
ON ALTINCI YIL. No: 5033 

Devrimimize hayranlık 
~~~~~~~~--

Habeşi ·tan elçi. i B. Markos devrimimiz 
ve llüyük öııderimiz hal{kıııda 

düşünceleri ııi aıılab yor 
ltalya - habeş anlaşmazlığı bü

tün dünya kamoyunu ilgilemekte
devam ederken Habeşistan elçisi
le bir görüşme yapmak istedik. 
dört ay önce, Habeşistanın ilk 
Türkiye elçisi sıfatiyle ıehrimize 
gelmit olan B. Berhane Markos 
memleketinin ileri gelen diplomat 
ve aydınlarından biridir. Birçok 
ilmi ç.ahımalan olan, çok güzel 
ve pürüzsüz bir fransızca konu • 
ıan B. Markoa Habeşistan'da bü. 
yük önemi olan posla ve telgraf 
genel direktörlüğünde ve dıt itle
ri genel sekreterliğinde bulunmUf, 
birçok arsıulusal kongrelerde 
memleketini oruntariıııtır. 

Birkaç aydanberi ıehrimi7.de 
bulunan 8. Mar:koı'dan, yakından 
tanımak f ıraatını bulduğu memle
ketimiz hakkındaki intibalarını 
.sorduk. Elci, büvük bir nezaketle 
cevab verdi: 

- Size cevap vermekle ve ga
zeteniz vasıtasiyle güzel memle
ketinize olan bütün hayranlığımı 
ilade etmekle bahtlıyım. Ve size 
memleketiniz hakkındaki hisleri
mi anlatırken bana daha /azla haz 
duyuran bir sebeb de, ulusal haya
tınızın bütün önemli gösterileri-
nin ve bunlara olan hayranlığımın 
temelinde, evrensel kıymette bir 
şefin dehalı ve devasa şahs1 çalış· 
masmı ve uzun zamandanberi dün
ya yüzünde ömeği görülmemiş ay
dın ve sadık bir yardımcılar eki
pini görmektir. 

Bana bir tiJ rk rönesansmdan, 
ve bunun hayr, te değer eserlerni
den bahsetmiş1 "'rdi. Ben bir türk 
mucizesinden baiısedeceğim. Ger· 
çele, sizinkiler gibi ve hele Atatürk 
gibi ~elleri olan uluslara ne mut
lu! Siz Atatürkünüzü özenle, kıs-

ğ u kadar çok yabancı elçilikler 
var mıydı? 

Bunun içindir ki türk ulusu 
di.t;kati cekiyor, dünyanın hayran
lığ:nr kazanıyor. Türk~n üsnon al 

Habeşistan elçisi B. Marko 

hayatiyeti ulusal hayatının ilerle .. 
yh·ı ıelişimi için en iyı l ·, b ldeh.
t ir. Ote yandan, idare cdenlerln:n 
istisnai kıymeti geleceği için bir 
garantidir. Onun için Türkiye, yal
nız tarihçe değil ayni zamanda bu 
gün ve yarın da büyük olan ulus
lar arasında büyük bir yer almı§· 
tıc. • 

- Habeşistanla Türkiye ara-
sındaki ilgileri nasıl göriiyorsu· 
nuz? 

- Şunu sö.ylemeliyim ki Ha
beşistamn tarihin her zamamnds 

(Sonu 3 anca sayıfada) 

Adımız. nndımızthr 

A1ınaııya, Amerikayı 
• prote to etti 

Vatington, 31 (A.A.) - Al ~ 
man hükümeti. ayın 27 sinde Bre
men vapurunun Nevyork limanın
dan çıktığı sırada nasyonal • ioa
yalizme kartı yapılan gösteriden 
ötürü Amerika dıt işleri bakan ve
kili B. Vilbür Kar'm eseflerini bil
dirmit olmasını yeter bulmıyarak 
protestoda. bulunmuştur. 

