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Gfüıtlelilı 

AVRUPAllA OKUMA 
f.R.ATAY 

Ne Avrupadaki ınero~e~eta~, 
ne de Türkiye' deki dairenın ısını-
nl. ·· l k . . b' hadiseden soy eme sızın, ır . 
bahsetmek isterim: Bu daıre ~ 
klıenıleketteki eşine yıllar~a_nbeil 
sitajiyer gönderir. Bürolar ıçın ya· 
hancı sitaJ'iyerlerle çalışınak, 51 f. 
kı · · şere ntılı bir şeydir. Hatır ıçın, b l 
İçin daire 4efi bu sıkıntıyı ka pu 

,. k' " e· 
eder. Fakat bir gün del' ı:d-d'k 
k · ·· er ı · ey ama buradan gerı gon 1 
1 . . . , . . t yorsunuz . ,, 
erıınızı demze ını a ı 

• • • B 
Çünkü boyuna aynı ış 1.çın d: 

v d'l bılnıe ı· danı geliyordu. Çogu 1 • • 

ği için tam söylenen şey~ sezıb~ 
, . 't nı ı . 

rneğe başladığı vakıt sı aJı 
tirmiş oluyordu. . 1 beıni • 

Acaba A wupadakı ta e . 
d. ? Kıın -

zin hakiki v duruınu ne ır · . 
. g • · b ıneseleyt de 

seyı kırmamak ıçtn u . 
burada pek deşmek isteın1oru;· 
Fakat bu itleri bilir bi~ ira ;.:,:: 
illi olan Saffet Arıkan dan b' 

lı davasına ıze 
Pad a ritaj oe o ama ık b. dü • 
llYgun bir plan içinde s 1 ır d. · 
zen vermesini dilemekten ken 1 

• 

nıi alamıyacağım. 
B. . talebelerimiz Alınanya-
ızım 1 • • kaç yer-

da F ransada, kendi erını 1 
d 

, k larda topu, 
e okutacaksa , ora .., 1 k dar 

geceli bir okulda oldugu a d ' 
toplu ve kontrol altında bulun u
rulmak öğrenecekleri veya ta -

, "önceden ve 
rnamlıyacaklarr şey h · ta mak ve epsı, 
kesin olarak sap .. 0 . \elerinde 
bura kurum ve unıversı l 'l 

d "''I yer ı er yabancı konaklar egı, d e·: 
rejimine bağlanmak la:z"? ~r. . !". 
yük şehirlerde talebelerıınız ıçın 
birer büyük yapı tutmalıyız. He': 
sinin ayrı ayrı vermekte oldukl • 
rı kiralar toplanarak, bu yapıla • 
rm kirasını 1 nşılayabilir. Tal~b; 
lerimize her ':ürlü eğlencel~r. ıçı~ 
verilecek gece ve gündüz ızmlerı 
kontrol edilmelidir. Çalışmayan 
genç, hiç acınnıaksızm memlekete 
geri gönderilmelidir. 
· Talebelerimiz toplu bulundu -
i-ulursa, bir toplanma salonları o
lursa, başlarındaki Kültür B~kan
~ığı enspektörünün onların hır_ çok 
eksiklerini tamamlamalarına yar
Clnn etmesi imkanı da elde edile ·· 
bilir. 
. Şunu söylemekten çekinme
rneliyiz ki Avrupadaki bir yaban· 
cı memleket talebesinin, ınemle : 
ketine getirmİf olduğu herhangi 
mühürlü ve gösterişli kağıdın de • 

. ğeri, bazı hallerde, hiç den~c~k 
kadar azdır. Yabancı taleb~.er e 
Yerli talebeler, gerek profeso~ler 
gerek okul ve üniversite yön.~tn~
leri tarafından birbirinden busb~-
t .. .. .. 1.. A'""rupada btr un ayrı goru ur. .. 

1 gencin iyi veya kötü bir sonuç a • 
rnası kendi hevesine, vicdanına 
ve hissine bağlı bir şeydir. 
• Ancak sert bir disiplin ve koni 
trol, büdcemize oldukça ağıra ma 
olan Avrupada sitaj ve okuma da· 
vasını kökünden kotarabilir. 

Bizden Avrupaya gelen genç· 
d·~ gençlerin yerli ve yabancı ıger 

lerd~n daha sıkı bir çalışma düze-
nine bağlanmasının bat~ ~7 "ı: 
bebi de, orta mekteblerımız .e . 
selerimizdeki eksiklerdir. Bız,m 

"ddet gençlerimiz, burada, uzun mu k 
belki günlerinin yarısını bu e -
sikleri tamamlamağa verecekler -
dir. 

Y almz dil öğrenmek için iki 
yıl kadar kahve ve sokaklarda do· 
laştıktan sonra, herhangi bir der· 
dini anlatmak için gittiği yer • . . . ' den: - "Bir dilmaç getirınız .,, 
cevabını bir genç, şu .son iki ay t 
içinde almıştır. 

Aclımız, andımızdır 

17. A~CSTOS 195.5 l.t ı '1ı\R1'E:;I 

A.r·ruwıttlul.·' ta bir azı ltarnkeıi '.;'&km-ı~
lır. Anwu11tluk lwbt•nılmfl IJiirosmııırı bıı 
ıızmm l"ıstırıldığım bil<lirmesiıw lwrşı, 

.Belgrad'dmı, azı;rmılarm 1'iran ii.sıiine yii
riidii.kleri bildiı·ilnu•kıe,lir. 

ÜÇLER KONFERANSININ İKİNCİ GÜNÜ Arnavtıtlukta azı 

Haberler biribirini 
tutoıuyor 

• 
İngiliz ve Italyan !.e~~erivde 

göze çarpan buyuk ayrılıklar var 
İ 1 anın topladığı askeı bir milyonu buldu - Dün ya zencileri de harekete 
ta Y geçtiler - Konuşmalar durgun bir hava içinde devam ediyor 

Adisababa, 16 (A.A.) -v Hü ' 
.. t eı-kezinin şarbaylıgı, şe· 

kurne ın .. .. . . h b . d b lunan butun ışsız a eş -
hır e u b'ld' . w 1 . baylıgw a 1 ırıg verme e-
lerın şar . B 'b'l b' . k verıniştır. u gı ı er ır 
rıne arar .1 k .. 

f. mri altına verı ece ve uc -
şe ın e I 

t lacaklardır. mparator, ya -
re a · · k b 1 t · t' Zetecılerı a u e mıs ır. 
hancı ga · 

Barış istiyerıler 

C re 16 (A.A.) - Bar•! enev , . 
d tlarının arsıulusal konseyı 

os N vyork'taki habeş dost • 
ve e . 1 
ı arsıulusal konseyı u us · 
arı 1 k l' l sosyetesi gene se reter ı -
v~r gönderdiği bir andıçta Afri-
gıne . d k' ka zenci devletlerı arasın a er ın-
Jiklerini koruın~f son memleket 
olan Habeşistan ın ortadan kaldı 

rılmasının Afrika ve iki Amerika 
zencileri üzerinde yapacağı fena 
etkiler üzerine 
konseyin dikka
tini çekmekte -
dir. 

Andıçta, Ha
beşistana taraf · 
sız bir komis • 
yon gönderile -
rek durumu in - 8 . Eden 

celemesi ve srmrlar anlq 
mazlığı hakkında 4 eylülden önce 
bir rapor hazırlanması istenmek· 
tedir. 

Harrar - Habeşistanda -, 16 
(A.A.) - Adiıababa'dan Harrar 

ve Diredavaya bir gezı yapan 
röyter özel aytarı hararetli süel 
hazırlıkları görmüştür. Harrar yö· 
resinde 25 den fazla düzenli ve 
düzensiz a'Skerden katmç bir gar 
nizon vardır. Harrar Jijiga ve Ger
logubi arasına yerleştirilen asker 
sayısı 100 bin tasınlanmaktad1r. 
Jijiga, ltalya'nm somali cephesin· 
den gelecek sahma karşı en önenı
li habeş savga noktalarından biri 
olarak görülmektedir. Burada 
önemli miktarda harp gereçi top
lanmıştır. 

Londra, 16 {A.A.) - Deyli tel
graf'ın özel ayları Bay Percival 
Philips, ga%etesine yazdığı bir 

( Sonu "" ,..,,ci sayfad11) 

Tiran, 16 (A.A.) - Arnavut 
l>asın bürosunun verdiği bir habe
re göre, ordu ispekteri General Gi· 
lardi, §İmdiye kadar anlaşılmıyan 
sebeblerden ötürü, muvakkaten 
bulunduğu Fietri kasabasındl\ öl · 
düritlmüştür. Bu hadise, şehirde 

(Sonu 2 inci •ayıl ada) 

Cinli lıaydutlaı' ., -
İngiliz gazetecisini 

öldürdüler 
Pekin, 16 (A.A.) - lngiliz ga· 

zetecisi Jones, kendisini kaldıran 
haydutlar tarafından öldürülnıüt
tür. Üç kurşunla delinmit olan ce
sedi, haydutları kovalamakta olan 
kuvvetler tarafından Paochang 
çevresinde bulunmu,tur. Jonea'in 
12 ağustosta öldürüldüğü saml .. 
makta.dır. 

(Sf>nu S. inci .<>avfBd11) 

TralJzon bir yılda 4,5 
ınilyon liralık 
fındık sattı 

Dokumacılık eııdüstrimiz için 
• 
iyi ve daJ nıklı yapağı veren 

fmd~~a::::a!!r!~~Alar-iv~~~:~ m .. _e_ .rinos. koyunu yetiştirecegv i2 
··klenm'ııı.tir. Havalar guneşlı D l k c:.1 h kal d b na yu .: .. . . k tuluıak • okumacı ı ena~strıamın, e- ıte e ulunan yapağdarla iyi halde tellerin çıkıntıları görülmek. 

gittiğinden urun ıyı unı le yünlü kumaş fabrıkalarmın en kuma§ların yapılması imkan içine tedir. 
tadır. 'k önemli ilk mad~e.si in~e ve güzel girdiğinden, yavat yava9 kaba ya- Kamgarn ipliklerinin yapdma• 

On gündenberi fındık fabrt a · yapağı örneklerıdır. Bır zamanlar, pağıların sürümü artmı§, bu Qlret- sı için büyük enatallaıyonlara. DP.k 

larında büyük bir çalışma va.rdır. makine endüstrisi daha ilk devre-
Fabrikalar dış piyasalara gıde · sinde bulunduğundan fabrikalar -
cek iç fındıkları hazırlamaktadır: da her şeyden önce daha ince ka-
Bu yıl yabancı menrleketlere T~aJ· litede bulunan çuha yapağıları -
zon iskelesinden dört buç~k ınıl • ın kullanılması yer bulmuştu. Fa-
yon lira değerinde 150 hm çuva1 ~ t makine endüstrisinin büyük 
fındık gönderileceği tasınla~ıyor. b~ ilerleyiş göstermesi üzerine do-
Borsada kabuklu fındık 23. ıçfı~· kurna fabrikalarında daha aşağı 
dık 46 Jdıruştan satış görınektedır . ..,:_ ______ _ ---------·--

Tiirk yumurtacılığı 
. . al nan tedbirlerle 

Yumurta satışımız 1 

o·ün aeçtikçe gelişiyor 
~ e B un yuvarlak bir hesapla yarı • 

Dıt tecimimizde önemli bir yer u•n içerde harcandığını, yarısı • 
T k. ' · d bı'li sını ··ık 1 .. d ·ı 

lutan yumurta, ür ıye nın a da yabancı u e ere gem erı • 
k DID b•t• • 

yoğaltım maddesi olma~tan ç~ , diğini söylilyed ı ıTrı~. k' 'd 
bir çıkat maddesidir. Olkemız • 1930 yı ın a ur ıye en ya -
de 9/ 10 milyon tavuk vardır. B~ · hancı ülkelere ihraç olunan yu • 
her tavuktan ortalama olarak yıl. ınurta 25.000 tonu bulmuştu. O yıl 

h ı bu çıkat tecinıinden yurda giren 
da 60 yumurta alınd:f~ esap ~- para 10 milyon 357 bin türk lirası-
dığına göre bir yıl ~ yumu a 
üretimimizin tutarı afagı yukarı dır. ( Sonu 3. üncü sayfada' 

540 ile 600 milyon arasındadır. 

"(Jluasl 11rüal~rimlzla b.tfılad» gelen yumuttalar~mn !ındılclanıtken 

928 yıırnda Macaristandan getirilen macat tarai yapağı koçlarından 

le merinos koyunlarının yetittiril
mesinde büyük bir değitiklik ol -
muıtur. İlkönce Avnıpada bat . 
lıyan bu değitiklik Avusturalya, 
Kanada ve güney Amerikasında 
pek genit bir yetiştirme alam ka
zanmış, yüz milyonlarca koyun 
bu yolda yetittirilmekte bulunmuf
tur. 

Tarak yapağı yolu dediğimız 
bu yetiştirme yönü bugün meri . 
nos yetiştirmesinde en önemli ve 
evrensel bir değerde bulunmakta
dır. Eskiden çuha yapağ111 yo· 
lunda yetiıtirilen koyunlar bugün 
çok azalmış ve verimleri çok geri 
kalmııtır. Şimdi merinos yetittİ· 
ren, ve yahut merinos yetiştirme · 
sine yeni başlıyan uluslar bu yolu 
gütmekte ve tarak yapağı koyun
larını yetiştirmektedirler. 

Dokumacılık endüstrisinin kul
landığı iplik örnekleri iki kısma 
ayrılmaktadır. 

1 - Straygarn 
2 ._ Kamgarn 
Straygarn iplikleri; kolay ya

pılan ve yapılmasında külfet ol . l 
mıyan iplik örneklerinclen olup bu 
ipliklerin üzerinde Hivlpnm,t~ bir 

çok dikkate ve ayni zamanda uzun 
telli yapağıya ihtiyaç bulunmak
tadır. Bu ipliklerin yapılması için 
önemli kapitallerin yatırılması ge
reklidir. Ancak en iyi kumaşlar 
kamgarn ipliği ile yapıldığından 
hu gibi ipliklere çok genit bir sü· 

(Sonu S. inci sayfada) 

Bu yıl Almanyadan getmıen et Vfl 

yapığı merinos k{)ÇU 



SAYIFA 2 

Htıvanlılr bahiıderi 

avacılık yolunda 
yapacaklarımız 

Günün en göz alıcı meselesi 
heryerde havacılıktan do

KUyor .• Modern ve genel hiç bfr 
toplantı yok ki uçak yahut uçak
çılık davaları onun be/kemiği ol
masm. Eğlenceden en ciddiğ işle
ıe kadar soysal ve sıyasal havaya 
daima uçaklar egemen oluyor. 

Yeni sinema filmlerinde en be
len ilen ve heyecanla seyredilen· 
Jet, senaryoları uçak ve uçmanla 
dolu olandır. Hava, yeni nesli ken
dine bağlamıştır. 

Hükümetlerin çall§ma prog
rsınlarmda ve iş başına geçmek i
fin çalrşan partilerin türlü bil
diriklerinde havacılık en karı
§ık ve arsıulusal meselelerle bir 
değerde anılmaktadır. 

Gelecekten söz açanlar, u · 
luslarm anlaşması ve yakınlaşma
sı kadar çarpı§maları ve boğuşma· 
ları ihtimallerini karşıla~tınrkcn 
uçaklara dayanmaktadırlar. 

Hangi memleket var ki ,halkı, 
hava :-.ilahına ve havadan gelecek 
tehlikeye karşı sessiz ve hareket
sfa olsun. Hava korkusu ve hava
ya bağirlık kahvelerin günlük ko
nusunu yaratmaktadır. Hava mc· 
seleleri her yerde halkın mali ol
muştur. 

Bizi, ~iteki uluslardan ayıran en 
iyi tarafımız ulusal savga yolur.a 
olan bağlılığımız, ulusal savga yo
lunda türlü özveriye seve seve atıl
mamızdır. Yurdun iyiliği, üstün
lüğü ve erkinliği için yapılanlar. 
7'izde, özveriden daha çok, övün
meye değmeyen bir borcun öden
mesi duygusunu yaratır. 

Ve §İmdi Türkiye için mesele, 
havacılığı ulusal savga bakımm

dan değerlendirerek halka, türk e
vine maletmededir. Ve hava telı~ 
Jikesini karşılamak ve türk hava 
ordusunu meydana getirmek is
teklerimizin gerçekleşmesi bıma 
bağlıdır. 

Bundan dolayıdır ki çalışma

larımızdan çıkan üstün veya geri 
~onuçlarrn onuru kadar soravı da 
halktan ziyade bize ait olduğuna 
jçtem inanıyoruz. 

Birçokları gözlerimizin kapa
lı ve kulaklarımızın tıkalı oldu
ğundan yana yakıla dem vururlaı. 
Bunlar, halkın ancak iyi şey iste. 
diğini ve bundan ·başkasına duy· 
gularını bile düğümlediğini bilmi· 
yen/erdir ve halk, kötü ve tapon 
dinlemek ve okumaktan bıktığı i
çindir ki yoğurdu üfliyerek içmek 
yolunu tutmuştur. 

Halk111 hakikat pe:ıinde oldıı· 

ğunu, iyi ve üstün dileğinde oldu
ğunu aıılayamıyanlann durumunu 
biz çok acıklı buluruz. Bunlar, de
nfai bilmiyen denizcilere benzcı
er. Halktandırlar, lıalkrn içinrle 
yaşarlar, ve halkı tanımazlar. 

Ve işte günün en biiyük ulu al 
davası olan hava tehlikesini anla
tırken, bütün bu bir sürü mesele
leri yanyana getirip tedbir alma. 
mn gerektiğini görmekteyiz. Hal· 

ka, bugün söylenenlerin. söylen· 
mekte olanların gözünü açıp din
lemesi ve öğrenmesi lazım gelen 
bir değerde olduğunu duyurmak 
için, ona, gerçekten değerli çok 
şeyleri birçok zaman ve birçok de· 
lalar söylemek icap ediyor. Halk 
konleran /ara gelmiyor diye acı

nan zavallılara halka konferans dı
ye ne kadar boş 181 dinletilmi~ ol
duğunu hatırlatmak doğrudur .. 
Artık ve hiç olmazsa bu ulusal 
havacılık işinde, bunun böyle o/. 
madığım göstermek zorundayız .. 
Halkı toplanmağa ve konferansla
ra ko§ar bir duruma ulaştırmağa a. 
bştırmak için bugün elimizde rad
yo var. Radyo, işinin başından, 
hatta kahveden ayrılmadanı hal· 
ka, söylenenlerin değerli olduğu· 

1 
nu kolayca öğretecek bir araçtır. 
Memleketin iyiliği adına radyodan 
/ayda/anmayı bildiğimiz gün, gÜ· 
nün meselesi hızlı bir yürüyüş ala
cak ve halk artık dinlenir şeyler 
söylendiğine inanacaktır. 

Hava tehlikesi, korkunç sonuç
lar doğuracak kadar ciddiğ bir me· 
selemiz ise bu hakikati, sokak baş
larrna, meydanlara, toplantı yer· 
Jerine bol bol yerleştireceğimiz 
radyolarla halka anlatmak, artık 
geriye bırakamıyacağımız bir iş o
larak ele alrnmalıdır. 

Büyük havacılık davamızın 
yürümesi, dileklerimizin gerçek· 
Jeşmesi davanrn, halkrn malı o'
masına ve bizim radyodan /ayda· 
Janmağı bilmemize bağlıdır. 

