriH 2 perdelik bir 
Kaç defa içimden ~eg~iş, ve yönetimi altına girmesi çok gerP.- piyes oynıunllta karar Yermlttir. 

yammdakilere söylemişımdıt: ken bir konudur. Fakat ~imdilik • lstanbul, 14 - Müze idaresi Gene HalkeYi, genel kmamay-
- Bana lstanbul urayında on bu hususta hazırlıklı değiliz. Bu lstanbuldalci klfmetli eserleri dan ı~ ... nn•elen izin; aldıktan IO'ft-

b 
.. ük · b' tk' verin · saptamış ve bit listesini hazırla- f L _ı I eı gunl" gem§ ıt ye ı , da eıger istedığimiz sonuca vara- ra, za er o&VTllm.,.,11a ırllzel zmi • 1 'C' mıştır. • ; • .__ ılk işim .!Ju çerden, çöpten yapı a- cakt11.,, "''"' ,;ın 1rortulu• iflmini r&tere . 

rı yı/cmak ve u2un y1'1ardanbeti l r•lct1 .. 
arkada ve gölgede kalan bu gilzel Son Posta hakyerine stanbul, 14 - Franklurtta 
eseri meydana çıkarmak olur.. toplanacak olan arsıulusal temiz . Finans Bakanlğmm 

Mimar Koca Sinan• bir aaıt verildi lik kongresine lstanbul urayından 
yapdması için karar veri/dilini lstanbul, 14 - lstanbul polis fen dltektötll ile temizlk işleri di-
yazan gazeteletde,.bu hs_b!td.~n .. bit nezarethanesinde hırçok vatan- rektöıi gidecektir. 
iki giln sonra, Yenı camının onun- daşlaı bulunduğu hakkında ya.!ı l 
deki yapıların yılulacağım okudu- yazan Sonposta gazetesi aleyhine stanbal- 14 - lstaabq,I ceı• 
fam ,.,m.,,, içimdffl lnı yrll•n· 6'Jttnlilr dlulif8r/Otfl tart1hadan nin4HI .,,..,,_ J:....trleındu 
mı4: isteğin gerçekleşmele .,doğı.u bir dava açılmışt11 yirmi beş lıişllilı bit ltelile Sinop 

:r d b ceza evine g6nderildl. Gelecek 
gittiğini öğrenmekten ogan " Bir vapurumuz nhtmıa hatta içinde bir parti daha gönde 
sevinçle sevindim. rilecektiı. 

Bu it.arar, bir glln ö~ yeıiti- çarptı 
lirse o zaman kapalı bit odada bı· Jstanbul, 14 - ·Dün Suad va· 
rakıll1ll§ bit çiçek salaısı, kafesli puronun makinesi bozulmuş ve 
ve parmaklıkları kapalı bir eve ka- vapur manevra yapamadığı için 
patllmış güzel bir kız; etrafını ça- kuru çeşme 11htımına çarpmış va: 
'11ar büıümii§ bir kök şakayık gibi başmdan ağ11 yaralamıştır. 
uzun ylllaı geçirmiş olan Yenica
mi meydana çıkacak ve lstanbula 
gelenlere sanat eliyle. öıiJlmiit U· 

zun kollarını açacaktır. 
lstanbul urayına ba~arı ve hıı 

iiıerim. 
M. Nurettin ARTAM . 

Genelnüfussayil1UDda 
çalışacak işyarlar 

Genel nüfuı 1&yıml hazırlıkları· 
.aun sayım bölıelerini kunnak ~ 
sayım ityarlarının atanmuı e~ı 
bitmittir. Yalnız bazı dayrelenn 
kendi ifyarlarını bu itte çalqtır 
mak istemedikleri g&rüldüfünder 
Bqbakanlık aaJllll kanunu hil 
kümlerinf! uvgun haMket edilme
ıini ataiıdaki genelge ile ;Here 
yaznusbr: 

Bir amele toprak yığını 
altında kaldı 

lstanbul, 14 - Bu sabah Ka 
ğıthanede tuğla haımanla11nda ;.ı
lışan Hacı admda bir amele bir 
toprak yığını alanda kalmış ve 
turtarllamıyaralr ölmQştüı. 

İstanbul lise ve orta okul 
kadrolan genişletiliyor 

lstanbul, 14-Dlln lise ve or.1 
okul direktörleri toplanmışlar, o
kullara bq vuracak talebelerin 
yeıle~tirilmeleri işini konuşmu~ 
latdıı. 

Vardan sonuca göre bet okul 
miimklin olduğu kadar talebe kad· 
rosunu genişletecek binası, biJyli~ 
ve teşkilatı tam olan Camlıca or 
ta yatı okulunun da talebe kadro 
su genişletilecek.tir. 

İstanbul - Tuna deniz 
yolculuğu 

lstanbul, 14- Tuna - lstanbul 
vapur yolculuğu başladı. Buda 
peşte admdaki bit macaı vapuru 
Tuna yoluyla dlln lstanbula gel
miş, bası tecimeı eıya&ı aldıktan 
sonra ayni yolla dönmllştar. 

lstanbul. 14 - Denlscilik ma
zesi Saıaybuınundakl boş b1takd· 
mış gümrük depolarına taşmacak-
tır. 

« Sayım kanunu okur ya~ 
herkesin saynn iflerinde göıterıle· 
cek ödevi yapmafa yilkümlii tut 
muı ve bıınun dıtında kalacakları 
Bakanlar Kurulu aaptal'uştll'. Merr. 
leketin birçok yerlerinde SftYtm1 

doğru olarak baaarılft\UI devi ' 
ve il ityarlarını,, bu itte çahttınl 
nıalarma bailıdır. Bunun için ba 
kanlar kurulu tarafından bu · 
dıtında bırakılanlardan baıb bü· 
tün İfyarlarm ilbaJ. ilçebaJ ye 
lıamunbayların göıtereceklerl •• 
:Ylm ödevlerini kabul etmeleri Y• 
üstlerinin de bu atanmalara itir 
etmemeleri gerektir. Sayım itinde 
verilen 6deYİ kabul etmiyen ifya" 
larla kabul etmelerir. ... e"l..t ol"'"z-' 

1
. lstanbul, 1.4 - Moda denlsclllk 

tlatle • ka ununa •öre 10 20 lrulltblJniJ• bır kotrası yarın on lrJ. 

b
- n aayaa .0

1 
.__ .... _..,. ... :m, bir !ıl"'"• kalile•ile Pire,. 

••para cesutf e ~·---'"' .-;;: __ ~ c:alrlardır. • f'"~ur. 

B. Ali Rana Tarhan gitti 
Gümriik ye tekitler bakanı B. 

Ali Rana Tarhan diin aktam latan 
bula gitmittiT • 

Dünkü 
İstanbul ga7~tel~ri 

Başyazılannda ne 
diyorlar? 

• ( teki baJyuısında 
CumhunY8 B. Yunu• Nadi 
bir ilıracat Nni• y•pılınesı lazumun 
dan ~taıelctfltllr. 

ZAMAN 
dalcı baty•zıda de-
nıliyor ki: 

'Biz tngilterenin SUveyı kanalını 
kapatmalı aklından hile geçirdiğine i· 
nanmıyorua. Zaten İngiltere, ltalyanm 
Habetiıtanı saptettiğini katt surette is
temiyorsa. ttaJyayı gıriıtiği yoldan dur· 
durmak için batka pekçok tedbirlCT bu· 

labilfr. Nitekhn flmdild halde akvam ce 

miyetinı hareke e getırmek auretlle. t 
talyaya biı haylı guçliikle r çıkarmıgtu 
Daha gün geçtikçe de kimbihr ııyaaı n 
tedblt>ler bulacak. ne kurnazlıklara b.ıt 
.uracak, ortaya yakası açılmamış dah 
ne marifetler çıkaracaktır.,, 

KURUN da B. lhım Us 
şunları yuıyor 

"Günün en bOytik Ağlık ihtiyacı ye· 
ni yeni Jıutalwıeler yapmak delil, t>ıı· 
gUn var olan butalwıeleri idare etmek· 
tir. Ve eldeki yataklara baıta kabul et-

meğe imkln bulmaktır. Şu halde ''"' 
birkaç kere de bu tarafını dU9Unmeli, bu 
gUnldl butahanelerden halkın en çok 

faydalanması için ne gibi tedbirler gt ı 
rekll lee bdnlar yapıtmah, ondan sonrı 
peni baltalaanelel' yıpıhrbn d~ gene 
bualarıo tcla1eel Artları tamamlanme
lrdır ... 

bir genelgesi 
Finans bakanlığı Yerıi borçlu • 
larının arttırmaya çıbnhp alıca
• plmupn ppl ••nlml'-1 ta.k
kı~~a m .. hirer ıenelp ,and .... 
mıttır. 

Ankara .. İstanbul şosesi 
Ankan • lıtanbul fOHlinin J•· 

pdmaıı gün geçtikçe ilerl .. ekte • 
dir. Her li yolun kendi anurlanaa 
dü,en kısmını tez bitirmek için 
<:alı•maktadır. 

Şehrimizin payına 156 kilo . 
metrelik yol dütmU,tür. Bunu• 
125 kilometresi bu ,.ı içinde biti
rilecektir. Ayrıca Ankara • lataa
bul fOle•İ üzerinde bulunan (}ya. 
r.ayı köorüıünün de beton anne 
,,)arak vaorlmaıı için Banndırl"' 
~1111canhfı karar vermq bulawalr
tadır 

Ş. Karahisar.daki 
madenler 

Ş. Karahiaar, 14 (A.A.) - a..,. 
bakan ismet lnann'aün ilimi•den 
ıeçerken ıördülderi .e inekleri 
nin Ekonomi Bakanlıtma ılDde -
rilmeaini emrettikleri ilimia içi• 
de bulunan ma;tdenler f'IDiardıt: 

Albn, simli kortun, kömür, al
çı, kara boya, demir, tebesir. 

Bu ma~-lenl,.rin amelrl-1 • 
Ekonomi Bakanlıfına ıinderil 
mittir 

Isparta da İzmir 
panayırına giriyor 

Isparta, 14 (A.A.) 11haym 
h"ıkanhttnda tf!Cim Ye endüstri 
odasında halıcılar, endüstriciler 
ve tecimerlerin lcllltılmaıiyle bi' 
tovlanh vavddı Toplantıda anı 
uluaal lzmir panaYll'm" odanm 
girmesi kararla"tm1dı. PanaJIT'da 
memleketin huhca çıkat mali•· 
nadan olan hahlamnızla lteki Ç1 

kat iirünlerimi~in de ıösterilmea 
prcwrama alındı. 

Ser..,.1.feki lıparta pavvonunu· 
öteki yıllara göre bu yıl daha aen 
rin ve diiz'6n olmuma calı9ıla 
".aktır Rrr la kin avnl"n komitr ı 
ftazırlılclara büyüle hir hnla basl" 
"1f1tlr. 

SAYIF-4:. 

Kültür Bakanlığında bir 
komisyon 

Kültür Bakanlıiıncla ilk okul
!-"la kiy okullarını ilsilenclireD 
ıtler hakkında incelemlerde bulu
narak Bakanlıkça Yerilecek direk 
tiflere sör- lbna olaa ,...ilikle
rin yaptlmuı Ye ayn ayn proje • 
ler halinde aa.ptanmw için Klltür 
Bakanhp Jinetıeri Bay Rıdwaa 
Nafiz'in bqbnbp altmda Wr 
kamİaJOD toplaDmqtlr. 