Sağlam bir kaynaktan haber 
alındığına göre, alman hükümeti 
dıt itleri bakan vekili B. Vilbür 
Kar'ın eseflerini bildirmit olması
nı yeter görmemiıtir. Bununla be
raber, alman notasının, Amerika'· 
nın kesin olarak ğzür dilemeaini 
memediii anılıyor. 

(Sonu 2 inci .ayılada) 

l. AGUSTO.. 1935 l~ H~El\1BE 

Cebeliiıtarıl~. :~ l ( A.4.) - Hurllt.kı 
ıliin öğleden soma, 600 ıon kumrı bera .. 
IJl•rinde süriikli)ı•rı bir )er lmynıtnı ol
muftıcr. Olen yoktur. 

Çek üniversite llirli
ği Atatürke sayo~)a

ı·ım undu 
İstanbul, 31 (A.A.) - Ata • 

türk'e çekoslovak üniversite birli
ği tarafından gönderilen saygı 
mektubu ile Cumur Batkanımız 
namına genel sekreterlik tarafın -
dan verilen cevab aşağıdadır: 

Kamal Atatürk 
Türkiye Cumur Başkanı, 

Çek üniver•ile birliği, Türkiye 
Cumur Ba§kanına, modern Tür1.i
yeyi yaralan dahiyane e•eri önün· 
de eğilen Çekoslooakya üniuerıi • 
teli/erinin en derin ıaygılarrnı san· 
maki a fere/ kazanır. 

Çek univeraite 
Birliği batkanı 

Batek 
( Sonu J. lincu SıtJyfadı) 

Her ycrdt> 5 kuru$ 

BASBAl{A TlMIZ ., 
Erziııcaııda 

Erzurum, 31 (A.A.) - Baıba
kan ismet lnönü dün hastayurdu
nu ve doğumevini gezmİf, hayvan 
sergisine gic1erek atları görmüt, 
yetiıtirilen hayvanları beğenmit • 
tir. 

"' ~ . 
Erzurum, 31 (A.A.) - Batba

kan ismet lnönü bu sabah Erm -
rum'dan Erzincan'a hareket et .. 
mittir. 

Erzincan, 31 (A.A.) - Bqb. 
kan ismet İnönü saat 18 da te"ri· 
mize gelmittiT. Burada biraz kal • 
dtktan sonra hareket edecektir. ···-
Bayındırlık Rakam
ınız Gediz köprüsü-

•• 
Uluslar so yelesinde nuaçh 

lzmir, 31 (A.A.) - Buıtin sa
at t 1 de Menemen yakınındaki bu. 
yük Gediz köprüsü, Bayındırlık 
Bakanı tarafından halkın cumur • 
luğa kartı duyduğu yükaek ıöate -
risi arasmd• açıldı. Törende iz ~ 
mir'de bulunan saylavlar, ı•zete
ciler, çevrenin ilçebayları ve iL rf 
gelen ityarlar ile halk bulunmut
tur. 

Konseyin gizli toplantısı 
BB. Laval, Litvinof ve Eden anlaşmazlığı ko

tarma şekli üstünde uyµştular. 
Cenevre, 31 (A.A.) - Uluslar 

sosyetesi konseyi İtalyan . habeş 
çekitmesine bakmak için bugün 
saat 17 de toplanmıf ve gizli bir 
oturum yapmıttır. 

Bu topla.'ltı silahsızlanma kon
feransının salonunda olmu§tur • 

•• 
Ceaene, 31 (A.A.) - RoJ'ler 

bildiriyor: 
Fransa dıt bakam 8. Laval ile 

Sovyet dıt bakanı B. Litvinof ve 
İngiliz delegesi B. Eden it&lyan • 
habet itinin kotarılmasına f U dört 
nokta üzerinde anlatmıılardır: 

1 - Uzlqma uaulü devam ede
cektir. 

2 - Bu arada harb yapılmıya . 
caktrr. 

3 - Bir hetinci yargıç seçile • 
cektir. 

4 - 1906 andlatmasmı imza 
eden devletler ara bulmaya çalııa· 
caklardır. 

