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SIRA PORTEKlZ"lN MI? 

B. ·k· .. .. aJ· ans haber -
ır ı ı gun once, 

leri arasında okumu§ olacaksınız, 
Londra'daki Portekiz elçisi gaze -
telere bir diyevde bulunuyor bu -
nun ana çizgileri şunlardır: 

. . na va-t - Sömürgelerımız, a 
lanın ayrılmaz birer parçasıdır. 

2 - Bunları, satamayız. Flinank· 
b l Ö nek o aca 

•tınız aşka arına r k 
kadar iyidir, para ıukıntımız yo • 
tur. 

3 - s·· .. geleriınizi iyi yöne· 
. omur . r herkesle 

tiyoruz, bu yönetun tek 1 
•1 idir. 

boy ölçütebilecek ka~ar h~~~ıınız 
Buralardaki egemenhk 
•öz götürmez. l . 

Gazeteler, elçinin bu ıöz en 
niçin söylediğini de ay~ı~latıy:~ 
lar. Portekiz aömürgelerının, pad 
ile Almanya ve ltalya .. a~~sınBa 

l d .. ·· ··ımuftur. u Pay atılması ufunu b 
iki devlet batbata vererek cak unr 
dütünmüt değillerdi~: An tt.r;~ 
lardanberi sömürge ııteyen b lup 
ile Almanya'yı bir kolayı;• ~un
yabttırmak istiyenler var ırk.. so" 
1 · ·n Porte ı:ı • 
ar kimlerdir ve nıçı d' Yu 

mürgelerini dütünınütlebr ır. kta 
kartlri haber verilirken u no 

d "'ld" Ancak por-aydınlanmıf egt ır. . 1 iın-
tekizliler, yerinde bir . .e:ııf e 'Ken· 
diden ıeılerini yükseltıyo.~ a~. ge 
di öz malları sandıkları ao°!u

1 
r d • 

1 1 k bol para ven se e 
erden kartı ı . .. l"yor 

ed'kl uu SOY u -ayrılmak iıtelll 1 er d b' 
1 ,, .. .. .-..aer yönetmek e ız 
ar so~urr• d' r 
baıkaları kadar haklıyız,~ ıyo -
1 J. bir de ıömürgelerı paylaş-
ar ~z, akıl lar rnak imyealere bır ırsa on 

b• __., ..... hbfer bu1acafcfardır. An-
ır-r"- ..... h'b' 
k Portekiz'in sömürge sa ı ı en 

~ük ve en güçsüz bir ,.devl~t ol
duğunu hiç aöylemiyece~erdır. 

· lngilizler'e İtalyanlar' habet 
ü~erindeki k 'rtılıklı aytııma (mü
nakap) ve auşnıalariyle 1935 em
peryalizminin literatürünü yapı -
Yorlar· Fransa bu iki devlet ara -
sında bir kombinezon bulmak için 
çabalıy~r. Araııra Adisababa' dan, 
Yarı yalvaran, yarı da meydan 
okuyan ıeıler yükseliyor. Krrallar 
kıralı Cenevre' den alamadığı er · 
kinlik kararını timdi Paris'ten 
bekliyor. 

Cenevre'nin içinde ve dıtında 
olan milletlerae, gözlerini aahne -
ye dikmit' heyecanla i,in ıonunu 
bekliyorlar. 

Y .. .. .. bu çetin durumu eryuzunun 
aruına bir de Portekiz sömürge: 
l • k G · yıllarınkı erı arıtıyor. eçmıt 

gibi t 935 in ııyaaal literatürü ~e 
erkinliklerini koruyamayan Afrı -
ka ve Asya uluslarına, güçlü ol • 
maktan doğan bir hakla yapılan 
ıaldırı,ları anlatacaktır. 

Küçük· bir Avrupa devletinin 
sömürgelerini büyüklerin paylat · 
ma11 bu yılın belki yeni bir üslô · 

bu olacaktır. 
Paylatmaya Portekiz'den baı-

landmak istenilmesi, gücü en az 
•ömürgeli devletin Portekiz olma· 
ıındandır. Ondan biraz daha güç
lü olan sömürgeli küçük devlet -
ler vardrr. Bu üslGb yürürse 11ra 
onlara gelecek ve bu yürüyüf kim 
bilir nerede duracaktır. Her bü • 
yük güç, küçük gücü bastırarak 
sömürgeleri paylaıırsa sonunda 
bütün sömürgeler sayılı birkaç 
devlete bölünmüş olacaktır. Belki 
sömürgelerin kurtuluş güneşi d.e, 
artık çok titkin ve sayılı güçlerın 
aralarında kopacak çarpışmadan 
doğacaktır. 

KamilONAL 

yerden fışkıran şehir 

ANKARA 
B. Grüner devrinıi· 
mizden hayranlıkla 

bahsediyor 
İstanbul, 15 (A.A.) -~ Baraj 

. terinde büyük uzugu olan 
ve su ış K ·ıb 
1 

. •ti Dr Grüner, onya ı a -
svıçre · . .. k 

ag"' rısı üzerme 20 gun a-
yının Ç • l ek K 
dar önce ülkemıze g~ er 1 onyba-

't i• ve orada lazım ge en a-
ya gı m ,. k 'lk . ı·· dlerini yaptı tan sonra ı raJ e u .., . 1 
b 

. ait sözbagını ımza amışhr. ara.1a 
lsviçreli uzman, d~q akşam 
1 ketine dönmek uzere hare-

mem e d' . I .. .. k t' den önce ken ısıy e goruşen 
b ~ ;azarımıza, Türkiye hakkında
k:r duyuşlarını şöyle anlatmıştır: 

••-Memleketinize önce de gel-
. t'm Bu defa Konya'yı, Ereğ · 

mıt ı · h . . . .. 
liyi, Ankarayı ve şe rınkızı s:o

1 
r -

düm. Bir ulusun yaşama ve ı er-

i k hususundaki dölenini anla-
eme , .. k t 

k için Ankarayı gonne ye er. 
M:dern bir tehrin bu ~a~ar az va
kitte yerden fıtkırır gıbı yaratıl • 

bir harikadır. !fona benzer 
matı 1 ta B" "k b. rçok harika ar yara n uyu. 
Ş~finiz arsıulusal büyük bir ·~~ıı
yettir ki, bugün bütün dünya ıçm
de bulunduğu en sıkıntılı devre~c 
bile onun yarattığı tansıklarla ug· 
ra makta ve ona hayrandır. 
B:n de vücude getirilen büyük ve 
değeri ölçülmez eserle?.• .~ahıe11 
derin bir hayranlıkla gordum. İn· 
sanlık, tarihiğ türk ulusunu kut -

luyor. . . 
Memleketinizin en önemlı ış-

lerinden biri, beyaz kömür, yani, 
ıu meıeleaidir. Ben (Utnyanm her 
tarafında ve bilhassa sıcak mem· 
leektlerde, fspanya'da, Cezair'd;, 
Mısır'da büyük su meselelerile ug 
rattım. Bu uzuğumdan faydalan· 
mak için Konya ilbayı tarafından , ' 
yapılan çağrı üzerine Konya ya 
geldim ve. yaptırılacak.., bar~jlarm 
projelerinı hazırlamagı yuken -
dim. bu İf, memleket için ço~ b~ · 
ük faydalar sağlıyacak bir ıştır. 

y Batka su işlerile de uğraşma 
ğı çok arzu ederim. Çünkü au itle· 
ri, memleketin genlik ve bayındır
lığına en çok fay dası olan en 
önemli bir iştir .. Bugün başarılan 
i§lere bakarak, yapılan timen~.i · 
feı·lerinizi, yollarınızı görerek, vu
cude getirdiğiniz fabrikaları göz 
önünde tutarak, onlarla başb~a 
yürüyen ıu itinde..,~e bü~~k bır 
başarı gösterilecegıne kanıım.,, 

. 
Bulgaristanda Ro-
men düşmanlığı 
Bükref, 15 (A.A.) - Özel ay· 

tarımızdan: Romen gazeteleri. 
son zamanlarda Bulgaristan' da 
Dobriçe adı altında çabpn irre -
dantiıte örgütünün geçen hafta 
Romanya'ya kartı yapmış olduğu 
gösteriler dolayısiyle tiddetli ya -
zılar yazmaktadrrlar. 

Oniversul gazetesi, bu gösteri
lerin V arna' da Polonya kıralı La~ 
dislas adına dikilen anıtın açılma 
töreninden sonra yapıldığını kay· 
dederekı Bulgarlar tarafından 
Romanya'ya kartı gösterilen dü§
manca duyguların romenler üze. 
rinde çok fena bir etki bıraktıjını 
yazmaktadır. 

Adımız, autlımızdır 

} 11rd11 .ııul<tmu işfori bit) iiJ, bfr luzf" 
ilcrli) m. - llalm::istwı 11U'~<'lcsi hak· km la 
l'ari.~·,,~ ii(,;' df•ı •lt•tirı )lıımcllğr lwml§malnr 
b11gii11 sual 10.:IO <l<ı fıvm r~ IJış lşlt•ri Ru-
1'·tmlığuufo ba~lıyacrıl>tır. 

&llla&Z-

lfrr ) e r.it· 5 ku rn~ 
J 

Üçler yavaş yavaş 
konuşuyorlar 

C. H. P. 
Genvönkuı·ulu 

" 
Bütün umudlaı· B. Laval'iıı anlaştırma J 

kapasitesine bağlandı - egüs. Fransa 'e 1 
tııgiltere bizi paylaştırı11azlar, di,'or 

toplantısı 

lstanbul, 15 (A.A.) - Bildi -
riğ: C. H. P. Geoyönkurulu bugün 
uat 14 te lstanbul ilyönkurul ku
rağmda beHi toplantııım yaptı v., 
parti işleri tizerinde görütülerde 
bulunarak kararlar verdi. 

, 

---·---
B. Lt) el (::orc y~ni bir 
hüliiİmct isti yor 
Londra, ıı; 

l (A. A .) - Bay 
l Loy d Corç itÇi 

birliklerinin ulu 
sal kulübünde 
veı·diği bir söy
levde hüküme -

d ı ş sıyasa11m 

ıiddetle tenkid 

BB. A.loi i. Lava! ve E<leıı bir artt<fa. 
1 etmit ve bugün-

kü durumun ye
ni bir hükümf!t 
ve yeni bir par
lamento istediğ; 
ni söylemİftİr. 

Paris, 15 (A.A.) - Gazeteler, 
Paris görütmelerinin oldukça dur
gun bir hava içinde geçecegini &Öy· 

lemekle beraber, basının genel gÖ· 
rüşü iyidir. 

Zaten basın, en büyük umudunu 
8. La;val'm görü1111e iş.lerindeki 
kapasitesine "-tlannştır. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 
« - İtalya ve lngiltere'nin gö

rüfleri arasındaki ayrılık ve B. La· 
val'ın uzlattırıcılık ödevi ne ka
dar zor olursa olsun, gene umud 
verici bir nokta vardır ki, o da, 
devletlerin harbı önlemek hususun
daki birge istekleridir .» 

Pöti Pariziyen'in bafyazarı, B. 
Mussolini ile yaptığı bir görütme
den sonra, onun sözlerini gezeteye 
geçirmemekle beraber, ltalyan -Ha 
beş meselesind.en bahsederek ka
ramsar söylentılere kartı, barba 
.. nge olmak hususunda lngiltere-o . 
nin tedbirlerı ııyaı~sına, Muao • 
lini'nin zekismdakı denkliğe ve 
8. Laval'ın inand~.rma. hususunda
ki kapasitesine guvenı olduğunu 

yazmaktadır· . . . . 
Lö jurnal, ıngtlızlerın yeni Ö· 

nergelerde bulunacaklarını taau. 
tadığını aöyliyor ve «Maten» de 
aşağı yukarı ayni fikirde bulunu-

yor. 
Lö jurnal diyor ki : 
B. Eden'in Roma'da yaptığı 

önergelerin sonuçsuzluğa uğrama. 
sından sonra İngiltere vaktından 
önce açılnııyacaktır. 

Diğer taraftan, B. Eden, 8. La
val'ın harbe engel olmak için im. 
kan nisbetinde herşeyi yapmağa 
dölenınit olduğunu anlamıştır. 

"Eko dö Pari,, fazla akımaar 
görünmekte ve: . . 