Şakir Hazım GÖKMEN 

8. Ştr<Lyher . öylevini ı1erdi. 

Almanyada yalıu
dilik eziliyor 

Bedin ,16 (A.A.) - Royter ajansı 
bildiriyor: Yahudilere karşı yapılan 

gösteriler, dün aıkşam binlerce halkın 

Strayher tarafınd;ın verilecek konferan
sı dinlemek üzere toplandrkları sırada 
en had derece~ini bulmuştur. 

Münihte de ayrıca yahudilere karşı 
gösteriler yapxlrıuştır. Askerlerle dolu 
kamyonlar, Münib sokaklarını dolaş

makta idi. Halk, kahrolsun sıynsal ka
toliklik, kahrolsun kara irtica, diye ba

ğınyordu. 

l.'ahudilerle alıştn?ri~ eılenler 
Şverin, 16 (A.A.) - Havas bildiri· 

yor • Mekknburgda Vismar şehrindeki 

pazar yerinde hücum kıtaları oruntak· 

lan tarafından Uzerinde yahudilerle A· 

lış veriı eden alınanların jaimleri yazı· 
lr olan bir afi~ asılmıştır. 

Afişin asılışı, parti kurwnları da 
hazır olduğu halde törenle yapılmıştır. 

Hilcum kıtaları şeflerinden biri, ya
hudilerle alış veriJ yapan devlet düşma
nı almanların adlarını okumu~ ve liste· 
vi direğe asmıştır. 

Rir Hitlerciye tJaldırım. 
Konigs~rg, 16 (A.A.) - Havas bil

diriyor: Völkişer Beobahter gazetesine 
göre, Marienborug Hitlercilerinden bir 
genç, katolik cemiyetinden olanlar ta· 
rafından ağır surette yaralanmıştır. Bu 
saldır.una karşılık olarak bir katolik pa· 
pazı yakalanmıştır. 

Ccbourg, 16 ( A.A.) - Havas bıldi
riyor: Şarıbay, bütü.n \ıray i yarları1e U• 

ray işçılerine, her ne ı>ebcblc olur~a ol· 
ıın, yahudileri korurlar veya yakınlan· 

w koı urlarsa, yerlerini kaybedec<"'kleri · 

ni bidirmi.,tir. 

Beri in, 16 ( A.A.) - Royter aJansı 
bildiri} or: 

Dün Berlinde yahudilere karsı şahsi 
şiddet hareketleri de kaydedilmiştir. 

Yahudi Liderleri, y. hudilere evle
rinden çıkmamalarını tav-iye etmi-ler· 

dir. 
Strayher sdylevindc, yabancı ba.ına 

siddetle hücum ederek dem istir ki: 

"- Bu gazeteler, savaşımızı görme· 
den bu savaş hakkında yazı yazıyor. 

Yahudilerin basına gelen her tatsız şey 
bu basında haykırmalar doğuruyor. E
vimizi temizliyorsak, bundan size ne? 

Ştrayher, Amerikada zencilere yapı· 
lan linçlere karşı dikkati çekmiştir. Bu 
akşam yahudilerin gittiği biitiin kahve 

ve lokantalar bombo tu. 

BU GECE NÖBETCI ECZA EVİ 
SAMAN PAZARlNDt 

\JERKEZ 
~eza evidir 

I' 

ULUS 
µ c::::::: 

IDIŞ HABE 
tlçler konferansının ilcinci günü 
(Başı l inci sayı/ada) 

mektupta diyor ki: 
"Somalilerin habeşlere karşı besle

dikleri büyilk sempati, Cibutideki fran· 
sız orunlarını İtalyan - ha.beş harbı baş

ladığı takdirde düzeni korumak için 

ciddiğ ve özel tedbirler almağa sevket· 
mektedir.,, 

Aytar, pazar günü Cibuti'ye bir kru· 
vazfü ile ?n uçağın gelmesi beklendi
ğini ilbe etmektedir. Limana ve kıyıya 
hakim olan Haron Adukad adasına altı 
pusluk 4 top konulacağı gibi, çöl tara
fında şehrin arkasında bulunan garni
zondaki yerli kuvvetler de bin sene· 
galJi ilavesile pekiştirilmiştir. 

ltcılya gemi alıyor 
Amsterdam, 16 (A.A.) - İtalya, hU

kümeti Gelria adında 13.868 tonluk Fe
lemenk gemisini satın almtştır. Bu ge. 
mi, asker naklinde ve seyyar hastayur
du olarak kullanaca.'ktır. 

ita/yanın askeri bir milyon 
Roma, 16 (A.A.) - İtalyada şimdı 

bir milyon kişinin silah aitmda bulun 
duğu resmen bildirilmektedir . 

ln~iliz ııe italyan tezlerintleki 
ayrılık 

Paris, 16 (A.A.) - Gazeteler, Fran· 
sanın aralarında çok kar§ıtlık olan ital· 
yan ve ingiliz tezlerini anlaştırmak hu

susundaki nazik rolünü önemle kaydet· 
mcktedirler. 

Lö Jurnal diyor ki: 

"Laval - Aloisi konuşmasının &onun· 
da da bu iki hükümet adammrn göster· 
diği düşünceli tavır, çok zor bir konfe· 
rans karşısında kalındığı hakkındaki 

tasmları yalanlamıyordu. Görülecek iş, 

gerçekten karışık ve uzun incelemelere 
muhtaçtır. Bundan ötürü. genel toplan· 
trlardan ziyade özel konuşmalar yap· 
mak gerekecektir.,, 

Lö Maten, şunları yazıyor: 
"Şimdiki durumdan alman duyuş, 

italyanların azami dileklerde bulunduk· 
ları ve Ha.beşistanın vereceği bırak ığ

ların imparatorun son diyevinde işaret 
ettiğinden daha geniş olacağı merke· 
zindedir. Bununla beraber yakınlaştı· 

rılmaları gereken ingiliz ve İtalyan gö· 
rüşleri arasında derin bir ayku-ılık var
dır . ., 

İtalya'nın durumu hakkında bu ga

zete şunları yazıyor: 
"Önceden kararlaşmış belli bir du· 

rumdan vazgeçilerek daha yumuşak tlav
ra .ılması umudlan kuvvetlidir.,, 

Akmısarhğını koruyan Eko dö Pa· 

ri diyor ki: 
"İtalya, istediğini dilemekte, fakat 

bu hedefe varmak için kullanılacak araç· 
hıra aldırmamaktadır. İngiltere ise, ne 
istediğini biliyor fakat konferanstakı 

sonsuz pazarlıkların en son ilgili ta· 
rafları birıbirinden uzaklaştıracağı ilk 
kcııuşmalardan anlaşılmaktadı~.,. 

8. Aloisi B. Edenle görüştii 
Parıs, 16 (A.A.) - B. Aloisi, cı;ıt 

19 30 da İngiltere elçiliğine giderek B 

fülen ile görü müştür. 

Uç<rh imzası nasıl oldıı? 
Roma, 16 (A.A.) - Stefani ajansı. 

general Pellegrini ile albay Brunonun 
B. Razza ve arkadaşlarının ölümiyle so
nuçlanan uçak kazası hakkında verdik

leri raporu yaymaktadır. 
Rapor, felaketin gerçek sebebinin 

derin bir karanlık içinde kaldığını kay· 
detmek suretile bitmektedir. 

lıul) anm bulduğu formül 
Paris, 16 (A.A.) - Üçler konferan· 

~ı için yapılan ilk görüşmelerde B. A
loisinin B. Lavale İtalyan tezini bildir
diği berkitilmektedir. 

İtalya, kendisini tatmin edecek ba· 
rJ çıl bir çözge bulunmadığı takdirde 
kuvvete bac: vurm::ığa karar vermiştir. 

Genel olarak sanıldığına göre 1talya
Hc.heşistanda fransız ve İngiliz eko· 
ne>mik asığhmnı gözetmek şartile genel 

bir sıyasal etgerlik kurmak niyetinde
dir. 

Diğer taraftan, habeş imparatorunun, 
ltalyaya vermek niyetinde olduğu bı· 
rakığları genişletmeğe eğgin olduğ;: 

sanılmaktadır. 

''Habeş luırbı, bir diizıyn Jw,rbı 
olabilir.,, 

London - Ontario - 16 (A.A.) - Li 
berallerin lideri eski ıbaşbakan B. Mac· 
kenzie King sıyasal bir toplantıda bir 
söylev vererek Habeşistan buhranının 
bir diinya harbınm tohumlarını taşımak
ta olduğunu bildirmiş ve demiştir kı: 

"- İngiliz imparatorlu~unun tı.irlü 
kısımlarında habeşlerin mensup olduk· 
ları ırktan milyonlarca insan vardır. 

Şayet diğer bir memleket siyah impa· 
ratorun memleketini alacak olurlarsa 
bu hal ingiliz imparatorlugu için kötü 
sonuc:;lar do?rurabilir •• 

8. Lavalin verdiği -.:Ülen 
Paris, 16 (A.A.) - B. Laval B. E· 

den ile B Aloisiye bir öğle şöleni ver

miştir. 

ltalya 1,1e lwbeş iiıwrgeleri 
Paris, 16 ( A.A.) - Üçler görüşme

sinin saat 15 ile 17 ,30 arasındaki ara
lığı sırasında B. Aloisi'nin Roma ile 
görüştüğü sağlanmaktadır. Esas mese
leye bu sabah temas edilmiş ve İngiliz 
ve fransız önergeleri B. Aloisi'yi bükü· 
metiyle temas etmeye sevketımiştir. 1-
talyan delegesi, İtalyan isteklerinin 
mahiyeti ve şümulü hakkında yeni izah· 
larda bulun.muşsa da bu iı.tekler henüz 
tnmtamma belli değildir. Bununla be
r::ıber, Habeşistanın italyan sömürgele
ri ile Hab~-şi~tanda yaşıyan italyanlar 
hakkında inanca vermeye ve türlü iş

letme, yapı v-e tarım işlerinde kolaylık
lar göstermeye hazır olduğu bilinmek· 
tedir. Verilmesi mümkün olan tavizle
ri sınırının gizini henüz a~aımıı olan 

rabeş imparatorunun Habeşistan ege
menliğinin tehlikeye konulmasına izin 
vermemesi ihtimali vardır. 

"cıluılıki Mplantula n<; 

konıı~uldu? 
raris, 16 (A.A.) - Bu sabah B. ı,.,a. 

val ile B. Eden ve B. Atoisi arasmda 
yapılan görüşmeler hakkında açık bilge 
almak mümkün olmamakla beraber esas 
meselenin görüşülmüş olduğunu san. 
mak doğru olabilir .Filhakika üç devlet 
adamrnın görüşmüş oldukları salona bi· 
tiııik !-alonda bulunan uzmanlar ikide 
birde mensup oldukları salgrtların şef· 
]eri tarafından teknik izahlar vermek 
üure çağırılmts\ardır. 

SonUf.' menfi değildir 
Paris, 16 (A.A. - Salahiyettar bir 

kaynaktan haber bcrildiğine göre, dün 
~balı yapılan konuşmalar sonucundaki 
intiba, tamamiyJe menfi değildir. 

B. IAwalin diyevi 
Paris, 16 (A.A.) - Üçler görüsmesi 

saat 19.30 da tekrar başlamıstır. 
B. Laval, yanında elcisi ve Eden ol· 

duğu halde, gazetecileri kabul ederek şu 
diyevde bulunmuştur; 

"- Bugün yaptığımız toplantılarda 
üç memleketin Habeşistanla olan ilgi· 
leri hakkındaki türlü belgeleri tetkik ve 
tahlil ettik, Bundan sonraki toplantı· 
larda İtalyan . haıbes anlaşmazlığını ba
rış yoluyla çözecek araçları arıyacağız . ., 

lNGlLTERE'DE: 

Deniz konferansına hazırlık 
Londra, 16 (A.A.) - Resmiğ çeven· 

lerde söylendiğine göre, Büyük Britan· 
ya hükümeti. Vaşington andlaşmasınr 
imza ermiş olan aevlet1ere deniz kon· 
feransının toplanması hakkındaki görü
şünü bildirmiştir. 

Vaşington andlaşmasında kararlaş· 

tırrlmı9 olan konferans, toplantıya ça
ğırılmadan önce, Rusya ile Almanyamn 
fikirlerinin alınması ihtimali vardır. 

Çağmlıların, Birleşik Amerika ta· 
rafından gönderilmesi ihtimali vardrr. 

Londra, 16 (A.A.) - Hükümet, Va 
şington deniz andlaşmasını imzalamıJ o 
lan devletlere bir memorandom gön
dererek onları iki taraflı görüşmelerini 
bh an önce bitirmeye çağımııştı. 

E 
Arnavutlukta azı 

(Baş1 1 inci sayrfada) 
bazı kargaşa hareketleri doğurmu~tur. 

Hükiimet, bunların önüne geçmek için 
hemen tedbir almıştır. 

Birçok azıyan yakalanmış ve şehirde 
süklın geri gelmiştir. 

Tiran, 16 (A.A.) - Arnavutluk ha • 
sın lıiirosu bildiriyor: 

Bir küçük jandarma subayının idare· 
sinde bazı kimselerin teşviki iizerine Fi
eride çıkan karışıklık hadiseleri birkaç 
saat içinde bastmlmıştır. 

Yetkeli bir mahkeme hadısenin se -
bebini aydınlatmak iizerc hemen Fieri' -
ye gidecektir Şimdi bütün Arnavutluk· 
ta tam bir baysallık hüküm sürmekte • 
dir. 

Belgrad, 16 ( A.A.) - Pravda gaze
tesinin Arnavutluk ayt::ırı, asi'erin hü • 
kümet krtalarma h;ışarr ile k"1rşr durnnk
larmı bildiriyor. Azıyanların sefleri Ce
mal Ardas ölmü<;tür. Azıyanlar Tiran 
uzerine yürüyorlar. 

B~lgrad. 16 (A.A,) ..._ Pravda gaze· 
tesine göre. azıyan1arın başmd3 eski Ar• 
navutluk basbakanlarrndan Bel Verlatsi 
bulunmaktadır. 

BiRLEŞİK DEVLETI .. ER'DE: -
Andlaşnıa paraJe edildi 

Vaşington, 16 (A.A.) - Cumur bat
kanı, Birleşik Amerika ile Panama ara• 
sında 1903 tc imzalanan andlaşma yeri· 

ne geçecek olan yeni andlaşmayx parafe 
etmiştir. 

ılmerika - Polonya dostluğu 
Vaşington, 16 (A.A.) - Panama için 

tam bir egemenlik tanıyan bir andlaf• 
manın Amerika ile Panama arasında fi• 
len yapılmış olduğunu yazan Nevyork 
Taymis gazetesi şu haberi vermektedirı 

"Amerika Panamanın erginliğini ar• 
tık yilkUmlemiyeceği gibi Panama §Ch• 

rinin baysalhğmı korumak için gere• 
kince arsıma hakkından da vazgeçecek• 
tir. Andlaşmada Panama kanalı için ve
rilmekte olan 250 bin altın dolar kira 
bedelinin ödenmesi hakkında da hiiküm 
ler vardır. 

8erlin olimpiyatlarına girecek 
amerikan ekipi 

Va~ington, 16 (A.A.) - Nevyork 
demokrat saylavı B. Deller. Berlin o-
limpiyadlarına girecek Amerikan ekip .. 
lerinc hükümetin para yardımında bu· 
lunmamasını dileyen bir karar sureti 
önergemişlerdir. 

B. Deller, bu tedbirin alman hükil· 
meti tarafmdan katolikler<:, yabudilereı 
liberal protestanlara ve franmasonlara 
karşı alman durumu protesto için oldu• 
ğunu söylemiştir. 

YUNANISTAN'DA: 

Yunan lıalkçıları ve rejim 
Atina, 16 (A.A.) - Gazetelerin yaz· 

dığma göre halk partisi parlamento Ü• 

yeterinden birkaçı arkadaşlarına bir 
mektup imzalatmışlardır. Bu mektupta 
başbakandan kıralcılık için yapılacak 
geneloyun daha uygun bir zamana bıra• 

kılması istenmektedir. 

Y UGOSLA VY A 'DA; 

Yugoslavya uçak atıyor 
Lon.~Ia, 16 (A.A.) - "Financial Tl· 

mes., in haber verdiğ:ne göre, bugün• 
)erde Yugoslavya sü bakanı ile ingili:Z: 
firmaları arasında yapılmakta olan gÖ4 

rüşmeler bazı mukavelelerin imzalan• 
ması ile sonuçlanacaktır. Bu mukavele• 
ler, hepsi 200.000 ingiJiz lirası değerin• 
de ve Hanker tipinde 10 uçak ile 75 ıııo• 

törün satın alınması içindir. 

ALMANYA 'DA: 

Almanyadaki yülrünuel ~ lıi::. 
metinin eıküeri 

Berlin, 16 (A.A.) - Almanyada ka· 
bul edilen yilkümsel i~ hizmeti ftalf~ 
İngiltere ve Ameribda büyük bir ilgı 
uyandırmış ve b~ memleketler bu se~ 
visi incelemek için Almanyaya bir ko• 

misyon göndermişlerdir. 
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• SPOR 

ürk yumurtacılığı • ç H A B E R L E R 
Son y.\!:::.'~ı::·..=~:!ı., - 1 l 

lle>lnik buhr.an yüzünden, kendi memk· 
ketı.erinde .yumurta yetiştirme yoUan· 
nı tutarak ithalitı azaltmif oJ.ınalarrn& 
rağmen, yumurtacılı.k Türkiye için ö
zel önemini muhafaza etmekte oldu· 
fundan, Tür:kiyenin önüınil.deki yıllar· 
da Yutnu.rtıa ihracat teciminin boyu • 
na yapılmakta olan yeğritiıınJıeır sayeıin
de veriml.i sonuçlara kavuşacağına tüp· 
he IY'Oktur. 

Türkiye ywnurtal.arı vasıfları bal" • 
ınından dünyanın en iyi yuınurtaların
dandır. Kabuklarının beyazlığı, kalın· 
hg~ l b .. ı.~ek vasıflı • u yumurtaları en yu..,... . ... n 
~uınurtalarm üstüne çıkarmıştır But~ 
onırünü yumurta tetkikine hasretınıŞ 
olan holandah bir çiftlik sahibinin A
~rikada girdiği yumurta yar~~1:'8 ser
gılerinde isbat ettiği gibi, iklitJlın ço~ 
elVıeırişli olması ve tobrağın özellikler& 

il tiln 
aayesinde, türk yumurtalarından s 

ıs'iııNsVL TELEFONLARI: 

Basın kufUlU toplantısı 
l.ıanbul, 16 - Bugün topla -
l tanbul baaın kurulu, genel 

noilpl •tı.,nda lıtanbul gazeteciler 
to an al b. . J kuliibiiniin yardım t e ını re . 

Jetti. 