.y. l'f ,,. 

Cenevre, 31 (A.A.) - Öğle -
den sonra 8. Laval B. Eden ile gö
rüşmüştür. Bu görüşmelerin ko • 
nusu sabahleyin, hele İtalyan ve 
habeı orunt.klariyle )apılan ko • 
uımalann ortaya koJ'llUlf oldu • 

ğu duyaılardır. iki devlet ada 
önümüzdeki konutmalar ııraıın . 
da alacakları tavır hakkında uyuf
muılardır. 

( Sonu ~. inci sayfada) 

Fransa ile tecim uzlaş-
• • masını unzaladık 

Bu köprü Gediz çayı ve Mene
men ovasında çok önemlidir. 98 
bin liraya çıkmı9hr ve bet gözlü • 
dür. 70 bin lirasını Bayınd1rlık Ba
kanlığı, arta kalanını da özel mu. 
h~sebe direktörlüğü vermiştir. Es
kı ~ahta köprü kışın tehtike\er Qoa-

Gten~ordu. Otomobiller. yolcular, 
edız çayını aallar1a seçlyorda. 

Zaman zaman gidit gelit tama • 
men lcesiliyorcfu. Tören için hazır-

( Sonu 2. ınci sayfada) 

••• 

kançlıkla, gözlerinizin bebeği gibi 
korumaltsımz. Onun, size taliin ne 
büyük bir Jutlu olduğunu, temsil 
ettiği hazinenin kıymetini hiç bir 
zaman yeter derecede bilemiye
ceksiniz. Böyle adamlar, heyhat!, 
pek seyrek görünürler ve ancak 
iki üç asırda INr dünya yüzüne ge
lirler. ô11e sanıyorum ki. tarih, 
harikalı hayatının eşiğimle ona 
"Ölmez Atatürk,, diye selamlıya· 
calıtır. Ya onun yardımcıları! Bü
yük asker ve büyük diplomat bir 
ismet lnönü, kendisinde kıymetin 

Birinci uraylar kurultayı 

Pariı, St (A.A.) -Türkiye ile 
F ranta arumdaki tecim ıörUtme
leri bir uz1qma ile aonuçlanmıf • 
tır. Bu uzlatma, iki tane olup biri 
tecim ve öteki ktiring uzlatma11 . 
dır. Her ikili de hemen imzalana -
caktır. Uzlaf!Danın ıüreai 20 ay 
İçindir. 

Oeıniryolu Ergani 
madenine vardı 
Elaziz, 31 (A.A.) - Erıani'ye 

doiru uzamakta olan demiryolu 
nun ray dötenmeai bakır madeni· 
ne varmııtrr. 

Bu aebeble bet atuatosta ba • 
kır madeninde büyük bir taren ya
pılacaktır. Bu törende haZll' bu _ 
lunmak üzere Elaziz ve Diyarbe • 
kir'den aalgıtlar gelecektir. 

ancak tevazu'ls eşit olduğu bit 
Fevzi, en mükemmel bir diplomat 
olan ve zekası hiç bir zaman güç· 
lük tanımayan bir Rüştü Aras 
hakkında ne söylemeli? 

Trajikten de üstün hadiseler i
çinde bu adamların girişmiş ol
dukları yeniden kurma ve kalkın
ma eseri, ve ondan sonra metod 
ı-e ihtiyatla geliştirmesini bildik
leri barışçıl sıyasa, şimdiden ye
·mişlerini vermişlerdir: Bugün !a-
rihi rolünü ve her alanda evrım 
imkanlarıaı bilen Türkiye, eşsiz 
bir itib11rla çevrili olarak, genç ve 
knvvetlı ulusların birinci salında 
yer almıştır. Onun dostluğu, barıs 
ve hakkm kuvvet ve haksızlıktan 
ii tün tutulduğu her yerde aran· 

'·ta ve ona kıymet verilmekte
dir. 