•' Şayed B. Alom, B. Eden gi-__ __. ... 

bi toptan iıteklerde bulunacak o -
lursa, konferansın sonu hakkın -
daki umud pek azalacaktır.,, 

(Sonu 2. ci saytfada) 

B. Loyd Cora 

~~~-----------···------------~~ 

Yurdumuzuıı sulanma işi 
Türlü yerlerdeki kanal ve barajlar mil

yonlarca dönüm toprağı sulayacaktır 
l1ayındırlık Bakanlığı taralın· 

elan onarılan ve yeniden yapılan 
kanallal' üzerinde bir inceleme 
yapmak üzere illere gönderilen 
bakanlık aular genel direktörü B. 
Süleyman Alıyüz bir arlıaclOfımt-

Ova kısmındaki bu durumun 
önüne geçilmek üzere 1929 sene • 
sinde gereken yeğritim üıtenciye 
verilmiıti. Bugün türlü tarzlarda 
yapılan kanallarla ovada olma•ı 
ihtimali olan taımalarm önüne ,,.. 

.-ıaralyads .. Krrkgöz" ürı prnaronşı kaynakları 

za gezisi hakkında şunları söyle - çilmiş Nilüfer deresinin ıetirmek-
mİ§tİr: te olduğu teressübatrn durdunıl • 

- Buraa ovası ötedenberi NilüfEr ması için mihrablı teressübat ha. 
deresinin taşmau dolayııiyle za - vuzu ve rekülatörü yaptırılmıştır. 
rar görmektedir. Buna Deliçay, Bundan başka da ovanın sulan _ 
Kaplıkaya, Gök derelerin getir ması için d e Gölbaşı bendi yaptı • 
mekte oldukları kum ve çakıllar rılarak IS milyon metre mikabı 
da katılınca pek çok arazi verim suyun toplanması sağlanmııtır. 
kaoasitesini lnıvbetrqektedir. (Sonu S inci savı/ada) 

Burna• rgrt!ti bendlerden birt, yuctırrl mazaım iJnce 
lfleooeres'ten taşan sıılı1r tarlala rı P>asıırkcn 



Avrupanın geçirdiği 
tehlike 

Avrupanm önemli bir tehlike 
geçirdiğini, birkaç zamandır avru
palı yazarlar ileri sflrmekten çekin. 
miyorlar. Hem de bunun için ko. 
caman kitaplar kaleme alıyorlar. 
(1) "Asyadan 6elnı yeni tehdit,, 
adlı kitabında lransrz yazarı Sieg· 
lrid, bu tehlikenin ne olduğunu ve 
neden ileri geldiğini pek güzel an
latmaktadır: 

" .. On doku.uncu Mırda Avrupa nıc
deniyeti en yüksek doruğuna '9al'ml§tı 
A.nıpa, o zaman biltUn kıtalann kıralı 
idi. Beyaz adama, büdin dünya üze
rinde bir koloa pbi Mlahyordu. O. 
kendi dileklerini ve buyrUklarını hem 
Afrikada, hem de Asyada yaptırıyordu, 
O, dUnyanın en z.en.gin topraklarına göç
menler yolluyor ,orayı bir IÖmUrge ha· 
line getiriyordu. Kendi oturmıyacagı 

yerlerin de madenlerlni ve blitün zen
pnıiklerifti, ham maddelerim, istedigi 
gibi, sömürilyordu • ., 

işini böylece tıkırına koyan 
Avrupa, zenginleımelı ~aresini, 
gene Sieglried'in itirafına göre 
~yle bulmuştu: 

" ... Öteki kıtaların bütün rollen, 
Kobdenit teoııiaine göre Avrupaya haıu 
madde ,anctennekti. Avrupa bunları ya
pılmıt bir llale getirip gene onlara sa
bJordu. Bu durumdan Avrupa çofay O· 

ı.ra1r asıflanıyordu ... 

Bunu. yapan Avrupa idi lalıaı 
buııa y4neten büyiilı merkez, ln-
6iltere idi. İ§te bunun içindir ki 
bütln on dokuzuncu yüyılın Av. 
tupa medeniyetine, Uıgilis linaılS 
ve 3iJah hegemonyası altında •e
li§mi§ "Avrupa emperyalizmi,,•· 
dını verebiliriz. Genel savq, bu 
emperyalizmde lngilterenin, ke11-
dine öiıderlilı. rolil ile Nraber sö. 
milrgelerde •slan payını ayımıa· 
sından ileri gelmiştir. Nitekim bu
na dair en son edebiyat örnekleri
ai en son taribli it•lyan ı•zeteJe. 
rinde okuyabiliriz. Demek oluyor 
ki, 1n6ilter•nin önd•rlik rolü ile 
aslan payı almaS1na karşı yapılan 
1914 kanlı protestosundan sonr1ı. 
tlahi, "Avru~ emperyalizmi,, Ifi 
pek yoluna konamanuıtır. Bir 1•n· 
da /•ponya ve bir yud• da ltal· 
y111J111 sömilrg~ler istatikosunda 
kendileri için değipklikler iste
meleri ve bu değişiklikleri batta 
•ilJh ,Ocfl ile ıeıçekle§tirmeğe 
kalkıımaları, Avrupanın bir sa. 
ınanki kudret ve Aldırıcı e•emen
lifl bdu bqilnkll pısırıklıfını da 
anlatan lakt8rlerdlr. 

• • • 
Avrupamn geçirmekte olduğu 

bir tehlike var mıdırl Avrupa, sal
dırıcı balısıdılıMrından vn 6t1fr'er 
ve ulusların baüını tanırsa, ne 
tehlikesi olacQJ DIJnyanın raha
ta kavuımasından bafka ... 

Fakat Avrupa, ulusların hakla. 
nnı tanımaktan uzaktır. Ve, şuna 
benzer korkulurüyalar geçirmek
tedir: 

'İslamlık, yuzlerce değişik tiar ~
tinde toplanaraık batı'nın üzerine yüril
meğe hazırlanıyor. Afrikanın en son er
Jrin devletinin batında bulunan Hail• 
Sttlase'nin protestosu, New York'talri 
Hnei mahalluinde oldutu kadar A"· 
bra'da ( ?), Tahran'da. Arabiıtan'dı . 

Hindiıtan ft Japonyada da heyecanlı 
akitler uyandırmıJtır. Laburdaki camiin 
lnllnde silahlar patlamıfbr. Ve, Yolro
hama'dald çayhanelerde, Nil kaynakları 
bapnda tehlikede kalan renkU ırkların 
~aJ.ıu kendine ifadeler bulmuıtur. 

Bilttln bu aararatılarm •c kaynı,. 
malann blribiderile olan ilcisini artık 
arqtırmak MINl"I gelmiftir. 

itte aytarımu Rolland Strunk adın
üld aytanmuı bumuı ~lıı Asya ve Af. 
ıtibda uun bir geziye çıkar.,oru.,, 

811 saaleri yaan da V8ltischer 
Beobacbter adlı .ıman parti gaze
tesidir. 

New Yorlı'talıi zenci mahalle. 
sile Ankara (ötekilerine karı§ma. 
yı onlmn hakkına bir saldırım .s .. 
yarız.) arasında bir ilgi araştıran 
Rolland Strunk, Ankara'ya da uğ .. 
rıyacakmış. Uğrarsa. Ankara ken
disine, bir" Avrupayı yutmağa ha. 
:.ıırlanan Asya,. masalına inannu· 
dığım UJ/atacdtır. Bundan baflca 
da, ileri bir insanlığa inandığım 
anlatacaktır. insanları hayvanlar 
gibi ve ırklara göre pınarın başın
da yahud puıarın altında sıraya 
koymayan bir insanlrğa inandıitı
m anlatacaktır. 

Yalnız §U görülüyor ki, Avru. 
pada kimi kalalar, geçen yüzyıl ;. 
çinde Avrupa dışındaki memlelcet
lere ve uluslara karşı yapılan hak
sızlıklar llurinde durarak bunları 
dilzeltmeğe çalıpcalclarına, ken· 
di insanlarına bir modern haç Sd

ferinin yeni §İarlarını aşılamayı 
daha faydalı buluyorlar. Fayda! 
Bu acayip ı•ye körükörlJne baflı
lık delilmidir ki, dünlriJ Avrupayı 
bugilnkB hale lcoymuıtur! insan 
ve insanlar, ulus ve uluslar için 
"fayda,. dan daha yüksek bir şey 
yok mudur' ''Hak,, , sokala atıi· 
mı§ kemik parçası kadar da mı u
cuzlamıştır'! 

Burhan BELGf4~ 

HELÇIKA 'DA: 

~ - ..4bnanya pakt& ltaberl 

Brübel, 15 (A.A.) - Dlf bakaıılıiı. 
Belçika ile Almanya arasında bir pakt 
yap11maunm sörifWdillO baklunda~i 

haberleri yalanlamaktadır. Lokarno do
layısiyle etuen Belçika ile Almanya 
arasında bir saJdırmultk andlaşması 

vardır. 

INGlLTERE'DEı 

B. L.yd Corcun Mıvafı 

Londr., 15 (A.A.) - New deal sava· 
ıına 5 eylGlde Pleymouth'da başlıyacak 
olan B. Loyd Core, bu aavap banei h· 

ribte yapılırsa yapıl•ın genel 1eçim ısn
aında da bi.saat devam etmek niyetinde
dir. 

ITALYA'DAı 

OrLMI / elôhd naaıl oldu? 
Roma, 15 (A.A.) - .. Orlea,. &ölü au

Janndan meydana ıelen yapma ,eıtın 
boJQDCA lltrleJCD bet kilometre uun
lafundald eed Jlkıldılı urada. ı~stde ıs 
mit1on metN mildıbs au bulunmakta idi. 
Yıkıntı IOllanda 200 n harap olmattur. 

Yilalene kip lldGIU tumluuyor. 
Yıkıntı altnada Wrçok iman ölüleri lr..1' 
mıftır. 

B. SUfnİll (ekilmedi 
Viyana, ıs (A.A.) - United Preaın 

Bqbakan B. Şupıigin çekilmek tasarın 
da oldufuna dair verdiği haber asıhnz· 
dır. 

1. VIÇRE'DE: 

Bir l avü;re teimeni aakerlilr~rı 
(llcanldı 

Lucerne, ıs (A.A.) - Kolordu ko
mutanı Willey'yi yaıclıiı bir eserde va· 
tan haymbfı ile ~lulayan tcpnen Ha· 
genbuch di•anı barbçe aakerli'kten çıka
rıbn~ır .. 

LEHIST N9DA: 

'I· Bele döıadi 
VatfOva. 15 (A.A.) - J>ıı bakanı B. 

Bek Pealandlya geaiainden Gclylniay .. 
dönmlftlr. 

BU GECE NÖBETCI EtZA EVi 
Anafartalar caddesinde 

IST BUL 
'eza mdir 

1 DIŞ 
Uçler yavaş yav"'I 
konu~uyorlar 

(Başı J. inci aylada) 

diye yazmaktadır. 
"Fipro,, ıenel ditünceleri 

için diyar ki: 
" Bugünkü hava oldukça kaa -

Yetlidir, bir anlatma yapılması im
klnı oldukça şüphelidir. Fakat 
wnudıuzlanmaia lüzum yoktur. 
B. Laval, zorlu görütmelerde bü 
yük bir uıtalık göstermittir. Bu it
te, kendini küçültmek iıtemiyece
ği beıbellidir.,, 

imparator ne tliyorP 

Londra, ıs (A.A.) - Nevkronikl,, 
ıazeteıinin bir aytarı ile konUf8n habef 
imparatoru, Habe,iatanın, topraldarmı 
savpmak için sonuna kadar savaşmak 
hususundaki kararını yeniden pekittir
miıtir. 

Paria konupnalarr hakkında impa· 
rator ıunlan aöylaniştir: 

"- 1talya'nın bize kuşı yapmıf ol· 
duğu haksızlıklara Fransa ile f ngilte· 
renin yeni bir haksızlık katacağını san
mıyoruz. 

Bu devletler, güvenliğimizi yüken· 
mi• olduklarından, Habeıistanı paylat
mü üzere plinlar hazırlanması fikri 
hiç bir ıuretle ileri sürUlemez.,. 

Dlf(lrdaki ilalyanlardan 
bir alay 

Roma, ıs (A.A.) - B. Muaolini ya· 
bancr memleketlerde oturan italyanhır
dan dört bin kişilik bir siyah gömlekli 
gönüllü alayı kurulmasına izin vermiş
tir. 

Komtfnudar ıleV<ım ethcek 

Paris, ıs (A.A.) - Öğleden sonra 
B. Laval ile B. Aloiai görUşm69lerdir 

Görüpnenin sonun.la fransu: bqb2-

kanı paetecUen '" diyevdc bulıJmnut
tur-

"- B. Aloısi ile ilk bir görü~ y.ap· 
tdt. Yarın sabah 1906 uzlaprıaaını imza
Jamrfj olan devletlerin oruntaklan bir 

toplantı yapacaklardır.,, 

Puis, 15 (A.A.) - Laval - Aloiti 
araaıodaki ilk konuşmaları bir saat bir 
çeyrek .Urmilftilr. liri. hiikümet adamı· 
nın bu görüpnesl hakkında timdiye ka
dar hiçbir haber ahnamamrıtır. 

ln,,Uıerenin anlatma formillii 

Londra, ıs (A.A.) - Deyli telıraf 
gazetesi, B. Politiain B. Eden ile yap · 
tığı özel görüşme sırasında, Von Sitta'!'
dın Ualual hadisesi hakkındaki İtalyan 
teılni çUrUtmeal imkansız olarak gör
düftınU söylemiş olduğunu sanmakta 
dır. 

Ayni gazete B. Edenin dün B. La
vala İtalya tarafından girişilen yera1ma 
harbının ağlr sonuçlar doğuraca~nı 
ve b6yle bir harbın ber~yden önce u
luslar soeyetetinin etgerliği ve andıa,. 
malann yürürlüğü nolıtaaından zararlı 
olacağını orta ve doğu A vrupaamın 
bayaallrğından gayeleri mahvedcceğınl 
İtalya için ekonomik r:ararJarı uzun z • 
man devam edecek bir harbın tam bir fe
lakete sebcb olacağını ve Fransa. C•· 
nevre prensiplcrjni. korumadığı takdır
de, İngiltereyi utuılar sosyeteli esasına 
dayanan bir sıyauya devam edemenıek 
zorunda bırakacağını söylediğini »n
maktadır. 

DeyJi telgraf gazetesinin sarihlen
dirdiği~ göre B. Eden, bir nevi tehd:d 
yapmak iç.in değil. falrat derin kanaati· 
ni söylemek için bu sonuçları birer, bi
rer göstermiştir. 

İngilterenin yalnız fU Wri ç.lb~yi 
mümkün gördillü söylenmektedir: 

Ya barışçıl bir kotarma yolu bulmak 
için görUpneJer yapmak, yQud, b8th 
duruma yeritilecelr uıuıtln incelenme
sini, uluslar 101Vetesine bırakmak. 

••• 
Paris, 1.5 (A.A.) - Röyter ajanunın 

ölrendiğine cöre. lngtlterenin ttalya
dan yana habet tavir:leri ptlıu dlln 
franıız hilkilmetine verilmiştir. B. llu
IOHni bunları kabul ettiii takdirde. 
Fransa 9e İngiltere hllkilmetleri haocf ·• (1) Ulus'uo 14 bu ay ıaribli S11yı-

111aJa "Yıbaacı p,.ı.l«I• ..,,.,ar,.. 
ımz,. Nflıklı .ııiİtUllUDJmll na111nm. 

lli••••••••••••••I .imparatonınun oyda9ını bbul e'tmelr i-