Telefon ~atınalma 
mukavelesi hazırlanıyor 

l tanbul ıs-ôz.el bir kom~
yon Tele/o~ Soıyetesinin hükü · 
met taralınJan ıatın alınma mu 
Jıovelesini ha~rlamaktadır 

Afyonlarımız ve 
uzak doğu evsafta yumıı ı yetiştirilmesi hemen 

0"""'- ·· k d ~·1d·r ' -•..:-n mum ~ ı egı l • k 
lieıe Afyonkarahi!!ar çevresidde ç~ 

lıtanbul, 16 - Alyonlarımızın 
k JoğıJJa MJhtırıı 1a~lamak 

.,;;_ ı-ıınektedır. 
c."46.el evsafta yumurta üre 1 

İrilik bakunından da büyük Avrupa.nın 
bıh_,,, .. lekederile de boy 
-vuıc uretmen meın • ts ·1 • _..a·1 . tır • 

0 çüşecek dereceler elde ~1 mış · 
t · onu baf· atıbul yumurta kontrol k()l!llSY k 
kanının kendi gördüklerine dayanara 
&aptadığına göre bu çevredeki tavukla· 
rdan tanesi 98 graın gelen yuınurta· 
lar alınmaktadır. d 

tü k ka ını· 
Türkiyede yumurtacılık r • 

K .. lercieki 
nın süslrnme vasıtasıdır. oy 
Yltrnurta toplayıcıları genel olarak f\11 -

·ft4en a ır
ınurtaları türk çiftçi ayJelerı 
lar ve hunlara karşı kendilerine lazıın 
olan buma bez gibi eşyayı verirler. Bu 

bak 
' . . ·n menıleke

lllldan yumurta tecunını 
t . al k ramında da 
ın ekonomik ve sosy u 

b• ·· ellı"k iilke-
ır özelliği vardır ve bu oz 

rnizin her tarafı için böyledir. 
Türkiye'den dışarııya giden yumur· 

talarm hemen % 90 nı Trab.ıon, S~
stın, İnebolu, ve tsıanbukian gönde~ı
lir. Karadenizin öteki ufak ie-kelelerıle 
İzmir ve Antalya tara.flarmdan da mal 
gönderilir ise de mikdarı azdır. Son za· 
tnanlarda Mugla ve Antalya kıyıların
dan da civar adalara büyük denecek 
nıikdarlarda yumurta teVk ediJıneğe 
~lanmıştır .. . 

1935 yılının ilk beş ayında Turkıye-
den ;yabancı memleketlerine 3500 ton 

Yllmurta gönderilmi~tir. Bunun kıymet 
tutarı 740.000 lira kadardır. Bu sevki
fat memleketimizin S aylık genel ihra

catının kıymet~ % 2,6 sıdu;. 
Yalnız İstanbul limanından yıl ba

şından haziran 935 sonuna kadar altı 
ay zarfında 1231 ton ağırlığında 303.000 

liralık yumurta sevk.edilmiştir. lstan
budan gönderilen yumurtalar da.ha özen
le ve temiz işlendiği için Avrupa pa
zarlarında gitgide beğenilmekte ve gü

ven kazanmaktadır. 
TUrkofis tarafından geçen yıl hazır

lanıp 934 ibkteşbinde yilrürlüğe konan 
Yutnurta ihracat tüzüğü bu tecimin ih
tiyaç ve gerektiklerine daha uygun bir 
tekilde yakında değiştirileceğinde~ 
l'utkiye yuumrtacılığrnın önlimilzekı 
lbevsimlerde daha hayırlı bir gelişime 
kavuşacağı umulmaktadır. 

İlk kuru üzüm ürünü 
gönderildi 

lzmir, 16 (A.A.) - 935 yılı 
kuru üzüm ürünü buğün törenle 
•apura r.~detilmiıtir. ilk parti 
alınanyaya gitmektedir. Limanda 
'bulunan bütün gemiler donanmı• 
~lduğu halde düdük çalmak sure· 
tile törene kalltmıtlardır. 

L!»LIS1'E. 

Mahmudu başından 
yaralamışlar 

Abdullah oğlu Yahya, Ahmet 
0 ilu Hudaverdi ve Musa oilu 

{:bri evelce bir sebebten dolayı 
ZIJn bulundukları Mahmuda 

dün kız liaeai önünde rastgelerek 
t&tla batmdan yaralamıtlardır. 
Suçlnlar vakalanoarak tüzeye ve 
r:l'l'lislerdir. 

uza .d L· l • • uzak J !'ğu)IO gı en fe1rıt eı· 
ıçın I b l' J·· J·· tecim Jirektörii d-ın •· n on u 
Yaotıi• Jeğetler .onucunda •a' 
§il laazı~lı~ iç:n .örnekler g;;nderi 
l~iim _,yleJı. 

Adalar vaour tarifesi 
ucuzlatıldı 

lıtanbul, 16 - Adalar deni
apur tarileıi ucuzlatıldı. Yeni fa. 

v ··J H b ,. B" '/eJe köpru:ı.en e(l e ı 11e u 
rı 'J" , b" . yük Ada'ya g. p ge me ırıncl 
mevki 30, ikinci mevki 22, Kınalı 

, •J• ' b" • . ve B•ırgaz a g: ıo ge.me ırrnt" 
27, ;k;nci yirmi kuruıtrn. 

Mersin ve Samsun 
liman lan 

Ekonomi Bakanlığı Mersın li
manının iskeleleri, iskele ücretle
ri eşyanın vapurlara yükletme v.e 
i~dirme işleri ile liman ~osye_tesı
nin nasıl çalıştığını yerınde ın.ce· 
temek üzere iki işyarını Mersıne 
göndermişti. İslerini bitirip dö~_en 
:~varların verdikleri rapora gore. 
Mersin limanının tccimel harek ~t' 
iki yıl önceden bir kat daha çok-

tur. 
Liman sosyetesinin çalışması 

da iyi ve yolundadır. Yaln~~~sk~· 
le ve depoların işe yetmedıgı go 
rülmüştür. Bakanlık iskel~l~rin o 
nanlmasını ve yeniden hır ıskele 
ile bunun kenarında su11· 
dunnalı depolar yapılmasını d~· 
sünmektedir. Ekonomi Bakanlıg• 
Samsun limanının dunımunu gör· 
mek üzere buraya da bir işyar gön· 
dermiş tir 

Trat>zoncıa oır 

zehirlenme 
Trabzon, 16 (A.A.) - Trab · 

zona bir saat mesafede tarlada ça
htan kadınlı erkekli 12 rençber 
kalaysız kapta yemek yediklerin
den zehirlenmitlerdir. içlerinden 
bir çocuk ölmüş, ikisi hastaneye 
vatırılmıştır 

Oiinkii t~tanhnl 
ce, B. Yunus Nadı 

Cumhuriyet başyazısında dıyor 
kı: 

"Arsıulusal durumlar hergün 1ır -.a. 
vaşla degişmek lazımgelen dama tahta· 

sı değildir Milletlerin hayatında barrş 

esas, savaş şaz olmak lazımdır. Fakat 

Bulgaristan için ış b6yle değıldır. O 
mütemadiyen taş ahp vermek ister, ve 
hiç bir şey yapamazsa sokak ba~larında 
adamlar öldürerek hükümet indirip bin
dirmek komitacılığından zevk alır. Bal· 
kan paktı bir bulgar dama oyunuyla yr
kılıvermiyecek kadar k\ıvvetlidir. Onu 
akılları başlarmda devletler ve millet
ler akdetmişlerdir. Ve bu baıldkat1er 

Türkkuşu Rusyaya bir 
talebe daha gönderiyor 
Türkkuıu çahtmaları her gün 

biraz daha artmaktadır. Gönderi· 
len 8 talebeden batka (Hilmi) 
adında yeni bir talebe daha Ruı
ya'ya göndt-ri1mi1'tİr. 

Alkol Metilik çıkaracak 
fabrika kurulmak 

isteniyor 
Bir türk kimyageri endüstri iı

lerinde çok kullam!an a!kol Meti
lik çıkaracak bir fabrika kurmak 
üzere Başbakanlığa başvurmuş 
tur. Bu madde keresteden alındığı 
için isi İncelemek ve bir karar 

vermek üzere evrak Tarım Ba 
kanlığına gönderilmiştir. Fabrika 
Osmal';ve' de kurulmak iıtenil . 
mt-"-'""dh·. 

Meyva kurtlarına savaş 
açıldı 

Tarım Bakanlığı Aydın bölge 
sinde incir, Kastamonu, Niğde ve 
A~'\llya bölqelerinde elma kurd. 
lariv1e ve !f .. l~tya ~ölgesinde ipo
nomot hastahğı ile ~enİş ölçüde 
savaıa giritmiştir. incir, kaysı gi 
bi önemli çıkat ürünlerimize za 
rar veren bu hastalıkların kesin 
olarak kaldırılması için esaslı ted 
birler alınmıttır. Bu savaşı yerin 
de kovalamak ve teftiş etmek üze 
re Bakanltk sa•at seksiyonu direk 
törü Bay Receb bu bölgelere gön
d erilmittir. 

Gündelik 

AVRUPADA OKUM.\
(Başı l. inci sayfada) 

tlerhangi bir okuldan çıkmış 
olmanın, öjrenmedeo çıkmıt ol 
manm, bir yurddata, bütün haya. 
tınca vermİf olduğu hak davasını 
dütününüz; buna bir de Avrupa 
dan gelmit olmak gururunu ilave 
etmekteki tehlikeyi hesablaymııı 

Bizim prtlarımız büsbütün ha, 
kadır: Biz henı Avrupada sitai ve 
okuma planımızı bu ~artlara uy 
durmak, hem de talebelarimi'li bu
rada çalıttırma usullerini bu tart· 
lara göre düzenlemek yü~ümü al· 
tındayız. Bundan başka Avrupa _ 
daki aitaj ve okuma işi, hangı 
daire tarafından yapılırsa yapıl 
sm memleket dmnda yalnız Oir 
elden yönetilmeli ve kontrol edil
melidir. F. R. ATAY 

oOZELTME: 6 ağustos trihli 
sayımızda çıkan Avrupa mektu -
bunda. ''Devrim,, _kelimes\nin kar
tılrit "Prerevolutıon., diye çıkmı,. 
trr. Ooıru•u "Revolution,, duı·. 
Ö?.ür dileyerek diizeltiriz. 

, 'TI:ıhal 

ZJlMJlN 
nılıyor kı 

''Kultür ışıerınd arp m mlekctle 
rinın hangısinde en a 1 usul t tbı k . 
diliyorsa onun ıyı tetkikıyle ve vrrcliğı 

neticeleri de keza iyı oğrenmek şartiyle 
bbde tatbikinden fayda olacağını zan· 
nediyoruz. Bu mlltalea arı, sırf memle
ketin, maarifin, mekteplerin namına 
muhterem kOltilr bakanının dikkat na 
zanna koyuyoruz. 

Şehrimiz avukatlarının 

kazanç vergisi bakımın
dan sınıfları 

Şehrimiz a vukatlarınm kazan\ 
vergisi bakımından sınıflara ay 
rılması iti bitmit ve geçende ha
zırlanan liste Finans Bakanlrğına 
gönderilmişti. <;ehrimiz avukatları 
bu gönderilen Hsteye göre birin • 
ci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ıı· 
mflara ayrılmıtlardır. Fevkalade 1 
sınıf için şehrimizden hiç bir avu 
kat ııı.vrılmamış bulunmaktadır. 

Ancak Finans Bakanlığı baro· 
nun göndermit olduğu bu liıteyi; 
yanlıt sınıflara ayrıldıklannı söy
leyen avukatların başvurmaları ü
zerine geri göndermittir. Baro li._ 
teyi tekrar inceliyecektir. 

Bakanlıklarda ve sosyetelerde 
türe danıtmanlığı yapan awkat -
lar bu listeye girmemitlerdir. Bun
lardan dıf'U'da ayrıca it yapan 
awkatlann bulunup bulunmadıfı 
"raıtırılacak ve bulundulu takdir
de bunlar için aynca dıtuda yap
tıkları isle elde ettikleri kazanç 
"öz önünde tutularak dört amıf . 
tan birine ayrılacaklardır. 

Postanın yeni bir birik
tirme ve yardım sandığı 

onaylandı 
Bayındırlık Bakanlıiınm ha -

zırladığı posta, telgraf ve telefon 
idaresinin biriktirme ve yardım 
sandı~ı tüzüğü Bakanlar Kur11 
lunca onavlanmıatır 

Frengi savaşma 
başlanıyor 

Saglık ve Sosyal yardun ba -
kanlığı Cide ve İnebolu' da frengi 
ıavatı yapdmaaına karar vermit. 
bunun için •erek olan tedbirlerin 
alınmasını yerine yazmıtbr. Sava
fil ilk Cide' den başlanacak sonra 
lnebolu'ya geçilecektir. 

İzmir panayınna eşyalar 
geliyor 

Arsıulusal lzmir panayırma ri· 
recek olan latanbul ve yören ille -
indeki firmalardan bazılarmm 

Sl\~İ~1eri ve eşyalan ,ehrimize gel 
m1ştır. 

Panayırda bu yd posta telgraf 
ve telefon pavyonunun çok iyi bir 
şekilde yapılma11 kararlaıtmlmq. 
tır. 

Bu payYonda tehirler arası te
lefonile de rahatça konuıulabile • 
cektir. Pavyonda kartlar Ye ıaire 
yazmak idn tertibat da almmı•trr. 

Arsıulusal lzmir panaym faal 
komitesi toplanarak panayıra gi -
recekl@rden ivi mal sergeyen ve sa 
tAnl"rla ivi deko1'asvon Y""'TI•• 
nlttnlın·a altın ve wümii~ "'adalva
lar ve 'huılıırma da talcdirnameler 
verm.-"i 1cıuflr ~ltmıı RIT?1nıtrr. 

KU UN 
v )( kı 

va 

I 8 
1ı <:y rsınd fı 

.rnı ıkın d Almanvııy;ı verıl 

"n • ı du un ıl lu u ıl ı ı surulm kted ı 

Belkı hugun Parı te • nl nacıık olan 1ç 

ler konf ran ı hu ibı t' ıı ıa?ı cin 1 

geler ile habeş işinin tatlı\ a ba~lanıp 

bağlanamıyacağmı araştıracaktır. Bu 
nur 1 beraber hcnUz ortada barb tel tı 
lce~inin k Ik ığını. vahud azaldı~ ., 
rfüıteren 1r lamt't yoktur 

Bira. Parkta senenin en büyük Garden • Partisi Partisi Bu Akşam 

Dinarlı Mehnu:ı.d ve 

öğreııdiği giire~ 
İki yıl Am, rı k.ıda giır,.'\ere-'lc ha· 

şarılarla dolu bir liste ile vatana dl'ı 

ucn Dinarlı Mehmed Pehlivanın İstrın 
.1. İzmir ve Ankarıada güreşler yaııa 

Dinarlı Jfelımfi\. 

cağı, günün gürilltüleri araaında çata 
nıp durmaktadır. Dinarlı 'imdi armuı 
dadır. Güre,eceği peblinnları da ya
kından biliyor ve tanıyorua. Bilmediği
miz teY. Dinarlının yeni öğrendiğı 
pankras güretlnin Keseçkeçken p:ldl
dir. Bu, nereainden tutarsan tut de

me kmif. Dinarlının tarifine göre çok 
ıor, çok tehlikeli bir boğupıadır. 

Bir tilrk pehlivanı fçin yağlı güı e

şe saplanıp kalmak, bu asır için dogrn 
olamazdı. Çok pehlivanlanmı buı 

tarı timdi hayatta olmıyanlar serbt11t 
güreti de öğrendiler Dünyayı dolaş 

tılar, Dinarlının bugün boğu,tuğıı yer
lerde ölmez şerefler ve !(ibretler hıra -
karak göçüp gittiler. Fakat o pebli • 

vanlarımrz yağlı güreşi silkip atmamış 

lardı. Yağlı güreşlerini daima bir şe
ref tacı gibi baılannda taııyorlardı 

Birtnlif karııarnda, serbest gUret biz 
de de Tardır çelebi, diyerek kiıbeti çı
karıyor, mayoyu giyiyorlardı 

Ben istiyordum ki, Dinarlı Meb -
med vatana dönUp de teklifler kartısın 
da kalınca, hemıerim, hem yağlı güre 
im var, hem serbest. Bunların dışan 

da da iki senedir amerikabların, .eyri 
bile zayıf sinirlileri bayıltan boğuprıa 
larını öğrendim, hangisini istenen 
Cevabını verecek. Dinarlı oyle yap 

madı. hepimizin meçhulü olan bir gü 
reı tarzı ile maç yapacağını ıôyledl 

Dinarlı Mehmed pehlivan Amer.ikayil 
gitmezden evet, Pariste organizatör 
Paolini'nin tertib ettifl, Doğlua n 
bulgar Dongolof gibi arsıulusal pehll 
vanları bir araya toplayan gilreıtcrde 

serbeıt gUreı yapmıt, buılannda 1ea
mit. buduında yenilmi§ti. Demek ki 
serbest güreti biliyordu. Daha Patis
te iken serbest gUrcşte kendisine ~ır 
yer yapmıştı. 

Dinarlı alaturkada biriRci unda 
yükselememişti. İkinci sınıf bir pebli· 

vandı. Gençti ve çalışıyordu Vaziyetı 

~abuk kavradı Gi.ireş değil . merikan 
ı o uşma ınd derece ahibi oldu. Ru 

da önemlidir fakat karsılaşaca ı pehh 
vanlarımı bu bnğusmanın yabancısı o 
lunC"a Dı ı rlın n yanacağı maçl ı ın kıy 

T' t1 vu lmı "1m ıyor Gerek yııı.:lr 

u t er k !ICr >est giire te Oinıırlı 

Mchmcd p hlıvım Çob n Mehmcüle 
Kara Ali ıl arısı ama1.. MUlayi.mle, 
Tckirdal{h Huıeyınle bulgaryah A • 
rifle, Afyonlu Suleymanla şüpheliyim. 

Kırk beş cncdiı. yerli ve yabancı bın

lerce pehlivanı yakından tanntı 

eski bir prhlivan olduğum ıçin belki de 
i:lnnımrla vanılmıyorum. 

Am«'rıkada l84 gıirt>ştrn 1 83 UnO kıt 
anan Dinarlı, Cim I..ondos'lit karşıla 

sınca bütun bu 183 gürelf,in verüiğı yır 
tıklığa ragmen heyecandan kendisini 
alamıyor, şa~ırıyor ve Cim Londos onu 
allasırt edince (kendi tabirince) ha • 

vadıt ufı:ık bir .sev;ıh ttan sorıı" rıf' 

l'ARAFINDAN 
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Karpatların yabani kızıl l' 
Sekiz yıl önce anası ve 1:ıa bası tarafından kaybedi- yabancı !f 8Zete)erde okuduklarımız_. 
len bir kız, geçenlerde K arpatların yabani orman-

larında bir mağarada bulundu Laval sınamalarının genel göriinüşü 
Sugay, Karpatıarm güney kısmında 

bulunan köylerin en zavallısı ve en kü
çüğüdür. Şehirlerden uzak ve ekilmeye 
11ywnlu olmayan dağların bu tarafında 
ancak sığırtmaçlar ve çobanlar yaşar. Bu 
Jıöyde on kadar evle bir küçük ıkilise 

ırardır. Yılda bir defa burada paz.ar ku
rulur ve civarda kulübelerde oturan in

ııenlar burada toplanıp alışveriş ederler. 

Bundan yedi yıl önce, bir mayu; gü
mü, Sugagdan beygirle dört saat u.zak
lılkta oturan Y oan MandriJla adında bir 
adam bütün aylcsile, yani anası, karıı;ı 

n beş çocugu ile beraber pazara gelmit· 
ti. Çocuklarının en küçüğü yeni doğ~ 

mıı,tu ve vaftiz ettirileçekti. 