Komi11on: ille öiretila ,_.ı 
direktarii B. ı...tl Hakkı, ilk at
retim direktarlerinden 8. H"- • 
rahman, B. Fuad, talim •• terW,e 
üyelerinden B. Ali Ha7dar, 1-W 
ilk ltretim iapekterl..mdea 8. 
Ferid Otuz, l1tanbul ilk Ö~""G 
iıpekterlerindea B. Feni" 8. 
Şeyki_ Adana ilk iitetiw iapek _ 
terlerinden B. A.ann, S.ma ilk 
öğretim İlpekt.leriaclen B. Hakkı 
Nami, Ankara ilk ölntim iapek -
terlerinden B. Remzi " B. M. -
vaffak, Burdur ilk ötntim bpa
terleriaden B. Şefti, Zonpldak 
ilk Olretim iapekterlmiadea B. 
Hamdi, Antalp kültlr direktörü 
B. K-ı Ka,.. Etillltll8l yab-. 
lu direldarü 8. Ali Doian'du lm
nalnmttur. 

Komisyon ilk ötıetim elen 
programlarım, ka1 oblu P'OI -
ramlamaı Ye 1.mılarla ilsili ilk • -
kul kitablamu inceliyecek .. ..,. 
lerimisde yapılacak k1J o1mlmı 
tipini birer proje halinde .. plap
eakbr. 

Komisyonun çabı-l•n aJ 80 . 

nuna kadar tlrecektir. 1Coml8JOD 
hele kay okullan itinde etraflı in
celemelerde bulunmaktadır. K&y 
okullumm yalnız talel»e içia de • 
lil afili zamanda k6Jlimiisiia de 
sekiaının ıelifiminin ft oku.as,. 
nm daha kolaJ olmavm yan,a • 
cak bir ~kilde olmaaım ye k&, ha
yabnm bu okul çerçenai içinde 
bir dibene konulmaum dii'6a _ 
mü9t6r. Köy oku ilan 1M'Oarannna 
lwnlan uym-lr ----.1-! 
cakbr. ~ ..... -

Roma.nya'ya gönderile
cek mallar için 

Tir/rolü B,,,lıanlıtuw/an: 
« Romanya hükümeti konte11-

jana tibi tutulan ınallana Ro -
manya ulusal bankaamdan trans
fer Yİ:uaiyle birlikte ithalat miisa
adeel almmabam Roman,..•va 
ihracı birçok zorluklar doiurdu
iuna hildinne~edir. Romanya'tfa 
kontenjana tibi tutulart etran :1 

~ ülkeye ihracı ancak Romaa,. 
ulusal bankumdan enoelce alma
cak hnlUll m&saade ile mümldla
dQr. Aksi takdirde bu rihi etra 
nm dmrülderden çıbnlmawa11 
hakkmdll Ro"'a"va ltüknmeti"lta 
'catl P.mri vardır. llqiUlerimi~in \a
oa gire hareket etn)et.1 taY1i7e 
olunur.» 

Yeni bir atamna 
Birinci genel iapekterlik t.11 

~a'-. direktörlütüne. IÜ•t> .. t1k 
tlPf'kt,.rt Ray Cem'i at"nmP••· 

Muamele "fi!rfri~i hakkın-
da bir karar 

. .Muam~ verciıi ka1tanunun 5 
·~! madd•11n.- «Öre muamele •er
rrı11 matrahını kestirmek İçin her 
,.ı ?-P~ltnaaı gerekli haımnadde
ler ındınne pavı halc\..adaki eni 
cetvelin hazırlanmamuı dola:.. 
le, r:-uanaele vergisi tahalckukatmn 
ıe~ !'-lmamuı için 934 Jllı cet • 
Yelmın olduiu gihı yüriirlGlcte ... 
tul'Da11 bakanlar kurulunca küul 
edilmiftir. 

Portakalsandıklanna 
kereQte veriliyor 

Tanm bakanhgı Dörtyol por
takal sandıklan için kereste lşH 
yen köylUlere 2 bin metre tnllclh 
'keres~ izn~. verilmesini İçel 0

1 

mm dırektorlUğüne yumı~tn 



SAYIFA 4 

Yeni türki e 
A1manya ve İtalya 

Türki)e Rasın Genel Direktörii Ur. Vt•rlat Tcir ifo Mr g()rii~nıe 

l agustos 1935 tarihli National soria
Jistische Parki - Korrespondenz .. Bcr
Jjn,, den: 

Türkiye bükümeti basın genel dırck
törü şu sıralarda aşagı yukarı on dört 
gün kalmak Ü.zere Berlinde bulundu -
ğun<lan Adlon otelinde nasyonaJ sos -
yalist parti haberalma bürosu ha yaza 
n Dr. Bn. i -kabul ederek gerek Alman
yayı ~e gerek Türkiyeyi ilgilendiren 
genel meseleler hakkında görüşmüştür. 

Dr. Tör Almanyayı gayet iyi tanı
yan ve memleketimize ait mc~lelere 
karşı büyük bir ilgi gösteren bir .zattır 
Kendisi 1916 - 1922 yıllarında Berlin 
universitesinde okumu ve ekonomik 
bilgilerde doktorasını vermiştir. 1928 

ve 1932 yıllarında da kısa bir zam~.-ı 
in Almanyada bulunmuş ve son geli

ılnde de Laypziğ ilkbahar sergisinde 
propaganda şu!>csine ~kanlık etmi -
tir. Dr. Tör şimdi Avrupanın türlü 
memleketleri ara.sında bir etüd gezin

tisi yapm~tadır. Şimdiye kadar Ati -
na, Roma ve Par.isten geÇtiği gibi, 

bundan sonra da Prat. Vayana. Belgnıd 
Ye Sofya şehirlerine uğrayacaktır. 

Bir ba ın direktörünün, hele kendi 
1 alanına ait olan meselelere ilgilene
ceği üphesizdir. Dr. Tör bu sebeble 
a n radyosu, gençlik meselC"Si, tu -
rizm organizasyonu ve alman basın ve 
gazetecilik okulu hakkındaki meselele
ri incelemek, ekonomik konular hak • 
lrmda bilgi toplamak ve nihayet pro -
paganda bakanlığının belli bafh fahsi
ycıtleriyle görü le ar.zuaundadır. Sı

nıf ve parti savaşlarını ortadan kaldı -
ran Türkiye gibi bir memleketin basın 
dfrektörüntin, aynı ~yleri yapan yeni 

Almanyayı büyi1k bir ilgi ile tanıyıp 

incelemek isteyişi pek tabiidir. 
Ka~list Türkiye, büyük savaştan 

sonra, Kamal AtatUrk'ün yönetimi al -
tında, memleketi özgenJik ve erkinliğe 

Jrovuşturan bir ulusal devrim yaşayan 
ilk devlettir. Konuşmamız sırasında Dr. 
Tör, TüI!kiye devriminin, her alanda 
radikal bir şekilde yeritildiğine gurur
la i aret etmi ve Türkiyede en önemli 
meselelerden biri olan din meselesine 
temas edilmiştir. Malfim olduğu il.zere 
bu mesele, din ve devleti ayırmak su
retiyle kotarılmıştı. Din ve inan ko

nulan tamamiylc özel bir mahiyet almış 
ve devletin aldığı tedbirlerle, okullar
dan din dersleri tamamiyle kaldırıldığı 
gibi, dinsel hayatın düzenlenme yöne· 

timi de din işleri başkanlığına veril
mişti. Dr. Törün diyevine göre, elde
Jıııi şartların hiç bir güçlük ve anlaşmaz· 
Jıkla karşılanmakeızın tamamiyle yeni 

bir durum alması, bele devletin dine 
kar ı veya her türlü propagandadan u
%ak kalmasiyle mümkün olmuştur. Bu 
geli imin en açık diyemi dine kartı du
)"llan bağlılığın sembolü olarak görü -
len fesin kaldmlmasındadır. Tilrk dev
letinin yeni bir şekil almasiyle kadın -
ları ilgilendiren meselelerde de çok e· 

ıaslı değişiklikler olmuştur. Kadının 

~imdiye kadar erkeğin dörtte biri te · 
lakki olunmasına karşı, Kamtılist cu -
muriyetle birHkte, kadın da erkeğin 

düzeyine yükselmiş ve bütün meslek 
fubeleri kendisine açılını tır. Fakııt 

llr .Tör'ün de en çok üzerinde durduğu 
gibi. bu emansipasyon bir çok memle -
ketlerde görülen cmansipasyondan ta 

mamiyle farkJrdır. Buraların kı!dınlık 

haklarının kabulünde, çok zaman görü· 
len lüzum ve ihtiyaca göre, onları SI· 

mf ve partilerfo uğraşına sokmak sure· 

tiyle seçimlerde çoğunluk kazanmak i'· 
tlyen sıyasal sebeler rol oynar. HalllU· 
ki Türkiyede kadınlık meselesinin ge -
çirdiği devrim, tamamiyle insel diisün

celerin etki&i altında olmuştur. 

Türkiye, ekonomi sıyasasında d11, 
önderinin emirlerine göre, memleketin 
eıyasal özgcnliğini ekonomik bir temel
le sağlamlaştıracak bir şekilde hareket 
etmektedir. Hedef, otarşisiz bir uluaııl 

ekonomi meydana getirmektir. Eski oı· 
manlı devle.tinin kendi gümrükleri ti · 

zerinde hiç bir etkerliği olmadığı g;bi 
batta finansal bakımdan, batı emper -
yalizminin költti olmtıftu. 1;.te TUrki 

ye için çok tehlikeli bir akrbet hazırl ı· 

yan bu duruma, Kam:il Atatürk, gaye 
sini bilen bir adam sıfatiylc son venli 
Dr. Törün diyevine göre, devlet 6ipa • 
rişlerinin Türkiyenin ekonomik alan -
daki gayretlerine katılan devletin veya 
bu devletlerin ekonomik örgütlerine 
verilmesi, çok tabiidir. İşte bu suretle. 
Türkiyenin endü trilcşmesi işine, bii
yük mikdarda demiryolları ve makine 

ııipari leri alan Almanya da katılmış bu 
lunuyor. Türkler elbette, ekonomik Ö· 

devlerini en elverişli bir şekilde ya -
pacak olan şartları üstün tutacaklardır 

Bu durumdan da anlaşıldığı gıbi, 

Türkiyenin dış sıyasası saldırgan ol -
maktan çok uzak olduğu gibi, diğer 
devletlerin özel meselelerine de kauş
maktan geri durur. Kamal AtatürkUn 
diisturu, "memleketin içinde ve dışın~ 

da barış,, dır. Komuta ı altında yapı· 

lan kurtulu savaşı, sade sücl bir utkli 
değil, fakat .zulüm gören bir ulusu öz

gen ve erkin yapan kültürel ve ekono
mik bir devrimdir. Bu şartlar altında. 