çin Adiubabada etgerHlrlerinl lruana-

HABERLE 
t. caJı:larcbr. B. ı.a.ı iııugün B. Aloisiyi 
bıbul edecelrtir. Lavalin öğleden sonra 
de Edeni kabul ~ muhtemeldir. 

ille konUfmalar naaıl 6eçti? 
Londra, 15 (A.A.) - Pariste'ki ilk 

konupnalaraaki bava, gazetelerin bl T'az 
akımsar yorabtrda bulunmasına ~bel> ol
muştur. 

Taymiı pzeteai, ingiliz delegeleri
nin, Lava! ve danıf111anlarını çok uy•al 
ve birge bir görü9 elde etmek husua1tn
da istekli gördüklerini sevinçle kaydet
mektedir. 

Deyli Tlgraf gazetesinin Paris ayta
rı B. Edenin Fransa fle f ngilterenin 
barışı korumağa karar vermiş oldukla
rını göstermek için çalrıtıfrnr kaydet
mekte ve bu hususta tasınlandığındln 
çok önemli bir uzlaşmaya vanldığ .nr 

yazmaktadır. 

Elli bin ltalyan askeri daha 
Roma. 15 (A.A.) - B. Musolini dı

prda oldu1dan i~n veya diğer eebeb
lerle henüz silah altına alınmamıı olan 
1911, 1913 ve 1914 doğumlu İtalyanları 
silah altına çağınnıştır. Bunların aaytsı 
eUi bine yükselmektedir 

8. l..,amlin söyledikleri 
Paris, 1.5 (A.A.) - B. Lavalin ingi

liz delegeleriyle olan konnşmaları saat 
19 a kadar sürmüştür. 

B. Laval bu görüımeainden sonra 
gazetecilere demi,tir ki: "1906 habe1 
anJapnuını imza eden üç devlet delege-
1eı-i cuma ıünü dı' bakanlığında ıııaat 

10 30 da toplanacaklardır. B. Edenle 
yaptığını konuşmalar sadece bu toplan
tıda takib olunacalıı i• metodu hakkın
da olmu,tur.,. 

Ha~f delegeıi BB. Eden ve 
Lavalle konUf&u. 

Par~ı. 15 (A.A.) - Habeı deleıc:ai 
B Tekle Havariate, bupn B. Edenle 
görüştükten sonra B. LavalJe konuşmuf 
tur. 

İtalyan - babe3 anlaşmazlıiında Üs· 

nomal yareıç wçilen B. Politis de Lav·tl 
ile uzun uzadıya görüprıüştilr. 

lAıval - Aloüi hom14malan 
Paria, 15 ( A.A.) - B. La'tal ile B. 

Aloiıi, yalnız olarak ba!bafa ıörütaılit· 
lerdir. 

B Laval, CS(ledcn aenra B. Edenle 
gCSrUşerek B. AJoflli ile Japımf oldup 
~!irUtme baklanda ftrıdiıine bilp ve
recektir. 

Sanıldıiına ıöre B. Aloiai, bilinen 
tezini iuh ederken gayet ıenel bir alan 
üzerinde yürümüıtilr. 

OçJer konferansınm arifesinde ln
gflterenln uluı1ar 10Syetesi paktını say 
drrmafl sağlamak kaygnmda oldafu ve 
İtalyanın Habtfistana ekonotailr baknn· 
dan yanaşmayı gös CSnilnde bulundur
duğu sanılmaktadır. 

İngiltere gibi Fransa da barışı &ağ 
lamak arzusundadır. B. Lavaı. her iki t:I· 
rafça kabul edilebilecek, İtalyayı gentı 
ölçüde tatmin edecek ve barba engel o
lacalr bir çazge bulmaya çalrşacaktrr. 

FRAı ., A'DA: 

Fraruada bir ıeprern 
Klermon - Ferran, 15 (A.A.) - Bu

rada oldukça ltuvvetli bir teprem olmu, 
faıkat biç bir hasar yapmamııtır. 

Frtuuada llir prnriilc kaçak(llıiı 
Pariı, 15 (A.A.) - Sorgu hükü~ni, 

telsiz dmba ft yaraçlannm gtimrilkt-m 
kaçırılması i•inde Havr'ın büyük tafJ· 
ma ve transit sosyetelerinden birin•ıı 

direktaru olan FoHgni'nin tutaanmnı
nı emr~tmiştir. 

ROMA YA'DA: 

K.~lık ~pan ,.le 
Bülrre .. 15 (A.A.) - Oael aytarı· 

mrzdan: Sud • Fıaacc uçak eosyetetinm 
malı bulunan bir uçaim olt saneatı11-
"• Draıanetti köyüne yaJrm bir tarla
ya habenfzee kondufunu haber alan 
polis. l u hucuıta JllPbi'ı gerçinde, a 

1 

çaktan çıkarılan bası paketlerin otom> J 
bil ile Btikref(' aewcdildilfni lfrene· 
relt otnmobili Blkrete peı:ı1rcn yüa-
1amtt ve içlııde 85 )r.ilo ipekti kumq 
bulmuttur. 

BiRLEŞiK DEVLl!."'TLER>DE ı 

Çindel.·i felôkete Amerihatlan 
yardım 

Vaşington, ıs (A.A.) - Ameril..la 
kızıl haç cemiyeti, Yanıçe su baskınları 
yüzünden olan zararlardan, çin hüküırıe· 
tine içtem duygularını bildirmit Ye fe· 
lf.kcte uğrayan halka dağıtılmak Uzeıt 
yUzbin dolarlık yardımda bulunmuttur 

A merilmda biiyük orman yan11ıu 
Spokam, 15 (A.A.) - (Vatington) 

- Daglarda binlerce hektar arazi kap
layan orman yangınları, bütün uğra nıa 
lara kal'§ın henüz söndürülememiştit 

Ateş karşısında kaçıpn ayılar ve dıgeı 

vahşi hayvanlardan bir çoğunun yandı· 
ğı sanılıyor. 

Jcıpon iınptırtılorttnuu knrika· 
ıürü meselesi 

Vaşington, 15 (A .• ) - JapooyanıD 

büyük elçia~ B. Saito, B. Filips ile gö
rüştükten sonra artık başka hiç bir h.,. 
disenin iki m mleket ilgilerine zarar 
venniyeceğini umduğunu söylemiştir. 

Bu görüşmede japon imparatorunun 
Amerikan gazetelerinde çıkan karika• 
türleri meselesi göril!Ülmüştür. 

Al.MANYA 'DA: 

3(J luıziran azıaının aon •uçlulara 
Bertin, 15 (A.A.) - Temmus 1934 

deki Hitler azısrnm son nreai olan ıte 
yasal dava, harb dinnı huzurunda 28.& 
tarihinde ba!lıyacaktır. 

Harbdivanr, adı Rintelen bbiae pt'O 

jeıi listesinde yazdı olan Vi,ana etıld 
güvenlik diroktöril Steinı.u.el'in du
rupnat1- blflıyac:aktır. önce-h~ 
ıiymiı olanlardan birçokları, davWrl 
eörUldüfU sırada Steislbau1el'in imlll 
arkasma ttğmnu,lardı 

Euen'tle bir A•ılüe 
...... 15 (A.A.) - 811 ..ılif .U

ri, Enen çevrninde bir Mel~ .myUll 
dütnıanJarile, ......... sıkan bir diidf 
sonucunda bıçakla yanlamaıf ve a1mlt 
tür. 

Völltiter Beobahter pmeteliniD yu. 
dığrna göre, bap. iki milll ukeri, par
ti ve it yaneyi itaretlnbtl tqıchkJarı 
baJde, aten arkadqJarımn cenazesinde 
balunmu9lardır. Ba aral* nal}'OUI • 
aoa,.Utt remizlerlne brp Japda I* 
tahkir mebebile, blr daliil pJrmıw. WI 
Bitler kal'fmları yakalamıp. 

.4 vauıruya söçıneraleri için 
pro,__. 

Bedin, 15 (A.A.) - A....ıurya cif" 
m~nlerine yardım cemiyeti, temr ~ 
pagandaya baıJamala karar wrwn;p. 

Königsbeg ıubeıi başlnnı, ya1rmd8 
büyük alman radyo merlııuleri uadl• 
konf eranıJar verecelıtir. 

Propaganda, iklndtefrin ve biriadı
kınun aylarında artınlacaktu. 

Almanyadoki yaluıdllerin .ay.
Bertin, ıs (A.A.) - "Völkiıer Be

obahter,,, alman yahudileri ~mda 
önemli bir statistik neşretmiştir. 

Bu statistiie göre, Almanyada 1• 
yan yahadilerin saynı 499.682. olup. 
bunların üçte biri hülrilmet merkezin,.. 
oturmaktadır. Bu mikdar, Berlin bal~ 
nrn yüzde dördünU te§kil etrbektedir. 

DACINIK HABERLEllı 

Konferanıtın toplan,_ ,,,,,_,. ,..._, 
Londra, 15 (A.A.) - .._. IJllll'• 

çewnJeri Tokyodan plen w ı.,u... 
~eDÜI bq devlet taraf .a ..... .,,.,_ 

mit olan Vatinctcm ın41ep il ... ..... 

zau bulumn dnletleria .W.t.lleleti..,. 
urtaııan denis konferınunm blrind tıll' 

rin aymda yapılmumı Japea7&Ja ,_,. 

gemiı oldqunu bildlrea luılııeria -
ve esa11 olmadığmı bUcUn.cllWdk 

B8yle bir konferamm .._.,, .,... 

giltere. İtalya ve belki de SoYyet ...
y:a tarafından denia meselesinin .-• 

surette &örUfiltG ipe ~ _. ........ 
dıqa yapdmqacatı ~ 
db. 



Diif ünii11ırer 
-- y 

Toprak altı 
B u topraklar eskiden de kazı · 

hrdı: Rüyada saka/II ve sa -
r~klı bir pirin yerini gösterdiği de· 
fmeyi a.ramak için. 

Ve deline arayıcılar, taze ka· 
ııJı topraklar içinde, altın dolu nıa· 
sal küpü yerine pırıl pırıl parlıya~ 
kara kömürleri bulunca, yanlı} bır 
hareketlerinin tılsımı bozduguna 
kani olarak ve talilerine küse:ck, 
ı. · yı te"a.rşılarma çıkan asıl baııne . · n 
~er ve açtıklarr çukuru yemde 
Orterlerdi. 

. . küçük 
Altına çevrilmek ıçm 

b . b ki" erı Jırı-ır gayret bira:ı istek e ıy 
· • · 1 kaıazıneler servetin alın terıy e . . , a·· mesını 

nılmasım değil, gökten uş ~ .. 
b ki . "h · et yıızun -e ıyen uyuşuk zı nıy 
den asırlarca toprak altında ~atU. 

Ş . . . yor kerıdı te· 
. ımdı yem uyam ~ . e • 

n.mizle paslanmış ve etımıze g f . . ·ık ·p ataraıc, 
mış asırlık zincir/erı sı 1 

.. 
1 

. . . hakikata B· 
goz erımızı hayata ve 
çıyoruz. 

D
.. . . ~ yapan u/sını 
un altını komur .. k .. 

bizim gevşekliğimizdi. Bugu~ z: . 
mürü altm yapan trlsımı bul u · 
l nsan iradesi. 

Kazmalar ve kaz~alarrnb[t~; 
rıında yer kazıcı motorler . b" 

M ı ketın rr hızıyla çalı§ıyor. em e r 
ucuı:ıda -bür ucuna kadar, ye 

n ° ~ d ukurlar a-
yer, toprağın bagrm a ç 

çılıyor. . ka-
En eski devirlerderıberı en 

ı ra sahne o· 
rışık jeolojik çalkantı a da 

l koynun 
lan Anadolu yay ası .. b. •. ..1 rını ırcı 
sakladığı maden gomu e Ş ada 
birer meydana vuruyor. ur · 

b ·ae demli, 
bakır, ötede krom, erı .. d kö. 
kurşun, gümüş .. Daha o:a:Jam: 
mür, ve umudumuz sap A • g . ı 
petrol: belki de altrn, pi atın. km 
bilir? .... 

YarlD topraklarımızın üstunu 

S 
- ı · k o/an bayındır ve gen • 
us ıyece · / 

likli şehirler ve köyler yerın a k 
tındaki bu gübreyle beSlenere 
boy atacak, gelişecekler. 

Bir yandan ihtiyaçl~rımızın 
çokluğu önünde şaşırır, bır yan -
dan da topraklarımız altında bu 
servetler uyurken bize uykularr -
mız haram olmuştur. 

Madenler, meydana çıkarılma. 
sr ve işlenmesi memlekete vasıta· 
sız ve hemen faydası dokunaca_k 
bir servettir. Toprak altının, bu 
de, faydası zamanla, .vasıtalı fa.~ 
kat aynı derecede emın ol~rak hıs· 
sedilecek serveti var: Eskı eserler. 

imparatorluk ~evi_~ıe:in~e, .. a : 
srrlarca ~üd62t, bın turlu guçlıık A 

lere ve masraflara katlana:ak ... ta 
A.vrupanın bir ucundan gelıp guıı
lerce yerleri kazdıra11. ve bulduk· 
larr kırık dökük ta~ları, bir nimet
miş gi.bi gemilere doldııru~ ~ötü • 
ren eksik akıllı yabancı alım/ere 
hayretle baktık. Topraklarrmız~ıı . 
C •. d b ~ ndan verdiklerını om er agrı 

görmek .~ın onların memleketle 
rine giden yığın yığın gezmenle.: 
ri şimdi acınarak ve kafamızı do· 
verek seyrediyoruz. 

Fakat artık bu körlük ve ah · 
maklık devresi büsbütiirı kapan -
mıştır. Şimdi madenlerimizi na:sı~ 
türk mühendisleri arıyorsa, eskz 
eserler araştırmak için kaz!/an do 
türk arkeologları idare edıyor. 

Memleketin en uzak köşele · 
rinde kurulan yeııi müzeler, be~ a 
sırlık altı a:sırlrk paha biçilmez e
serle;le doluyor. Pek yakında Tıir
kiye, her tarihci ve her arkeolog 
i<:in mutlaka uğranrf ması gereken 
bir memleket bali11e gelecektır. 
gelmiştir bile.. . 

Dünürı ve yar11wı hazine/et ı. 
I 'k" yrı Eski eserler ve maden er. ı 1 a 

koldan, büyük Türkiyenin yapıcı
lığına yardım için, asırlardanbett 
bizi bek/iyen elini uzatıyor. 

Yasar NABİ 

ULUS 

iç HABER-LER 
ısrANBUL TELEFONLAR/: 

Takas yolsuzluğu 
. b 1 ıs _ fi yönetim ku-
1 stan u. . a· 

Hristo Veloni, Nına ıs ve sr-
rulu I tarafından yapılan takas 
kadaş :rr~ nda "ihmal, teralıi ve 
yo~~u~ uaglu suçuyla 81 kişinin du-
suııstım ,, · 

1 
lüzumuna karar vcrmış. 

ruşma arı · · de esk· takas ko· 
t . Bunlarm ıçın ' 
1'· k ·ı komisyon üye· misyontı baş am e .. .. k . 

1 
. den baıtlarr ve 48 gumru ,.,. 

erın · 
yarı vardır. 

Doktorların sınıflan
drrrlınası işi 

I bul ıs_ lstanbuldaki biı-
sıan • . 

.. doktorlarm 511111/andırılması ı-
t~n 

1 
ek halta bitmiş olacak ve 

şı ge ec d 1 ·· 
1 tarıbııl hekimler o ası sa ı gıı 
~ cag"' 1 toplantıdan sorıra lıa-nu yapa . . b 1 . 

1 an Jisteyı f ınans şu e erıne 
zır an . 
gönderecektır. 

Turizmi artırmak için 
bir komite 

lstarıbul, ıs - lstan~ul urarı
nın koruması altında. b!lrbkolmkıte 
k !muş ve bu komıte ı ay r ç;;ı 