O gün kilise çok kalabalıktı. Bir ku
hıçJca gibi çocuklarına dikkat eden ana, 
bir arabk kalabalıkta onları gözden ka· 
çırdı. Biraz ı;onra tekrar buldu fakat en 
büyükleri, sekiz yaşındaki Yan bunların 
arasında yoktu. 

ilk önce bu dı:ayıp oluştan teliı et
mediler. Çocuğun nasıl olsa buhınaçağı
nı düşündüler. Ve aramaya koyuldular. 
Fıılcat geceleyin mcşa1elerin ıgığında 

aabaha kadar devam eden araştırma bir 
aonuç vermedi. Küçük kız bulunamadı. 

Ve bu acıya uğrayan ayle teıkrar yerine 
dönmeye ve her zamanki işlerine yeni
tk-n koyulmaya mecbur oldular. Artık 
onun hayatından umudu büsbütün kcs

ıniştiler ve küçük rubu için köyün pa· 
pasına bir ayın biR yaptırmıştılar. 

Bu taraftaki Karpatlarm en yüksek 
vc yolçrn yerlerinde balta girmemiş ko· 

•ular vardır. Günün birinde birkaç köy
lü, o,lun kesmek için bu sarp ve ağaç

tan başka yemiş vermeyen yerlere çJlktı· 
Jaı·. Ağaçlar arasında dolaşırken gözle
riM bir mağara ilişti. İçeriye girdiler. 
ılerde ağaç dal ve yapraldarmdan bir 
yatak yapılmıştı. Asıl tuhafı bunun ü
aıerinde yırtılmış, eski bir JrordeJe par

çası bulmuşlardı. Köylüler günlerce bu 
mağaranın etrafını gözlediler fakllt 
~imseyi göremediler. Bir gece yaktıkta

n büyük ateşin etrafında toplanıp ko -
nuşurlarken ağaçların arasından insana 

benzeyen bir şekil belirdi, onlara bakı
yordu. Fakat oturanlar ayağa •kalkıp o
na doğru gitmek isteyince bu garip mah-

dışına, bir amerikalı Mis'in kucağına 

fırlatılıyor. Eğer DinaTlı Mehmed peh

manm Son Poıtada çıkan dedikleri 

doğru ise Dinarlı bili kendisini o be -

yecanın pençesinden kurtarmış değil -

dir. O sırada beş on mis ve bir eski 

pehlivan bayılıyor. 

Pehlivanlıkta en büyük değer, he

yecana b.pılmamak, şaşınnamak, ada· 

lelerine ve .kafasına hükmetmektir. Ge

nık yağh güreşimizde olsun, gerek ter· 

kat güreşte olsun bizim pebUva.nları -

mız daima kendilerine hakim olmuş • 

la.ıdır. 

Bana göre, hamuru kisbet içinde ve 

Jcıığ ile yoğurulmuş olan Dinarlı, ölür 

tk yağlı güreşini unutamaz. Dinarlmm 

ııerbt'st güreş de yaptığına gört-, benim 

gönlüm istiyor ki, Dinarlı Mehmed 

pehlivan Çoban Mehmedle serbest, Ka

la Ali ile yağlı birer güreş ve sonra 

Amerikada yapılan boğu~ da böyle 

Japılıyor diye Mü~yim pehlivanla 

ldr ıosteriş yapsın. Yoksa ~n böyle 

hğuşuyorum diye kesip atmak pehli

-.rıbkta yoktur. TilJrinin dönup do· 

taşıp geleceği yer kürkçü dükkanı ol

masına göre Dinarlının nihayet döııe -

ceği yer gene vatanıdır. Öğrendiği u -

aul Amerikadan başka yerde ı.ölı:mez . 
Vatan hasretiyle uykusuz geçen gecı:
Jerini anlata itnlata bitiremiyen Dinarlı 
Mchmed pehlivan, vatanla alakasını ke
•.re.k Amer.ikada mı o-turacaktır ki bu 

..Wün bu kadar üzerine düşü~or. Dun· 
781ık edinmenin en büyük rolü çevir -
4Siğini etbette biliriz. Fakat bu rol. 

hiç bir zaman eSMa tekmc atacak ka -

dar ileri gidemez. 
C.D. 

Hlk hemen tersine döndü ve çılgın bir 
hızla kaçarak a~açlar arasında kaylbol
du. 

Erte.i gün, daha gün ağarmadan 

köylüler mağaray.- bir basilwı yaptdaı. 
Ve burada gördilklerıi manzara lrargıeın
da dona kaldılar. Saçları dizlerine lra
dar UHDJJ§ bir ge~ kn yapraıktan yata

lı iberinde uyuyordu. O.zerinde koyun 
postundan yapılmı§ bir çocuık elbisesi
-ıin parçaları kalmqtt, aynca dallardar 

•kiz yıl/ılı bir 1rynlılttan :ıonra allD ::ıı 11 

~ babasına .tavuşan Karpatlann 
yabani lrızı 

ördüğü bir e1hise ile vücudunu örtmüş. 

tü. 

Uyanan yabani kız, karşııında yaban

cı insanlar görünce kaçmaya kalkıştı, 

zaptetmeye çalışanların ellerini ısırdı. 

KöylUler, başa çıkmalt için onu bağla
mak %orunda kaldılar. 

Bu kız söylenenleri anlamıyordu, i· 

deta insan dili bilmiyordu. Ve bağları 

içinde çırpmıyor, bağırıp çağırıyor, ve

rilenleri yemiyordu. Fakat bu adamların 
kendisine kötüJük etmek niyetinde ol

madıklarını anlayınca yataştı, önüne 

ıkonulanları yemeye başladı. Köylüler o
nu köye getirdiler. Orada. en yakın şe

hirdeki bükümet makamına haber ver.il
di. Jandarmalar bu yabani kızı, elleri 

bağlı olarak şehre götürdüler. Bir müd
det hastahanede yatan kız, yavaş yavaş 
insanlık adetlerine alışmaya, konuşma

yı öğrenmeğe ba§ladı. 

Yapılan gerçinler sonunda ,kızm, 

bundan yedi yı1 önce kaybolmuş Man
drillarun kızı olduğu anlaşıldı. Tand
masına yarayan kıı:m anasına olan bü· 

yUk ıbenzerliği ile vücudundaki bir tşa
retti. 

Yedi senelilc bir ayrı1ııktan aonra kız 

aylesinin yanına döndü. Ve yarım ya 
malak öğrendiği dille başından geçen· 
leri anlattı. KaybolduğÜ gün ,kırda bit 

az çiçek toplamak için annesinin yan&n· 
dan • 7rı]mış, sonra yolunu kaybederek, 

ve hep ters istik.:.mete gitmek yüzünden 
kfiyden büsbiitiin uzaklaşarak dağlarm 

JHJ? yerlerine gelmişti. Artık köye rki
nemiyeceğine &klı kesince bu yeni ye

rinde tabiatle savaşmaga karar vermiş

ti. Ve ömrünün yedi senesi .böyle, ya

ban hayvanlar içinde ,ağaç kök!eri vi
yerek, hayvanlaşmış bir şekilde geçmi"

ti. 
(L'Entransiiarı s:ınete inden) 
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RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - Musiki; 
Sarasate: Habanera 

Sarasate: Malaguena 
Necdet Remzi: Keman 
U1vi Cemal : Piyano 

19.40 - Matbuat raporu 

20.20 - Musiki: 
Mischa Elmann: Deep Ri er 
Mise ha Elmann: Romance 

Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

2(1 4V • ı;aberl .. -

• B. Laval'in bcqkanllğandaki Fransız kabinesi tarafından, parlamentonun verdiği ge
n'§ yetkilere dayanılarak, memleketin ekonomik ve lin~naal kalkınması için çı.ka
nlm'§ olan kanunlar haM Fransada günün mesele•İ olmakta devam ediyor. Hükiimete 
~~t olan ve ''?'Yalistlerle komünistleri ve •ol radikalleri koynunda toplayan halkçı 
&ırlık, bu kanun/an vesile yaparak Laval kabinesine kar§ı açtığı şiddetli satJa§tan geri 
döneceğe benzemiyor. Memleketi iki kısma ayıran bu çetin anla,mazlığın nasıl bir sonıtç 
vereceği hakkında lransız gazetelerinde her gün türlü türlü fikirlerin ileri aüriilclüğünü 
görüyoruz. Hükümet taraftarı Tadikal - ao•yaliıtler tııralından çıkarılan "L 'Ôrop Nuve.I 
dergisinde, bunların ileri gelen yazarlarından Alfred F abrc • Luce, aynı meseleyi ine~~ 
liyor. Bu yazıyı kısaltarak dilimize çeoiriyoruz: 

B. Laval tarafından girişilmiş olan 
eserin, sonu nasıl biterse bitsin, şimdi 

ye kadar Fransada finansal ve eıkono -
mik buhranla savaşmak icin tek ciddiğ 
gayret olduğunda hiç şüphe yoktur. 

Ondan önce BB. Dumerg ve Flan
den böyle geni ölçüde tedbirler alma· 
ya cesaret edememişlerdir. 

Ona karşı hareketleri ne olursa ol

sun, dcvalüasyoncu sosyalist partisi ön
derlerinin bile, kalben, B. Lavali tak
dir etti•klerinden emin olabiliriz. Halk 
yığınlarının gözünden düşmek pahası· 
na, ucu onlara da dokunan tedbirler al
malda, başbakan. kendisinden sonra 
fransız finansını ellerine alacak olan -
larrn işini çoık kolaylaştırmıştır. 

16 temmuı kanunları elbette ki ko
layca tenkide müsaiddirler. Çok zaman 
bekJenmiş olmanın cezası olarak, duru
mu kurtarmak için. darlbeyi ~ddetli ve 
herkese şamil olarak vurmak gerekmi.§
tir. 1928 denberi masraf kapdarını ar
dına kadar açmış olan kanunlar hal5 
lllzumsu.t yere bir sürü para harcanma· 
sına sebeb oluı.ken, devletin sadık iş -
yarlarının, o zaman aldıkları paradan 
özverilerde bulunmak zorunda kalma -
]arının manasını anlamıyanlar var. Hü
kümet borçlarının yükünü azaltın:ık 

için, hem mukavele mefhumunu sar -
san, hem pek önemsiz bir tutum sağla
yan ve hem de üren rayicini aza1tmıyan 
ödenen paralardan yüzde 10 kesilmesi 
yolunun tutulmasına esef edilmektedir. 
Kesin bir eşitdlik. hükümeti, bazı yurd 
daş zümrelerinden kamuasığın gerektir
mediği özveriler istemeye sevketmiştır. 

Şimdiye kadar olduğu gitbi bundan böy
le de, vergi kaçakçılıkları vergiler!n 
nisbetini azaltmakta dt"vam ederse, ah
nan tedbir namuslu yüklimene karşı 
sahtekar yükümenin imtiyazını artını
calı:tır. Tersine olarak. vergi kaçakçı
lığına karşı, uzun zamandanberi lüzu
mu hissedilen tedbis1er alınırsa vergi 
nisbetlerinin artırılması lüzumsuz ve 

hata1ı olur. 

Bütiin bu itirazlar Heri sürüldükten 
sonra, B. Lavalin, onun zamanına kadar 
bütün partiluin el birli~iyle kamoyda 
devam ettirilmiş olan bazı tezadlara bir 

son vumiş olduğunu 11abu1 etmek la -

umdır. 

Bununla beraber gene bir nisbet ıçln 

de bu tezad devam etmektedir. Hükll -
~tin karşrtlar1 onun yeni kanunları 

genel bir deflasyona temel yapmak is

tediğini Heri sürüyor1ar. Biz, B_ L"I· 

valin niyetleriniın bambaska olduğuna 
kanığız. o. yeni kanunlarla satın ahne 
kuvvetinin azalmasını değil, sadece ver 
deii:stirmesini gözetti Aylık ve ge -

lirlerinin değişmezliği sayesinde şim

dıye kadar buhranın etkilerinden uz::ılr 

kalmış olan yurddaşlar şimdi genel fe· 
laketten paylarına düşeni alıyorlar. Fa

kat öte yandan aynı kanunlarla haya -
tm ucuzlatılmış olması bu özveriyi hn

fifletiyor ve bu kanunlarla yükilm1erı 

artırılmış olmıyanların (tarımcılar, ö

zel işletmeler işçi ve işyarları, parala
rını saıı:layanJar) satın alma kuvvetıl"t 
artırıyor. Bu hareketin ulusun gen~l 

satın alma kuvveti üzerinde etkileri ne 

olacaktır? Bu sadece bir psikoloji me

~lesidir. 

İki tehlike var, ilki. özel işletmele -

ıin, ytnı yükümleri ileri sürerek bütün 

itçi ücretlerini tJbirliğiyJe azaltmaya 

lralkroaları. İkincisi de, yeni kanunlar· 

dan en fazla faydalanım§ olan para bi
rilı:tiric:ilerin, bu başarıdan cesare'tıt
nerek pasif spekülasyonlarını daha ttuv 
vetlendimıeleri. Bu iki tehlikeye kat

şı koymalı iç.in, hükümet hemen, söz ve 

hareketle, buyrultu - kanunların dd
lasyonun başlangıcına değil, sor.unL> 
işaret olduğunu açıkça bildi~lidir. 

B. Lava] 

Bu bir enerji meselesidir. Aracı -
larm, hayatın ucuzlamasından doği\n 

yükü, iyi örgiltlenmiş olmayan köylU · 
lerin üstüne yüklemelerinin önüne ge
çilmeJ.idir. YoğaJtmanlarr, meşru ol . 
mayan fiat yükselmelerine karşı kendi

lerini koruyabilmeleri için, örgütle . 
mek ıazımdır. 

Faiz rayicinin azalması ve kredinin 
geniş.Jemesi, yanlrıı yorulara uğrayan ye 
ni kanunlardan doğabilecek iş daral 

masını önlemelidir. 

Bütün bunlar yapılırsa fransız ekono. 

misini, omuzlarına yüklenmiŞı olan yeni 
yük:irn ıerin altından daha kuvvetlen · 

miş olarak çıkacaktır. 

Aylıkların ve sabit gelirlerin ancak 

iufi kıymetleri azaltılmış olacaktır. 

yoksa hakiki kıymetleri değil. Büdct 
denkliğinin yeniden kurulması, fai2 n-
yicini indirmekle, durmuş olan kredi 

işlerinin yeniden harekete geçmesine, 

tarım kredisinin organize edilmesine ve 

bir kamu hizmetler programının yeri -

tilmeye başlanmasına imkan buırlıya

caktır. Böylece, büdce deflasyonu, e 

konominin yeniden kalkınmasını sağ -
layacakbr. Ve B. Laval da daima bir~ 

birine karşıt sayılan bu iki anlayış tar
zının ne kadar birbirine bağlı olduğu

nu göııtemıif olacaktır. 

işte girişilmiş olan işin kı&aca şe · 
ması budur. Tabiiğ, bu, bir çok gUç· 
lükler)e karşılaşmaktadır. Yalnız fa
şist usulü bir disiplin fiatların yeniden 
denkleşmesini sağlayabilir. Halbuki 

Fransa fertd, hemen hemen anarşiııt 

bir memlekettir. Fransız yurddaşJarı· 

nm, hatta kendi özel aaığlannı milda
t aa için bile hükümetle elbirliği yapa
cağı şüphelidir. Öte yandan, mesela al· 

tın blokunda meydana çıkan bir sar -
sıtma gibi, bir beklenmedik hadi-
senin tekrar para üzerinde kaygular 
uyandırması da imkinlıdır. 

Herhalde B. Laval. memlekttinin 

~erefini ortaya koyan çok meraklı blr 

oyuna girişmiştir. Fransa yabancıların 

ve hatta bir çok fransızlann gözünd~ 

harcalarını azaltamıyaeak ve günün bi
rinde bir para değersizlenme:Si paniği· 

ne uğrayacalt bir memlekettir. B. La
val bugün en büyük maharetin enerjik 

davranmak olduğunu anlamıştır. Onun 
estrine hücum edilebilir, fakat §imdı -
den kesindir ki bu eserin en esaslı un· 

wrları daima muhafaza edilecektir. 
Fakat ne kadar doğru ve yerinde 

bu İ§ olursa olsun. eğer halk Jrendiırıi
nin sonteşrinde veya en geç mayısta 
yerini halkçı birliğe bırakmak zorund2 

kalacağına ın.mırı;J, B. Lavalin d,,nr.ı: 

rıafiJe olacaktır. 

Bu intihaı "ilmek için B. Lava'ın 

önünde üç ay vaı Bunu eger dah1 

parlame ıtonun ~çıl ışı sırasında ba~ ı -

ramazsa, ... jstemı itibardan dü.,ı::cektir. 

Çünkü ancak güvenle iş görülebiı·r. 

Komünistler B. Lava) kabinesi eski 
ulusal birlik k'tbinelcrinden farks.z 

görmekle yanılıyorlar. Bir çok nokta · 
larda B. Lava] devrimci olarak hare · 

ket etmiştir. B. Lavalin gene bu yönet· 
te çalı ·arak, hatta bazı sağ taraftarları· 
nı gücendirmek bahasına da olsa, eko· 
nomiyi canlandırma sıyasasına devını 

edeceğini kuvvetle umuyoruz. B. Laval 
;:mcak bu suretle hareket etmekle al • 

ılığı tedbirlerin şiddetini haklı göstere· 
biHr ve halkçı birliğin hücumlarına k'.lr· 
şı koyabilir. 

Halkçı birlığm gösterişinden ba~ka 

heybetli. olan bir tarafı yoktur. Şimdı 
Paris sokaklarında gördüğümüz kala· 

balrk uzun yıllardanberi hep aynı ta 
raftaydı. Fakat bunlar biç bir zaın.<ın 

filiğ bir hareket için birleşememişler • 
dir- Böyie bir şeye kalktıkları zaman 
ya sağ veya sol kollarını kaybetmekte • 

dirler. 

Hükümet ıağladığı 10 milyar ta • 
sarrufla, karşı tarafır. isteklerinden 
meşru olanları yerine getirebilir: Kre· 

dinin genişlemesi, tasarrufun korun • 
ma.aı, büyüık işler, areıulusal barııcıJık. 
Hem bu noktada karşıtlar birlik değıl • 

dirler. Barışcı cumuriyetç.iler Almanya 
ilt iyi geçiniJmesini isterlerken, mark· 

siı;tJer ulusal . soayalinnle savaşılına • 
sı arzusundadırlar. B. Lava), alman fi· 
nany] krizi yüzünden Y~ daha uzıa,ıc:J 
bir hale gelebile<:ek olan Hitlerle gelecC~ 
kış görüşebilirse. halkçı birliğini bö~ 
iç.in eHne yeni bir fırsat geçmiş olaca~

tır. Böyle bir hareket ao1 !eflerinde.11 
bir c;oklarrnrn gizli yardımını Jru:arıa· 

caktır. Bu ta;kdirdet sosyalistlerin ~':\· 

deri olan B. Blumıa, BB. Eryo, SarO· 
Şotan hUkümetin tarafını tutacaklardır. 

Bütün bunlar parlamentonun açılı · 
şmda açıkça meydana çıkacaktır. Ya. 
radikal aogyaliatler hükümeti devireı-e~ 
kendilerini, halkçı birliğini gözden diifl· 
recek bir kabine içinde, onlarla elıbir"· 
ği yapmak :ı.011Unda bıraltacaklar, ya c1J 
hillkiimeti yaşatacaklar ve böylece de, 
halkçı birlikteki birliği bo.zmu9 olacak· 

1ardır. 