Ankarada hatta tamamiyle karşın pren· 
siplerin esası olduğu meml~ketlerle bi
le beraberce çalışmayı göze alan arsıu -
lusal bir sıyasa görülmektedir. Atatü'rl<. 
rejimi, memlekette türlü partilerin ku

rulmasına ve erkinliğini yeni kazana:t 
türk ulusu için herhangi bir tekilde 
.zararlı veya tehlikeli olabilecek fikirle

rin yayılmasına izin vermez. Türkiye 
basın direktörünün Avrupa gezisinden 

dönüşünde beraberce götüreceği du · 
yuklar çok zengin olacaktır. Dr. Törün 

Adolf Hitl«M'in Almanyasına yaptıgı 

göretinde, soravla dolu ödevinde ken
disine faydası dokunabilcc·ek bir çok 

enteresan görüşler ve fikirler topla -
ılığına eminiz 

.. ,. ,, 
18 Temmuz 935 tarihli IJ Giornali 
d'ltalia ''Milano,, dan: 

Atinada başladığı ve Paris ve Ber
Jinde devam ettireceği bir etüd gezi

sine Cjtkmıl olan Türkiye basın genel 
direktörü bugünlerde Romada bulun -
maktadır. Gezisine Prağa, Viyanay::ı 

ve Balkan memleketlerine kadar devam 
edecek olan genel direktör kendjsi ile 
olan bir görüşme sırasında dcmi§tir ki: 

"Tilrkiyc pek çok kimseler tarafın
dan az tanılan ve Piyer Lotinin roman

larındaki tasvirler çerçevesi içinde gö

rillen bir memlekettir. Yeni rejim hak · 
kında müsbet belgelere dayanarak mü
şahedelerde bulunmak, ve Mle dinse] 
taassubla yüz yıllardan kalma anana -
ları oruntarnış olan eski Türkiyenin tam 
h121 yeni bir altmin devamlı dinamik 
karakterini incele~k arzusunda bulu

nan btitUn yabancı gazetecilerin Anka
raya gelmesini çok isterim. 

DüşUnilş idetleri, ya~ış biçimi 
cilnden güne modem konscpsiyonlara 
uy.gun bir JClrilde kabplaştımıaktadır. 
Yapılmış olan reformların en önemli · 
lerini aaymağa lüzum görmüyor. Bu 
yönde memleketimizde dolgun bir ba -
sın vardır. Yalnız bunların arasında, 

kadının emansiımsyonunu, yeni alfa -
beyi, ulusal paranın korunmasını, din 
ve devletin birbirinden ayrılmasını ve 

buna benzer reform1an göz önüne ge 
timıek Kamal A tatürk'ün yönetim sis

temi ile müslümanlığın ananadan kal -
ma sangıları araı:ındaki farkı anlamak 

için yeter. 

Bunlardan mesela kadın emansipaı· 
yonu bakımından şunu göz önünde tut

malıdır ki, biz.im memleektimiz gibi 
daha pek yakın zamania ( kadın erke
ğin dörtte biridir) diye düşünülmüş '>· 

lan bir memlekette Kamutnyda 17 say
lav kadın vardıı Dinamiun, dü ünce 

birliği, hareke\ birliği bir çok ilerle· 
yişleri mümkün kılmıştır. Zaten dina

mizm ve düşür.tc: birliği anlamını, Mu
solini devri İtnlyasmdan daha iyi kim· 
se anlayamaz. Doktor Vedat Nedim Tör 
devam ile demiştir ki: 

"Sıyasal ve so yal alanlarda oldu -

ğu gibi ekonomi ve endüstri alanların
da da bugünkü Türkiye modern mem· 
leketlerle eşit 'ıryılabilir. Kendisin-

~- ___..;;.- •\ . •·""·:;.... ............. 
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ULUS !5 AisUSTOS 1935 PERŞEM 

l [Y;bancı gazetelerde okuduklarımı 
Brcst ~arpışmala ı~ıııdan sonra 

Bir hafta önce Fran<;amn Brest ve Tulon şehirlerinde i.şçı grupları taratınaan çıkarı
lan ve kanlı çarpışmalara sebeb olan hadiseleri ajans telgarilerından öğrenmiştiniz. Fran· 
s12 gazetelerinin bu me<;cle üzerineki düşünceleri, tabiiğ, sol ı•eya sağ gruptan oldukları
na göre çok deği.şmekte'lir. işte bfrkaç örnek: 

Lô jurnal: 

Buyrultu konunlara karşı tepki ve 
bunların iş ücretlerinden kestiği ver -
giler bu karışıklığın a.,ıl sC'bcbidir. 
Fakat, şiddeti hem tarafsız ferdlere, 
hem de resmığ otoritenın oruntakları 
na karşı saygıdan uzak olan bu ınetod 
lar bugün esef etmemiz gereken kanlı 
karışrkhk]arın asıl sebebi komünist ele· 
başıları olduğunu açıkça gösteriyor. 
Bu hadiselerde, halkçı cebhe ileri gclt:n-

lerinin, birle~e putlarının yıldönü 
münü kutlarken yakında kurulacağını 
haber verdikleri o "yeni düzen" in ilk 
alametlerini görmeliyiz. 

Eko dö Patı: 

Tulon ve Brest ... Buna dikkat etti
niz mi? Bizim iki büyük süel limanı

mız değil mi? Hadiseler~ çı·karan tCT· 
sanelerin işçileridir. Bu iki büyük a • 
yaklanmanın aynı :tamanda yapılmasın· 
da bir parola ı;ôrmek yanlış mıdır? Bu 
bir idman mıvdı yoksa bir deneç mi? 

Bol~vik devriminin ilk isareti liman • 
Jarda verilm mi miydi? 

L6 Maten: 
Moskovanın imtiyazlı tahrikçileri -

nin istedikleri gibi çalışmalarına daha 
uzun zaman ses çıkarılrnryacak mıdır' 

Dün, bir k~re daha meydana çıktı 

ki, trajik günü hazulıyan komünist 
partisinin bir delegesidir. 

Lö ]ur: 

Br{:st ve Tulon sahneleri, ulusal kal

kınmaya karşı savaş:ın bUtün kötü kuv-

deki otoriteden kuvvet ~lan devlet; fi. 
nansal kurumlara dayanarak 1933 de 
Türkiyenin endüstrile$111esi hedefine 

doğrudan dogruya girişti. Bu suretle 
şu sırada tam olarak yeritilmekte olan 
endüstrileşme pl5nı doğdu. Devlet bu 
planın yeritilmeıine Sümer Bankı me

mur etmiş ve bu kurum da pamuk ve 
kağıd endüstrisini organize etmekle iş: 

başlamıştır. Öte taraftnn 1935 yılında 
memleketin ekonomik tamlığının teme

lini teşkil edecek olan mctaloji endüs
trisi kurulacaktır. Endüstrileştinue 

plfinmın yeritilmesi için teori yönün -
den beş yıl hesao edilmi§se de plan en 
çok üç yıl içinde başarılacaktır. 

Bu verdiğim izahat bir ulusun kay
betmiş olduğu zamanı kazanmak için 
nasıl bir gayret harcadıfını gösterir.,, 

Bu dikkate değer izahları dinledik· 
ten sonra Dr. Törün Türkiyede basın 
örgütil hakkında izahat vermesini is -

tedik. 

Doktor Vedat Nedim Tör dedi ki: 

"Bu a1andcı da gayretle çalışılmak

tadır. Bir çok senedenbcri Türk.iye
de bir basın genel direktörlüğü örgütü 
çalışıyor. Genel direktörlüğün biri 
iç basına, ikincisi dış basına, üçüncüsü 
propagandaya bakmak üzere üç şubesi 
vardır. Propaganda şubesi filim, rad
yo, ve tiyatro araclyle propaganda yap

maktadır. 

Dar bir ~erçeve içinde olmakla be 

raber türk basın g.enel dirckt8rlüğti 

sizin propaganda bakanlığınızı andırır. 
Ben, bakan Conte Ciau 'un nezaketi 
sayesinde bu bak.anlığın türlü servisle
rini gezdim. Kendisiyle, gezime sebeb 
olmuş olan basın meseleler~ hakkında 

görüştüm. Kont Çiyano basın İ§lerın· 
de üstün derecede bilgili bir .zattır. 

Son zamanlarda Ankarada bir basın 
kongresi toplandı. Bu kongrenin girgi
siyle (Türk basın odası) kuruldu 
Bundan sonra basın endüstrisine bağh 

olan yazar, aytar, dizmen gibi bütUn 
işçiler baıın odasına girmek zorağın • 

dadırlar. Bundan başka kongre Anka· 
ra ve latanbulda gazetecilik kursları 

kurulmasını kararla tırdı. Bu kıırslar 

dan erge gazeteci yetiştirmek değildir. 
Gazetecilik için lazım olan kültürün ve 
teknik vasıflara esasında sahib olanla· 

rın kalitelerinin yükııclmctini ağla · 

maktır.,, 

vetlerin memlekette tedhişin hakim 
olmasına çalıştıktan bir sırada bid hay
rete düşürmedi. Biz, 6 şubattanbcri bir 
devrim devresi ıçindeyiz. Komünist a
narşisi kendi aatinin yakmda çalaca . 
ğını umuyor. Ve, geni§ propagandası
nı aramızda ı ıthatça yUrütebilmek için 
kendini yurdsever ilan etmekten çekin
miyor. 

Oyunu Moskova idare ediyor. Onun 
emirleri bütün aşkın sollar tarafından 
şaşırtıcı bir uysaJlıkla kabul ediliyor. 

Onların aydınları arasında yalnız 

bir teki, Bcrjörı, bu hakikati ilan etti. 
Geçen gün yazdığı bir yazıda diyordu 
ki, rus komüniı:mi, her ne kadar ken· 
dini üçüncü enternasyonalin oruntağı 

saysa da Fransada ancak yabancı bir u
lus edına kumanda etmektedir. Ve bn 
hakikatin ta kendisidir. 

La Jurne Endüstriyel: 
Bugünlerde Brestte, Tulonda ve da· 

ha başka yerlrrde geçen hadiseler ko

münist partisinin eseridir. Bunlar se -
bcb olarak buyrultu kanunları ileri SÜ· 

cüyorJar Fa r. :\t bu kanunların zararlı 
oluşu vitrinlerin kırılması, kanlı çarpış
malar hazırlanması ve genç ihtilalcile 
rin seferber '!t!ilmesiyle isbat edilmez. 

Moskovanın, dış hedeflerine bizim 
yeter derecede hizmet etmediğimizi c1ü 
şünerek ona göre emirler vermiş olması 
ihtimali vardır. Bu hadiselere neyin tw.· 

beb olduğu önemli değildir: Asıl mc . 
sele bu gibi karışıklıklara müsaade e • 

dilemiyeccğidir. Ve her şey buna mü· 
saade edilmiv .. ceğini gösteriyor. 

L'ôvr: 

İtalya, Almaııya ... Buhrandan ne ka
dar müteessir olmuş olur olsunlar. 

bütün muhaliflik gösterileri, bütiln 

menfiğ ihtilal hareketleri, ancak küçük 
ve orta, burjuvayı kendileri "düzen., in 

oruntakları ve \:oruyucuları diye gös . 
terenlerin tarafın ı tutmaya se1o1ketmiştir. 

Miibalağa etmiyoruz. Yalnız şunu 

söylemeyi borç biliyoruz ki, halkçı bir
lik, kıtalarını ayaklanma yoluna götü • 
rür veya gitmelerine izin verirse hede · 
fine varamıyacaktır. 

Çünkü faşist birliklerin, hilkümeti 
ele geçirmek fırsatını beklerken, hükÜ· 
met tarafını tutacak jandarma rolünü 
göımelerine imkfin hazırlıyacaktır. 

Bu fırsatı onlara vermek en büyUk 
hata olacaktır. 

Lö Popüler: 

Jandarmalar, ııeyyar muhafızlar, at

lı muhafızlar, dt!niz askerleri, iltinci sCS

mürge yaya alayı askerleri, hadisenin 
oldup yere scvkedildiler. 