ur~I dı'/mistir. Komite lstanbu/. 

tescı e ~ b" k d Balkan haf tasından ır aç 
~ .. ·e badamak ve her yll telr-

gun onc " .. k l'kl 
rarlanmak üzere .. büyıı işen ıb elr 
bazırlıyacak, boylece stan ıı a 
yakın ve uzak memleketlerden .tu· 

·"·t gelmesine yardım cdecektır 
rıs Ik" la Komite bu yı ı programı ~ · 

rlamaktadrr. Programda şen/ık· 
:;rin 14 eylulde Büyükadada haş· 
laması kararlaşmıştır. 

İstanbul öğretmenlerinin . . 
gez ısı 

lstanbul. 15 - lstanbul ilk o· 
kul öğretmenleri yarın bir Ana~o 
I olculug~una çıkıyorlar. Kafzlc uy b _ .. 
kırk kisiliktir. içlerinde azı og· 
retmenİerin ayleleri de vardu. Yol· 
culuk lzmir yoluyla, Afyon. Kon· 

Adana Kayseri .. Samsundan ya, , 
Ankaraya kadar uzayacak ve 30 a. 
ğustosta bitecektir. ô~r~tmenle_r 
bu 14 günlük yolculuk ıçın 12.5 lı-
ra vereceklerdir. 

Kardeşine laf attığı için 
J~tanbul, 15- Yeni köyde Ko· 

co isminde bir genç kız karde~ine 
sataşan Eriko adında bir bulgarı 
rc.welverle yaralamı~. Eriko ha,ta 
yurdunda ölmÜ!:?tür. 

İçerde de üzüm satışını 
artıracağız 

T ekitler genel direktörlı.iğü ilt 
Sü Bakanlığı çok miktarda üzüm 
alacaklarrm Türkofise bildirmiş · 
)erdir. Üzüml .. ri alma zaml\nını 
ve mikdarmt ilgiHIPrle hmir Tiirk
ofiı1 <lire\rtörü birlikte kamrlastı 
rac"'klııordrr. 

Üzüm piyasası açıldı 
İzmir, 15 (A.A.) - 935 yılı 

kuru üzüm piyasası bu sabah saat 
11 de borsa sarayında açılmıştu 
Piyasanın açılışı sırasında üzüm 
salonu bayraklarımızla süslenmiş 
ti. Borsa haşkanı B. Mazhar Nu • 
ru1lah'ın kısa bir söylevinden son· 
ra alım satıma ba~lanmıştır. Ozüm 
ler cinslerine göre sekiz kuruştan 
on sekiz kuruşa kadar muamele 
~örınüstür. 

o··nkü 
İstanbul gazeteleı·i 

Başyazılarrnda ne 
diyorlar? 

• teki başyazıda B. 
Cumhurıyel Yurıu' NaHi şıın-
ıarı y u:ryoı 

"Bir vakit ''Cumhuriyette., resıın ~a
lerileri vücuda getirmek lüzumunu ile· 
ri süren bazı yazılar vesi1esile lstanlıu · 
lun sayın saylavı Halil Etem vaktiyle 
bu yolda yapılan bir girişimi ortaya koy· 
muştu. Filhakika bir aralık bizde ele 
böyle bir resim galerisi olsun diye dü 
şünülmüş, karar verilmiş ve hatta biı 
kaç yüz de tablo atın alınmış, başlan 

gıç olarak y<ıv-t" y.avcı~ ele geçirilecek 
yüksek değerli tablolardan genel lıir ga· 
teri vücuda getirmeğe el atabiliriz. İşe 
koyulalım ki böylelikle sanatın ya'ksek 
değeri hepimifan gözlerinde canlanırn 
ea sonra kc'\J~ taril-;n;izi hayatımızı s:ı· 
natla işlemeğe sıra gelebilsin. Kimseniıı 
batırma geldiği yok· hani Cumuriyetin 
tablolarla ifade olunmuş yüksek mana· 

,,r?. 

N 
da ''Znman,, imza-

ZJl M Jl lr yauda yeni ya
pı/3cak 1 llive bınasmdan hnhscdilmek 

1l'dir 

UN 
da A~1111 Us ;iUn· 

KUR farı yauyor: 
'"Orta okul ve lise talebelerinden oy

Jderini biliriz ki imtihan zamanı gelip 
gt.-çıniş olduğu hal.de bazı derslerin ki-

t 1 !arı bir defa tııle açrlmamıştrr. Öğ-
a) k' 

\ ders verirken ıtahı görcmedigwi 
retnıeı 
. . talebe 'ladccc sınıfta dinlemekle 
ıçın . 
kalıyor. Dinlediği ş~ylerı çok defa anla-
madan geçiyor. :lrntıhan zamanı gelince 
tabii şasırıp katıyor. Kendi kendine ki

" d k t n maJCınıat almağa alısmamış oldu 

Parasız ol{uya•·ak
larııı sınacları 

...> 

Kültür Bakanlığına bağlı li•" 
ue orta okullarda paraıız yatılı 
olarak okumak iıtiyenlerin ıeçmc 
•rnaçlarr hakkında okul ve kültiir 
direktörlüklerine gönJoil~n genel 
ı:eyı yazıyoruz: 

l - Seçme sınaçları 23 eylw 
1935 pazartesi günü saat 9 da haf 
lryacaktır. 

2 - Seçme smaçlarına gire -
ceklerin başvurmaları 21 eylul cu
martesi saat 13 e kadar kabul 
edilecektir. 

3 - Seçme smaçlarına gire -
ceklerin durumları ve gösterecek· 
leri belgeler Direktörlerce gözden 
geçirilecek, gerekirse Bakanhkça 
ara~hrma yapılacaktır. 

4 - Seçme smaçları her ilbay
lık merkezinde bulunan lisede, li
se bulunmıyan yerlerde ortaokul -
farda, ortaokul bulunmıyan yer -
lerde Kültür Direktörlti~ünde ya
pılacaktır. 

5 - Seçme smaçları (Türkçe -
Edebiyat), (Riyaziye), (Tarih 
• Coğrafya) derslerinden ve yazı· 
h olarak yapılacaktır. 

6 - Türkçe ve Edebiyat sına
cı 23 eylul pazartesi, riyaziye ama
cı 24 eylul salı, tarih - cografya sı
nacı 25 eylül çar§amba günlerin -
de yapılacaktır. Smaçların kaç sa
at süreceği soru zarfları üzerinde 
yazılıdır. 

7 - Yukardaki şartlar içinde 
parasız yab sınaçlarım kazanan
larm aclları gazetelerle ilin edile
cektir. 

8 - Smaçlarda kazanma de . 
receleri bir olanlardan şehit ço -
cukfarı üstün tutulacaktır. Bunun 
için listedeki şehit çocuklarının 
adları kırmızı kalemle ayrıca gös
terilecektir. 

9 - Sınaclar 57 ildeki lise, or· 
taokul ve kültür direktörlüklerin. 
de yapılacaktır. 

Yakılan paralar 
Eskidiğinden dolayı banka gi. 

,elerinde yenileriyle değiştirilen 
banknotlar Merkez bankasında 
toplanmakta ve bir kurulun 
kontrolu altında yakılmaktadır. 
Şimdiye kadar yakılan bir liralık 
banknot sayısı 3528729 dur. 

Yeni bir yol onarılıyor 
Anafartalardan sebze haline 

giden ve timdiye kadar geçilmez 
bir halde olan sokağa parke dö
şenmesine başlanılmıştır. Yol ya· 
rm araba ve otomobillere açıla 
caktır. 

Peşte kongresine gı ece t"P a ~ ğu için çaltsmı ol a dahi gene basaı 

doktorlarımız mıyor. Bayrak kanunL 
Bize ogreıroenin en önemli vazifes· Bayrak kanunu projeıini ha· 

lstanbul, 15 - Peştede geıe- •·eıtdı"sı·n"ın ders verm_ es_i değildir, belkı J k ·· ku u] 
1 

k " zır ama uzere r acağrnı raz 
Cek haf ta içinde top anaca arsı: kendı" kendı·1erlne bılgı kazanmak ı"çı·n d ... k · d lk ·ı·ı f ıgmıız omısyon ün i toplan-
ulusa/ dermatoloji ve sı 1 ogra ' 1 ıarına kılavuzluk etmesidir 
kongresine Prof. B. HuIUsi Belı: ça ışma ~ ·•· tısmı yapmıftır. Bir kaç toplantıa 
çet. Dr. Salim Nuri, C?sman Nacı, TA. ~ da başyazı yoktur. / ~=~tı~~nra proje hazırlanmıt ola-

~U~r~l~a~nı~tI~is~g~ir~e~ce~:!:_=l~er~d~ı~r.~~~~------------- ---~~------~----:......::.::.:=::...._~--------~~ 

Birçok hastalıkla. 
ra fayd.alr, gu7.el 
ılıca/arı o/sn şıritı 
Haymana ilçesr • 
nin çarşı mey<la· 
nmdan bir gori1-

rıiiş 

( y azı:;ı lıu sayı· 

famızın 5. inci ~u
tunundadır.) 

~ R -s 

Haymana, Ankaranın 75 kilomeu ... 
kuzay batısında bir i1çebayhlc:tır. Döf"t 

yüz ev, 8 han, bir otel, 3 • 4 paıısıyo; 

ve iki bin kadar nüfuslu şirin bir '" 
salıacıktır. Evekc Sogluca ve Slvri 
köylerinde dolaşım~ olan ilçcbayl•k 
merkezi, 40 yıl önce kasaba kurulunr.a 
buraya yerleşmi,. Kaı;aba 1200 rakımlı 
yüksek bir tepede ıkurulmuştur. Cenu 
bundaki sırtlarda meşe ormanlığı yeni 

den sürüyor. Kuzay oramaçlarında gü
zel bahçeler, karşısında da Kuytu bağ 
tarı var. 

Kasabanın en önemli malı (banyo ) 
!arıdır. KiıkürtlU ve böbrek, mide, ro

mat.izmaya çok eyi gelen bu (ılıca) ge· 
lccckt.c yurdumuzun Vişi. K::ıı hıhad, 

Baden - Badcn'lerinden birisi olacaktır 

Fakat bunun için evveıa yollarının yaı•· 
tırılması, sonra da gidecek olanların ıs 

tirahatlarmın temini gerektir. Pulath 
ile arasındaki 40 kilometrelik ose, bu 

yıl ilçenin bütün mükellef işçıleri ve 

beş silindir çalıştırılmak suretiyle haş • 
tan başa onarılacak ve yeniden yapılıı

caktır. Fakat şimdilik en fazla gid"n 

ler Ankaradan otomobil ve otohuslcrl~ 

gittiklerinden gelecek yıl bu yolun ri t 

onarımı gereklidir. 
Ranyolarm kurumu ımdilık de fr 

na olmamakla beraber, daha pckçok şey 
yapılmak ister. Özel ve temiz odalar 

da modern banyo tertibatı da yapılmış 

ki, bu büyük bir mazhariyettir. Kasaba 

yazın oldukça kalabalıktır. Dort ay 
süren banyo mevsimi en aşağı bir taç 
!>in ayleyi buraya çeker. Bıınl.ır otel, 
pansiyon, han ve hususi evler de ~ira 

ladıklarr odalarda yatıyorlar. Her cu· 
ma kasabanın pazarr kurulur : köylUlro 
rin getirdikleri yoğurt. yağ, yumu'ta 

konuklar tarafından kaoışılır 

Gördüğüm bir kaç eksiğı. ık!yet 

olsun diye değil; fakat tamamlansın 

diye şurada ıöyllyeceğim: Po ta, M'i 

Polatlıdan ve atla taşınıyor. Postaha -

nenin müvezzii de yok. Hat çavusu bu

lunduk~ tevzi işini yapıyor. Yuı:ı 

dört ay için olsun bir müvezu ve bir de 

memur refiki \:onsa fena olmaz. Bir de 

hapishane binasının abdesthanesi yok ~ 

muş 1 MahkQm ve mevkuflar gfinde bir 

kaç defa jandarma muhafazasında ura~ 

ya, buraya götUrUIUyor. Bu çok fen• 

dır. Kira ile tutulan binanın her şeyl 

tam olmalı değil midir? 

Haymana ve civarında lıağcılık v'! 

bahçıvanlık ilerlemektedir. Sebzeleri oc 

çok lezzetli oluyor . .Fakat asıl Hayma 

na köy!UsU çiftçidir ve buğday, arpa. 

yulaf, mısır ekerler. Bu yıl yağmurla 

rm az olmasına rağmen lirlin gene fo 

na değildir ve ekinleri sulayan ha:ır 

köyler, çok gUzel ekin lc:aldırmışlaı·dll". 

Şurası muhakkak ki, durumda korku • 

lacak bir şey yoktur. Köylüler genci 

olarak hannana ginni;ilcrdir. Bazı aı 

tık umud kesilmiş olan ekinler de $un 

yağan yağmurlarla birden kalkmmış•a• 

ve hali sararrnnnuşlardr. Böyle e'k.ine 

her k8yiln tarlalarında rastlanıyor. 

Haymana çevresinde epey ıu oldu . 

gu gibi bunlar arasında çok güzellcrı 

de var. Kırlarda, bellerde bir çok K •ıı. 

dl kendine akan çeşmelere rasllanıv ır 

Bu sulardan faydalanmak lnzımd ı , 

,:;öylüye bunu ogretmek gerek 

Türk köylusU pek çok çahşmaktad.ı 
Fakat biler k ç 1ışırsa. daha fazl u -

rUn alır. Ben hır çok köyleri gezdı•ı• 
ve hiç bir kôydP hııttfı ıhtiyar bir er • 

kek bile goremcdim. Herkes tarlasınd<' 

orakta ve tırpanda, yahut harmanmd.: 

çalışıyor. Haymana koylerine kahvr 

diıkkanı girmemiştir. Bundan sonra da 
girmemesi çok istenir. 

Hcı köyde hır kaç da bahçeye rast
hınıyor. Buralara karışık olarak mnnr, 

fasulye. clomate , hiyar kabak. bostan, 

hatta süpiırgeye kadar ekilmiş. Bu koy

lulere bahcıvanlığın usulleri öğretilse 

ivi olur sanırım. 

A"nı CANDı\R 

Bira -Parkta senenin en büyük Gaı·deıı - Partisi 
RAFINDAN verilecektiı"-

17 Ağustos Cumartesi al~şaını (;i FJ-'iK POlt 1' 
Duvcti)der Çiflik ıtt•~ ma~azalanıu)a lmhrnur. 

• 
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Bir fransız gözü ile 
yeni Türkiye 

(Dünkü sayımızdan devam) Yazan: Marsel Sovaj 

.MAKlı ELER1 l TK l l 

- Başınız dönmedi mi· 
- Daha degil. 
Ve kırk metre yukscklikten boş -

.Jğa düşmek tehlikesi içinde, tahtalara 
a basa muvakkat olarak kurulmıı:. 

tahta iskeleler arasında elektrik san -
tralının t<:pesıne çıktık. Buradan, Tür
kiyenin ve biıtün doğu Avrupasınm en 
buyuk fabrıkası olan Kayseri komlıina
emın k .. pladıgı 13 kılometre murabbaı 

yu mükemmel görunuyor. Bu doku
~ fabrikası bitmek üzeredir. 

Beni gezdiren mühendis bir encab 
gıbı tırmanıyordu. 

Sordum: 

- Kaç y şındasınız 
Gururla: 
- Yırmı ıbeş, dedi. Direktörümüz 

daha otuz b şi bulmamıştır. Ve burada 
çalı n dokuz miıhendisten hiç biri o

tuzuna ha mamıştır. 
- Bunlnr ttirk mü? 
- Hepsi. Yüz cllı rus teknisiyen 