Fakat büttin bu tahminler, ekono • 

mik durumdaki k8tUIUğUn devamı °'e 
kamoyun eeearetinl bybetmeeiyJe bıJ• 
şa çıkabilir. Bu takdirde, ayrış partile· 

rinin önderleri. kabineyi istemeye iste" 
meye devirerek bükilmeti elJer.ine al • 
mak ve bunun büttln eonuçlarrna kat• 

lanmak zorunda kalacaklardır. 

Bunun içindir ki, sonteırlne ucld 
B. Laval gene) ııyauımm ~ıut 
parlak misaJlerle labat etmİ§ tt kendi• 

sine çizdiği hedeflere erişmiş oluıalı • 

dır. Bu başarılar, karşıtlarına, pre• • 
siplerinden dönmeleri için lslr diye 

gösterebilecekleri bit delil verecek•it· __ .. ____ _ 
Bemar Şov filim yıldııJ 

oluyor 
Noyes Viner Jurnal gazetesine L"" 

drad.an yazılıyor: 

Londra sanat ve edebiyat atcıni bii 
yük bir canzasiyon karşısındadır· ~e;~ 
nar Şov, Britanya radyo sosyetesıY ;ı· 

Yapını" oldugwu bir andlasınada, mitil 
1 

~ ' · ttr 

l .bir filmde .rol almay1 kabul etnııŞ 
Sı 1 

Şov, bu filmdr. sas rol olan re dyo 

keri roliinii orrııwıcalftır. 
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Büyük Harpten 
Sonrdkiler 

Yeni ti.ırk şiirinin şimdiye kadar eli· 
iniz altın bir antolojisi yoktu. (ienC 

tair Feridun Fazıl'ın yukardaki adla 

fte§rettiği 70 sayıfahk ufak. fakat kesif 
a..· ·ı . . k r«ıJamışur. 
vır cı d bu ıhtıyacımızı a ,. . 
'leni türk edebiyatı ve bu arada yc.nı 
*irk fiiri yıUardanl>eri araınızda bır· 
~ e bala c..a 
- ~tıflllalara yol açmışur v 
~tadır. Türk ıiiri~in harpten ~:: 
ra geniş ölçüde gerilemiş oldugunu ı 
· ·ki anlaında 

rı sürenlerin yanında, bakı g 
· • • b ..... ihten son· 

9Urın memlekete ancak u ,_ 
l'a · ·· ı· enler de var· gınniş oldugunu ııoy ıy 
411r B.. . b ··nak•..ılar yapılırken 

· utun u mu -r . 1 .. d .d öiJcn neelın. e • 
tnu afaa veya tenkı e 1 

(Başı ı. 1ncı say/ada) 

rüırı alanı bulunmaktadır. 
Olkeınizde yapılan 

d 
dokuınac Jık ı do t ı ne 

tri pJinın a 
önemli bir yer verilm. oldugu n lı 

. . .
1 

beraber duz kuma !arın do-
cndustn ı e 

d 
kullanılacak olan kamgarn 

ı1tunrnasın a .. ~· . ülke jrinde yapılması tabııg 
ipJigının ~ 

kt
a idi. Bunun için bu plana e· 

bulunma . 
s oırnak üzere Bursada bır kamgarn 

abr~kası yapılmasına baş! nmış ve Ta-

Bak lı"ı tarafından da bu fabrıka· 
rını an • ·htıyacını karşılamak u ere mcr1re· 
nın ı . 

}arak Bur&a B Jrkesır, Çanak· 
zi Bursa o · . . . 

• 
11 

·nde merıno vetıştırılmesınr 
kale ı erı 

Yapağının 

bastanrnııtır. . . . 
Fabrikalarımız kamgarn ıplığını y.a • 

pabilmek için aşagıdaki uptc } apagı 111 • 

tenıektedirler. 
ihtiyacın yuz· 

nefaset de toplu bir antolojisi bUlu~ 
hak·k· . . . B. yeni tür-k şJJ• 

ı ıg bır eksıktt. ıs, .. ·nı 
rine hücum edenler araııııda oylelen 
tanırız ki bcnia Necib F .. ıı•ın biJedil ... 

iplik de kaçını tet· 

N 
kil ettiği derecesı 

~ 1 
24 

'1tı 5 D Yerli koyun arı • 
n m;ık lcoyun ile macar t•r•k yapaıı .koyununun blrleşme•inden dolh 

ysrımkan türk mt!rİnosu 

:sr te.. -
dını işitmiş değillerdir· .. ~ne kötü bir 
~ g• k··t·· bir _.-oriin .. çen o u ok duk· 
tiir klt.aıbından birıkaÇ _,ıfa lıd u pnu 
tan aonra şiiriaıisin c1e;eoere ko :. .. an· 
ldd ·rndi e a...-

ia edenle-re kartı §ıl Y ....... ııtrc1i pıı 
en bir süril kitab iterl .unııcva 

1 

·ı tek ba· 
eli "Büyük Harpten Sonrak~ er,. t . de 
,.... bu ödevi ıörebilecekt1'· ÇiG . . ·ır. buJun8fl bu-
1lnni iki g.cnc pırın '1 ı ·1 .. ·ne acele ve pa· 
~loji gene neaı ıurı . ~i atta 
-..aınik bir l>P1'tır. Y-'1 •-

1 

.. delil de ıcne 

28 "'" 7 ,5 

30 ~"' 30 

36 o/e 22 

40 ~ 15.5 

48 o/ıı 7.5 

54 ,,,,. 7,5 

ınıadan ahnan 
C Yapağılar htiyac:ın 

"!o 12 buçuğunu lco 
rumalrtadırlar. 

CI Yeni veçhede ye -
tişti~cegimiz tilrk 

AB merinoslarından 
A elde edilecek ya
pağılar <'1, 67 5 

Yüksek nefasett 
yapağı örneklerin

den% 20 

Bu yapağılardan '7< 12,5 u yerli 1n -
vırcık koyunlanmızdan elde edilmekte
dir. Geri kalan yapagıJardan % 67,5 nun 
Tanm Bakanlıiuun eudeceii merinos 
yeriştırme planı ile sekiz yıl içinde ülke
de elde edilmesine çalıplacaktır. Geıi 
kalan % 20 nisberindeki merinos yapa 
ğıları yüksek kalitede oldukları ve ye • 
ti tirilmesi de ekonomık olmadığı için 
bunların timdilik yetıştirilmeaine çalışı 
mıyacaktır. Fakat bu niabetin % 10 a in
dirilmesi imkftnlan arastmlmııktadrr. 

elDol olmadıgına en ıyı . inde ba· 
bu kitabtır. Bu 70 .. yıfanın ıç __ 1 .... 11ıa . .... I!'!'!"''!"'!'!'!"'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"!!!!"'!!""~~- __ _ tı tiirinin beınen bütün cerCf~ . = OLKEDE NASIL BİR MERİNOS 
-layoru" Fakat bU ..,.1, hiç de ';.7~ .,1ıe ~:Faruk Nafiz, K<ma - KOYUNU YETIŞTIRECECIZ 
"'91' . cteiiJdir onların teddin ıc.nl, NazJIJl Hılımet, Necınect- 1928 yılından beri 

0

ülkede yapılan ar • 

60 
" 5 

ın aleyhıne ' klidden Al' Mthnt Ahmed Kudai •imana kendi aralarında ta din aaıu. 1 az, ' namalara gore dışardan ıelecek bir ko· 
brtutdukJarını ve ufukJarııtııı dli~!a Necil> Fazıl, Omer Bedreddin, Ahmed yun soyunun ülkede yer tutabilmesi iç.in 
.,ıumunda ıenifktnİt olduğunu gö9· ff,aa>di, Şükiak Nihal, Yatar Nabi, Sab- bu koyun ırkının veriminin bir tanfh 
teri rt JrMd, Cevdet Kudret, Vasfi Mahir, olmayıp birçok taraflı olması .. e aynı za. 

;u 22 ,air içind.e en ee~i ve eı:._:: Ziya Old*'t İlhami Bekir, Sabahaddin manda bu koyun ırkınm Jıanutlr .. e harı-
hurun Faruk NafJıS oldu&UOU• DM Ali EreUmend Behzat, AbıMd Muhib, tablrlara dayanıklı olmasının gerek ol-

edebiyat,, çılardıan Orıban Seyfi, y .,.uf Behçet ~. Cahid Sıtkı, Şe-vfft dulu ınlaphmftır. 
ZiJa Bni• ~lç'in bile iri• d~- Hıbı. · 1928, 1929, 1930 yıllarında getirilen 

.. 
.__ wJcbklar-• .1W)ane'k aııtoJojıııln ÖDIÖzM pirlerin, edebi hayata &J· - " .... ~ ~ • 

1 
'f edildikkr'i y• koyunlar Uzerinde yapılan sınamalara 

--=ak ea -nelerin e.aerlerini topladı11ı· ri§leri ıırasıy e tetnı .. .~- sıJıdıklarma g()N \)UJ kl'ODOlOJl hatala· &Öre merİnOa Jro~UDWUlla WJıc ildJm ... 
m anJetma)'8 ~ter • rr bulmak Jn*Anlıdır. Aıynı zamanda ğipkJillnln etkisine kal'fl dU.eninl lro • 

Aul ,aııretıeri ve ko7U pı.- deY· f k rtii> yanlıtları nıdutu. yapağıamm boaulmadı~ı ve bu 
eekri harbten c;nce 0 Jan).ar kitaba alın - tiirlerde ufak te f! te 

11 

:w:ı~:;;:::.:ı::::?: ::::~ ~::~::r:~'::r~:;i p<~ı~- :P;:;,::;.~·ı:ti; ~:"m~:~;.o~=-
•resi, mütareke yıllarına rastlar. Bu· mıı oımuıdrr. Cild, iki ftf'/a u~ kat bü· nun için yatnız biyoloji ve zootekni ba • 

- ;çi• hi.ıoe _,. "Bllyilk Harpten yilklilkte olsaydı gördülli h•-' ele Jumuıclan --!ilkede yeripm9br d -
... rakile'f,. değil yalnız "harpten &On· o nisbettC artacaktı. • nilebilir. Ancak bu koyun ıoyunun köy-
rüilıcr,, denilmesi daha uygun olacak· Bütiln bu tenkidlerimize ragmen, yu· lünUn he'leshıi çekecek blr yolda yetif • 
b. Bütün dünya igin dojru cMan bir 81- karda da MJylediğmıiz gibi. bu .,tolo- tfrtJeı>flıneai içıln yetiıtinneğe daha lrlr 

ti. bizde barb Mondıuros mUwekealyle jinin çok bUyilk bir ihtiyacı k~•ııamıt ıetiretı blr ,eWJde yCSn nrilmeai Jbım 
defil Mudanya miltarekeaiyle bitmit oldujunu tekfar}am8ya ve Fer_ı~un .F.a· ıellDif ye uam"ıılann önerge.i ile ye-
oldutu için, bidm için doi" ~1- aıl'm • tevuu g3sterereık lr.end111ni ~- t ifdnnede dahi .erimli ve daha klrlı 
dir. ne atınadıiı - bu eseriyle Jrütilbban;· olan belll et .e bem de yapafıyı veNn 

Yctiştırmenin merkezi Bursa'da 

Karacabey merino• yetiftirme çiftJigi 
bulundulundan bu çiftlik dlımubkları

nın ~nı yon ıçinde yetiı;tirilmcıtfni 

sağlamak için Almanyadan getirilen 25 

koçla bütun sürülerin sun'i tohumlama 

ile arılanmasına ba lanmıştır. Bu su

retle ıun'ı tohumlamanın merinos yc

tıştirmcainde tatbiki bu ifi, en e-kono· 
mik bir tekılde, sözden iş alanına çı· 

karac.aktır. 

Tarım Bakanlıgı 1935 yılı atuıtos 

ayı içinde artık merinos yetiftirme iti· 

ne başlamış bulunuyor. Gerek Karaca· 

beyde ve gerekse Bursa ilinde AlmMı· 

yadan getirilen uzmanlarla yetıftirme 

lnarumu 'kuvvetlendirilmiş w yc.tif tir

me,e en fenniğ bir tekil verilmittir. 

Altı yuz binden fazla koyunun me

rinoca ~rilmesini gereklendiren bu 

büyük çahşma bütün kuvvetiJe beflı

mış bulunuyor Se-kiz sene sonra Kam
&arn fabrikamız tam ihtiyacını lilke 
iç.inden ve yerli merinoslarının verdlti 
yap;ığı ile temin ettiği zaman yünlü ku
!Daflarımız o vakit butun karakteri ile 
yerlı malı olacaktır. Türk yetittlrici· 
Jeri bu tarihi günü umudla bekltmek
tedirlcr. 

1l1RK 
ÇOf 'lJKtARI 

T 0 R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazılınız 

Çinli lıa dııtlar . 
(Başı 1 ıncı yılada) 

Pek" . . ın, .~6 (A.A.) - lngılb gazete-
CJıı Jones ın ceaedıni bulan kuvvetler 
Çin, orunları tarafındım gonderilen 
kuvvetlerdir. 

Bu ku~tler, 14 ağustosta &ahar hu· 
kUmet.i tarafından haydudlarla 1arnı
mek Uıere gönderilen habercinin, hay
dutlar tarafından alrkonulması ilzerine 
vola çıkanlmıttı. 

Haydutlar, 8 ağustosta Jon s'i ba9ka 
~utlara tealim etmişler ve bunlar da 
fidyeinecatı derhal 800 ingılız 1iraıun· 
dan 8000 ingiHz lirasına çıkarmıtlardı. 
Çin orunları, bu parayı vennck için o
nergelerde bulunmuşlarsa da bir sonuç 
cJde edememitlcr ve fidyeinecat öden • 
medcn kalmıttır. 

Haydıularm )Uptıkları 
Ticntıin, 16 (A.A.) - Geçen g«e 

Moukden • Pekin ekıpreaın<U tren gar
diyan ve yolcularile, yolcu olarak Shan
bokuan'da trene binmit olan 70 haydut 
arumda 'iddet1i bir çarpıpna olm~tur. 

Haydutlar tren kalktıktan sonra yol • 
culara hücum etmışler ve paraları ıle 

kıymetıi e,yalarmı çalmıtlardır. 

Gardiyanlar, büyük bır metinliklc 
haydutlara ka11ı koymutlardır. 

Gardıyanlardan 20 kt!i yaralanınıf, 
bır Japon yolcusu ve iki çinJi işyar öl· 
mft9tUr. 

DACINIK HABERLER: 

Kredi /ouiyenüa luı:wnan 
ıalilUeri 

K.Mire, 16 (A.A.) - Ytbde 3 Urceı ve 
Ucrami7eU mııır kredi fonıiye tahYllle
rinin dünkü çe1dlitinde: 

1886 yılı taıı .. merinden 191.681 nu
mara 50.000 fraü 

1903 yılı tahvi))erinden 699.059 nu
mara S0.000 frank 

1914 yılı tahvillerinden ı 79.Sö6 nu
mara 50 000 frank Jcuanmııtardır. 

Beru.t'taki 6Ö•Mriler 
Berut, 16 (A.A.) _ Aym 6 w? ttn

d.e Teranede yapılan götterılerde ftle
nn bırakJJmMı dolayısiyle liman bq· 
ka~ı'. ild lfçiye yol wrmit. ba9ka iki 
itçının gUndeJiklerinJ indirmiı ve ı.000 
kadar itçiyi de tevbih etmiştir. 

Bir uçman ve bir ıinenu. 
arıüıi öldii 

Seattle, 16 (A. A.) - Uçakçı Wiley
poıt, dilterek .SJmUftUr Yanmda ıinama 
aktö ·· v·ı ru 1 rocen bulunuyordu O da öl-
mtlttür. 

E1erde be-r biri üçer dardel' pirle se cteterli bir ~ bulunda a bir yol tutulmuftur. 

~il~~.~m~~k~i:~::~:u:·~~~:k:r:•:rl:u:•:·~·-~~~~-~--~~~:~===~~====~~ ~ - 'kJ' do -::::~:::-:::-:-:::--:-~~~~------------
Tefrika: 3 bul........, üzerinde dOl8P" bıı be<erl ı l":y'.siyle, kollektiviteye mal edilecekti. içindir ki satmak istiyor. 

'fl~VS'ıın romanı: ••Ual'm' .-.ı. Pastafina idi. . t __ .-1. Sahibi bunu ucuz fiata satmayı ve kard-im A•k• -L.' d · .,. mııı.u anu- de, el al dan -7 a CçvlD en reçıne gibi bir Şe k 
Levis onu uzun ~ bö tm almaJJ, faydalı bııldaldan ~ rarak: Y çı a • 

-
Levis ve lren 

Yuan : Pol llORAN 
Tiirlc~ye çeviren: Nuııbi BAYDAR 

il 
Söylevler dolay:aaiyle Per~z m~lıi:a. 

ba kadar çıkmak lazım geJmittı. LeYJI an· 
c:ak Bonnuvel bulvan yakJnlannda, k~· 
dak

. ., • ··nce •• m .. aelip 
ı altın saatı ile Zencı yı, o .r;ı.ı 

COnra rusdağlan gibi devrilen ve tın 
nıünhanileri altında eski bahçe topraklanlllll 
dalgalaruu hatırlatan hareketli ın~veııle
ri, Baıtil'in taılariyle k\lrullDUI ve bır takım· 
lannm cebheleri tarihli günlerin tüfek atet: 
leriyle delik deşik ohnuı imparatorluk devn 
konaklannı görünce neşele~~eğe. ba~lad~. i 

Levis araba tekerleklennın ıspıtlenn • 
tören ba~anınıd tokalı iskarpinJ~, aay• 
dam orkideleri, ardlan sıra ıslak hır orman 
kokusu sürükleyen aonbahar yapraklarını ~e· 
kcliyen yaglı bir güneşin batmakta oldugu. 
nu seyredivordu. 

Birdenbire kolundan tutulduğunu ~e~ti. 
Dirsegini kaldırarak kurtuldu. Gıntlılll1~ 
Ycnilendiuini du) du. O zaman, dokunan eh, 
eli irinde 

0
hapsederek, iyice sıktı. 

l e\ i 'in böylece yakaladığı kuıl saçlı, 
Y<" ı fa\ orfı , ı~acık boylu bir adaın~ı 
Paı talon düğmeleri her vakit iliklenmemış 
b r Napolili, orta İtalya gazetel~r:s1 ~İ! 
çnpnnun avtan olan. çok kir etmedı~ gı~ı 
.han sevıne de t{inniyerefıı: yıJlardanben Parıs 

ylece hareket ettiler. Güney kıyısında, ö - paatafina sen ha! Kaltabellota'dan '- b. - mek, işitilmemiş bir zengı"nlı'ktedı'r· 
aoau .... ~ r v..çue k ...... .ı___:_ • • e e uza tan at-e " • · ' 

- Dem
·m ar'·--·z sıra, eı~•--11 ... ••pUDJS. :.t..-.a , aatır ayağıylm dört saat ır m tr k 

la, 

6rildüğünli,.. bakafk•n ba§llU. dil" b; --ıarmı mcır 8ğaçhınnm g61gele. alıyor ve güzel :bi gostenlınce aı.,, 
zın biyçlmine dikkat ettim Sizin, ne derlerse • ~ r keçi yolundan «aya gidilmektedir. 'mavı r renk çıkararak ya-

desinle

r ciddig" bir kafalUZ var. Ben ~e, ı.ın- ~~ ~ yollan gibi iyi bir yol değil, myor. Kardeşimden bir hafta mehil aldım 
' ğ m ır il_ıtıy~ qcğin sırtı gibi, cılk yaralar \çin.Lo dndraya gidip kapitalistlerle konuşmayı. 

dan dolayı, sizinle ciddiğ görüıece .1 • ·h re de hı~ güney yolu ki yavaş yavaş yüksehr.. üfibıürken de size rastladım. 
Sinyor Pastafina, İtalyan tre~l~nnı a k Bır dakika durdu. Le · 'k · kete getirmek için bir durak şefının yaprn

8
a._ 

8 
vıı, 1 ınci derecede madenlerin de l,,. 