Söylediklerime bir delil mi is
tiyorsunuz? 1 şte en uzak bir ülke
den, Çinden sonra, benimki gibı 
bu kadaı uzak bir memleketin Tür
kiyede elci/İk kurması ... Sultanla 
rm en ünlü zuınanlarında bile. /Ju.. 
gii:ıkü Kemalist Türkiyede oldu~ 

Birinci teşrinde toplanacak olan 
kurultayın programı ha~landı 

24 birinci tefrincle Ankara'
da toplanacak olan (birinci türk 
urayları kurultayı) nın ç.alııma 
programı hazırlanmıttır. 

Kurultay' da 520 türk uraym 
da bulunmasıi İç bakanlıkça çok 
istenilmit olmasına kartın bu top
lantıya hepsinin örgütleri ve fi · 
nanı durumları girmek imkanını 
vermediğinden büdceleri 20 bin 
lira ve daha yükıek olan orayla -
rımız ıirebileceklerdir, Genel nü· 
fuı sayımı 20 birinci teırinde hit -
mit olaaciından gelen ıarbayla • 
rın battehirde yapılacak töreni 
görmeleri aailanmıtbr. 

Kurultayın programı tudur: 
1 - Uraylarnnızın bayındır -

lık iti, 
A - Şehirlerimizin beter se -

nelik bayındırlık programlarında 
neler bulunmalı ve nasıl batarıl . 
malıdır? 

B - Belediyelerimizin tek ba
tına yapamıyacakları ·plan, ıu, 
ıtık, yol gibi itler için kurulacak 
belediye birlikleri ve bakanlıkta 
kurulan "imar be~etleri,. için etüd· 
ler. 

2 - Hayatı ucuzlqtırma: 

Uraylanmızın hayatı ucuzlat
mak için kurulacak çarıı, pazar 
ve alanlar için etüdler. 

3- Uraylarınıızın gelirleri, 
büdceleri, harca uaulleri: 

A - Uraylarımızın gelirleri ve 
bunların en az harca ile elde 
edilmesi çareleri, yeni gelir ara • 
mak ve bunların üzerinde araıtır
malar yapmak. 

8 - Uray büdcelerinin yapıl • 
ma tekilleri. 

C - UraJ paralannın harcan
ma uaulleri. 

E - Uray «kat'ı laesablarının» 
yapılma fekli ve onaylama ıiıte -
mi hakkında etiidler ••• 

Bütün prbaylar kurultay proı· 
ramında gösterilen üç kııım hak • 
kında kendi uraylarının finansal 
durumu ve uraylarımn özlükleri • 
ne göre ve etüd konuları ııraaınca 
hazırhyacaklar üçer aavılı rapor • 
ları ilçebaylıklara ve ilbaylıklara 
verecektir. 

Raporların hazırlanmasında 
esas, urayların son yıl büdcesi 0 • 

lacaktır. Gelirlerin cinsleri ve her 
birinin tahsil yekunları geçen yı _ 
la söre layaalanmıt tekilde bulu . 
aacakbr. 

Batının üstünde dola şan türk uçaklannm 
hiç olmazsa bir çivi ini sen verdin. 

Bununla öv ünebilirsİIL 



SAYIFA 2 

• 
lskin kanunu ve ynrd-
landırma politikamız 

l'I Dr. ŞEREF UR1 

21-6-1934 de çıkarılan iskan kanunu 
'fürkiyede yurdlaştırma politikasının 

.ana çizgilerini tatımaktadır. Bu kanun
la -şimdiye ~dar yapılmış olan gelişi 
giızel yurdlaştırmayı planlı ve düzenli 
tıir şekle sokmak istenilmiştir. 