Hiç scbeb yokken karşılarına dizil • 
mit bu silahlı adamları görünce işçile· 
rin ne kadar 1nzınış ve kırılmıı olduk
larını tasarlayınız. 

Derhal bunun tepkisi görüldü. 
"HUkümet kuvvetleri çekilsin,, 
Bu haykırış ilk önce cDünkerk> zırh 

lı kruvazörünün yapılmakta oldu 
tezg5htan yükseldi. İşçiler, askerle 

çekilmedikçe işe başlamayı reddettile 

Fakat tersaneyi askerle işgal et 
mck kıyasıya kararını vermiş olar. de 
niz komutanı itçileıin bu kadar meşr 
isteklerini yerine getirmeyi reddetti. 

Bütün ter ne bu yil%den karıştı 

O zaman komut~n. askerlere işç.ile 
çıkarmaları emrini vererek tersane 
kapamaktan ba ka yapacak şey bulama 

dı. Jandarmalarla muhafızlar, kara 
deniz askerleri, işçileri tek kapıya doğ• 
ru iterek onların Üzerlerine yUrüdülef 

Sonra çıkan vahim ~diseler.in n:ııl 
sebebi bu oldu. 

L'Hümanite: 

Tulon ve Brest hadiseleri neyi ifa• 

de eder? Her şeyden önce, Lavalin o°f' 
namak i tediği rol ııe olur&a olsun, bu}'' 
rultu kanunların gitgide halkın gözütı• 

den dü tliğünc ve işçilerin de bunları 
kaldırmak için kahramanca savaşmaya 

hazır olduklannr ifade eder. 

Halkçı cebhe ve onun ba ında olatı 
komünistler ne vitrinleri kırar ne kah• 

veler~ yağma eder, ne de üç renkti bat• 
rağı yırtarlar Onlar inşa etmek, ger • 
çekleştirmek istıyorlar. Onlann sava' 
§ı bir kütle savaııdır. 

Onlar kan ~k istemezler "' 
kurbanl:ır her zaman kendi tarafların• 

dadır. 

Bu, güzel savaşlara ve harekete geo• 
me.ye hazır)anış devresinde işçiler, tah' 

rikçileri aralarından u%aklaştırrnat• 
dikkat etsinler. 

lıa ra • ya ası ve 
bir ingiliz gazetesi 

8 Ağustos 935 tarihli Dey/i Herald 
gazetesi "Fransanın sıkıntısı,, bqlıl1 
altında yamı§ olduğu bir baş betiedl 
diyor ki: 

Pariıtte çıkan Tan gazetesi diyor kil 

"Bay Lavalin buyrultu kanunlarıtı9 

karşı ayrışın takındığı tavır, Fransa1J 
sovyetleştirmek ve burada marksist bir 
diktatör1Uk kurmak manevrasınm uıe· 

rine bir örtü örtmekten başka bir şef 
değildir .. , 

Bunlar, dayanr ık burjuvayı korktl' 
tup aşın buhranların önüne geçırıe1' 
için söylenmiş tuhaf sözlerdir. 

Bugünkü liransada sovyetleşmektCtli 
ve bir marksist diktatörtuk kurmak • 
tan daha imkansız hiç bir şey tasarJıı• 
namaz. Hatta komünistler, kendileri 
bile dünya Uıerlndcki karargahların ' 
da genel ve evrensel bir devrim yap • 
mak yolundaki kınavlarını bırakmış bıJ• 
lunuyorlar. 

·sf• Fransada yapılan §ey, fransız işçı 
nin kendi yaşayış standardına kat11t\ 

tedbit almağa girişen hükümet, büyUlt 

"ltalya taıibte yeniden bir Jıahıa1J1JWhlr. sayıfaaı yazıyor. - MıJ1;01inJ., 
( Detroit Niyuı) 
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iÇ HABERLER 

BelgradormanıveSul 
tensuyu haraları 

büdceleri 

Arslanhanede bulunan tarihi amtlar 
-

. 
Dönerge ile yönetilen Bel~ad 

ormam ve Sulıanauyu hal"uı bid
celeri dün tarnn bakanlığı mer 
kez kurulu tarafından incelenmi 
ve bakanlığın onayına sunulmuş ' 
tur. 

Liman tarifeleri 
inceleniyor 

-

Ekonomi bakaDlıiı de~z .~ 
bava yönetgerliğine tarife ışlerı ı
çin Almanyadan getirtilen uz~an 
tarife bürosunun türk üyelerıyle 
birlikte İstanbul ve İzmir~~ 
lanmn tarife ve daıiz ipcnnı ye· 
rinde incelemektedir. uzmanların 
dönüşlerinde verecekleri ra~ra 
göre limanlarda tarife ve dıger 
deniz işleri üzerinde esash karar
lar verilecektir. 

Bay Kemal 
Adana tohwn arıtım ista&,.-. 

direktörii B. Kemal :t.ıa H Ye· 
§i)ıöy tohum antmı ilfta&jlfJll'lllla 

atanmıştır. 

• 
Ormanlarımızın ameneı-

man pıanlan y.apıhyor 
Belgrad ormanlarının kesin a 

dii Ya. 
Dtellajlnaa pıa111.-90! 
mesi için bir fen klwlll• ynııaM 
çahşmafa b8'1atmfbr· 

1 

. 

Menberiıı kapısı ıizennde bulunan 

selçuk sülüıiyle yazılı iki saeırlrft kr. • 
tabede menberin yapılrJ1aSnadan degıl. 
caminin kurulmasından IHhsedilmekte-

dir: 
1) -Umir elcami-ül-miibarek fi ey-

yam. üs. sultan elmuazıam Gıyas 
üd • dünya ve • 8 . din ebilfeth Mes'ud 
ı.in Keykiviil halledallahü su taniıhu 

2) Bi Tevfiki • Rabb elenam Elih

vin sabi1' - eliütuvvnü ve d1W1urüvveh 

ııı.M6 aJJaAö ~iihu fi şiıhfır sene 
T~e vt'! ,.....,;n ve- sittemieh 

Btt tarihe gatt cami GıyaslidOin M~-

9ud 11 (2' nin birinci hükiilncfi çağında 
AH şettfeddinin babası /Mü Hilanri' 
dinin de yaşaGığı zamanda bndDJlf • 
tur. Daha ileriAlıe ıeyliyeccpniz gibi 
A,a Hiisamed6'iıWı ii1ümü ._ tasrbten 
(618) 6 sene .,.ra, 1ani 695 dtdir. Jt.i. 

abede ad aruJmadığmdan '"'cün baba t 

. 
ye et-ıa. JNnıisinin - cami oguJnn 
iSIDfni tqmıanna rağmen - hncu ol
duğunu kestircmiycccğiz. Dllla tfofru 
bir cfütiinüşJe, aşağı yukarı liır camur· 

r uk tepiiatıu sahib olaa aiiriJrrm llcJ· 
ııfıüA C9CPJ1& ~a b.._m 1ı1trl1WDP 
eiti5"'i§iillii knimaiJeccğia. KitalJede 
pıat..._ (8JmvM1 sahMHatüvve 

.eiııihine = fütfınet, m•liiıucı .. 
m1Ji a!Jil'er) şel:lind~lr d'eyim de \>u ıiü

ü~ kuvvctlead.lı.ir. ş 

AnJraAda Arsl..._ annlM•._ 

...- mterc air daha bir ,oı. epitpa -
iJc ... Jgırln, anrtlar !ıııJanmakıt-.. Btt f 

(2) GıyaaiWdiaı 14.cwd il Aeai•n 

ııcJçı•frileıiain .- bitki-darla ı • -
d ır. Mesud, C9Wll ~zım&ll, ......, 
..._. lrfrıtan lıabnı İzzediılin KeyU. 

eo4iiwtı iciler ve' fleplinin u.rüııde ban· vfis n nin !laPJçesaraycfa öliimirı l:a 

• 
le 
şi 

K 
o 

A 

• 

G 

• 
b 
.. 

1 
1 

. Y 

kalada çeldpeaidir. sonra bir kadın yüzünden Bcrllaiıııa• 
1931 1.ıhada '•Utcrcde eWui~ iPili fi Menkü Timur'la bozuşanılr ....,_ 

timdi Fransada da bankalar kesin bir IUilımıetldi• Kiynıen ile 1ııardu 
~ lııılran 9"tli1CJ' ve hiild1met ırımdan kalkarak Sinoba gcJmit ve 

f,una boyun eğrli. tadan tra.na ıcsmitti. (1280) 1lıll.aa 
:tlatti hükümet, bir ara duruksama baka bu prensi iyilikle kabul etti w 

aiieterince, FraNa bankası hemen ültü· '9lc..- IJI' !1 km ıonra btllefl ~ 
OMIW• 6,.ayıventi. Bumm tiz~ ınN Tririiılilr 1282 tte .. 6ğu Anedolu 
Jıiikimet bon ,l-rJ"TT1tn tekrar iskonto e- dıaı i'.nincaa, Enmuna ft ~r. 
drJımme!İ i ıt r amsmda terasa dü· vm şıeJrirlcrini 1ksuıta .ercrd, 1,..au; 
tnt JrijJriimet de bu tatfmatomu dinle • ıyasüddin :se,tııuırn Dl le araJarın-
mulik edemedi. a tııölmiııJ*ii. DMıa sonra Arpn bamıt 

Bır saretle eankanın detrı "i oltfu. Hü- ıııyruğuyla Kej1ılwwwe11· lll Enincar>Ga 

Jrümct hemen işyarlara verdiği aytrk • öldiiıdilüıı" Mcs...l bütün A•doluya 
ı..r..n Jreaatiler JllllPb· Ote tarafta uım olmuştu. ,2a huiran li2113) ft· 
J~"11! pamhhfınr iwııfiımel içirt ah • lıı:at 11e..e 1ı1ywı ukmblaır ipıclıe arı-
na. eıttlbirfer i11e hiç lıir l\'Jft'tle cfeıT • cak Wıır ı.~ ıe• Kenyatla sa1tmll •-

geyi sağlamış değildir. mq ve NAH, ~· Mahmud tarafın-
ŞiııılMfi ÖZC'f tnınmlar ve so~Jer dau. ~ .wrmw bayrahfNşra. 

patronlen da lriitllmcriıı asmJ§' oldu • eriae ıesm Alodmiın Keykubad 3 
iu bu çığırdan gid:i)l'6ıfar ft bankwlar aoelik ..ıtı11..eın iıln so•ra 1301 de 

(Dünkü sayımızdan de.,,·am) 
a rTlara a na n k Ah"elva.n ( 16), 

Ahı Yaku (i94), Ahi Tu.,ra mescid-

lerı)le; Al ıelvan" Ye "!ahi ilerini 
sayabiliriz 

Bunlardan Ahi Y<Jkub, Ahi Tuğra 

ve YeJilahi adlıuma Anbnd~ öç u 

ram da vardı. Yu rarda sayılan anıtla· 

rın kitab !erinden başka, Ankaramıı 

eski mczarlıkıarında yapılac.a.k aıaıtır

malar da bize belki ah)~r llalrkmda ma

teriyel nrebilir. Bu huıu:sta-ki arat • 

tırmalarımızı henüz bitirmedigimizden 

9Özıi rleridcki yaz !anınıza bırakacağız. 