--•"da oldugwu J'estlerle konuş.uY.o.r~u. ıı.ı_ onra "ne diyoroum?., diye başhyarak ı~.nup bul~nmadığını nasıl öğrenecegwini tü-
ır.v•.... "' n nu gene devam etti·. şun erek hır z ı k g•-ınftJ cenazede a-1r,.. içemedısı ıçı d . aman 

1111 çaldı ve aonra bir· 
--· ~--~ E t b' ....n... l k' enbıre sordu: 

betçiler gibi avucunda saklıyordu. . - ... ve • ır ..... ey yo u ı yavaş yavq 
Alay, yoksul maJıallelerde il~ecl~• ta- - ufkundaki san yetil renkler araamda - - Clva var mıl 

hutu örten çiçekler daha derin bır etki bini- •~caktan saydamlqan bir gllk altında yllkoe- - Sanmam. 
hr. Havada bile kükUrt var, denilebilir. - Barit? 

kıyordu. . · 'di U ki d E Satıcı kadınlar tabuta bakarak: "iyı 11 • za ar a, kim bilir hangi özverinin duman- - vet. 
_. ;ıuu ,. .... ,. r a rna karşı ne is-

Yor ama 1
-e gı'dı'yor!,, dı0yor1-.-.aı. Jan .. c;8ık. ar... - Aldı·.x.w.. •• hrya h kk 

Pastafina devam etti: ı.ıe yolu göstermek için 6nünüze geç • tiyonunuz? 
_Mesele ıu: it kumar iti, kumarda 1811· meme izin verir miaini.z?,. diye sözüne sös - Bin İngiliz lirası. 

. · • · · · · Ben Na- kanıtırdıktan ............ · s· sı olan adamm işı; yanı ıızın ışınız. _,..., - ıze ne vakit cevab v,.rr.bilirim? 
polide, fakat Sicilyalı ana ve baba~an doi • . - .... Burada bulunan bir kaç antikiteden, H y muş olduğum için ora ile ilifiklef!"' ~dır. bır arab kalesinden, bir norman kilisesinden dra;. g;::~imokıa, saat üçte uçakla Lon-

Bunu biliyor muyduuz? Bitmescnız bıle şu- v~ b~ kiliseyi bacaklan araamda sakbyan p nu herh•lde bilinıinüı ki İtalya yarunadaaı ~r Junon tapınağından ıize bahsetmiyece. g"b" as.taflna sözlerini, kitara tdlcrı hıra• r 
ile Sicilya adasında yeritilen v;.oççi ka?,U· gmı .• Şimdi bir çöldeyiz. Kardeşim bur ya 

1 ı, ag:""'dan birer birer kacınyordu. 
nuna göre bllyük çiftikler 1920 yılında koy- r,erlqır yerlepııez, bu yaz, altı hafta v ~ev'.s, c_ehinden dolma kalemim çıkardı 
IWer asığma olarak hükibnetçe aatın alm· onc_e, kartacalılardan, yani yinni iki asırdan- .. e Y!'rümege devam ederek silindir mıfU. imdi, benim Amayo Paatafina _ııılm- ~ ~lubnış olan bir takım baymdırlık uzennde bir çek imzaladı. ap a ı 
da bir erkek kardeşim vardır ki Mekııkada ışlen yaptınrken, bilir misiniz, ne buldu? k - Şim~i'. oku.lda imişiz gibi. sıradan ,_ 
yaptığı iperde paramı ka~ ~ra Bütün Sicilyanm belki en zengin kükürt ve alm.1 ve. gıdıp, kımseye görünmeden hir , e • 
memlekete dönmüş ve San Luçdo'da bır ta· kayatuzu madenini buldu. Fakat, bu madeni mut ıçelım. dedi. 
mn sendikasının genel sekreteri olmuştu. k~ndi işletemez. Çünkü toprağı parçalaı 2 (Sonu\ ar) 

DÜZELTME· DunJıü rom m.mısrr; son Bu Sicilya kammıanda 11Gnteçervato düka- bölmek de,. iltizama vennek de ba§arıkıız-
lannm (Palmi'ler kolunun) iki bin hektarlık h~ demektır. Para bulacağını kabul etsek 
bir toprağı vardı: bu toprak, dediğim 'kan'lD b le ken~i baımı:ı hir sev vapamaz. Bt191nr. 

n 17 • suru-
u n . ıncı satırmd "reklamlarla, le ı· 

' it ı • t ın e 1 

r m ' olarak çıkmı trr. Du f' t iri'1 



SAYIFA 6 

Erziııcaıı Jandarnıa Er. Ol~ulası 
alın .A.lma Koınisy<nluğundan: 

ı - J andanna Er okulası erat ve hayvanatxnın (935 
senesi) yönetimi ( idaresi) için bir yıllık ihtiyacı olan aşa
ğıda cins ve mikdan yazılı 29 kalem çesitli yerli bcslev 
maddeleri 1 ağustos 1935 günlemecindei'ı itibaren 21 gün 
müddetle eksiltmeye (münakasay) konulmuştur. 

2 - Esksiltmeler: 21 ve 22 ağustos 935 günlemedne te· 
sadüf eden çarsamba ve perşembe günleri (kapalı eksilt -
meler perşembe günü saat 16 da) saat 9 - 12 ve 13 - 16 
ya kadar olmak üzere Erzincan belediye salonunda komis
yonu tarafından yapılacaktır. 

A- İhale: İstizana bağlı olup Ankarada Jandanna ge· 
nel komutanhğ"mdan (J. U. K.) sorulduktan sonra yapıla
caktır. 

B - İstekliler şartnameleri ve ııümuneleri (). okula 
!Undan) parasız olarak istiyebilirler. 

C - Eksiltmeye girecekler, (2490) sayılı artırma ve 
ihale kanununun 2 inci ve 3 üncü (Ticaret adasından 935 
kayıtlı ve noterden musaddak kanuni ikametgah vesikalı) 
maddeleriyle 16 mcı ve 17 inci maddelerinde yazılı (bede
li muhammenin yüzde 7 ,5 nisbetindeki teminatı muvakka· 
te belgeleri dahilinde girebilirler. 

3 - İstekliler, teklif mektublannı ikinci maddede yazı
lı olan saattan bir saat önce getirerek makbuz mukabilin
de satın alma komisyonu başkanlığına verecektir. Teklif 
mektuplan posta ile gönderilecek ise bu saate kadar gel
miş ve dış zarflan da mühür mumiyle eyice kapatılmış ol
ması şarttır. 

4 - Bu husus hakkında izahat almak istiyen isteklile· 
rin her ~ün satın alma komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 1 ~?4f!> 

... 
::ı~ 
g~ 
.ı:: a 
111 C1 
ı:: .... ... ..a 
~1 
Lira K. K§. S. Eksiltme ualü Bealevln cinsi 
421 88 1 25 kapalı Odun (meşe 
281 25 1 25 açık Tahniye (ekmek) 

Karacaht~y Harusı 

llirelctörlüğünden : 
l - Eksiltmeye konulan iş: Erkek tay ahırı inşası. Bi-

na ve tesisatın keşif bedeli: "29518., lira '·42,, kuruştur. 
2 - Bu İ§e ait ıartoameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme !llrtnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri feraiti umumiyeın, 
E - Fenni şartname, 
G - Planlar, 
F - Keşif cedveli, 
fstiyenler bu şartnameJeri ve evrakı ''14,, lira 76 kuruş 

bedel mukabilinde Karacabey harası direktörlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 22 ağustos 935 tarihinde perşembe günü 
saat ''15,, de Karacabey harası direktörlüğünde yapıla -
caktrr. 

4- Ek$İltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ''2214,, lira 

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

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya
zılı saattan bir saat eveline kadar Karacabey harası di -
rektörlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa 
tılmış olması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4613) 1- 3449 

Bir Daktilo aranılıyor. 
Ankarada ilmi bir müessesede devamlı bir iş için almanca ve 

tUrkçey.i iyi bilir bir bayana ihtiyaç vardır. · 
Yazı makinesiyle doğru ve çabuk yazması gerektir. Stenoğraft 

fransrzca ve ingilizceyi de bilenler tercih olunur. !stiyenler tah~ 
sil ve lisan derecelerini tercümei halleriyle beraber 15 eylu'°' 
kadar, Ankarada maden tetkik ve arama enstitüsü dokumantasyon 
kısmına yazı ile bildirmeleri rica olunur. (2131) 1- 3503 

kilo 
450000 
300000 
300000 
200000 
200000 
' 20000 

Ç )0 00 4 00 kapalı Arpa D J h S b . . 
1800 oo 12 oo kapalı Un (ekl.1eklık tahlile tabı , O {Uma ane , ll esıne l~letm~ 
450 00 3 00 kapalı Yon~e (k1.ını) S f• J 

67 50 75 açık Saman (düğ~n) . e 1 a ID3C3}( 
50000 
20000 
20000 
20000 
10000 
10000 
ıoon'l 

100 o 

487 50 13 00 kapalı Sığır eti "I 

93 75 6 25 açık Bulgur Avrupa mensucat mekteplerinin birinden mezun ve 
97 50 6 50 açık Fasulya (kuru) en atağı üç ıene muntazaman Fabrikalarda dokuma itle . 
52 50 3 50 açık Patates rinde çalışmış olmak şarttır. 
45 00 6 00 açık Nohut Talipler arasında almanca bilenler fabrikalarda başlı 
52 50 7 oo açık Mercimek batına işletme mühendisliği yapmış ve iplikçiliği de tahsil 

450 00 lı d ( hl etm)ı olanlar tercih olunur. 

243 75 
~~ ~ :~::: ~:b:ağt ta ile tabi) İsteklilerin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında 

· ıooo 

10000 
10000 
8000 
5000 
5000 
5000 
4000 
4000 
3000 
3000 
1500 
1500 
1500 

16 88 2 25 açık Soğan (kuru) mevcut hizmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil dere-
210 00 28 00 açık Pirinç (Tosya) cesi, mektep şehadetnamesi, şimdiye kadar hizmet ellikle· 

35 63 4 75 açık Tuz ri yerlerden aldıkları bonservisler ve nüfus kağıtlan ıuert-
150 00 25 00 açık Üzüm (kuru) lerini ve tercümei halleriyle birlikte, nihayet 25 - 8- 1935 
127 50 24 00 açık Şeker (kesme) tarihine kadar Adana'da Ziraat Bankası Mensucat Fahri. 
93 75 25 oo açık Makarna (4. No .. çubuk) kası Müdürlüğüne taahhütlü bir mektupla göndermeleri 
44 38 6 50 açık Kendime veya bizazt getirmeleri. (2113) 1-3454 

136 so 45 so açık Zeytinyağı Ankara OP.fterdarlı;-..-._ n _]an.· 
87 00 29 00 açık Gaz yağı nı Cl ... 
40 50 18 00 açık Pekmez 
67 50 30 00 açık Zeytin 
22 50 20 00 açık Salça (domates) 
33 75 30 00 açık Peynir (tulum) 
22 50 20 00 açık Peksimet 

25 7 04 375 00 açık Çay 
t-3257 

Genç Türle R a p i d ....... ı. k&ğıdları ~ .. 
~ 

)l 
~ 

~~ 

Piyasaya çıkmıştır. Bütün kırta-siyecilerden arayınız. ~ 
Toptan satış yeri: lstanbul havuzlu han No. 25, .,~ 

Ankara toptan atış yeri: Genç Türk. ~ } 
""""",""" ... """""",.,.. ........ ..,_ 

BELEDİYE REİSLİGİNDEN: 

Otobüs i~yarlan için: 
110 takım elbise, palto ve kas.ket t1hmin bedelı 4180 lira. 
110 çift potin tahmin bedeli 660 lira ayrı ayrı eksiltmeye konul· 

mu§tUr. Şartname ve miihürlü nümuneler belediyede otobüs yazı 
işlerindedir. İhalesi 25.9.935 tarihli çar~am.ba günü saat 10.5 da ya
pılacaktır. İsteklilerin yüzde 7,5 ilk teminatile belediye otol)Us 
işleri komisyonuna gelmeleri. (2203) 1-3556 

~nkara C. Müdde • Umumiliğinden: 
1 - 1503 lira 37 kuruş keşif paralı Ankara ceza evi hamamının 

tilmiri açrk eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartnameler parasrz olarak Ankara müddei U. liğinden a

lınacaktır. 

3 - Eksiltme 23.8.1935 cuma günü aat 15 de Ankara Müddei 
U. lik dairesinde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 112 lira 75 kuruş muvakkat teminat makbuzuy-
la fenni ehliyet kağrdr getirmesi şarttrr. (206S) 1-3373 

3999 lira 9S kuruş bedeli keşifli hükümet konağı tamirinin iha
lesi. 20 ağustos 1935 salı günü saat 15 de yapılmak üzere açık 
ekslltmeye konulmuştur. 2490 No. lu kanunda gösterilen evsafı 
haiz taliplerin şeraiti öğrenmek vee keşif sartnamelerini görme-k 
Uzeree 300 liralık dipozito makbuzu ile• Defterdarlıkta kurulan 
komisyona mUracaatlarr. (2035) 1 - 3329 

l(aracahey Harası 
Oirel~törlüğünden : 

l - Eksilbneye konulan it: (Merkezde ahırlann ta • 
dilen inşası). Bina ve tesisatın keşif bedeli: (30269) lira 
54 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
e - Fenni şartname. 
f - Keşif cedveli, 
g - Planlar, 
lstiyenler bu şartname ve evrakı (15) lira 14 kuruı 

bedel mukabilinde Karacabey harası direktörlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 22 ağustos 935 tarihinde perşembe günü 
saat 15 de Karacabey harası direktörlüğünde yapılacaktır. 

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

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye en az bir 
parçada (100000) liralık birinci nevi bina yapmış oldu • 
ğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika alanlar girebilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya· 
zıh saattan bir saat evetine kadar Karacabey harası direk
törlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine mak. 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek 
tuplarm nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gel -
miş olması ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kapablmq 1 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil • 
mez. (4612) 1- 3448 

17 ACUSTOS 1935 CUMARTESi 

Kar~u·ahe}· ..... ara~ı 
1 )i r ... ktörliiğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan i~: Aygır tavlası inıası. Bina 
ve tesisatın kesif bedeli: ''2626 l,, lira 96 kuruştur. 

2 - 3u işe ait ~artname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraıti umumiyesi. 
E - F enn1 şartname, 
F - Keşif cedveH. 
G - Planlar. 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 13 lira 13 kuruş bedel 

mukabilinde Karacabey harası direktörlüğünden alabilirler. 
3 - EksiJtr-ıP 22 ağusto.ıı 935 tarihinde perşembe gü

nü saat 15 de h< acabey haT"a-.ı direktörlüğünde yapılu
caktır. 

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

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

6 - Karacabey harası direktörlüğüne getirilecek tek
Jif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 
bir saat eveline kadar getirilerek eksiltme komiıyonu re· 
isliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön 
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazıla sa 
ata kadar g.elmiş olması ve dıt zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta ile olacak ge -
cikmeler kabul edilmez. 4 ;14) 1 - 3447 

Kızılay 
HASTABAKICI HEMŞİRELER 

OKULASI DİREKTÖRL000NDEN : 

Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazır
layan okulamıza veni talebe vazrlrna ve alınma muamelesine , 
başlanmıştır. 

Kabul şartları: 
l - Türk tebaası olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak hi~bir hastalığı bulunrnan1ak 

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

tahsil ettiğini vesikalarla göstermek 
6 - Evli bulunmamak, evelce evlenıniş ve ayrılmı~ veya 

zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak. 
7 - Okulayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahud bu hizmet esnasında izdivacı, okuladan 
veya meslekten ihracı halinde tahsil masrafmr ödeyeceğine 
ve mecburi hizmeti ifadan sonra evlenmediği ve meslekte kal· 
dığı müddetçe Hemşireler yurduna bağlı kalaca~ına dair No· 
terden musaddak bir kefaletname vermek. 

8 - Tahsil müddeti 3 senedir, ve Birinci te~rin başlangı· 
cında başlar. 

9 - Talebelerin ia~eleri, giyimleri ve yatıları Kızılay Ce
miyeti tarafından temin edildiği ~ibl lrenditerine her ay mü
nasip bir harçlık da verilir. 

10 - Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay 
Cemiyeti tarafından kurulan Hastabakıcr Hemşireler Yurdu 
himayesine girer. Hastalananlara ve çahşamıyanlra bu yurd 
bakar. 

11 - İsteklilerin 15 eyli'ıl 1935 günlemecine kadar bizzat 
veya yazı ile AICsarayda Hıısekf caddesinde okuta direktörHi
P.üne miiracaatları 

Ankara şehri lmar Müdürlüğünde11 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara mezarlığr, duvarı tesisatı 

Keşif bedeli 67S71 lira 50 kuruştur. 
2 - Bu işe ait ~rtnameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri seraiti umumiyesi 
E - Hususi sartname. 
F,- Keşif cetveli 
C - Proje 
lstiyenler bu şartnamelerı ve evrakı üç lira bedel mukabilinde 

Ankara İmar müdürlüğünden alacaklardrr. 
3 - Eksiltme 23. ağustos. 935 cuma günü ;aat 16 da Ankara İmar 

müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4643 lira 50 kuruş mu

vakkat teminat vermesi, bundan başka a~ağuJaki vesikaları haiz olup 
eksiltme komisyonuna göstermesi lizımdrr. 

Eksiltmeye en azı bir parçada 5 bin liralrk temiz duvar işi yap
mıt olduğuna dair vesika alanlar girebilir. 

6 - Teklif mektupları yukarda Uçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat cveline kadar Ankara İmar müdürtuğüne getirilerek eksilt· 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta Ut 
gönderilecek mektuplarm nihayet UçüncU maddede yazrh saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmtş bıı
lunmasr lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (Z009) 

1-3321 

Ankara valiliğinden: 
Yenice mahallesinin Şengül hamamı sokağında kiin 1 kapı 393 

metruke No. Ju Uç oda mutfak, hail avlu ve banyoyu mUştemil evio 
aylrk 35 lira muhammen bedeli icar üzerinden açık artırma suretiy
le ihalesi 27 ağustos 935 salı günü saat 15 de icra edilecektir. is
teklilerin 31 lira 50 kuruşluk depozito makbuzu ile yevmi mezkOr
da Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

(2201) 1 3565 

Dünyanın en iyi mader sularından, mide, bağırs< k, karaciğer hastalıklarına şifası denenmiş olan KILILA Y KARAHİSAR MA
DEN SUYUnllll Ankarada acenteliği Cihan Oteli telefon 1775 dir. 