Kanunun en kuvvetli tarafı ti.irk 
cemaatınrn topluluğunu ve türk kültürü. 
nü göz önünde tutmuş olması, ulusal, 
ekonomik ve soysal esaslara dayanmış 
bulunmasıdır. Türk kültürüne bağlı ol
.mıyanlar göçmen olarak yurdlandırıla
mazlar. (§ 4). Kimlerin ve hangi mem
leketler halkının türk kültürüne bağlı 
şayılacağı ancak Bakanlar Kurulunun 
kararına bağlıdır. (§ 3) Kanun burada 
:kültürü daha genel olarak ele almış ve 
nasyonal sosyalistlerin yaptığı gibi kül
türü kana dayatmamıştır. Nasyonal sos
yalistlerin başı olan Hitlere göre "çe
§' dli ır'ldardan toplanan bir halk bayatı
nı dctimı surette aynr görüşler ve düşün
celer üzerirte ıkuramaz, •norma1 suret· 
te meyda:.« gelen bu birlik er geç çö· 
riilür· gider.,, (x) 

İskan kanunu yalnız tilrk ırkından 
Jıanlarla olmıyanlar arasında yerleşti· 
rilmek bakımından ufak bir fark yap
mıştır. (§ 7) 

İskan kanunu her şeyden evel göç
menlerin ve memleket içerisinde bir 
yerden diğer bir yere taşıttmlacak o
lan kimselerin nerelere yerleştirilecek
lerini saptıyor. (§ 2) 

" l) Türk .kültürlü nüfusun telR· 
aiifü istenilen yerler. 

2) Türk kültürüne temsili istenilen 
nüfusun nakil ve iskanına ayrılan !Yer· 
Jcr. 

3) Yer, sıhat, ekonomi, kUltUr, aı

)'asa, asker ve 'nzibat sebebleriyle bo
§3ltılması istenilen ve iskan ve ikamete 
yasak edilen yerler., 

Bu hükümlerden gayet ~çık olarak 
anlıyoruz ki, yurdlandırma politikamı• 
zrn iki başlıca temeli vardır: 

A - Türk JtültürünU kuvvetlendir· 
mek, bunun için de memlekete tllrk kül
ttirüne bağlı göçmen getirtmek ve türk 
kültürlil nüfusu sıklaştırmak ve aynı 
zamanda türk kültürüne bağlı -olmıyan 
kimseleri bir yerden diğer bir yere ta
şındmp, bunları tlirk kültürüne bağla
mak ve türk kültürlinU içlendirmek. 

B - Ekonomik, sıyasal ve askerlik 
bakımlarından memlekette nüfusun da· 
frirş şeklini değİ§tinnek. Bunun için 
de mesela topraksız veya a.z topraklı 
siftçileri, y~a tartlarının iyi bulun
madığı köyle~i daha iyi yerlere tqın· 
dırmak. Kültür, iuyasal ve askerli.k ~
lumlarından da bazı yerleri boJaltmak. 

İskan kanununun bu hükmü ekono
mik hayatımızda bir reform yapacak o
lan esastır. Çünkü asırlardanberi kendi 
çevenlerinde, kendi akideleri ve üretim 
tarzları içerisinde yaıayan insanlar 
türk ömeği içerisinde eritilmek iateni· 
yor. Bu ulusal ekonomi için en birinci 
prttır. Bundan sonra da boş yerlerden 
ve nüfusu sık olmayan yerlerden daha 
çok faydalanmak için buralara yalnız 

türk kültürüne bağlı insanlar getir· 
mek ulusal ekonomik üretim için çok 
faydalı olacaktır. Bugünkü ekonomik 
bakımdan gelişim imkanlarını taşı

yan ıyerled mesela Trakya ve Van 
vilayeti civarları gibi yerleri doldur
mak 1--: ·m için bir vazifedir. 

Kanun "Türkiye tabiiyetinde bulu
nan gezginci çingenelerin ve türk kUI
türüne bağlı olmıyan göçebelerin top
lu olmamak üzere kasabalara serpiştiril
nıesini,. (§ 9) söylerken "kanun aşiret
lere hükmi şahsiyet tanımaz, bu husus
taki bütün haklar, teşkilat ve taazzula
rı kaldırmıştır. Gayrimenkulleri devle· 
tP. geçer ve bunlar muhacirlere, göçebe
lere, .naklolunmalara, topraksız veya az 
topraktı çiftçilere dağılıp tapuya bağ· 
lanır,, diyor. (§ 10) 

Kanunun koyduğu bu hükümlerin 
ekonomi poletik, ıoysal poletik ve 
kültür bakımlarından çok büyük önem
leri vardır. Gezginci kabileleri, göçe
beleri kendilerine uygun yerlere _yer
leştirmekle şimdiye kadar sürüp giden 
müesseseler yıkılmış oluyor. İç işleri 

(x) Walther Gehl: Der national so
zialist&che Staat. Breslav 1933. 