fabrıı1rn i~Jemeye açılır açılmaz gide · 
«.klerdir. 

Yapı motörleriyle çekiç seslerindl'n 
Pğuldayan kurağların odevlerini bana 
>r iyle anlattı. 

- .•. 33 bin iğ, 1100 otomatik doku
ma makinesı, 3000 i çi, ve bunlar için 

ıt:reken bıitun örgütler. 
- Ne zaman çahşmaya başlıyorsunuz? 

- Ağustos sonunda. 
Temmuz sonunda, agustos sonunda. 

Dlrteşrin sonunda. onteşrin sonunda .. 
Sarfö, açık ve umud haykırışları gibi 
.De§elı bu iki küçük kelimeyi, ben ılk
lıaharda her yerde işittim. 

Bugün'kü yoğaltımm yüzde 50 sini 
yapacak İzmit kağıd fabrikası temmu~ 
90Dunda. Senede 30 milyon metre pa
muklu dokuma yapacak Kayseri fab -
rilrası ağustos sonunda. Zonguldak 
llÖmikok fabrikası eylül sonunda. Pa§a
llahçe cam fabdkası ilktcşrin sonund.ı. 

eonteşrin, ilkkanun sonunda Nazilli, 
Ereğli fabrikaları, daha yirmi milyon 

mNre pamuklu. 
Endüstriyel ıkalkınma planının beş 

pbesi olan dokuma, maden, ttluloz, 
Jıdmya ve seramik şubelerinden her hi

ri için hal bôykdir. 
Cumuriyctçiler şöyle diyorlardı: 

"Yabancı endüstrinin egemenliğin
den kendimizi kurtarmak, mutlak b;r 
eoısyaJ bütünlük cJde etmek istiyoruz, 

n bizim en büyük utkumuz ekonomik 
nt.ku olacaktır.,, 

lşte şimdi sava ın en ateşli devre -
ndeler. 
Tarımcı ve zayıf bir memleketi en

düstriyel ve kudretli, kendine yeter 
bir memleket haline getirmek bugün -

:ve daha bfr zaman için - ilerlemenın 

nomal yoludur. Dün yabancı makine· 
lere boyun egen Turkiye, bundan böyle 
yalnız kendı makineleri on:.ınde egile

cektir. 
:r. ~ 

- Okull rımız f brıkalarımız. 

in her yanında çalı malu 
birlikte ılerledi ve hal 

İlk once, d miryolJ, rı imtiyazlı 'JS 

y tc e den tın alınmış. ve i veçli ve 
belçikahlarm yardımiyle üç bin kilo -
metrel'k y ni yol yapılmı tır Ru va-

dan sonra Avrupanın en geniş toprak
ları olan Anadoluda yeniden yirmi bin 
kilometrelik demiryolu yapılmaktadır. 

1923 den 1933 e kadar hükümet, her 

şeyden önce stratejik önemi olan de
miryollariyle ugraştı. Endüstr\ çalış
malarını iyi bir gözle gö~kle bera
ber ancak eker endüstrisini kendi ü
zerine aldı. 

Başlangıçta 130 tane olan türliı fab
rikalar rastgele çoğaldı ve bunların sa

yısı 1933 sonbaharında 2500 iı geçti. 
Aralarında büyük bir önürdeşlik olan 
bu fabrikalar, kredi ve tekn~k yoksul· 
luğu yüzünden kötü kaliteli bir siır -
prodüksiyon yaptılar. İşte o zaman hü

kümet işe karıştı ve hareketin düme
nini kendi eline almaya karar verdi 
Özel giril}imler, endüstrinin bir kısmı
na tahdıd edildiler. Öte yandan, res -
miğ olarak hazırlanan genel bir endtls
trileşme planı, 1933 le 1937 arasında bes 
senede başarılacaktır. 

Gene cumuriyctin dövizi (devletçi-) 
yiz) bütün kıymetini kazanmıştı. 19'21 

de kurulmuş olan bir devlet bankası, 

Sümer bank, kapitali 20 milyon Jiradan 
62 milyona çıkarılarak, ıbazı kısımlarrla 
İş Bankasının yardımiyle, beş yıllık 

planın tatbikine memur edildi. 

Ağır kapı arkamda kapandı. Buyuk 

bir çalı ma odasının yarı karanlığında 
genç bir adam beni ayakta bekliyordu 

- Adımı zikretmiyeceğinizi bana 

vadediyor musunuz? 

- Tabiiğ. 

- Ne öğrenmek istiyorsunuz? 
- Okullarınızı, enstitülerinizi, ye-

ni demiryollarınızı gördüm. Şimdi de 

fabrikalarınıu ge%dim .. 
- Mükemmel, değilmi? ı 
- Ben de bunu söyliyecektim. Fa-

kat öyle sanıyorum ki bunlar çok pa
halıya mal oluyor. 

- Çok pahalıya .. 
- Doğrudan doğruya u soruyu sor 

mak müsaadesini kendime verirsem: 
Bu para nereden geliyor? Çünkü Tür -
kiye, kendi başına buyruk bir devlet 
haline gelmeye karar verdiği zaman bit· 
miş, tükenmiş bir memleketti. Bugün 

nüfusu 14, 15 milyondan fazla değil. 

- Biliyor musunuz ki biz ıizin san
dığınız kadar yoksul değiliz? Hiç bir 

ham madde bizde eksik değildir, Kıv
meti hC53lhsız olan bakır madenlerimiz, 
deniz kenarında işletilmesi yarın biz'! 
hemen bütün Akdeniz havzasının ihti
yacını karşılamak imkanını verecek o 

lan kömür madenlerimiz var. Dünyanın 
hiç bir memleketi krom madeninde bi
zim kadar zenğin değildir. Kükürd ma
denlerimiz var. Gereğinde doğu Avru 
pasının biıyük bir ıkısmının pamuk ih

tiyacını kar ılıyabi1iriz. 

- Şüphesiz, fakat Kırıkkaleyi ve 
Kayseri, Ereğli, Nazilli kombinalariyle 
Bursa, Isparta, İzmir, Eskişehir fabri· 
kalarmı, ve kuzaydan güneye, doğudan 
batıya kadar hemen her tarafta açıla -

cak olan yeni fabrikalarını kurmak için 
yatmakta olan servetlerinizi ipotek mi 
etiniz? 

- Biz dışardan hiç ödünç aramadık 
Hükumet her yıl Siımer Banka altı mil
yon lira ayırmıştır. Tabiiğ llY'..mleket -
ten yeni özveriler de istenmiştir. 

- Pardon, Baylar, kavga yalnız ikinizin arasında mı olacak, yoksa ba§kaları 

da kavgaya ka11şabilecek mir (Dagens Niheder, Kopenhag) 
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Yabancı gazetelerde okuduklar:ımız 
'•- .....h 

Barısa (dden 
' 1a11lıs yol . ' . 

9 ag11~tos 935 tarihli Deyli Meyi ga
ute.~i bu b~/Jk altmda .~u betkeyi ya

zıyor: 

Giınler geçıyor ve dünya henüz Ha· 
be istan - İtalya anlaşmazlığında ba
rıssal bir yatışmaya yaklasmıyor. 

iki tarafın da barba ha~ırlandıgı 

anlaşılıyor. UI .ıslar sosyetesinin arsı 
ma!;ı ise İtalyanın herhangi bir önerge· 
yi kabul etmesini imk5nsızlaştırmal<tıı 
dn. 

A kir başında olan herkes bilir ki in
~ilız kamoyunıın dilediği ve özlediği 

şey barıştır. Fakat ne yazık ki, lngil
t!:rcnin barışı ltr.rumak için tuttuğu yol 
pek yanlıştır. 

Bu mctod u akdoguda Cin ve Ja 
ponya arasındıı bir anlaşmazlık çık'tı

ğı zaman denenmis, şimdi HMSeşiı>tan 

meselesinde de tekrarlanmış, fakat her 
ikisinde de felaketten başka hiç bir so· 
nuç vermemiştir . 

Japonya içın Mançuriye uzanmak, 
orada özgür olarak tecim yapabilmek, 
kendi halkına nık bulabilmek için ge
reken ön~mli hir ölüm ve ya ayıs me-
e)eı;i idi. 

lııgiltere hukiımeti, bu hakikati her 
nedense aklına ığdıramadı. 

Japonyanın nrada düşündügü yalnız 
barış degildi; bu topragı ç.inlilerden 
kurtarıp orada güvenlik kurmaktı. ln
giltc:renin durı.>mu ise çınlileri, ~u işt(' 
bizim onlara onuna kadar yardım ede
ceğimiz umudunu vermişti. 

Bütün bunların sonucu şu oldu; Ja
ponya kesin siıcl tedbirler aldı ve Li
ton komisyonıJnun uluslar sosyetesine. 
verdiği rapor boş kağıdlar sepetine a -
tıldı. 

DHeklerimız, çok iyi oldugu halde 
tuttuğumuz kötü mctodlar yüzünden 
kırk yıllık dostumu% Japonyayı güccn
dirmiı olduk ve çinin başına felaket 
getirdik. 

Habeşistan meselesinde de İtalya 

nm coğrafya bakımından geni§lemek 
yükümünde bulunduğunu bilmeli, bu 
Afrika toprağı üzerinde istediği hak
ları tanımalıyız. 

Hükümetimiz bunu yapacak yerde 
takındığı durumla habeş imparatoru -
na umud vermekte, aşağı yukarı, onu 
kışkırtmaktadır. 

Eğer bu işe burnumuzu sokmak ge
rekiyorsa o zaman italyanlara karşı 
durmanın faydar.ız olacağını. işin he -
men ban§Cıl bir surette kotarılması ge· 
rektiğini habeşlere anlatabilirdik. 

Avam kamarasında abdalca söylenen 
söylevler ve harb çıkacak olursa ulus -
lar osyetesinin zorlu tedbirler alma
SJ şeklindeki önergeler bir italyan -
habeş harbını artık kaçınılmaz bir hale 
getirmiş bulunmaktadır. 

Böylece, İngiltere hilkümeti, bir de
fa daha, tuttugu yolun yanlışlığı yü -
zünden bir anlaşamazhgın barış yoluy 
la kotarılması ihtimalini ortadan kal -

dırmış oluyor. 

Biz.ım barı sızlığımızın sebebi, ulus
lar sosyetesine bu kadar fazla bağlan
mış olmamızdadır. Halbuki biz, 1911 

de İtalya Trllblusgarbı aldığı zaman 
yaptığımız gibi, bizi pek uzaktan ilgi
lendiren bu me elede de pek ala alarga 
durabilirdik. 

Böyle işlere karışmak yanlışların 

en korrkuncudur. 
Böyle hareketler İtalya ve Japon

ya gibi kuvvetli ve silah1anmış devlet
leri öfkelendirir ve bütün yatışma im· 
kanlarını ortadan kaldırır. Bundan ba -
ka bu memleketlerde lngiltereye kar -
ıın duygu ve dilekler de uyandırır. 

Son çin ve habeş g~bi küçük ulus
lar da bizim durumumuzdan umuda 

d~rek, böyle olmasa hemen uzlaıı
verecekler.i kuvvetli düşmanlarına kar· 
tı ayak diremek suretiyle felakete doğ
ru gidiyorlar; anlapnaya yan&§ttııyor -
lar. Onun için bizim onlara karımız de
iil zararnmz dokunuyor. 

Hükümetin tutacağı yol, ingiliz a
erğlannın gerektirdiği derecede bu iş
te atgilenmektir. Ondan fazlası bütün 
dtlnyanın bize kar§ı tiksinmesine yol 
açar ve belki de bu, bir kabineyi düsür
n>l"ğe k;ıdar gider. 

Ma~onlar ah udiler 
•' 

Vf' celik nıitrr(ıorliler 
.> ~ 

Almanyada naziler bu üç 
kuvvetle çarpışıyor 

Deyli Telgrafrn BerJin ayıarı 9 a -
gustos tarihiyle gazetesine bildiriyor-

Bütün Almanyada yeniden şiddet 
havası csmeğc başlamıştır. Bu şiddet 
iiç alanda kendisini göstermektedir. 

1 - Eski savaşçılar tarafından ku

rulmu olan "Celik miğfer,, örgütü 

gizli polis tarafından kapatılmakta ve 

buna sebeb olarak da bunların hükti -

mete karşın davrandıkları ileri sürül -
meıktcdir . 

2 - Son zamanlara kadar açık kalan 
farmason locaları da kendi dilekleıiy
le kapatılmaktadır. 

3 - Yahudilere karşı yapılan hare

ketin başında bulunan Bay Yulyus 

Ştrayher, ônümüzdeki cumartesi günü 

ilk defa olarak genel bir toplantının 

karşısında söz ı;öyliyecektir. 

Çelik miğferlilere ilk öldürucu dar

be geçen pazar günü marşa] Fon Ma

kenzen'in yükiımsel askerlikten sonra 

iılrtık lüzum kalmadıgını ileri sürere:{ 

bu örgütten çekilmesiyle vurulmuş ol

du. 

Marşal, çekilirken eskiden nazi on

derleri tarafından kullanılmış olan ağ 

zı kullanarak bıı örgütün kuruluşunJa 

ki gayeye varıldığını, bundan ~onra bu

nu devam ettirmenin Bay Hitlerin di

leklerine karşın olacağını söylemi!tir. 

Bundan sonra polis harekete geçmiştir. 

Aldığımız haıberlere göre kendile
ı ini gizli polisin kurbanı etmek iste
miyen çelik miğferliler, birikmiş para· 
Jarını kurtarabilmek için kendiliklerin

den dağılmışlardır. 

Fakat elini çabuk tutamıyan bir ta

Jum şubeler polia tarafından dağıtılmıf 
ve paralan "devleti ve balkı koruma 
.kanunu,. na uygun olarak alanç edil -
miştir. 

Polis bu jşleri yapmak için bazı 

yerlerde gerekli gördükçe bu örgütle

l'İn naziliğe ayrışık bir duru mtakındı
ğını bildiren bildiriler yaymıştır. 

Çelik miğfer üyeleri bundan başka 

marksist fikirler taşımakla da karalan· 

maktadırlaı. Halbuki bunlar daha zi 
yade sağ olarak tanınmı lardı. 

Her ne hal ise, bugün çelik miğfer

liler için artık ölmüştür diyebiliriz. 

Şidiye kadar açık kalını olan far -

mason localarının, kendi kendilerini ka

patması önemlidir. Çünkü her ne ka -

dar Almanyada nazi partisinin gazetesi 

olan Fölkişer Beobahter gazetesi, bu -

gün masonların dünya harbında Al -

manyanın yıkılmasında, yahudileri ko

rumakta ve Stresmruı ile Briyan dost

luğunun arkasında oynadıgı dramatik 

roller hakkında bır çok hikfiyeler an -

latmakta ise de, masonluk son zaman