Bu numaraya telefon v ya hayat suyu satan her arabacıya tenbih edildiği takdirde sandıkla ve onar şişelik kasalar<la dahi ev-
lerinize kadar nakliye nrrası alınmaksızın Q."Önderlir. 1-3407 



14Uctürliiiü 
Askeri Fabrikalar uınuın 

·ıanıarı Satın Alına Kornisyonu 1 ' 
500 KİLO CAM TOZU S cJa11 

1000 KİLO KLORAT D& pOT!.. ....... ,,,.._" Jto.. 
Tahmin edilen bedeli (1~) lld ~~ --..-:T. t1e 

Jaulı malzeme Askeri fab~,......... .... ıaralr ko • 
-,cınunca 21. ağusto• 9'5 i ş~ partaıS 0 

(ili) Jlra 
açık eksiltme ile ihale !dile~e~~.atkat _.-t ~ki wcıııai>k 
aıiıyondan verilir. Talıple!":...,. 2 ve J. flJllfılJ!t# ı- Jof!I 
25 kurut ve 2490 ııuınaıal.:,:;;a adll_..dıdlo 
~lr6rgüa...e ....... . . 

VARAK -:'-dan ve cıosı 
1000 KİLO KALAY oJall ~ela - _. •• 

Tahmin edilen bedeli (~ - _.rs "!t~ ıs de 
~malzeme~ ı• ~ pıp• •-; ..... llami• 
18i&yon~ca 2~ a~toa ;~. eaıta ? ,.= (l8'1) Ura (50) 
-sık ebiltme ile ~ • aıuya)drat ~. !:;-~ .e_.Me 
Jondan verilir. TalipleriD.__._. • .. & ~(209=:-;-l)- 1--3432 
'-uı •e 2490 a_.nlı ...-.:--- .aıacaat1ar1. 
•zJdir gUn ve saatta kc>IDl•Y B!LY ALI YATAK 

tF EBATTA :.; ... w _h[ JdJ,. YA 
910 ADET MUHTEL • ~,..adan .e cin9f 
60 • • 14'1ftft) 1fia o1ldl , ... , n:c.n aatııı ahnl 

Tahmin cc1ilell bedeli \--:"" u0118 .ıtdllrl._... _. 15 de 
Yazılı malzeme Ailkerl f~~ ~ ildolarak ko • 
komisyonunca 28 atu&t~diJecektlr· Şarl~an (UO) lira 
açık eksiltme ile i~ı-ıa ........ ._ )Hfactei .eealkle ıneskilr 
-.iayondan ...erillr· ' ... s. ...,,,. ı ı- J43J 
._ 2490 numaralı __... aıUracaattatı. (• ) 
giin ve uatta komi8'008 

671 TON ~46.970) 
Tahmin edilCD ~ .e 

lira olan yabr'Cfa _.__. ~1.... 
cinli adı ım're!llC A~· _. 
..n...... ' ~·ıel& iatıll 
...... 1llDIJID ---- lill 935 
eJma komiıyoııuııc:a 2 ey taat 15 

tarihinde ,..ne!_f..'D~ecek -
de bpaJ1 Zarfta ı....- ku
tir. ş.rtnaoe (2) Uta (35) '1!l 

l'b! -UbiHnde s koaUSfOlld -
Bursa Türk ifa 

Kurumu Şubesi 

\aşkanhğındaD: 't TUrkiYenbı en mod~ 
Bunada Haft J[1Jl'Ul'DuP aı ~.-1 eyltdlnBD 6 JllCI gu· 

billall ı"5 ~ -k orf usuliyle 
• .,,.. ve .ı.tl)-a ... lrOl'tl maddede.., kar- Jdra bedeli 
'6ıdea itibarCft ~ -- Seftelı9k 111~ 
mbiuıaya~· 
.., lirac1u'· . giilltl suna Hava Kanıma 

1bale 2 eylill 155 .-;:.-. • • •• a .. d~ 7 5 
pıbesinde saat 17 de,. ~~ Jdra ~ ,__ ' 

_ ..... ta»l•t Is ~ -~ _.__-ı .... iWe AJDA • 
M11w.-Ü50 Unıdlr· Teklif ....-~zt....ı bqkalllı· 

aisbetbldeD~ _, Barsa Ha• KafUlD1I ~ ....... .., ..... .,,.. 
... teVdi ~· Bura&. Ankar• ve lstan· 

~!=:t-~!'°-,...wur. fa111k1Uer b1l __... .... bD!....1-... .-aiti llrelllb,..... 
pbC ıntııaaat ecfcrek bir ıalomJ De Dd balkOllU 

Bursa TayYltt sin~ . Gerek saıoa" gerekse 
ve dokuZ locası olup hın ~ış~etcrdea yapbmf ~ ra· 
Wkonlar De localar en lüks L'l-ı: bir abıema ftıaldnesı. çok 
laat koltaklar ile mefrultOI'· ..,..... · " yantilatörler., 

..........:.-. talörifer ve su tesısa..,. . 
muntazam eleav--, .. . ücehhezdır. sıneınamn 
upiratörler ve projektorler ile m oldafu gibi lat katta 
iki mükemmel ge~t mma~ diicri uaa teklinde 
birisi camek&nlar ile kaP!'11 iki ~11 da vardır. 
JUhk ouareti fntaJadeyı ~ tar8ftakl ,,. yakin kat· 
Gerek methaldeki ve ıer:~ 
tül holler çok genit ve ·' le çok~· 

Saime gayet geniş ve dekor I~1>ari1 hiç bir bazırlı1' ve 
thaal ba ainemaYI atacak kira~ ı-&t-74 

....:.., ympmadan derhal ife ~· 

Türk Hava Kurumu 

•• •• • ... UYUK pıyangosu 
. kitiyi zengin etmlftlr• 

Şimdiye kad~ bınteı:c:..de 11 eylOI 935 tedir. 
19 ııocu tıcrtıb 5 incı • dı 

B .. yük ikramiye 35,000 lıra r 
U 10 000 lirabk ikrami)'elerle 

Ayrıca: ıs.000. 1~,oook, b" • -ikifat vardır. 
20.000 tıralr ır .... 

o ••••• l ·ı 
Pazarlıkla eksiltme ı anı. 

Ziraat Vekaleti Zirai MiM •• ~seK"• 
Ek iltme Koınisyonuncta:, _......., 

utüsö ıçan ,...ilk _..ıiylc eoo kilo JDlaf .e 

7000Tt~,C:OO ki~~~!:~T!:t~u (J300~=:u 
40000 tilo -- tatıD ~_:;;· balUDO T~ 35 OU• Şartnameler ç.nkın yolu es..-- k iatiyenJeriıa :ıs.&ı9 
rnildtlrlUgUnMa al#UI'· pazarlıga gi~~ı ve (Z41) lira (50) w"d: 
ma gilnU saat onda ticaret odası vesı .....U •ktttM De • 
hak amaWrat teminat ....,_... ~ohum ı.ıaıa iı*fODU billPIJl• 
Ziraat mektebi caddesinde Ankara • (2187) 1--3542 
da toplanan komisyona ~lan 

Hava mü reşarhğı 
• • . unara ıbtı,.cı varda. Ocrct 
Diyarbeldr tayyare alay!nın bır 1:rııı ııtida, on IC"18t aafua. 

ltidayette 126 liradır. lsteklı ~uoaQ w 11osnUhal ın ~..._ 
tezkere ured-. W te~ dipJomll caat eylemeler• (Talip ful• 
mil olarak H,v •.. ~ıııuaa.~n:a yapılacaktır) (2174) ı--3529 ''kt gı takdirle:tft\isabaka iJDtt...,a 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

~ Komisyonu ilinlan 
iLAN 

Balıkuir ve Susıııdık ganabclG JataatnU• ihtiyacı için 23.000 
Jdlo ude ,alı 21 at-tos 935 prpraba pil uat cmaltıda ihakll 
yapılmak il'ere kapab a.rfia ebiltmeye bmmı§tur. Tahmin bccle
U 20.700 lira maakbt teminatı 155%.50 lmnııtur· 

Şartnamesi Balıkesir ve Ankara le~ imirlli.i aatın alma ko· 
mia1onJaııada hert6n prUlebllir. latekllkrin vakti muaneııi.a· 
den bir uat CYel Balıkesir utnı. alma komisyonuna teminatı mu~ 
ftklrate ~"teklif melmıplarmı vermeleri. (2140) 1--M79 

iLAN 
1 - Bayramıç garnizonu lataatmm aenelik ihtiyacı için 629,000 

kilo UJl kapalı sarfla elıailtme,e konmuş ibatesi günü talibi çııım. 
dıfından yeniden kapalı zarfla ebiltmeye konmqtur. 

ı - Her ıaıo.umm nmb..-en fiatı t kurut 25 IUltlm lbalai 
%0-8-935 tarih saat 15 de baynmiç t6men mm alma komisyonu 
biutmda yapüaeaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun ıerait .e enafmı 
bttlunduflı yerin satm alma komiayonuna mllncaat ederek 3ğrene-
bilir1er. 

1 

4 - bteklilerin z..- numaralı eksiltme kanununun 2, 3 üncü 
maddelerine gfire istenilen vesaikla 4159 lira 12 kurut muvakkat te· 
minatın ve bank mektubunun ihaleden bir saat evel tümen muba•· 
besine tevdi ile komisyonda hazır bulunmalan. (1889) 1-3242 

tL AN 
Van merkez hastanesi ve hudut taburlarmın 935·936 bu senelık 

ihtiyaçlarının kapalı zarfla münakasaya konulan ve bedelleri on 
beş bin lirayı tecavüz eden mevaddı iate miktarı ile teminat ve i· 
hjile günleı;i apğıdacbr. 

1 - Van bastahaneainin vazih cleatikiyet 270.000 kilo fabrika 
ununun ID\lhammen bedeli 43.200 ve muvakkat temio•b !240 lira.· 
dn ve 600.000 kilo odunun muhammen bedeli JC).000 ve mu a~t 
teminatı tt30 liradır. 

A - Baılrale hudud taburunun 65.000 kilo vuih elestiyet fab
nq UDUD\lll muabmen bedeli 15350 9e muvakkat teminatı 1152 hra· 

clır. 
B - Ça14Jnn taburunun 74,000 kilo •uih eleıtiyet fabrıka u. 

nuntm ımt~ bedeli 14,060 ve rtı..mıkkat temin.ıı 1055 lıradır. 
c - anam hudut taburunun 101,000 kilo naih cltstiyet fab

rilıa 1111m1nm muhammen bedeli 21210 ve muvakkat teminatı 1591 

liradır. 
2 - Hepsinin ihale günU 21 atuatoa 935 çarşamba gUııtı saat 

9 dadır. 
! - thale yeri Vanda hudut. it. ebiltme komisyonudur 
4 - Evaf ve pralti takait miktarları şartnamede yazılıdır 
5 - Talfplerin 2490 numaralı Jrammd• m&nderie 'ft flra!u ile 

teminat makbuzlarının ft teklif mektuplarının ihale saatinden e-
vet komisyonumuzda bulwıdurulması (2017) 1-3305 

İLAN 
ı - Kırklarelinde dokuz yik ten un kapab sarfla ihalesi atuı· 

tMUn 19. unen g8n8 pazartesi güntı yapılacaktır. Eksiltmeye gir· 
meJı llti,ater UWe gBnl teklif mHtıaplanıu uat oa bete katlar 
tr.-iaJOD relsille •erillp 1mkbus abnalı w uat on altıda komi• 
1onc1& bulumuhdır. 

ı - Beher kilo un iaatı 11 lruruJ elli untlm •hnüa edllmiftlr. 
tık teminat parası &425 liradır. 

s - Şartnamesi ltıdrlareli lııumiayonunda hu giln glrülebilir. 
(2016) l-3303 

w•~;l.iiitiriii'"'" -.. • ..a 
kmı m ...... Dtrr 
Al dip lratır 
Dera elifi katır 
Yanık kestane doru ka· 

tır 

Mubaf ız alayına alt olan 91 yulıarda ~ fiat. tırnak nu· 
-UY 1J 4 lllf JlaTnll 24 ap9toe ts5 tarihine mlta• 

~a ft .....-· ~ .at IJtsda AırkBprtl Atpuanada milzliyede 
dıf aımarteti 't lı:lilcriıı .üti mua:nealnde mesk6r pazar ma-
ile satılacaktır. ıtc (1162) l-3370 
hallinde bulunmaları. I L A N 

b ,p.ıeri1I ipe Bfllirda milrdar, teslim yeri, mu • 
1 - lbdJlld _.,kbt teı9b1atı ve ihale tarihleri yuıh 150.000 

hammetl ~ - ne 80 OOo kilo uıır etine ihale gbl vedJcıı fi. 
Jdle elmle -.nıdl~ a.ynı evsaf ve tttait dahllfnde ,.enidetı. 
atlar pah•lr r· ~ ~ya konulup qa.tıda mikdar, tealhn 
kenlik kapa 1 J)edeU 111Uvaklcat teminatı ve ihale tarihi yazdı iki 
yerf. muh:-.ima ıbak ,naıu talip çıkmadığından aynı evsaf ft 
blem • e '1 ele _ .. ıcıea ~sa.ya konulmuıtur. 
§eralt ~ .. ...!:["' Aobr& ve İstanbul lnnım &mirlikleri satın 

2 - ~~ ._. ~ ,..Webı1ir. 
alma ~!;'U: bfah Pıf uıullyle Tetirdağl aa.tın alma komi• 

' --·•·cakur yonuıula ~eye ,i.ıer.e'IJP. tıcaret odumda kayıtlı olduklarını ve 
4 - ıedftl ~ t!S tcnesindıe ticaret odnmdan aJ. 

ehJtyetf d~ vekil ~nler bunJarls ~r nkiletua· 
dıkları veaıkayı ve_.,. ıfrec:elıcJer sirgllm komi yona g8tter • 
ınelerini ve ıırket _.. 

mecburdurlar. d meye .... ı. sarflar ıhale saatın an hır saat evcl Ko. Rı 1ı ıne 
5-Ka....-

werilecektir. (1994) 

Kr san. Lira ku. 
Ekınekllk un ıso.000 Jılalkaı'• 12 40 1395 oo ıt. s 935 paz rt ı· 

-- tut: 16 

8 
tınti •• 11ıu.n ıt24 1woo 19. a. m Ps. a.11 

~ele ,.ıs aı• T....ı 76 80 1197 00 20. 1. W mı Sa.16 .... ,... 11.• _....... noo etsoo a a. m .. " 11 
l-1217 

lLA N 

Ankara aıerkc.I baatahMell Akk.oprü at paurmda mba,ede 
~olup llıl&e ~b· ile satılacaktır. Takdir edilen 
nlan 4 uıntk numaralı ~ bey· kıymeti -ızs. bnJttur. lstekll
gir 24 quıtoı 935 tarihıne milsa- terin mezkftr gtlıl ft saatte Alr· 
41if ............. ..- aJmla köprii Atpuann.da bulunmalan. 

tLA N 

1 
_ thüyacatı aüenye ıçin lllilnüuaya konulan 280.000 kilo 

una ftrilen fiat komutanlıkça gaB g.&iUdlilııden ,enldn milna· 
kaaJI konulmu,uır. z _ şartnmneti latanbul ve Ankara lcvazam lmirhii •tın alma 
komitt001'rmda ye Tekirda ndı askeri satm alına komlayonuda 

hcrgGJı ~ebilir ı.., · 3 _ Ekıiltmt kapalı arf usu.,.. ıle yapılacaktır. 

4 +"!\' Dsfltme 'l'/ iğuttOI 935 sah liUii saat M da T~ 
askeri eatm aJına komisyonunda ,.pıtac:aktır 

5 
_ .......- t ·n tı 2468 Un ve beh r k.ı1oıunuri dıu'Uirıiııiea 

Devlet Demiryolları ve Li lllf:ll1lan Umum ı 
Müdürlüğü ilinlafT 

ILA N 
tık ebiltmeal fabedilen ve mahanlmen bedeli 19742 

lira olan 32 ülem 1utik malzeme $. 8. 1935 çarpmba 
günü saat 15,30 da bpab zarf usulll .ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek iatiyenJerin 1480,65 lirahk muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettifi vesikalar ve ite 
girmeğe manii kanuni bulımmadığma dair beyanname ve 
tekJifler ile aynı gün saat t 4,30 a kadar komisyon reiıli . 
ğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait pıtnameler parasız 
olarak Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğ"nde An 
karada malseme dairesinde daaıt1lmaktadır. (2129) 

l - 3467 

1 LAN 
ıs. s. 1935 tarihinde elmiltm.i , .. lacaiı •ıan emı . 

mit olan Balast iti f&l'blame we mubMieünin yeni prt · 
!arla değipneai ve bir grup daha iliTeei dola111iyle tehir 
ve ihaleai Z2 - 8 · 1935 arıhine talik edi ....... 

Evvelce alman mukavele vqartnamelwinbülunü yokbar. 
Muhammen bedellerile mikdar ve ..,..fları ye her pup 

için icap eden muvaklvtt teminat paraları atafıcla :raub 
BALAST 22. 8. 935 per he tünü saat 18 da bpah zarf 
usuliyle ve dört gnıp olar"k ayn ayn 4ZMIRDE BartNha· 
nede Devlet demiJ'rollan 7 inci itletme müfettitlifi bina · 
smda satın alınacaktır. 

Bu ite P.- ietiyenlerin &faiula it.er grup •&Dİ lftlPU 
tqkil edeln kDmdarm t.izafarında geiıterilen mik:darlarda 
muvakkat teminatlan vermeleri ve kanunun tayin ettill 
vesikaları ve kaaunan 4 üncü maddesi DICibiace ite lir -
meğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ile 
farlnameye uypn olarak her rruP için ıqrı ayn teklif mele 
tuplarmı aynı aün ve ıaat 15 e bclar1"-iayon reWili• 
Yermeleri lazımdır. 

Gruplara tetkil edea inamla.na ......... ve vwflarma 
ıöre muhammen bedelleri defltm--~ puba altı tlldlf 
mektuplannda papa teflril eden imanlar için &J'rl apJ ff. 
at verilmelidir. 

Bu bapta fazla izahat almak iati.y~ 7 i9ci 4tletme 
yol batmüfettitlifine miraeaat ecleWliJer 

ite ıinıcekler fUbaame •• --~enameJi ,ol bat mü
f ettqliiinden paruıs alalrilh-ler. (Zl,J.) 

.. .._ft "F41inihat 
MiWan "9deH MiWan 

Grup No 113 Lira unı E ufı 

t 8000 1040 ~ Teplama - ltuma 

2 AfJon ( 4800 ( 3400 2SI Oealc 
Hattı (10000 (13000 975 

( 1500 ( 1425 ~ ~: ...... ...... ...... ,_ ( .. 
" _ ..... ,ı .. (Dm ·~~ ( 3080 , .. 