Bilindiği üzere (ahnill kurumu) 

13 üncü asrın oıtabnn&m baılqarü 

hemen bütün 14 üncii UU' si.vninc~ 

Aııad'ol1ı1da y.qıJnuşbr. Bu kurumun 

köklerini çağ ba1mnıncfan ~icretten son

ra 3-4 üncü asırlarda. bir ba1umdaıı 

Maveraünnehirde aramak lazım gel • 

awktU.is. Tiark dia taıiiliatk aem, 
lıııiteis~lc l1iıliıa türla .,..ınrlanam say

rısmı lranmll Fuad KipriiJiiıriin de 4fe-

Tir_,.... f df! M .,_ 
ihtimali •l•n Jdimbet 

diği gibi, o çağda Maveraünnebir ve 

~ ..... 1IİI ..... ...... 

•• 1 (pölllr' ........... ... 
,. .............. (3) 

B•Ww ......,__ ... ie ... a. 
ysa) ~ _ ...... ..,.. .. ... 

ku.ao Qaımli YetaieNMwle ilah • 

mudun utkularını anlatan müverrih 

(Atebt) (ölümU: 1306) .._ iiHniye • 

(1) , .............. ~ .... onfıın 1'ayYe '8J>llllk iıçill rrkştırıyor. imada iNiıil iDodı yer• .-..r 1s 
RerlıaMe Bay Lava! valrit çok ae~- lle9-' ~isilıliii orta ... la- mJ JizfBt iitd S. e. ~ıı liil~11 

ve .nnaı...M awı.-.a it .ı-u-ı.- .... .... ~ ht t fıeıDG1 lııryla • .,,,.,,,,11 .~ ınntplni) • 
pelr ~ darl.lr mw•ii Pi ...... diın•ıilti. '*9 J • lm dit IC&pu'We isi.Bili .,-ıu»a abiJeıt ili& IW cil.C Alı· 

ntl ... ı u t.ıbirle, kuçuk Asya ahil rinin 

k ndılerıne ( Ahiyeifityan) (&~nç kar

da~lar) aclını vermeleri arasındaki bağ· 

lrlrk da açılı:tır. Ahmed bi..o Mahmud 

~cnaki Din (Aybetülhakayik) inde 

Et ... nlya --- yiJaetimiMeKı 
tarilıi Ahi !jrff/nô11 tldımi 

(aı.i - aJli) kelimesinin, cömenf, yi • 

jW; (•kilik =alaiJiık) in cöımrdlik. eli 

~rkh): anmalarında kullanıldığını gör

mektcyia.. 

Ahiyrifityan talıirinde-JU fityan Jre . 

1iımeainin mifredi olan fct.U arabca 

~ Jijh, 4elikanlı, cömerd anlamJa

nm lrendiainde toplayan bir lle.liaııNir . 

ıu... 4ini taıiWIMte tiUtldaiııt ...... 

rm terıüae olal'M ..... t_.Drre tfa • 
,....., ellanomilt • dinsel ve 1ıatt! ııya

..ı bir li•tmı olan ahilik kurumu 14 

ilncü asırda Anadolunun her tarafında 

ve Wlh An.karada pek kuvwtlca • 

mİJM. Ulfiiıln bu aeldlde yayıJmuuua 

~A. YJf 

aeDeblerını, b ru da .AnadoJunnn bu 

yuzyılda.-.i sıyasal karışıklığında aramak 

cerekr."le ttdir. Bu yü.: yılda, AnadoJu

da hır çok ehirlerde ahi zaviyelerinin 

bulunduğunu gGt'mekteyiz. İlmi Batuta 

(1304 - 1318) Kayseri, Niror, Sıvat, La· 

dik, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Per

çin, Tire, Kastamonu ve SinGbta bu 

lunan ahilerden ve zaviyelerinden w 

örgutünden bahsetmektedir. (4) Har. 
putta da 607 tarihli bir kitabeyi taşı • 

'an küçük bir mtKid (Alıi Masa~ .. 

di) adıyle anılmaktadır. 

Alıilik kurumana ait kayaakla•dan 

en &ıemliai aPıiligin (ldab ve erkin) -

nmdan ~den Fütüvwtnamelerdir. 

Ankara ahilc.inin kısaca hayat terdi • 

melerini de taşıyan 13 metre uzunlu • 

iunda bir tomarın Ahi Şcrdeddisı ca

miinde 1aklandığını ve bir aralık (Ta

rihi Osmani) komisyonu tarafından ts. 
tanbula götürtülf'rek araştırmalardan 

sonra tekrar geri yollandığını Ahmed 

Tevhid (Ankara ahileri) adlı yuıa&Dda 

bildiriyona da Mı temar buıiıı IMJdH· 

da yoktur. Yalnıs myın bilp Ham 8-

tem "" temara daJ8Urak ataiMf•ki J~

M~ taWoy1t cfim1~r. (5) 

Bu tomarda Ankara Ahilerinin en 

nüfuzlu çağının mümessili olan Ahi HU· 

ameddin haklmıda arabca olanılr: (6) 
(O fütüvvet ve nıürilvvct ab!W, ta • 
merdükte, :rititükte, zitbdi takva ve 
fakirleri doyv~a maruf idi. 09.; 

yrbuı phenmtla lldti. 72 yd 1atadr • 

Künyesi rumcada (büyük) anlamına 
relen (•imdi) idi.) (7) 

llulldtli11 11. ARDIÇ ------
(<f.) B.ıa..: IAıli • .,.,., Ş•ril paşa 

tercün»ai cild: 1, S. 312 • 3# SfleUtl 

AM ..... .....,. l'OJWfft d'ib• B•ou· 
ıü To-: il.~ Hl> • Jfl Pawlı iM 

(S)Balil aı... Aab'a alliJuiae ah 
iki ..nu. s. Jll.. 

(6) lbid. 

0) Bu al•tlf, bu,-üa ıarihe .tarı~ 
""f olan ttf'nd; tabirinin JJ t1ncD asır 
sonluın.ı doğru tüdıJer arasına yenı 
6.ir&ıdN .,.,,._ gö.tf'rıani dolayı • 
ap/e "4 ~IJlmJillir 

1 il 
t 

mellen prdip yanht yoldan tiiıtmeli _... stala ._. • 119fol ili ....U. f JNJ • p,,.;s.,.. fUİılJİ. ...,..,. , 

.. 
........._. ...,. ... , ... .ıpi ayıe.iı ..ı • , d' J.IJ d" 

l§i dab kitii- sötihw~ r- -r A' :ı ,ıll. •ııladılılarını bıl ırm ,.er ır. f'tbb J " id r - - • •• ... en n ro;men Ç&e;ına ı bloklarla di1feaau. avl•ıu 

:'i~~------~~~~~.:..~~~~~~~--:-~=-~~~:::-:= ~~~--------------.;...------~ 111!!'! 2 &S • 

'I!!:::± Te(rika: t dan kavrulmuş eller çıkıyordu. Bu gibi a- Y?rclu .. Bu oyun O,le hın ·verici bir şeydi yapıldığı Madlen kiliseai, bir amr kadar ön-
VLIJS-un romanı: '-•?arda '"~'-an kan 11t1B ilf&dar, tal>a· iri LeT1B, resmif bir ganlenpartide hüküm- ce, baka kur .r.. ;1 kilisedeki~ yerine Jraymak üzere soyartar der!ere göstenlmesi lazım geleyen saygıya tı. as~ ohnalr tehlikesini atlatmı19 • 
Levis ve lren 

Yazan : Pol MORAN 
. . N--·'": JıAYDAR 

TiUlıpye ~-· -

BİRİNCİ aöLOM 
1 

l..evis - ()n bef • dedi. 
Samb petdcri, ba)amk bir haft ft' 

aonunda ~ Atlas okyanoswıdan gelecek 
bo ' • lanb. Bun1an l yağmurlar haber vcnyor . .. .. 
Yalanlamış olmak için, ıabaahleyıa ıök Y• 
aiinde tek bulut yokt\1. Pari& ç~lan aoa-
hahara uypn olmak*- ~~=~-:: 
Yani yapnldarnı unları yem k • 
dugu halde ba işe tekrar başlamak ~e ~ 
YC>rdu. 

Le . h '~fına "sözümün kuluyum,, 
vıs, er ıca tin sivri sa. 

diye başhy.m yanındaki genera 
blmdaıı sonra ilk &ördiiğii bir çatalsak~la 
bakarak - on beş on beş daha otuz • dedı. 

Tatil ~aden'>'ri bD ilk craw ala-
)tl idi; ..L biç Jairowai• ,,_.mp Iwllllr 
mağa vakti olmamıştı. Ya rat.ıamun be
yaz btı yaa)Jfdanndan giinq~ yaınııq 
Yanaklar n beys lcoftukJar içinden de rüzglr· 

ve kurdeleli çelenJllai,. - lahii çiçekl~d~ sporu üstün tutan bir takım ~ iki L 
örülme bütun ba aeftcri - birer Diret" JÇCll biıikl•im reverw yaJ>lllakla beraber. in evis şuraokta, tabutun içinde, kalın ve 
...... --. kadem w ogaanan 11«8' baha sakalım da besaplarma geçinnegi u- vırc• bir beyar sakalm uzayıp durmakta 
man nağmeleri perdelere, kubbelere çarpa nutmadıklarma dikkat etmişti. Gözlui alı- olduğunu birden bire hatırlayarak: 
rak anlardan da _ riiqtrfa kesile kesile • S?k bazi şampiyGnJar, görünüp halalına, - Kunduz ve parti, dedi. 
sokağa kadar ~liywdu.. Oliisüin kJZJ1 frak- baş~ başa tırqlı blababklar arapncla hi- ÖliHerin tabutlarmcla yüzleri açık yat· 
lı, silindir şapkalı hizmetçileri törenin ha~· ~ ınamlmaz bir luala partiler kazamyadar- b1darı bazı memleketlerde olsaydı Leviı'in 
metine haşmet katıyorlardı. Ağızlarında ~ış dt.. partiyi parlak bir surette kazanmıı olduğu. 
mMEUDl.Jll kokusunu ve zihinlerinde de ol nu kim inkar edebilirdi? 
•wmit M••• 0 zevkini duyarak, böyle er- . _Yanan mumların. yönetim karubı üyeJ. O &iin cenazesi kaldmlan M. Vande-
kcndm, bir araya gelmiş olan bu erkek .. ve ~ının ve Franko - a&iken sosyetesi kiçik mank 1mpitalin artmaiyle saydan da boş 
katfm tapfa9bsmm keyfini ea küçü.k bir ~3- ıfJarlarmm saygı göstndikleri •ailam ,.. yen çoialan fınansal sosyetelerin cephesi. 
nün, en ufak bir tahi,.ari.ztiğill bQıabi\e Jllh ve sıhatli mir.sılar kendilerini agya n~ birer SÜS gibi takılı. pahalı ve günü geç-
ceği besbelli idi lapıp koyuvermişterdi. YHI makinelerinin mı~ ad~Iardan biri idi. Bunlar bu sosyete· 