larda Almanyanın sıyasal hayatına hiç 
bir suretle kanşmamaı'kta idi. 

Alman masonluğu naziliğin iş bası
na gelmesinden sonra dışarda bulunan 

masonlarla bütün ilgilerini kesmi ''e 

naziHğin egemenliğini kabul eden bir 

nevi hıristiyan tarikati haline gelmişti. 

Bay Yulyus Ştrayherin kalabah.k 
bir toplantı önünde yahudiler aleyhin
de bir söylev söyliyeceği haberi, Ber • 
lind~ki yahudilerin yüreğini bir hayli 
oynatmıştır. Bu söylev, 20000 kişiyi 

alan Sport Palast'<lıı verilecektir. Her
halde bu söylevden sonra bir takım uy
gunsuz hareketler olacağı da umul -
maktadır.,, 

Deyli Telgraf gazetesinin Berlin ay
tarı, Dr. Şaht'm, Göbels'in ve Gen. 
Göringin durumlarını inceledikten 
sonra telgrafını şu cümleyle bitirmek -

tedir: 
''Herhalde Berlindc hava gunden gii

ne d .. ha fazla clc:ktrikle-nrru•kteıiir.,, 

Haheşleı·in harh 
planJarı. 

.Adisababadan Morning Post gaz-e r 

tesine bildiriliyor: 

Habeşistan hUkümetiyle hiç bir il · 
gisi bulunmayan yetkili bir kaynak 
tan alınan haberlere göre harb ba§lıy•· 
cak olursa hıMıeş imparatoru kuvvetle 
riylc hem Eritrede, hem Somatide ital
yanların karşısında duracağı yerck tıü· 
tün kuvvetlerini Somali sınırlarında bi· 
riktirecektir. 

İtalyanlar Eritreden ilerlcmeğe ba!· 
hyacakları gün, Negiıs de İtalyan Sı>· 

malisine saldıracaktır. 

Bu planla hareket edilecek olun'i 
kuza.yda kaybe.dilecek toprağa karşılık 
güneyde toprak kazanılmıs olııcaktır. 

Kuzayda bir kaç kıta bırakılacakı 

bunlar çete harbı yapmak suretiyle o
radaki İtalyanları tedirgin edeceklerd't, 

Habe istanda seferiberl1k devam et· 
ınc:kte, fakat yağan kuvvetli yağmurlar 
aotker gönderilmesi işinı gucleştırmek· 

tedir. 

Aralarında yiız mil kadar bir uza 

bulunan ~ki şehir arasında yayan, ya • 
but katırla ve beygirle yolculuk yap • 
mak on beş giın sürmektedir. 

Habeşliler de dahil olmak uzere h'ç 
kimse Habeşistanın savaş boyuna kaç 
-.sker gönderebileceğini bilemiyorsa da 

en çok güvenilebilir kimseler, 750.000 
kişi olmak üzere kestirmektedirler. 

Bununla beralx:r bunların silah v~ 
cebhanesl henüz eJd~ edilmemi ve 

bunlar bir avrupa1ının anlayışı ile c;.. 
gUtlendirilmemiştir. 

Bir çok avrupalılar habeş ordusuna 
girmek dileğini göstermekte iseler de 
bunlar, ancak ayrah işJerde kullanıla· 

caklardır. 

Almanyada yapılmış Uç bin gaz mas· 
lreai Habeşlstana varmı§tır. Ayrıca se

kiz bin maske de yola çıkarılmıştır. 

~~----................ ----~ 
KıMj haberler: 

Arsıulusal kız fiziyoloji 
kongresi 

Pravda'dan: 

Son duyuklara göre, Lenmgratta a

ğustos sonunda toplanacak olan 15 ınci 

araıulusal kız fizyoloji kongresıne 37 

devletin oruntakları ıştirak edecekler· 

dir. Dış ülkelerden gelecek delegelerin 

sayıSJ 800 den fazla olacaktır. Bu aıa· 

da Amerikadan 210, tngıltereden 73, 

Fransadan 71. İtalyadan 52 Japonya· 

dan 32. Avusturyadan 28, Cekoslovak· 

yadan 23, Polonyadan 20, Çinden 19 'c 

Türkiyeden 3 mutehassıs g lccekt r. 

Kongre dolayısıle fizyolojiy it pek 

çok neşriyat yapılacaktır. Bu arada ru 
fizjoloji alimi Çcçenof'un buyuk ~ c· 
rinden birer nü ha butün dele 1 re r 
magan edilecektır. Ayrıca muhte ıf 
nınmış rus alimlerınin serlerind n bir 
çok tabılar yapılmaktadır. Kon re 
nasında gazeteler dört Jis nda çık c k " 
Sovyetler birliğinde fızyolojı ve tec u
bi biyoloji alanındaki mu:vaffakıyetlcrı 
neşredcceklerdir 

Koktebel' de türk 
uçakçıları 

Pravda'dan: 
Dört hafta öne<: SovıYetler Birhğine 

giden sekiz türk uçakçı gencinin orad• 
yüksek havacılık mektebındeki oku018 

ları ve öğrenmc.kri ba arı ile ilerıeıncl< 
tedir. 

Bu okulun direktör\! Las Lasef pra" 
da aytarma yaptığı diyevde öyle dtl< 
miştir: "Türk uçakçı lan tah ilde ço 
başarı gösteriyorlar. Onlar kısa bır ı•· 
manda üç defa korkusuz uçmuşlardır. 
B d .. .. . . tmeıılerıP u ara a uçuncu uçuş ogre a· 
gözü önünde ve fakat bu geneler ~~rlc 
fından tek başlarına başarılmıştır. ı\ 

k ol • 
uçaktı gencleri yakında yapılaca I< • 

. Sovyetlcr Birligi genel hava ınu 
ı ucııo:;larm ._, ir k eckcekl~ 
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Kiltahya 
Vali iğ;nden: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
.ı - .Ek iltmeye konulan iş: (Kütahyada Afiyon caddesi ilze

rinde belediye parkı civarıncla ha tane ııina ıdır. Ma.ktu \c:eşi! be • 
leli (69313) lira 63 kuruştur. 

ı - Bu işe ait artnamcler ve evrak ~unlardır . 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Fennı şartname, 

D - Umumi şartname, 
E - Hulasa kesıf cedveli, 
F - Proje. 
lstiyenler bu şartnamelcrı ve evrakı 346 kuru bede\ mukabı -

ıınde daimi encümenden alabilirler. 
3 - Eksiltme 2 9. 935 tarihinde pdı:arteı;i gunu saat ıs de Kü· 

tabyada Daimi encümen dairesinde yapıla taktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuli.ı ile yapılaca1ttır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerinin (4716) lıra mu· 

vakkat teminat vermesi, bundan başka asağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

Ticaret odasına kayıtlı bulunduguna daır veı;ıka gôstcrecek ve 
bir parçada en az elli bin liralık birinci nevi bina yapmış olduğuna 
dair devairi resmiyeden alınmış vesika gösterenler eksiltmeye gire
bilirler. Ve yahut bu gibi şeraiti haiz lbir mimar veya inşaat müheıı 
disi gösterecek ve bunlarda inşaatın mesuliyeti fenniyesini tamamen 
kabul ettiğini noterlikten musaddak enetle teahhüt ve temin ede· 
cektir. 
6 - Teklif mektupları yukarda uçıincü maddede yazılı saatten bıt" 
saat eveline kadar daimi encümene getirilerek daimi encümen reıs
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühtirmumu ile eyice kapatılmış olması lazımdıı . 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2135) 1-3504 

Ankara tJhaylığınd aıı: 
İst.ısyon civarında yapılmakta olan stadyorn tribi.ınleri ıçin sa 

tın alınacak olan (4965) adet temizlenmi kalas kapalı zarf usuliyle 
eksilt.meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 29. 8. 935 perşembe güniı saat 15 de vila}et 
encUmeni riyaset oda ında olacaktır. 

2 - Eksiltme bed , (6836) lira (7!;) kuruştan ibarettır. 
3 - Muvakkat temınatı (372) lira (43) kuruştur. 
4 - İstekliler teklif mektuplarını yukarda yazılı gun ve sa· 

attan bir saat eveline kadar banka kefalet mektuplariyle birlikte 
vilayet encümeni reisliğine vereceklerdir. 

5 - Şeraiti öğrenmek ve fazla izahat atmak üzere her gun vi-
layet nafıa müdürlüğüne müracaat edilmesi. (2180) 1- 3525 

İmar Müdürlüğündeıı: 
1050 lira bedeli muhammeneli bir adet DUOPHLI makinesi 

şartnamesine göre 2 eylül 935 pazartesi glinü saat on beşte ihale 
edilecek. Taliplerin Ankara şehri İmar müdürlüğündeki komisyo· 
na müracaatları. (2154) 1-3510 

Sıhhat ve İçtimai M1ıavenel 
Vekaletinden: 

Vekalet için 110 ton kok kömüril kapalı zarf usuliyle eksilt • 
meye konulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenler Ankarada 
Sıhhat ve 1çtimai Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet umum mU· 
dürlüğUne müracaat etmelidirler. Tahmin edilen bedeli 3190 lira • 
dır. Eksiltme 29. 8. 935 perşembe günü saat 14 de yukarda yazılı 
umum mlidürlükte yapılacaktır. Muvakkat teminat mikdarı 240 ti· 
radır. İsteklilerin işbu teminata mukabil yatıracakları parayı vak· 
tında vezneye yatırını§ ve makbuzlarını ihale zamanından bir sut 
evel teklif mcktuplariyla beraber komisyona vermiş olmaları la-
zımdır. (2171) 1- 3514 

nkara Yük ek Ziı·aat En titü Ü 

Rektörlüğünden: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesine alınacak olan 15 e• 

lira muhammen bedelli 25 çift çizmenin 12. 8. 935 tarihinde açık ek
siltme suretiyle ihale edileceği evelce ilan edilmişti. Muayytn 
gününde saat 15 de talip çıkmadığından ihale keyfiyeti 22. 8. 935 
eerşembe günü saat 16 ya kalmıştır. Nümunesini görmek ve bedavcı. 
şartnamesini almak istiyenlerin enstitü muhasebesine ve eksilt • 
meye gfreceklerin 28,12 lira muvakkat teminatları ile enstitü idare 
ve ihale komisyonuna müracaatları ilan olunur. (2168) 1-3516 

Tarıw Bakanlığından: 
Konya ovası sulama idaresi kadrosunda ikı yuz lıra aylık üc -

retli su mühendisliği ile yüz lira aylıkücretli iki fen memur
luğu açıktır. 

Hizmete istekli olanlar ve fazla maliımat almak istiyenler Zi-
raat Vekilliğmde ziraat umum müdürlüğüne acele müracaat 
etsinler. (2157) 1-3512 

nkara hel'4irıci icra nwıııurluğundarı: 
Dairemizin 935 • 3919 numaralı dosyasında cumuriyet halk paı· 

tisi katibiumutiki bürosunda memur Sabriye 60 lira borçtan ötürü 
Ankarada musevi mahallesinde mektep sokağında 27 No. hanede 
oturan Roberoc ve Albertin halen oturdukları mahalde bulunma
dıkları ve kendilerine tebliğat yapılmasına imkan görülmediğin· 
den hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve milteakip mad
deleri mucibince ilanen tebligat icrasına karar verilerek tebliği şi
fahi makamına kaim olmak üzere 20 giın müddetle mihil verildiği 
ilan olunur. 1-3529 

Nafıa Bakanhmndan: 
Aydın hattı üzerinde Burhaniye istasyonu civarında Km. 209 da 

Fezlek deresi yatağından 70.000 metre mikab dere balastı ihzar ve 
bat kenarına nakli ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usu -
liyle ekııiltmeye konulmuştur. Muhammeq ihale ~deli 35.000 li· 
radan ve muvakkat teminatı da 2625 liradan ibaret bulunan bu in
pat ve ameliyatın eksiltmesi 27. 8. 935 tarihinde <iğleden sonra sa-

U L U => 

Kapalı Zarf Usuliyle El-> siltme İlanı. 

Karacal)ey Harası ~leriııos Yt•ti~-

tirme Çiftliği Direktörlüğünden: 
l - Karacabey harasında müteşekkil merinos yetiştit· 

me çiftliğinin 7443 lira 22 kuruş bedeli keşifli ağıl ıe 
16601 lira 4 kuruş bedeli keşifli de büro kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 23 ağustos 935 cuma günü saat 15 de Kn 
racabey harasında yapılacaktır. . 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak unlardır : 
A - Mali şartname 
B - Fenni şartname 
C - Nafıa seraiti uınuıniyesi 
D - Proje ) 
İstiyenler bu evrakları bedelsiz olarak Merinos veti~

tirıne çiftliği müdüriyetinden alacaklardır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ağıl için 

560. büro için de 1245 lira muvakkat teminat vermesi 
5 - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz olması ve 2490 

No. lu kanunun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirak eyle-
meleri ilan olunur. (4696) 1-3523 

Bir f)akti)o aran ılı yor. 
Ankarada ılnn b u mue::osesede devamlı bir is için almanca ve 

turkçeyi iyi bilir bir bayana ihtiyaç vardır. 
Yazı makinesiyle doğru ve çabuk yazması gerektir. Stenografı 

fransızca ve ingilizceyi de bilenler tercih olunur. 1stiyenler tah· 
sil ve lisan derecelerini tercürnei halleriyle beraber 15 eylt1'~ 
kadar, Ankarada maden tetkik ve arama enstitüsü dokumantasyon 