Bakanı §ülk:rU Kaya'nın 14-6.1934 de 
Kamutaydak• sözlerine göre ınemleketi
mizde bir milyondan ,ok yarı ve yahut 
daimi göçebe vardır. 

Bu göçebelerin sürdükleri yaşmna 

§ekli iycabı olarak kültürden çok uzak 
kalıyorlar. Halbuki bugünkü devlet po· 
litikasrnın en başlıca davalarından biri 
memlekette herkesi .kültürleştinnektir. 
Kültürü eksik olan insan i§C iy.i yara
mıyan insandır. Soysal 'birlikte faydalı 
olan insana kültürlü insan, her hareke
tini ve her işini ölçebilen ve bu işlerin 
sonucunu görebilen insandır. 

Kanunun çeşidli yerlerine serpişti
rilen hükümlerin genel anlamından çı
karttığımız sonuç, artık gelişi güzel 
ve plansız bir yerleştirme ve yurdlaştrr
ma yapılamıyacağıdır. Gerek dışardan 
memlekete göçmen olarak geleceklerin 
ve gerekse bazı ekonomik, sıyasal, soy
sal ve askerlik se;beolerine 'binaen mem
leket jçerisinde bir yerden diğer yere 
taşındırılacakların o yerin iklim ve ya
sayış ve üretim şartlarına uygun olma
larını göz önünde tutuyor. Eğer tütün 
tarımı ile uğra mış iseler, zeytinlikle
re ve dutluklara yerleştirilmiyecekler. 

Kanun yerleştirileı::ı. ve yurolaştırı
hın kimselerin ekonomik ve finansal 
durumlarını da göz önünde tutuyor: 
"İskan bir ayleye, nüfus ve ihtiyaca gö
re oturacak ev veya ev yeri, sanatkarlara 
ve tüccarlara ayrıca geçim getirecek 
dükkan veya mağaza yahut bu gibi ya· 
pı veya yeri mütedavil ıermaye ve çift
silere de ayrıca kafi toprakla çift hay
vnnı alat ve edevatı, tohumluk, ahır ve 
samanlık veya yeri vennedde yapılır. 

Köylerde, kasabalarda sanatkirlara dü
kftndan ayrr yarım istihkak miktarı 

toprak da verilir.,, (§ 17) Bu hük
mün gerek el işleri sanatlarında ve ge
rekse köy ekonomisinde büyük bir ö
.nemi •ardır. 

Kanun köy ekonomisini kuvvetlen
dirmek, üretimini artırmak ve alım ka
biliyetini yükseltmek için çiftçilerin 
toprağa olan ihtiyaçlarını düşünüyor. 

Bu suretle memleketimizin tarım ha
yatında ve tarım işletmelerinde görll
len kiracılık, yarıcılık ve ortakçılık gi
bi usuJlerin bldmlmuma adını atıl

mış olacakttr ki, bunun çok büyük bir 
anlamı vardır. 

İşte ana çizgilerini gösterdiğimiz 
iskan kanunu bizdeki senelerdenberi 
ılirlip giden yerleştirme ve yurdlaştır
ma meselesini çok düzenli şekilde çö
züyor ve devletlerin yurdlaştırma po
litikasında glittUğü hedefleri belli ve 
açık kılıyor: Nüfusun memleket fçin
deki dağılış uygunluğunu meydana 
gt:tirmek, göçebeleri kaldırmak, top
raksızlara toprak vermek ve bunların 
hepsinin yükseğinde olan ulusal kültü
rü meydana getirmek ve onu derinleş
tirmek. ------·----
Bayındırlık Bakanı

nıız Gediz köıJrÜ ü-
•• 

nuaçtı 
(Başı 1. inci sayfada) 

hklar büyüktü. Taklar kurulmuştu. 