çıtırdadıkları hu saatte iş adamları boflukla ler~ akaıyonlarını ~ağa yazılanlann göz-
- Kırk karşılaşmış olmatarmdan dolayı şaşkın ve len _&ilinden yılda bır kere geçirilir ve iler· 
Bu. o yaz İngilteıede yapdmağa b~ş~ sırtların ıpapa5ın bulundugu dip tarafa dö- lem!' yaşları da - kim bilir neden r - onları 

yan ve "beaYer., , ia.mchu denilen yenı bır nen. içlerinin skıntıtuu kilisedekilere bıyık ~ yerde rahatlandırır. Bunlar ôyle 
spordu ki ingilizlik meraklısı bir fransız 0 • altmdan gülmekte gidermeğe çalışan cemi· ınsanlardır ki Hindistan kumpanyasının 
lan Levis tarafından Franııaya solmbml~tu et adamlan da Jriiskündüler. Fakat her şe" tu.zlukla~mdan kolleksiyon yapar, Eneid'i 
Bir cemiyet oyunu. Bir sakala rastlandık· gerektiği gibi sürüp gidıyordu. Hissolumı- ezbe~e bılirler, ömürlerinde bir poliçe gbr-
ça. iU Akal ıörültfiifrçe hemen tumnvaf:ır vordu ki tanrının dilediği ıaatte, burjn•a ~emiflerdir, öğünmeleri ve hırslan eşsbı:-
bllfbYorda. On bej, otuz,. kırk. ve bö:Y1~ !tervetin•n ooemH fn'Trahm yıllık kir hisse dır. Humr hakin alırken benizleri sararır ve 
Parti ya-'-- oluyordu. Sayılar tenıstek- leri o·ıu·· • k d ·· -ı ·· · (" b:-ı P"·"'m'l nunasasm an gunı tusuzce. t· weri dıtarıya, yalnız ~ığlarmı düsünen, 
trı'bi idi. Bu oyunda kazanmak kin Jüzt:Knu nans yönetgesı"nm· dı"kkati"nı' ve --..a...-•--n ·· ı .... · 
... -s ıuııııuwwı1n goaKTı yaşlı vahud üretimin verimsiz me· 
kadar' sakalı yani aakalh adam ilk önce g.ö- inneniıpıi kendi üzable çekmeden - hak ı · 

n me. ttmi emerek uyuyan c:ocuklar gibi gös-
riilmiş olmalı idi. BeT }'ftde, bttyük ote er- sahiplerinin ceolmne tayıvennekte idi. Ak· tenrler. 
de, lokantalar 1 ;ıt ~ unduz ovnam· la t;~l 1'l e u bugünkü törenin (Sonu var) 
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SAYIFA 6 

Hozatla Seyyar Jandarma Piyade 
alayı Komutanlığından: 

1 - Alay ihtiyacı için (36,000) lira tahmin bedelli (365,000) 
kilo ekmek ve (W,000) lira tahmin bedelli ( 500,000) kilo arpa ve 
(25,000) lira tahmin bedelli (500,000) saman kapalı zarf us.u. 
!ile eksiltmeye konulmuş.tur. 

2 - Eksiltmee 21 - 8 - 1935 çarşamba günil saat onda Ho. 
Latta seyyar alay karargahı dairesindeki komisyonQ yaprla
caktır. 

3 - Şartnameler parasız Hozatta seyyar alay dairesindeki ko· 
misyondan vedlecektir. 

· · 4 - Muvakkat teminat, ekmeğin (2737,5) lira. arpanın (2250) 
ve samanın (1875) liradır. 

5 - İstekliler (2490) sayılr kanun hilkümlerine göre vesika 
ibraz edeceklerdir. 

6 - Teklif mektupları 21 - 8 - 1935 çarşamba günü saat 
dokuza kadar Hozatta seyyar jandarma satm alma komisyonuna 
verilecektir. (2032) l-3337 

lstanhul sıhhi müesseselerarttırma 
eksiltme komisyonundan: 

' 

Akliye ve asabiye hastanesine 
Çocuk hastanesine 
Kuduz tedavi müessesesine 
Tıb talebe yurduna 
Haydarpaşa emraZI sariye has. 
Haydarpaşa nilinune hastanesine 
Heybeliada sanatoryomuna 

Tahmin Muvak .cat 

Azı Çoğu fiatı temit tatı 
ton ton Lira Lira 
500 600 24 1(80 
200 300 24 '140 
55 75 24 135 

100 150 24 270 
40 50 24 90 
250 400 24 720 

150 250 24 450 

1295 1825 3285 
Yukarda yazılı sıhhi müesseselerin 1935 mali yılı kok 

kömürü ihtiyaçları kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
1 - Mikdar, tahmini fiat ve muvakkat garantileri hiza

larında gösterilmiştir. 
2 - İşbu müesseselerin ayrı ayn ihtiyaçtan için de 

teklif yapılabilir. 
3 - Eksiltme 21 ağustos 935 çarşamba günii saat 15 

de İstanbulda Cağaloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasrn· 
daki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 219 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesi· 
kasiyle 2490 sayılr kanunda yazılr belgelerini ve muvak • 
kat garanti makbuz veya banka mektuplarım ve usulü 
dairesindeki teklif mektuplarım havi zarflarını yukarda 
yazılr eksiltme saatmden bir saat önceye kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri. ( 4486) 1-3346 

Ankara Şarbaylığından: 
Belediye sıhhat işlerine eczayi tıbbiye satın alınacaktır. İstekli· 

lerin 27.8.935 salı gilnü saat 11 de komisyo,na gelmeleri. Muhammen 
bedel 970 lira 80 kuruştur. Muvakkat teminatı 70 liradır. (2102) 

1-3429 
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~ Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı ~ 

i Sümer Bank ! 

ULUS 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Sün .. er Bank 
Umum Müdürlüğünden: 

L - İzmit kağıt fabrikası su alma ve temizleme te· 
sisat ve inşaatı vahidi fiat esasiyle eksiltmeye çıka . 
nlmıştır. 

Tahmin edilen bedeli 118.609 lira 49 kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Fenni şartname, 
d - Hususi şartname, 
e - Metraj ve keşif hulasa cedveli, 
f - Projeler. 
İstiyenler bu evrakı 600 kuruş mukabilinde Sümer 

Bank Ankara şubesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 28 ağustos 1935 çarşamba günü saat 

16,30 d~ Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer 
Bank merkezinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7181 

lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi isleri muvaf. 
fakiyetle yapmıs olduğunu vesaikle isbat etmesi la
zımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve sa· 
attan bir saat evetine kadar münakasa komisyonuna 
makbuz mukabilin.de verilir. Posta ile gönderilecek 
mektupların ihale saatından bir saat eveline kadar gel· 
miş ve zarfın kanuni sekilde kapatılmış ôlmasr lazım 
chr. 1- 3473 

Ankara cezaevi müdürlü!!iinden: 
Ankara ceza evinin 1. 8. 935 tarihinden 31. 5. 936 sonuna kadar 

beheri (960) gram itibariyle on aylık (316800) kilo ikinci nevi 
ekmek bugünkü rayici belediyeye göre (28,512) lira bedeli mu • 
hammenesiyle 1 ağustos 935 tarihinden itibaren (20) gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş olup şartnamenin doku
zuncu maddesi mucibince her on beş günde tediyesi meşrut olan 
ekmek bedelinin mahalli belediyesinden alınacak halihazır rayiç 
üzerinden teklif ve kabul olunan tenzilata göre tediye edilecektir. 
Taliplerin bedeli muhammenenin yüzde 7 ,S nisbetinde banka mek· 
tuplarmr kanunu mahsusundaki sarahat veçhile teklifnameye lefe· 
derek yevmi ihale olan 20 ağustos 935 tarih sah günU saat (15) de 
Ankara Cumuriyet Müddeiumumiliğinde müteşekkil komisyona 
vermeleri laznndıt. İhale glinil saat on beşten sonra verilecek tek· 
lifnameler kabul edilmiyecektir. Birinci nevi ekmek çıkaran fı -
rrnlarrn da bu münakasaya iştirak etmeleri içirt Ankara belediye· 
sinden müsaade alınmıştır. Yalnız hapishaneye münhasır olmak 
üzer~ birinci ekmek çıkaran fmnlar ayrıca ikinci nevi ekmek çı -
karacaklardır. Şartnameyi g8rmek ve fazla izahat almak isti· 
yenlerin Cebecide ceza ev; mUdllrlüğline müracaatları ilan 
olunur. (2047) 1- 3400 
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~:Ankara Elektrilc Sosyetesinden: ~ 
Gayet acele tadilit işlerinden ötürü Cebeci 

bölge sine giden yüksek tevettür hattının 16 ıı
ğu~to s 1935 cuma günü sabah saat 5 den 8 e ka
dar ~ereyansız kalaacğmı bildiririz. 1-3528 