4 ,, 
" 10000 4000 300 Dere kum"..._ 

bDnıonlua"* 
lenmeıi 
~ 

ıLAN 

Muhaınmım bedeli 3000 lira olan Devlet demiıpllm 
Ankara umumi idare binam çatı ~ taisatr 5.t.ltU 
perfembe günü saat ıs de kapalı san mutiyle AntaıMa 
Umum müdürlük binasında ihale edile~r. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 225 Uraıık muvakkat temL 
nat ile kanunun tayin ettiği veaikalan, kanunun 4 tinci 
maddesi mucibince ip gimıeğe kaaıın'mamlleri bQkunDa.. 
dığma dair beyanname ve tekliflerini ./aXJÜ g6n aaat 14 e 
kadar Cer Dairell1 kaniayon Nisliiine vermeleri itam. 

dır. 
Bu i§e ait prt11118*1er Ankara ve ydarpaşa vaa• 

terinden paramr olarak almabnlr. (2177) 1-356.1 

afıa Bakan~ndao: 
Aydın hattnun Oclemit tubesl (berinde 'l'ornah istasyonu d .. 

varında Petnk dereel yatafmdm 30.000 m~• mikib dere balutı 
ibarlyle bat kenarına nakJI ameliyatı Nafı~ Bakanh ınca kapalı 
zarf aaııliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen ibate bedeli (15.000) liradan ve muvakkat teminatı 
da (1125) liradan ibaret bulunu ba lnpat ,. mneliyatm eksilt • 
meal %7 8. 935 tarihinde öğleden sonra saat t6 da Ankarada Nafıa 
Bakanlığı binasında demiryol inşaat relaliil MaiJ.tme komiay .. n• 
da yap lacafmda isteklilerin telrllf melrtup~le m&nabu prt• 
namesinde yazılı eliler evrakı 27. 8. U5 :ı= Qleden ecmra 
.at IS e bda' inpat N1eJ111ae ......... ... te.U. tt • 
melerl lazım ge1dlll ve milnabu prtnaıqeli1le mukavele proje
si ve llıgikleriDclen m8reldsep Wr takım ~ (75) lmnt ı.tel 
mubWllnde Bahal1' 4emhye11al' lnpat laJfğlnden ı1abl!e • 
ceklerl ilan olunur. (ZO'l8) 1- 3461 

Ankara Yük k Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

.Aüara Ylbek l.lnat Bnatltlall taıabellae .ım..:.k oıu ıs • 
ın ma!tmmma Wem zs çift çlsmentıa 1ı. a.ttıas tuUdndt .p • 
1i1tme laftJtlrle 1U1e ecUlecell nelce llaıi dlı.lpl. ·~ 
&binde uat 15 de talip =lmün ~ keJftptl ıı. • iSi 
perpaıl>e &ini mt 16 ,. • N8muDılıliW alrmek .,. MdaYı 
prtnamelinl al-.k letiyenlerln enttitil mullMebesine ve ebih • 
meye gireceklerin 28,12 lira mu..&kat teminatları ile enıtitll ldan 
ve ıhale komisyonuna mllraeutlan Diln olmak. (2161) ı....asıe 

he4e1i on 6lr kanıt 75 aadmdk. 
6 - Eksiltmeye pncelder 2480 numnlı bnunwı 2 inci 1Da4-

.. illiıl0 tarif 'ettill ...... -~ t.lrtikte baluaclunn. 
,. "bpalı adlan u..ıe tUti8deD bir saat tft) kom"ıyon reiaJi-
ilne....,. ......... , •. (1119). 1--8480 



SAYlfA 8 

1 - Karacabey harasında müteşekkil merinos yetiştir
me çiftliğinin 7443 lira 22 kuruş bedeli keşifli ağıl "e 
16601 lira 4 kuruş bedeli keşifli de büro kapalı ,zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardırı 
A - Mali: şartname 
B - Fenni şartname 
C - Nafıa şeraiti umumiyesi 
D-Proje ) 
İstiyenler bu evrakları bedelsiz olarak Merinos yetiş- ' 

tirme 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 il'an olunur. ( 4696) 1-3523 

Ankara valiliğinden: 
Ajağı Ayvalı mcvlriinde 4596.50 M2 ından ibaret Kalpakçıoğlu 

Siyuk oğlu ve yol ile mahdud Keseci oğlu Kirkordan metruk bo
zun ~~melik 25 lira bedeli icarı muhammen üzerinden ihalesi 27 
ağustos 935 salı günü saat 15 de yapılacaktır. 

İsteklilerin bir lira 88 kuruşhık depozito makbuzu ile yevmi 
mezkurda Defterdarlr1<ta kurulan komisyona müracaatları. 

(2199) 1-- 3567 

Kültür Bakanlığından: 
Ank:arada kurulacak: Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi için 

nümune ve şartnamesine uygun olarak 60 sıra, lOküçük yemek ma· 
sası, 10 büyük iş muası ve 40 talebe dolabı açık eksiltme yolu ile 
satın alınacaktır. 

Eksiltme yeri Kilidir Bakanlığının levazım dayresinde artırma • 
ve eksiltme komisyonudur. 

Eksiltme tarihi :23 ağustos 1935 cuma günü saat 15,30 dur. 
Muhammen fiat: 
60 sıra için 900 lira 40 dolap için 600 lira, 10 küçük masa için 

100 ve 10 büyük masa iç.in 200 liradır. 
Muvakkat teminat bedeli 135 liradır. 
1 - İsteklilerin cart seneye ait ticaret odası vesikası gösterme

leri ve meslek erbabırn~an olmaları şarttır. 
2 - İsteklilerin belli günde ve saatinden önce muvakkat temi

nat makbuz veya baraka mektuplariyle komisyona gelmeleri. 
3 -- Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün Kültür Bakanlı

ğında yüksek öğretim genel direktörlüğüne başvurmaları. (2073) 
1-3398, 

Ank~ara Nümune has tanesi Bas 
' 

rahipliğinden: 
Hastanenin 1935 mali yılına aı' d~o.ğıda miktar, cins ve tahmin 

fiatı ve eksiltmenin şekli ile muvakkat teminatı yazılı eczai tıb~i
ye, tülbent bezi, sargılık amerikan bezi, rontgen filmi, kat kü • ve 
muhtelif laboratuvar-lar ve dişçi malzeme ve eczası eksiltmeye kon
mustur. 

-Şartname ve listeleri Ankarada nümune hastanesi Baş Tabip
liğinden ve İstanbul<ia .Bağlık ve soysal yardım direktörlüğündrn a
lınır. 

Eksiltme 17 ağuııtos 1935 cumartesi günü saat 10 da Ankar.ı nü· 
mune hastanesinde ~aptlacaktrr. · 

Dikkat: Muvakkat temina için para ahnma,z. Banka mektubu ve
yahut bedeli nakten maliye merkez muhasipliğine y3tmlmı'l vezne 
makbuzu olacaktır. (ıl977) 
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6500 245 kalem 487 so Eczayı tıbbiye Kapalı zarf usulü 
2850 1500 kilo 214 3 A. marka pamuk açık eksiltme •• 
2700 30000 metre 202 50 Tülbent bezi ı, ., ,, 

650 3500 metre 48 75 · Sargılık amerikan bezi. pazarlıkla 

2500 7 kalem 187 50 Rontken film ve 
eczası Açık eksiltme usulü 

200 20 • 15 Dişçi malzemesi Pazarlıkla 

300 42 • 22 50 Laboratuvar, te~rihi 
marazi, kimya tabo-
ratuvarı eczası Pazarlıkla 

1010 11 .. 75 75 Kat küt Açık eksiltme ile 
1-3289 

Açık Arttırma Usuliylt Eksiltme ilanı 

Sıhhat ve i çtimai Muavenet Veka
leti Anlcara Merkezi lhfzıssıhha 
Müdürlüğü Sabnalma Komisyo· 
nundan: 

1 - Eksiltmeye koaulan iş: (61,000) kilo kuru ottur. 
2 - Tahmini bedeli (3050) liradır. 
3 - Eksiltme 23.8.935 tarihinde cuma günü saat 10 Hıfzıssıhha 

_.ıiessesesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 1935 senesine aid Ticaret odası 

vesikası ve her hanı:i bir resmi daireye (4,000) liraya kadar kuru 
ot müteahhitliği yapıldlğma dair vesika getirmesi şarttır. 

S - 228 lira 75 kurusluk teminat mektubunun bir saat evel hu-
tlut ve sahiller veznesine' verilmesi lazımdır. (2055) 1-3367 

Anliara valiliğinden: 
Aşağı Ayvalı mevkiinde 6435,10 M2 ından ibaret Potin oğlu, 

yol, dere ve boz ile mahdud tarlanın senelik 25 lira bedeli ican mu
hanunen üzerinden ihalesi 27 ağustos 935 sair günü saat 15 de ya
pılacaktır. fstekliler~ıı bir lira 88 kuruşluk depozito makbuzu ile 
yevmi nazkfırda Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

(2200) ı --3566 ' 

~-------

ULUS 17 AGUSTOS 1935 CUMART'f:~l 

TüRI( PHiLtPS LDT. SiRl\.ETi ANIURA 
' ' SUBESiNDEN: 
!J 

1 - Erzurumda yeni yapılan 
askeri hastanenin arka kısmında 
pavyon, hamam ve mutfak yapıl
ması kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhale:;i 19 ağustos 935 pa
zartesi günü saat on dadır. 

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

tirmeğe karar vermiştir. 
3 - Keşif ve şartnameler Er· 

zummda Kor. in~aat Ş. den alı
nır. 

4 - İl IC inanç paraı;ı 172 S lira
dır. 

1 - Bu değiştirme müddeti 19 Ağustos 1935 tarihinden itiba
ren bir aydır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ehliyet vesikaları ve Hk inanç 
mektup veya makbuzlarile birlik
te teklif mektuplarını ihaleden 
bir saat evel Erzurumda Kor. sa
tın alma Ko. na vermeleri. (2077) 

1-3396 

2 - Ne cins ve markada olursa olsun bataryalı veya ceryanla 
işler her çeşid eski radyoların takdir edilecek kıyn eti yeni Phi

lips radyolarının bedelir den tenzil edilerek bakıyesi için 12 ay 

taksit yapılır. Telefon: 3722 
BİLİT 

Erzincan garnizonu için l. 
milyon 38.600 kilo arpa kapah 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 9 eyh1l 1935 pazartesi gü
nü sat 15 de Erıincanda tümen 
s.atm alma Ko. da yapılacaktır. 

Şartnamesi 445 kuruşa adı geçen 
komisyondan elde edilit-. Biçilen 
ederi 64.912 lira 50 kuru~ ve ilk 
inanç parası 4868 lira elli kuruş· 
tur. Eksiltmeye girecekler ilk i
nanç parası mektup veya ma~
buzlariyle teıklif m::ktuplarrnı ı

hale saatinden bir saat evel Er
zincanda satm alma Ko. na ver-

SacJarı 
> 

diiküJenler 1 
Ankara valiliğinden: 

İstasyonda 8 kapı 50 m<Struke No. lu ambarın aylık beş lira be· 
deli icar muhammen üzerinden ihalesi 27 ağustos 935 salı günü 

meleri. (2212) 1-3572 

l(iralılc Ev 
Yenisehirde Lozan meydanı 

yakınmd·a konforlu beş odalı k~
rahk bir ev istiyenler (1919) nu· 
maraya telefon edebilirler. 

1-3470 

1 An~a:a ;e~:;i~~;;~:~~:·ı 
~ llanlıın ~ 

. . İLAN. ' 

· ~e.ıalanilırllan Esnaf 

i eni şehırde halk hrmr müs
teciri Mehmet, Akköprüde ft
rıncı Selim, Hamam önünde 14 
numaralı fırın müsteciri İsmail 
hamur ekmek çıkardıklarından 
yirmişer, Tahtakale caddesinde 
fırancalacı Ali Rıza sert buğd~y 
unu ile karışık bir otla fırancala 
çıkardığından yiıım.i beş, leble
bici mahallesinde Beşiktaş fı. 
rmı karşrsında 31 numaralı dük
kanda bakkal Sami sulu sirke •;at
tığından üç bozkurt mahallesinde 
telgraf sokak 40 numaralı dük
kanda bakkal Süleyman otla ka
rışık kırmızı biber sattığından 
beş, Yeni halde 13 numaralı dük 
kanda Hasan Veni şehir cadde
sinde 29 numaralı dükkanda 
bakkal hacı Ali sulu sirke sat
tıklarından beşer. Yenice mahal· 
leı;sinde kuyu sokak 8 numara· 
lı dükkanda bakkal İsmail pati
kadan yapılmıs helvayı etiketsiz 
sattığından üç, İtfaiye meyda
nında 8 numaralı kahveci meh
met un ile karısık kahY'C kullM· 
dığndan beş, Bahriye caddesi
nde 49 numaralı dükkanda bak
kal Yusuf bozuk zeytin yağı 
sattığından beş lira para ceza· 
sile cezalandırılmışlardır. (2209) 

1 - 2570 

KOMOJEN KANZUK 

Saç El{siri 
Saçların dökülmesine ve 

kepeklenmesine mani olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuv:vetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz. la· 
tif bir rayihası vardır. Ko· 
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağa
zalarında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. , 

METAMORFOZ 
§1111llllllllU1"11UDlll!lUlllfllillılUIU llllllllU uııım!lll!UUllHU1mı1:aını§ 

1 Cebeci Hastanesi Opera.törü 1 
İ Dr. TURGUT 1 
i Hastalaıım Adlıye ~aray1 = 
Ei karşısında Hayati apartmanın· ~ 
5 da her gün 15 den 19 za kadar ~ 1 kabule haşlamıştır. ~ 
$e!llll:llllllf'!lil!llllltttllfftl1111Hlllllllıı~ll!!i 

ANKARA İFLAS MEMUR· 
LUGUNDAN: . 

Tavsanlı orman sirketi fen 
memur~ Mehmet Zeki hakkın
daki iflasın Ankara birinci hu
kuk mahkemesinin 14.8.935 tarih 
ve 35/ e 214 numaralı ilam~yle 
kaldırılmasına karar veri1diği 
icra ve iflas kanununun 166 m
cı maddesine tevfikan ilan olu-
nur. 1-3575 ' 

İmar Müdürlüğünden: 
Kimden .l~uhammen 
istimlak Ada parsel · bedeli 

Mevkii edildiği Mahall lesi, s~kağı No. No. Lira 
Öncebeci B. Abdullah Sultan Alaattın 979 31 120 

Yukarda kaydı çıkarılan hanenin enkazı ~9.8.9~5 perşem~~ ~ür;ı:ü 
saat on beşte bilmüzayede satılacağından talıplerın İmar mudtirlu-
ğündeki komisyona müracaatlan. (2152) 1-3497 

Gümrüli ve inhisar laı· 
Velifiletinden: 

1 -- Vekil ve müsteşar odalarına yağlı boya ve zat işleri mü ~ 
dürlUğti odasına badana yaptırılması pazarh~a konulmuştur. 

2 - Bu işin tahmin edilen bedeli (126) lıra (30) kuruştur. 
3 - Pazarlık 19. 8. 1935 e rastlayan pazartesi günü saat 15 de 

Vekalet ıbinasında levazım müdürlüğünde toplanacak alım satım 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler her gün levazım müdür
liiğünde görülebilir. 

4 -- İsteklilerin (9) lira (47) kuruşluk muvakkat teminat pa
ralarını Vekalet veznesine yatırarak alacakları makbuzlariyle belli 
gün ve saata komisyona gelmeleri. f?.208) 1- 3~71 

saat 15 de yapdacaktrr. 
İsteklilerin 4 lira SO kuruşluk depozito makbuzu ile yevmi mez· 

kurda Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 
(2196) 1 --3564 

Şuı·ayıdevlet Umuınil{atipliğinden: 
Devlet şura~unda mülazimlik için 20 ağustosta yapılacağı evet· 

ce ilan ediJen imtihan o gün saat 14 de ba$lıyacaktır. (2195) 
. 1--3549 

-Nafıa ,Pakanlığı : 
Samsun 8 Daire Su işleri müdürlüğü 

artırma eksiltme ve ihale komisyonundan 
1 - Çarşamba ovasında tahribat yapan Aptal deresine yeni 

mecra açılması işi 8. 8. 935 tarihinden itibaren 15 gün müddette 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Açılacak kanal t•· 
rak ameliyatından ibaret olup beher metre mikab toprağın kazıl • 
ması ve sedde yapılması 32 kuruştan olmak üzere 17700 liradır. 

2 - Şartname plan ve keşif evrakı 90 kuruş bedelle Samsunda 
su işleri müdürlüğünden tedarik edilebilir. 

3 - Eksiltme 23. 8. 935 gününe rastlayan cuma günü saat 16 da 
Samsunda su işleri müdürlüğü eksiltme komisyonunda yapılacak· 
tır. Talipler ihale ~aatmdan bir saat eveline kadar 2490 numaralı 
kanun hükümlerine göre usulünde hazırlanmış ve mühürlenmiş o• 
lan zarflarmı su işleri müdürlüğüne makıl.ıuz mukabilinde vermiş 
bulunmalıdırlar. 

4 - Bu ameliyatın muvakkat teminat mikdarı 1328 liradır. 
5 - İsteklilerin mühendis veya mektepli fen memuru olmaları 

ve yahut . .buna mümasil iş yaptıklarına dair vesikalarım ihale gü· 
nünden mukaddem su işleri müdürlüğüne ibraz ederek vesika al .. 
malan gerektir . . 

6 - Üzerlerine ihale~i yapılan mliteahhid Bakanhkça ihalenin 
tasdikinden itibaren on be§ gün içinde teminatım kati teminata 
doldurmağa ve mukaveleyi noterlikten tescil ettinneğe mec -
burdur. (2206) 1-3574 

Ankara .valili~den: 
YeniŞehirde Süleymanbey mezarlığr mevkiinde Kamutay binası 

inş:ı. edilmek üzere i.stimlak olunan saha dahilinde bir odadan iba· 
ret 38. metruke No. lu evin· ayltlt 6 lira bedeli iean muhammen 
üzcrin<Jen ihalesi 27 ağustos 935 salı günü saat 15 de icra edilecek
tir. İsteklilerin beş lira 40 kuruşluk depozito makbuzu ile yevmi 
mezkftrôa Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

(2197) 1-- 3569 ------
Anlcara oliullar alım sabm 

liomisyonundan: 
Ankara bölge sanat okulu ~çin kundura, is elbisesi, iç donu, iç 

fanilası, yüz havlusu, çorap, mendil, gömlek alınacaktır. Şartna • 
mesini ve nümuneaini görmek istiyenler hergiin okul direkttörlü
ğüne ve pzarlığa gireceklerin de 28. 8. 1935 günü saat 15 de yü:ıde 
7 buçuk pek paralarivle okullar alım satım komisyr-··"\a get.mele 
ri (2179) 
Cinsi Say ıs Fi 

Kundura çift katlı 200 495 Kr 
İş elbisesi 200 Takım 425 Kr. 
İç donu 400 45 
İç fanilası kısa kollu 400 5<J 
Yüz havlusu 400 40 
Çorap çift 600 21 
Gömlek boyun bağiyle 200 195 
Mendil 30x30 Sm. patiska 
ve kenarı dikişli 40(} 

Ank~ara valiliğinden: 

12 
Yekll.n 

Tutarı 
9go oo 
950 00 
180 00 
200 00 
160 oa 
126 00 
390 00 

48 oo 
3044 00 

1-3560 

İstasyonda 8 • 1 kapı ve 49 metruke No. lu ambarın aylık ye~i 
lira bedeli icar muhammen üzerinden ihalesi Z7 ağustos 935 salı gu· 
nü saat 15 de yapılacaktır. . 

İsteklilerin altı lira otuz kuruşluk depozito ma.kıbuzu ile yeYfl'' 
me;.kurda Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

(2198) 1 -- 356R 

imtiyaz sahibi ve Baş.mu ı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

f 
1 

YENi] 
SİNEMALA 1 

Çankm caddesi civarında 

U/uı Ba.,mevind• b"'lmış· j 
tll". 

BUGUN BU GECE 
Dede filminin unutulmaz yıldızları 
Danielle Darieux - Albert Prejean 

tarafından temsil edilen 
SOKAKLARDA AL TIN 

Mevsimin en güzel eseri 

GARP CEPHESiNDE K.At'4Ll 
HÜCUMLAR 

Büyük harp Ye heyecan filmi 