kı mına yazı ile bildirmeleri rica olunur. (2131) 1- 3503 

nkara 
Nafıa içıc !uzum görülen 4 cin ve 4 arka iç ve dı listıgı ıl e 

sekiz adet lastik kaynattı ve üç adet tivili lastik pompası açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 19. 8. 935 pazartesı gı.inü saat on beşte vilayet 
encümeni riyaset odasında olacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (871) lira (70) kuruştur. 
3 - Mı.ıvakkat teminat (64) lira (i5) kuruştur. 

• 4 - İstekliler şeraiti öğrenmek için vilayet nafıa müdiırluğune 
müracaat edebilirler. (2070) 1- 3405 

Etlik i\1erliez J.,alluratuvarları 

1üdürliieii ndf>n: 
Müessese hayvanatı ıçin en az 60.000 en çok 80.000 kilo saman 

açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Buna dair cnan şartna • 
mesi laboratuvarlar müdürlüğünden verilir. İsteklilerin 135 liralık 
banka teminat mektubu ve yahut bu mikdar paranın hazineye ya. 
tmldığına dair komisyona makbuz getirmelidir. Eksiltme 5. 9. 935 
tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Ziraat Vekaleti muha
sebe müdUrlü~Unde topianaca'k olan komisyonda yapılır. 

(2185) 1- 3524 

Em. lş. V. l\f üdürlü~nden: 

FİLOSOFBİR 

Tahmifl edilen bedel 
2500 lira 

ALMAN KADINI 
Bır türk ailesi nezdinde lisan öğretmek ve felsefi fikirleı 

dermeyan etmek mukabilinde yiyip içmek ve yatmağı teklif 
etmektedir. Edebiyat, asarı nefise ve sporda da alakadar olur. 
Mektupların almanca, fransızca veya İngilizce olarak "H 
1168" rumuzu ile zirdeki drese gönderilmesi: ALA AnzcigPn 
A. Q., Berlin W 35 1-3521 

DoJ{umahaıu· Şnllesine İşletme 

St11f i a lına(·ak .. 
Avrupa mensucat mekteplerinin birinden mezun ve 

en atağı üç sene muntazaman fabrikalarda dokuma İ!le 
rinde çahtmıt olmak şarttır. 

Talipler arasında almanca bilenler fabrikalarda ha.ılı 
batına işletme mühendisliği yapmış ve iplikçiliği de tahsil 
etmit olanlar tercih olunur. . 

isteklilerin Ankara ve İstanbul Zıraat Bankalannda 
mevcut hizmet ıartnameıini okuduktan ıonra tahsil dere
cesi, mektep tehadetnamesi, şimdiye kadar hizmet ettikle
ri yerlerden aldıkları bonservisler ve nüfus kağıtları auert· 
terini ve tercümei halleriyle birlikte, nihayet 25 • 8 - 1935 
tarihine kadar Adana'da Ziraat Bankası Mensucat Fahri · 
kası Müdürlüğüne taahhütlü bir mektupla göndermeleri 
veya bizazt getirmeleri. (2113) 1-3454 

lllllllllllllllllllllll!IH!llllPlllllllflıi&&IMIU•-Mllllllllllllllllll llHll I~ 

1 Talas Amerikan Mektebi 1 
1 ORTA DERECE - 5 SINIF 

LİSAN SAN' AT TİCARET 1 
1 

1935-36 ders senesinde ayrıca iki senelik mesleki san
at kursları açılacaktır. Fazla malilmat mekteb idare-
sinden alınır. Tedrisat 23 Eylül pazartesi günü başlar. 

-.U11t11lllRllllllllVll11M•ııı•11111w•u••--ıııwaıı az ı ır ı uıı• 

at 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında demiryol inşaat re
isliği eksiltme komisyonunda yapılacağından isteklilerin teklif 
mektuplariyle münakasa şartnamesinde yazılı diğer evrakı p7. 8. 935 
tarihinde ö~leden sonra saat 14 e kadar inşaat reisliğine ~akbuz 
mukabilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa prtDame
siyle mukavele projesi ve ilişiklcrinden mürekkep bir takım evrakı , 
175 kun.ı~ bedeli mukabilinde Bakanlık demiryollar insaat reJıli· . 

l\ılakine mühendi i 
Ankara Şarbaylığından: 

aranıvor 

Şarbayhk işleri . için 300 lira ücretle, yüksek mühendisllk dfp· 
!omalı bir makine mUhendiai almacıs.ktır. 

İsteklilerin mektep tehadetname sureti, bh boy fotoğrafiıi ve 
şimdiye kadar oohmduğu vazifeleı-den atdıfı vesikalar Ulflk oldu-

ğ• • ' •,.ri ll:ı.n lunur. (2019) 1 -3~00 fu halde müracaat etmf'1•r1. f?.173) 1-3501 

16 AGUSTOS 1935CUMA 

Kiralık bina 
Ziraat l~anl a~ı ndHn · 

Ankarada Anafartalar caddesinde Memurin Koop~ 
ratifi namile maruf binanın evelce Umum Jandarma Ku 
mandanlığı tarafından işgal edilmiş olan kısmı kiralıktır. 

Kiraya verilecek kısım üç kathr. 230 metre murabbaı 
genİflİğinde ol~n her katta beş oda bir biiyük salon ve ha 
lalar vardır. 

Binanın kalörifer, elektrik, su tesisatı mevcuttur. Ta 
liplerin daha fazla tafsilat almak üzere Ziraat Bankaşr 
merkez müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 - 3390 

Tophanede İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonl ilanları 
İstanbul levazım amirliği için 70 ton sade yağı 28. ağustos <ı35 

çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarfla eksiltmesi Tophanode 
Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 49700 lira· 
dır. Muvakkat teminatı 3727 lira 50 kuruştur. İsteklilerin belli gün 
saat 14.30 a kadar tekliflerini komisyona vermeleri. Şartnamesi 249 
kuruş karşılığında komisyondan alınır. (90) (4591) 1-3446 

Tür){ Hava Kurumu 
Genel merkezinden: 

Meşe odunu mangal ve kok kömürü alınacaktır. istek
lilerin teminatlariyle 19. 8. 935 pazartesi günü saat on bet 
te hesab İl'leri direktör)üaüne basvurmaları. 1-3436 

İmar l\1üdür]~Oiinden: 
Kimden 
istimlak 
edildiği 
Süleyman 

M uhamıne11 

Mevkii 
Bahriye 
caddesi 

Ada parsel bedeli 
Mahali lesı 

Leblebici 
No. No. Lira 
197 1 500 

Bahriye Bakkal Sami v~ nice lll 2 100 
caddesi ve müşterekleri 

Yukarıya kayıtları çıkarılan hanclerııı enkazı 19.8.935 pazarteaı 
günü saat 15 de artırma ile satılacağından isteklilerin imar müdilr-
lüğündeki komisyona müracaatları. (2153) 1-3498 

İzmir Linıan tş1eri 

Genel Direktörlüğünden 
Vapurlarımız için lüzum olan dört bin ton 'ZEROD1Z LA· 

VE., maden kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Kömürün külü yüzde on ikiden fazla kalorisi yedi binden atağı ol
mıy:ıc:ılc ve yüzde üçten fazla rutubet payı kömUr mikdarından in
dirilecek ve "Şlam,. karıştırılmıyacaktır. Kapalı zarflar ağustosun 
26 ncı günü saat 16 ya kadar idarede toplanan alım satım komisyonu 
darcden veya İstanbul liman işleri genel direktörlüğü ile Ankara
na vt.rilmelidir. Teklif mektuplarına 2850 liralrk idaremiz vezne 
makbuzu veya banka mektubu iliştirilmiş olmalıdır. Şartnameler i
dareden veya İstanbul işleri genel direktörlüğü ile Ankara

da Maliye vekaleti nakıt i~lei direktörlliğilnden alınabilir. 
(~47~) 1-3438 

~--------------------~· 
Türkiye Cumuriyet Merkez 

Bankasından: 
Şimdiye kadar kaimi evsaf mı haiz olmadığında• 

dolayı (geçmez) damgası vurularak salıihlerine iad~ 
eflilmi bulu narı f enmde banknotlar hamillerinin ye -
nitlen tadil ve tatbik edilmekte olan talimat hükümle
rine g(ire hu paraların kabulü mümkün olup olmıya~ 
cağı tetkik edilmek iizPre Cumuri}et Merkez Banka-
sına miiracaatları. l - 3483 

lstanllul Sıhhi 1\1 Üe~ ;nseler arhrma 
ek iltme komisyonı ndan: 

Akliye ve asabiye hastanesinin 6,000 metre yerli ame
rikan bezine kapalı zarfla teklif edilen fiat fazla görül · 
düğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Eksiltme 28 ağustos 935 çarşamba günü saat 15,30 
dan bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde komiı • 
yonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fi at beher metresi 32 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 1440 liradır. 
4 - Şartname bedelsiz olarak hastaneden alınır. Ve 

nümune de orada görülebilir. 
5 - isteklilerin 935 Ticaret odası vesikasiyle 2490 

sayılı kanunda yazıla belge ve bu ite yeter muvakkat ı• 
ranti makbuz veya banka mektuplariyle usulü dairesin -
deki teklif mektuplarını yukarda yazılı eksiltme aaatın -
da Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü binasındaki komi,... 
yona vermeleri. (4589) 1 -3463 

Nafıa Bakanlığı: 
Beşinci Daire u işlfllri Müdürlüğü 

arttırma eksiltıne ve ilıale komis
yonundan: 

Keıif bedeli 15194 lira 73 kuruş olan Ankaradakt Dikmen dere
si isl~h ameliyatı 10. 8. 935 tarihinden itibaren on beş gün mUd 
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 24. 8. 935 tarihine rastlayan cumartesi günü aaat ll 
de Nafıa Veklleti beşinci daire su işleri mUdUrlUğil odasındaki ek· 
siltme komisyonunda yapılacaktır. ı'iltektiter artırma. eksiltme ,. 
ihale kanununda yazdı vesikalarla ~raber ve şimdiye kadar ,,._ 
mış olduktan işlerde taahhUdUnU bUsnU suretle yaptıklarını dail 

1 

mahalli idarelerden verilmiş vesiblarmr Z4. 8. 935 tarihine ırıUsa
dif ct;ımarteıl gUnU saat ona kadar beşinci daireye verecekler: 
Muvakkat teminat 1139 Ura CiO kuruştur. Teklifler zikrolunan Z 
numaralı kanunun tariflerine uygun olacaktır <W74) 1-..'4-4ll 



Devlet-

İLAN 



SAYll'A 8 

Ankara belediye reisliği ilanları 

CEZALANAN ESNAF 

Ulucanlarda fırıncı Ziya, Ce· 
becide 25 numaralı fırın müste
ciri Mehmed Hilmi, Yenişehirde 
23 numaralı fırıncı Mehmed, 
Yeşilağa fırını sahibi Kerim ha
mur ekmek ç ıkardıklarından yir
mişer, balıkpazarmda hal soka • 
ğnıda aşcı Tevfik, İbadullah catl 
desinde 14 numaralı dükkanda 
baıltkal Mevlüt, itfaiye meyda • 
nında Yenischir caddeı;inde 67 
numaralı dllkkanda bakkal Mah
mud sulu sirke sattıklarındau 

üçer, Samanpazarmda lstıkamt:t 
gazoz fabrikası müsteciri Os -
man Nuri seker ve hamızı az ga
zoz çıkardığından beş, Yenişe • 
hirde 18 numaralı dükkanda bak
kal Ömer suni sirke ve patika 
yapılmış helvayı etiketsiz sattl
ğından altı, Çocuk sarayı cad • 
desinde hay.at suyu şubesinde 
Ali etiketine tevafuk etmiyen 
taşdelen suyu sattığından üç li
ra para cezasiyle cezalandırıl -
mtşlardır . (2188) 1- 3543 

İLAN 
1 - Yenişehirde olup aşağıda ada, parsel numaralarile miktarı 

ve rnuhanunen bedeli ;ıazılr altı arsa açık artırmaya çıkarılmıştır. 
2 - Ada Parsel metresi muhammen bedeli · muvakkat 

numarası Not teminatı 
Lfra Lira 

1149 1 680 2010 153 
" 5 646 1938 146 
•• 6 li46 1938 146 
.. 7 il 1539 116 
" 13 55 1665 125 
" 33 54 7 1641 124 

3 ~- Bu arsalarm şa1 tnamesiııi okumak ve harita üzerinde mev
kilerini görmek ve d~ha ziyade tafsilat almak istiyenler hergün 
hesap direktörlüğüne gelmelidirler. 

4 - İhale 26.8.935 pazartesi günli saat on be§te komisyon hu
zurunda yapılacaktır. İstekli olanlar ihale saatinden evet teminat
larını belediye veznesine teslim ile mukabilinde alacakları makbuz 
ilmühaberini komisyon reisliğine verecek ve artırmaya iştirak ede· 
cektir. (2075} 1-3397 

Jandarma Genel Komutanlığı 
J. U. K. Ankara Sabnalma l(omis .. 
yon undan: 

ı - Ankarada Jandarına ve polis mektebinde yaptırılacak sıhhi 
ve elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Her iki tesisat eksiltmesine girmek ıiç.in enaz (yirmi bin) 
liralrk ayni tesi.satı baprmış olduğuna dair vesika\ ve aşağıda yazılı 
ilk teminatı ve şartnamede yazılı diğer belgeleri teklif zarfına iliş. 
tirmek gerektir. 

3 - Elektrik tesisatının keşif bedeli (50497) lira (94) k.uruş ilk 
teminatı (3774) lira (90) kuruş ve eksiltmesi 2.9.935 pazartesi gü
nü saat 10 ve sıhhi tesisatın keşif bedeli (37.000) lira, ilk teminatı 