il Umum Müdürlüğünden: i , Başvekfilet İstatistik Umum 
§ 1 - Konya Ereğlisindeki bez fabrikaın, hastane, ~ Müdürlüğünden: 
ememur ve iıçi .evleri inşaata vahidi fiat esasiyle .ek - SlE 
eıiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 112.585,2SE: 
~~~ ~ 
E 2 - Bu ite ait evrak tonlardır: ::: 
5 a) Eksiltme tartnamesi EE 
~ b) Mukavele projesi ~ 
§ c) Fenni ıartname =: 
5 d) Hususi fartname 5§ 
E e) Metraj ve keşif hulasa cedveli ~ 
E f) Projeler S5 
5 lstiyenler bu evrakı 565 kuruş mukabilinde Sümer 5 
:E Bank Ankara tubesinden alabilirler. § 
~ 3 - Eksiltme 23 ağustos 1935 cuma günü ıaat § 
5 16,5 da Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer §S 
5§ Bank merkezindeki komisyonda yapılacaktır. E§ 
5 4 - Eksilbne kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. ;;;; 
5 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6878 =: 
$§lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi iıle.ri muvaf-~ 
E fakyetle yapmıt olduğunu vesaikle ishat etmesi la · 5 
~~k 5 
E 6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve § 
5 aaattan bir saat eveline kadar münakasa komisyonuna 5 
5 verilebilir. Posta ile gönderilecek ınektuplarm niha - 2 
§ yet ihale saatmdan bir saat evetine kadar gelmit ve § e zarfın kanuni ~ekilde kapatılmıf olması 18.zmıd~r. 5 
5 / 1-3389 = 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Sıvas nümune hastanesi için 100 ton kok kömürü kapalı zarf 
usulüyle satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 2900 liradır, Şart· 

namesini görmek ve almak için Veıkalet içtimai muavenet umum 
müdürlüğüne müracaat edilecektir. Eksiltme 29. 8. 1935 perşemlıe 
glinü saat 14 de işbu dairede komisyonca yapılacaktır. Muvakkat 
teminat mikdarı 217,5 1ir.ad1r, İ<>k klilerin bu mikdar teminatı vak· 
tında vezneye yatırmış ve ma.kbui6larını teklif mektuplariyle· bir
likte eksiltme T.amanrndan bit- saat önce ıkomisyonıı verm.lc; olma -
hırı la'.1'.ınıdır. (2172 ı 1- 3SlS 

l - İstatistik mekteplerinde istatistik tahsil ederek diploma 
almak ve avdetlerinde memurlar kanununun 64 üncü maddesiyle 
İstatistik umum müdürlliğü teşkilatına dair 2203 numaralı kanu· 
nun muvakkat 2 inci maddesi hükmüne tevfikan istatistik umum 
müdürlüğünde istihdam edilmek Uzere 2 • 3 sene müddetle Avru· 
pa veya Amerikaya iki kişi tahsile gönderilecektir. Tahsile gide • 
ceklerin Maarif Vekaletince tanınan bir yüksek mektepten mez"un 
olması şarttır. 

2 - İmtihanda muvaffak olanlardan hangisinin hangi memle • 
kete gönderileceğini tayin hususu ve tahsil müddetinin tesbitl 
umum müdürlüğe aittir, 

3 - Taliplerin yaşları 20 den az ve 35 den fazla olmıyacaktır. 
4 - Taliplerin herhangi bir devlet dairesine karşı bir hizmeti 

mecburiye taahhüdü olmaması şarttır. 
5 - Tat.ipler hizmeti askeriyele.rini ifa ederek askerlikle ilişik· 

leri olmadığını müsbit evrak ibraz edecekler veya askerlik hizme
tinden müeccel bulundukları nüfus tezkerelerinde kayıd ve tasdık 
edilmiş bulunacaktır. 

6 - Talipler arasında müsalbaka Ankarada İstatistik Umum 
müdürlüğünde ve tstanbuuda kültür direktörlüğü makamında aşa .. 
ğıda yazılı ilim zümrelerinden tahriri olarak imtihan yapılacaktrr. 

A) Riyaziye, (hesab ve cebir) 
B) İktısad. (umumi malCimat) 
C) İlmi malı, (umumi maltimat; 
Ç) Umumt coğrafya 
O) Lisan, (talibin arzusuna göre franı;czca, İtalyanca veya in· 

gilizceden tercüme ve tahrir). 
7 -İmtihanlar eylUllin 24 üncü son günü sabahleyin yapılacaktır. 
8 - Taliplerin aşağıdaki vesikalarla bizzat ve yahut resmi mek· 

tupla 23 eylül akşamma kadar Umum müdürlüğe müracaat etme · 
leri lazımdır. 

A) Nüfus tezkeresi, 
B) Yüksek mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi. 

C) Ahvali sıhhiyelerinin müsaid bulunduğu ve tahsile mani bir 
güna malftliyeti olmadığı hakkında resmi bir hastane heye· 
ti sıhhiyesince verilmiş rapor. 

Ç) Muhtasar tcrcümei hal varakası, hüsnühal varakası. 
D) İki adet vesika fotoğrafı.ı _ · 

g - J3u vesaiki imtihan gününe kadar daireye tevdi cdemiyen-
ler imtihana kabul olunamıyacaklardır. (2097) 1-3502 

Hariciye V ~kal~tiı~d~n:-
9 giındenberi vazıfe"si ba~ına gelruiye•~ ve ikametgahında da 

bulunamryan şifre memurlarından Hayr •(1 iın Fuad i~i gün zar · 
frnda işinin başına gelmediği ta!ut"rde hı' '' • 1 l. .-.j ~· ıam"I"' 
yapılacağı ilan otunur. (217S' 

15 AGUSTOS 1935 PERŞEMB 

Mimar, mühendis ve fabrika re~imhanelerine 

Genç Türk R a p i d .... ı. ki.ğıdları 
Piyasaya çıkmıştır. Bütün kırtasiyecilerden arayını..: 

Toptan satış yeri: İstanbul havuzlu han No. 25, 

Ankara toptan satış yeri: Genç Türk. 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Kütahya Valiliğiiı den: 
l - Eksiltmeye konulan ış: (Kütahya istasyon caddesinin 

o+ooo - 1 +038 arasındaki kısmının 22 metre genişliğinde bulvar 
halinde yapılması için Jizım gelen bordür, trotuvar, parke, kanivo 
ve iki adet menfez inşaatıdır,) 

Bunların mecmuunun keşif bedeli (26757) lira 27 ku.çuştur. 
2 - R .. ·se ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - · ı ltıne şartnamesi 
B - l\ıı ukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D -Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni ;ıartnaın 
E - Hususi şartname 
F - Keşif huUisasr cetveli _ 
G - Projeler 
3 - Eksiltme 20. 8. 935 tari!Ji~de salı günü saat 15 de Kütahya 

Hususi Muhasebe binası içinde daimi encümen odasında yapıla~ 
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı ı:arf uıuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (2006) lira dört 

kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesika -
tarı haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıth bulunduğuna dair vesika 
B - İstekliler eksiltmeye girmezden bir hafta evel bu gibi in· 

şaat işlerinde ihtisas sahibi olduklarına ve yahut mesuliyeti fen • 
niyeyi kabul edecek mektep mezunu bir mUhendis veya fen mc• 
murunun daimi surette i.ş başında bulunacağının ve buna dair no
ter tarafından tasdikli taahhüdnamesini vilayet nafıa dairesine 
tasdik ettirecektir. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saattara 
bir saat evetine kadar Daimi Encümen reisliğine makbuz mukabi· 
linde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet '3 ilncü madder' · 
yazılı saata kadar gelıni!J olması ve dış zarfın mühilr mumu ir.: 
iyice kapatılmış olmasr lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. · 

7 - İkinci maddede gösterilen bu işe ait şartnameler proje ve 
sair evrakr Kütahya vilayeti nafıa dairesinde görülebilir. (2004) 

1 - 3294 

Bursa Türli Hava Kurumu Subesi 
' 

başkanlı~ndan: 
Bursada Hava Kurumuna ait Türkiyenin en modenı 

sinema ve tiyatro binası 1935 senesi eylülünün 6 mcı gü· 
nünden itibaren üç sene müddetle ve kapalı zarf usuliyla 
artırmaya çıkarılmıştır. Senelik muhammen kira bedeli 
6000 liradır. 

İhale 2 eyUil 935 pazartesi günü Bursa Hava Kurumu 
şubesinde saat 17 de yapılacaktır. 

Muvakkat teminat üç senelik kira bedelinin yüzde 7,5 
riisbetinden 1350 liradır. Teklif mektuplan ihale zama • 
nmdan bir saat evel Bursa Hava Kurumu şubesi başkanlı
ğına tevdi olunacaktır. 

Hususi ve umumi şartnameler Bursa, Ankara ve İstan~ 
bul Hava Kurumlan şubelerinde mevcuddur. İstekliler bu 
şubelere müracaat ederek şeraiti öğrenebilirler. 

Bursa Tayyare sinemasının bir salonu ile iki balkonu 
ve dokuz locası olup bin kiŞiliktir. Gerek salon ve gerekse 
balkonlar ile localar en lüks kadifelerden yapılmış çokra· 
hat koltuklar ile mefruştur. Sesli bir sinema makinesi, çok 
muntazam elektrik, kaİörifer ve su tesisatı, vantilatörler, 
aspiratörler ve projektörler ile mücehhezdir. Sinemanın 
iki mükemmel geniş fümövarlan olduğu gibi üst katta 
birisi camekanlar ile kapalı kışlık diğeri tras şeklinde 
yazlık nezareti f evkaladeyi haiz iki gazinosu da vardır. 
Gerek methaldeki ve gerekse iki taraftaki ve yukarı kat· 
taki holler çok geniş ve muntazamdır. 

Sahne gayet geniş ve dekor itibariyle çok zengindir. 
elhasıl bu sinemayı alacak kiracı hi~ bir hazırlık ve 

masraf vapmadan <1erha1 ise ha~lrvahilir. 1-3474 

Ankara heledive reisliği ilanları 

t LAN 

l - Mezbaha ve temizlik ameleleri için (272) takım elbise. 
(kasket) dahil (272) çift postal açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Elbisenin muhammen bedeli (2176) ve postalların (1337-
20) ki ceman (3563.20) liradır, 

3 - İhale 15.8.1935 perşembe gtinll saat onda levazım direktör· 
tllk odasında mUteşekkU komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (267.44) liradır. 
5 - Elbiseler ve postallar ayrı ayrı olmak Uzere istekli çıktığı 

takdirde ihale bu veçbile yapclacaktcr. Teminatın ihale ıaatinden 
evci belediye veznesine teslim, ile mukabilinde alınacak makbuzla 
eksiltmeye ~rilecektir. (2022) 1-3310 

lLAN 

1 - Temizlik idaresine ait 916 ve 917 numaralı Fort kamyonla· 
n için tamirat ve malzeme tebdilatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Kamyonların malzeme ve tamir muhammen bedeli (550) 
liradır. • 

3 - İhale 15.8.1935 perşembe gllnU ~at on beşte levazıDl dı• 
rektörlük odasında mUteşekkil komisyon huzurunda vapılac&ktl1'· 

4 - Muvakkat teminat (41.25) Uradıt. . 
S - Teminat ihale saatinden evet belediye veznesine teal;"' 

ile mukabilinde almacak makbucli ebtltmeve ~irilecektir. (20Z ) 





SAYIFA 8 

Belediyeler Bankası bina proje 
müsal1akası 

Ankara' da yapılacak Belediyeler Bankası binası 
projesi 5 ağustos 1935 tarihinden 5 ilkteşrin 1935 ta
rihine kadar 2 ay miiddetle miisabakaya konulmuş
tur. 

Miisabakaya Tiirk ve ecnebi miihendis ve mimar
lar girebilirler. 

Müsabakada birinciliği kazanan 1.000, ikinciliği 

~azanan 800, iiçüncfülen beşinciye kadar da dörder 
yüz lira verilecktir. 

Müsabaka şartnanıeı;i ve vaziyet plim Ankarada 
belediyeler bankasından parasız alınır. Bu miiddet 
sonuna kadar projeler Ankarada belediyeler bankası· 
na teslim edilmiş ola<"aktır. Posta ve sair sebeplerle 
JeeCİkmeler hi~hir suretle kabul edifomez. "2011" 

1-3328 

Nafıa Vekaletinden: 
Madde 1 - Eksiltmeye konulan iş (Yenişehirde Nafıa Vekile

ti binasının ön ve arka tarafında bahçe tanzimi, ihata duvarları ve 
parmaklığı, arka tarafta bir adet havuz, asfalt yol, ve çimento karo. 
trotuvar in§asıdır. Bu İR§Utın keşif bedeli 16864 lira 2l K. tur. 

Madde 2 - Bu iııe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
a - Eksiltme §artnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Nafıa i,leri şeraiti umumiyesi 
d - Fenni şartname 
e - Keşif cetveli 
f - S adet proje ve tafsilat resimleri. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 84 kurus mukabilinde 'Na

,,. Vekaleti Levazım Mfidürlilğünden alabilirler. 
Madde 3 - Bu işe aid eksiltme: 20-8-935 salı günil saat ıs de 

Nafıa Vekileti Yapı i9lerl U. Miidürlüğiinde yaprlacaktır. 
Madde 4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
Madde 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1264 lira 82 

kuru§ muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekal~tince verilmiş fen
ni ehliyet vesikasını göstermesi lazımdır. 
. Madde 6 - Teklü mektupları: yukarda "3'' üncü maddede ya
sılı uatten bir saat evveli~e kadar Nafıa Vekaleti Yapı tııleri U. 
Kildilrlüğüne makbu mukabilinde teslim edilmiş bulunacaktır. 
POlta ile gönderilecek mıektuplann nihayet "3,, Uncti maddede ya
sılı auta kadar gelmlı olması ye dı, zarfın mühür mumu ile eyice 
kapatılmı§ bulunması lbımdrr. Postada olacak ııtecikmeleı- ka'-ul 
edilemez. (1964) 1-3236 

Gümrük Muhafaza f~nel 
Komutanh~ İstanbul sabn alma 

Komisyonundan: 
1 - Gümrük ,..afaza kıtaatı için 4000 çift Asker Fo

tini kapalı zarfla 214-935 çarşamba günü saat ıs de eksilt· 
meai yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan ibltan: 20,000 liradır. 
3 - Evsaf ve nfbunesi komisyonda4ır. Görülebilir ve 

alınır. 
4 - İstekliler ı. ifin % 7,5 tutan olan 1500 liralık vez

... Olekbuzu veya bcnta mektubunun teklif mektuplariyle 
Mrlikte saat 14 de llamiayona vermeleri. (4302/1922) 

1-3227 

Dosya dolabı yapbnlacak 
1 - BU.in genel direktörlüğiiace dokuz tane doıya ve kolkk-

liyon dolabı açık eksiltme ile r•tırılac:Mtır. · 
2 - Ekailtme 21 aığustoı günü saat ıs de vilayetler evindeki 

ıenel direktörlUk ebiltme komiayonuftda yapılacaktır. 
3 - Umulan bedel 72{> liradır. Bank mektubu veya aandık mak

bun olarak 54 lira ep.Q para yatırılacaktır. 
4 - Şartname ve resimler genel direktarlüktedir. 1- 3406 

Dokumahane Şubesine işlet~ 
Şefi alınacak 

Anupa memacat mekteplerinin birinden mezun Ye 
ea qağı üç sene mmta•man fabrikalarda dokuma itle -
rinde çahpaıf olmak filitbr. 

Talipler arasında almanca bilenler fabrikalarda batlı 
batma iıletme mühend~liii yapmıf ve iplikçiliii de tahsil 
etmit olanlar tercih Olunur. 

isteklilerin Ankua ve lstanbul Ziraat Bankalarında 
meva:t hizmet prtaameaini okuduktan sonra tahail dere
ceai, mektep tehadem•meai, timdiye kadar hizmet ettikle
ri yerlerden aldddari bolllel'Yisler ye nüfua kağıtlan auert
lerini ve tercümei h.lleriyle birlikte, nihayet 25 - 8 - 1935 
tarihine kadar Adua'da Ziraat Bankaaı Mensucat Fabri. 
baı Müdürlüğüne taahhütlü bir mektupla göndermeleri 
Yeya bizazt getirmeleri. (2113) 1-3454 

Türkiye Ziraat Baıılı asından: 

Sablık kalas 
Banbmızda mevaul bir mikdar direk Ye iakele kalan 

eablddır. ihalesi 28. 8. 935 aünü saat 11 de ppılacaktır. 
llti1ealerin mezkUr tarihe kadar kapalı zarfla tekliflerini 
•• Jirmi lira teminat akçesini levazım müdürlüjüne ver-
meleri. (2081) 1- 3402 

ULUS 

P. T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

1485 lira muhammen bedelli 1500 tekerlek seri siemens 
bandı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 27 ağustos 935 tarihinde Ankarada P. T. T. 
1!· ~· lüğü m~bayaat komisyonunda yapılacağından istek
lıle~ın bedelsLZ olan şartnameleri almak ic.in her gün ve 
e~sı~.tmeye girmek için de mezkur tarihe rastlayan "sah,, 
gunu saat 15 te şartnamede yazılı vesikaları ve 111,5 liralık 
muvakkat teminatlarını idare veznesine yatırarak alacak
ları makbuzu veya kanunen muteber teminat mektubunu 
hamilen komisyona müracaatları. (1711) 1-2931 

Etlik l\'lerkez Laburatuvarları 

Müdürlü~nden: 
~erkez Serom laboratuvarlarının evsatt zeriye odası ile serom 

be>:gır ahırı çatılarının tamiri ve betonla tadili acık eksiltme su· 
rettrle yaptırı~caktır. Keşif bedeli 4399 lira 20 kuruştur muvaık.kat 
tomınatı 33~ lıra olup banka teminat mektubu ve yahut bu mikdar 
par~n~n hazı~eye. yatırıldığına dair komisyona makbuz ibraz edil· 
melıdır. Bu ııe aıt şartnameler bedelsiz olarak laboratuvarlar mü
dürlüğünden verilir. Eksiltmeye ehliyeti fenniyeyi haiz ve Ticaret 
Odasında kayıtlı olan kimseler girebilirler. İsteklilerin 30. 8. 935 
tarihine düşen cuma günü saa.t 15 de Ziraat Vekaleti muhasebe 
müdürlüğünde toplanacak olan komisyona müracaatları. 

(2093) ı~ 3414 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin kremi 

Elli senelik bir mazive 
malik ve dünyanın her tara· 
fmdı takdir kuanmıı gU
ırellik kremidir. Cildinisin 
gthellik n tuelitinl dal· 
ma muhafaza eder. Balsa· 
min kt'emi memleketimizin 

kibar mehafilinde rağbet 

görmüı ciddi bir kremdir. 
Çilleri ve buruıukları iza
le ederek tene fevkallde 
bir cazibe bahşeder. Ruh· 
nllvaz kokuau ile ayrıca 

KtRALIK 
Yenişehir Selaniık caddesi ni

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

1-3427 
•ı ı ı: ıımaııııın 1111 ı 

Cebeci Hastamsi Operatörü 

Dr. TURGUT 
Hastalarını Adliye Sarayı 

kartrsında Hayati apartmanın· 
da her gün 15 den 19 za kadar 

kabule başJamııtrr. 

Kiralık Daire 
Yenişehirde ılöct biiy.ük oda 

hol, mutfak, banyo, elektri~ ha· 
vaguı ve her türlü konforu bari 
evin üıt katı kiralıılitır. 

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

1-3437 

Y MıitelLirde Loalf ""''daaı 
yakmaida koaforlu bet odalı ld· 

. rabk bir ey lttiyenler (1919) nu
maraya telefon edebilirler. 

1-3470 

ZAYt 

Aüarı İnkılab ilk o~lun • 
dan bu yıl aldrğmı phadetname
mi ka,t.ettiğimden yenisini ala
cağım. Eakiırin.in hükmü yoktur. 

Ankara İnkılab ilk oku· 
lundan mezun Turhan 

1 - 3519 

15 AGUSTOS 1935 PERŞEM.Bt:: 

1 
Devlet Demiryolları ve L:manları Umum 1 

Müdürlüğü ilanları 

l LAN 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 19742 
lira olan 32 kalem lastik malzeme 28. 8. 1935 çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satıa alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1480,65 liralrk muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe 
girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
teklifler ile aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisli • 
ğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parası% 

olarak Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde An 
karada malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. (2129) 

1 - 3467 

1 LAN 

15. 8. 1935 tarihinde ekıiltmeai yapılacajı ilin edil .. 
mit olan Balast iti tartname ve muka veleainin yeni prt • 
larla deiitmesi ve bir grup daha ilivesi dolayısiyle tehir 
ve ihaleıi 22 - 8 - 1935 arihine talik edilmiıtir. 

Evvelce alınan mukavele veprtnamelerinhükmü yoktur. 
Muhammen bedellerile mikclar ve vasıfları ve her grup 

için icap eden muvakkat teminat paraları awaitda ya7A1ı 
BALAST 22. 8. 935 perşembe günü saat 16 da kapalı zarf 
uauliyle ve dört grup olarak ayrı ayrı IZMIRDE Basmaha
nede Devlet demiryolları 7 inci itletme müfettiıliği bina • 
ımda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin aıağıda her grup yani grupa 
tetkil eden kısımların hizalarında gösterilen mikclarlarda 
muvakkat teminatları vermeleri ve kanunun tayin ettili 
vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite gir -
meğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ile 
ıartnameye uygun olarak her grup için ayrı ayrı teklif mele· 
tuplarmı aynı gün ve saat 15 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri liznndrr. 

Gnıpları tetkil e4ea kısrmlann mikdar ve vuıflarma 
göre muhammen bedelleri değiımeden her gruba ait teklif 
mektuplanncla grupu tetkil eden kısımlar için ayn ayn fi .. 
at verilmelidir. 

Bu bapta fazla izahat almak utiyenler 7 inci itletme 
yol batmüfettitliğine müracaat edebilirler. 

ite girecekler ıartname ve nıukavelenaaıeJi rol bu ml
fettitlifinden parasız alabilirler. (2115) 

Grup No. 

ı 

2 Afyon 
Hattı 

Mikdarr 

M3 

8000 
( 4000 
(l~ 

( 1500 
3 Bandır- ( 3600 

mahatb ( 1500 
( 3000 

4 " " 10000 

Muhammen Teminat 
bedeli Mikdarı 

Lka 

1040 
( 3400 
(l~ 

( .... 
( 3325 
( 21•. 
( 5200 

4000 

Lira IWlah 

780 Top~ : ıc.-
255 Ocak 
975 " 
IO'l T ... am· • kn n 
250 ,, • 
158 Ocak 

390 " 
300 Dere._n._.... 

tmftPlilara,Uk 

·==-· 1 -1431 

Ankara V a1:iliğinden: 
Bedeli ketfi (700) liradan ibaret bulunan nafıa lmblrm.dald 

(100) adet çadırın tamir edilmeai açık ebiltme,e konulmqtur. 
1 - Eksiltme 19. 8. 935 pazartesi ğ.lail..uat OD bette Yilayet ea-

cUmeni riyaaet odasında olacaktır. · 
. 2 - Muvakkat teminatı (52) lir• (50) kuruftUr. 
. 3 - btekliler ıeraitiöğrenmek ye tamir olunacak çadırları gir• 

mek için her gün vilayet ·nafıa mUdilrlUiüne müracaat edebilir • 
ler. (2071) 1- S40S. 

fÖhret kazanmıttır. Batu· 
min kıemi lratiyen nı.. 
maz. Teninizin lltif taze· 
liğinı, cildinizin cazip ta
ravetini ancak krem Balaa
min ile meydanı çıkarabi· 

lirııniz. Bir defa Balsamin 
kullanan batkı krem kul· 
lanamas. Tanılmıı itriyat 
mağazalan ile büyük ecza
nelerdt bulunur 

Bakteriyolog 

Dr. Ş. Atamanoğlu 
(Belsoğukluğu - Frengi) 

Hastalarını her gün ak -
ıam saat beş buçuktan sonra 
kabul erer. 

Eski Radyolarınızı yenileriyle 
Değiştirmek isterseniz 

Philipis,in ilioını bekleyiniz ••. 
Adres - Adliye sarayı 

karıı sırasında Altan ıokak, 
Çulhaoğlu apartımanı No. 1 

1 - 3520 

lmtiyu sahibi ve Bapmı 
hırriri Falih Rıfll ATAY 
Umuıiıt neıriyatı idare eden 
Yuı itleri MUdilrll Naeuhl 
BAYDAR 

Çankırı clddtsl clvırındı 
Uluı Bısımıvlndı NSı/mrş· 

tll. 

? 

1 SiNEMALAR 
f YENi ) BUGUN BU GECf' 

Tania Fedor - IYan Moajoukin 
tarafından temsil edilen 

KARNAVAL ÇOCUCU 
Fraiıızca sözlü 

BU GON BU GECE 

GARP CEPHESiNDE K.ANU 
HÜCUMLAR 

Büyük harp ve heyecan filmi 

Dünyanın en iyi maden sulanndan, mide, bağırsak, karaciğer hastalıklarına şif ası denenmiş olan KI2ILA Y KARAHİSAR MA· 
DEN SUYUnun Ankarada acenteliği Cihan Oteli telefon 1775 dir. 
Bu numarava telefon v ya hayat suyu satan her arabacıya tenbih edildili takdirde sandıkla ve onar ıitelik kasalarda dahi ev-

lerinize kadar nalr14'e pırw alınınaJaum gönclerlir. 1-'W# 