(2775) Hra ve eksiltmesi 3.9.935 salı günü saat 10 da Jandarma Ge
nel Komutanhğı kurağında yapılacaktır. 

4 - Eleıktrik şartnanesi (255) kuruş ve sxhhi tesisat şartnamesi 
de (185) kuruş karşıltğında komiı>yondan alınabilir. 

5 - İsteklilerin yukarda ve şartnamede yazılı belgelerde içinde 
bulunan teklif mektubunu eksiltme günü saat (9) za kadar komis-
yona vermi§ ıbulunmalacı. (2134) 1-3550 ------

Kültür Bakanlığından: 
1 - 2259 saydı kanur.un tatbikine dair olan talimatnameye göre 

ılkokullar içi11 b!r alfabe kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 
2 - Müsabaka müddeti eylül 1935 den başlamak ve 29 şubat 1936 

cumaratesi öğle vakti bitmek üzere altı aydır. 
3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 ikinci teşrin 1935 

cumartesi günü öğleye kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına mü
racaat ederek bu müsalakaya girecekler defterine adlarını yazdıra
ı ak bir numara alacaıklatdır. 

4 - Mlisbakada birinciliği kazanan kitab üç yıl müddetle okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için 500 lira telif hakkı ve
rilecektir. İkinci çıkan kitabı yazana bir defaya mahsus olma.k üze
re birincinin müellifine verilenin bir yılhğı üçüncü dördüncü ve 
beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere ikişer yüz li
ra mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üç nüsha olmak üzere 
makine ile ve kağı.tların yalnız birer taraflarına yazılmış olarak 
Kültür Bakanlığına makbuz mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lazımdır. Kitaba girecek resimlerin asıUarı birer nüsha ola
rak müsveddelerle birlikte verilir. Müsabakaya basılmış bir kitapla 
girenler de kitabın üç nüshasını Bakanlığa verecekler veya gönde
receklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser müsveddelerile birlikte, eseri 
kabul edildiği takdirde, eserini ilan edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Kültür Bakanlığına üç 
yıllık bir devre için teı·kettiğini ve kitabın o devre içindeki her 
basılışının son tashihlerinin kendisi veya kendi mesuliyeti altında 
tayin edeceği diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir Noter
likten tasdikli bir teahhütname verilecektir. 

7 - Kitapta bulunması lazrmgelen pedagojik ve teknik vasıfla
rı gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek teahhütname
nin formülü beş kuruı1 mukabilinde Kültür Bakanlığı Yayın Direk
törlüğünden alınahilir. ıAnkara'dan başka yerde olanların aym ad-
rese bu kıymette pul göndermeleri lazımdır. (1955} 1-3249 

Ask~erlik Şubesi Başkanlığından: 
330 doğumlulara (dahil) tam ehliyetnameli kısa hizmetliler 1 

eyllll 935 de hazırlama krtasında bulundurulacaklarrndan Ankarda 
da yerli ve yabancı tam ehliyetnamelilerin kesin olarak 27 ağustos 
935 günü şubeye gelmeleri gelmeyenler hakkında Askerlik kanu
nunun değişmiş 86 cı maddesinin tatbik olunacağı yayılır. (2169) 

1-3500 
~~.-~~~~~~~~ 

~ 

~~YEDiKULE GAZHANESt 
~ 

~ (İstanbul) 
:1 Vapurları kalafatlamak ic;in yumuşak 

Z i F T 
ve tuğla, boya ve yaya kaldırımları için sert 

Z i F T 
Stoklarımız daima vardır 
~ 
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TURI( FHil"'tPS LD1'. StRKETi ANI\A {A 
' Üstünlük Zeis Perivist 

çerçeve ve punktal camları 
ile Revü ve Omega saatla
rındadır.' Bankalar caddesi 
RIZA GÖZLÜKÇÜ 

SUBESiNDEN: 
' 

1-3364 Tel:3025 

Sayın müşterilerinin talebi üzerine, şirketimiz bu yıl dahi 
eski radyoları son modellerle aşağıdaki şartlar içinde değiş

tirineğe karar vermiştir. 
1 - Bu değiştirme müddeti 19 Ağustos l 935 tarih inden itiba
ren bir aydır. 

650 kilo yumuşak kösele 

Şartnamesinde değişiklik ya· 
pılan ve tahmin edilen bedeli 
(1240) lira olan yukarda mikdarı 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri 
fabrikalar umum müdtirliiğü sa -
tın alma komisyonunca 2 eylül 
935 tarihinde pazartesi günü sa
at 15 de .açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan 
(93) lira ve 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3. maddelerindeki ve 
saikle mezkur gün ve saatta ko
misyona müracaatları. (2122) 

2 - Ne cins ve markada olursa olsun bataryalı ve ya ceryanla 
işler her çeşid eski radyoların takdir edilecek kryneti yeni Fhi 

lipis radyoların bedelind en tenzil edilerek bakıyesi için 12 
taksit yapılır. Telefon: 3722 

1- 3458 

100 Kilo Tenekar 
700 .. Gomelak 

50 ,, Jelatin 
100 ,. Kuru zamk 

1000 ,, Kırmızı mühür mumu 
340 ., Tebeşir 
160 ,, Kola 
109 ., Tuz 

Tahmin edilen bedeli (2658) 
lira olan yukarda mikdan ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 2 eylül 935 
tarihinde pazartesi günü saat 14 
de ~ık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (199) li
ra (35) kuruş ve 2490 numaralı 
kanuntıtn 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur ~n ve saatta 
komisyona müracaatları. (2121) 

1 - 3457 

ZAYİ 

Diyarbekir Ziraat Bankasın
dan aldığrm (217) numaralı cilz
danı zay.i ettiğimden hükmü ol
madığı ilan olunur. 

'Ü"rgüpde jandarma zabitanın 
dan içkiler satıcısı İhsan 

Dı·. CEl\IS'iu 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bi.le pek 
kısa bir zamanda tamamen ve

1 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan- 1 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddl ve müessir bir na
sır ilicıdır. -----
Kanzuk öksilrilk şurubu: Öksü
rüğü kati şekilde durdurur. 

ZAYİ 
İmaJatı Harbiye usta mekte 

binin 'Kültür Bakanlığınca de -
recei tahsili gösteren vesikamı , 
zayi ettim, yenisini çıkaracağtm· 
dan eskisinin hükmü olmadığmı 
ilan ederim. M. Hayri 

METAMORFOZ 

Karacabey Harası 
Direktörlüğünden : 

1 -Eksiltmeye konulan iş: (Çörekli mevkiinde inek 
ahırları inşası) . 

Bina ve tesisatın keşif bedeli: (15290) lira (35) ku .. 
ruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ıunlardlf: 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
e - Fenni şartname 
f - Keşif cedveli 
g -- Planlar · 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Karacabey hara

sı direktörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22 ağustos 935 tarihinde perşembe gü

nü saat (15) de Karacabey harası direktörlüğünde ya -
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1147) lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki ve • 
sikaları haiz olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye en az 
bir parçada (100.000) liralık birinci nevi bina yapmış 
olduğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika alarak gire -
bilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya
yazılı saattan bir saat eveline kadar Karacabey harası di
rektörlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile · 
cek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata ka
dar gelmiş olması ve dış zarf m ınühür mumu ile iyice ka 
patılımş olması lazımdrr. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. ( 4528) 1--3385 

Şurayıdevlet UmumiKatipliğinden: 
Devlet şurasında mülazimlik için 20 ağustosta yapılacağı evel

ce ilan edilen imtihan o gün saat 14 de başlıyacaktır. (2195) 
1-3549 

İstanbul Liseler Artırma 
El\:siltme l(urumundaru 

Yiyeceğin cinsi 
Ekmek 

Mikdarı Tahmini ftat 
260000 11 kuruş narh üzerinden 

Beş okulun teminat mikdar 
Lira K. 

Galatasaray lisesi 825 
Haydarpaşa lisesi 792 
Erenköy kız lisesi 247 50 
Kandilli kız lisesi 115 50 
Çamlıca kiz orta okulu 165 

Kurumumuza bağlı beş okul ic.in yukarda .yazılı ekmek 
ihtiyaçları şartnam~sine göre ve okulların yanlarında ilk 
teminatlar gösterilmiştir. 
. Eksiltme 21. 8. 935 çarşamba günü saat (15) de ka
palı zarf suretiyle yapılacaktır. 

Eksiltme İstanbul kültür direktörlüğü binasında tol>" 
lanan kurumda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 935 
yılı Ticaret Odasr ve 2490 sayılı kanuna göre ellerinde 
bulunan belgeler ve ticarethane namına işe gireceklerin 
işbu belgelerden maada noterlikten alma vekaletnamele
riyle eksiltmeye girebilirler. 

Kapalı zarf eksiltrnelerinde isteklilerin yukarda adı 
yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf riıektiıpta .. 
nnda istenilen belgeler ve teminat makbuz veya banka 
mektuplarını koymak suretiyle zarfların üzerinde teklif ... 
leiin li~ngi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahtan.ya• 
zıh ve zarfların kapa.nan yerleri mühilrlii olarak belli 
günde belli saattan bir saat evel müteselsil makbuz muka ... 
bilinde kurum başkanlığına verilmesi ve teminatlann bel· 
li zamandan evet liseler muhasebeciliği vemesine yatırd• 
mış olması ve eksiltme şartnamelerini gönnek üzere ku .. 
nım sekreterliğine sormaları ilan olunur. (4456) 1-3327 

Bu~sa l(aplıcaları 

. Şirl\:etinden: 
Türk Anonim 

İdare meclisinin 9 ağustos 1935 tarihli toplantısmd-a 
verilen karar üzerine şirketin sayın hissedarlan aşağıda 
gösterileµ. meseleler etrafında görüşülüp kararlar alm • 
nı.ık üze~e 16 eylOl 1935 pazartesi günü saat .ıo da şirketin 
idare merkezi olan Bursada Koza Hanındaki daire.iiude 
toplanmağa davet olunurlar. 

Görüşülecel\: meseleler: 
1 - Mali vaziyet ve müstakbel· faaliyet. 
2 - Şirketin mevcut müessesatındaki eksiklerin ta

mamlanması ve işletmesine aid şeklin tayini. 
İDARE MECLİSİ 

1-3552 

Nafıa Bakanlığı 
Sular Umum Müdürl~Oii Artbrma~ 
Ek~siltme ve ihale Komisyonundan: 

Ankaramn Çubuk barajı himaye mintakasının tel örgü ile çev· 
rilmesi işi 12. 8. 935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif parası 18.200 
liradır. ~ 

Şartnameler Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğünden parasız 
verilir. 

Projesi adı geçen dairede görülebilir. İşin muvakkat teminat 
mikdan (1365) liradan ibarettir. Eksiltme 27. 8. 935 tarihine rast· 
layan sah günü saat 15 de Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğil 
odasındaki eksiltme komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin artırma. 
eksiltme ve ihale kanununda gösterilen vesikalarla beraber adı geçen 
kanunun 16 ve 32incimaddelerindeyazılı teklif ve teminat mektup• 
tarını 27. 8. 935 tarihine mlisadif sah günü saat 14 de kadar sular 
umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vereceklerdir. Teklifler 
zikrolunan 2490 numaralı kanunun tariflerine uygun olacaktır. 

(2104) 1 - 34~Q 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu ' 
harriri Falih Rıfkı ATA V 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yaıı İşleri MildürU Nasuhi 
BAYDAR 

1 
CYENi ) 

SİNEMALAR 
Çankırı caddesi civarında 

Ulu& Ba:rımevindı basılnır'!· 
tll'. 

) 

BU GEC.t:. 
Dede filminin unutulmaz yıldızları 
Danielle Darieux - Albert Prejean 

tarafından temsil edilen 
SOKAKLARDA AL TIN 

Mevsimin en güzel eseri 

BU GUN BU GECF 

GARP CEPHESİNDE KAI'!Ll 
HÜCUMLAR 

Büyük harp ve heyecan filmi 