Menemen şarbayı ve baymdrrlık baş 

mUhendisinin diyevinden sonra, Bayrn
dırhk bakanı "Atatürkün. İsmet İnö-
nünün ve cumurluk hükümetinin adına 
ıköprüyü açıyorum,, diyerek makasla 
kordelayı kesti. Halk bu dakikayı "Ya
şasın Atatürk, yaşasın cumurluk,, ses
leriyle kutladı. Açımdan ıonra Mene· 
mene dönUldU. Menemenliler bir şölen 
verdiler. Bu §Ölende Menemen parti 
başkanı bir söylev vererek Menemenin 
gerek Çetinkayanrn gelişinden gerekse 
bu Wyük köprünün açılışından duyduk
ları sevinci anlattı ve bakanı selamladı. 
Bakan kısa bir cevapla, cumurluğa, A
tatürke ve ulusal davaya karsı gösteri
len ilgiye te ek.kürden sonra: "Bugün
kü eser ufak görünebilir, fakat onun ö
zelliği cumurluk devrine aid ve ulusal 
oluşundadır... dl!di. Bir iki göretten 
sonra fzmire döndü, B, Ali Cetin1<aya 
yarın ~ahkestre hareket eöccek ve ora~ 
dan Ank':lr~ •a gc~erı:.'ktir. · ' 

ULUS 

DIŞ HAB 
Uluslar SOSVCtesinde 1 Bütiln .ile.ili .?evletler eyi istek ve 1 

.1 uzlafma fıkrı gosterecek olurlarsı:ı, ko-

(Başı ı. inci sayfada) · tarılmıyacak hiç Lir sıyasal mesele yok· 
tur. Uluslar sosyetesi 'kontıeyinin şim-

B. Muıolininin yUMlığı aöylenen diki toplantısı, el birliği ve barış srya-

Bremen hadisesinin 
yankılan 

(Başı 1. cı s:ıyır;ıda) 

Çclil.miğfcr örgiirii bii$biitün 
e..,ıliyor 

bir beıke 
Roma, 31 (A.A.) - Royter ajanBJ 

bildiriyor: Popolo D'ltalia gazetesi, B. 
Musolininin yazdığı söylenen bir bet
lkede diyor ki: 

.. ltalyan • habeş meselesinin ancak 
tek bir tesviye tarzı vardır ve bu mese
le Cenevre ile birlikte, Cenevresiz, ve 
hatti Cenevreye kar ı da olsa o suretle 
haUcdilecektir.,, 

"Patırdılara son vermek için redde
dilemez iki kanıtımız vardır. Bunlardan 
birisi İtalyan ulusunun hayatiğ asığları, 
öteki de 1talyanın doğu Afrikasında ı.U
el güvenliği meselesidir. Bu jkincisi ke
sindir.,, 

Habeşi$tanın manda 
almaca«ı yalmı 

altına 

Londra, 31 (A.A.) - Resmiğ çeven-
r, BB. Eden ile Laval'lnidµn Habeşis

tan üzerinde uluslar sosyetesi mandası 
kurulmasını düşünmüş oldukları habe
rini yalıınl:ımaktadır. Esasen habeş im
paratorunun böyle l>ir projeyi kabule 
yanaşması ihtimali yoktur. 

ltalj'tın uçakları u'dan ve ingiliz 
Somalisinde w;cılJilecekfor. 
Londra, 31 (A.A.) - Avam kamara

rrnda İtalyan uçaklarının Sudan üzerin
den u~ması için izin istenilip istenilme
diği hakkında yapılan soruya B. Hor, 
on beş uçak için izin istenilmiş olduğu 
cevabım vermiştir. İngiliz somalıs.ı üze· 
rinden uçmak izninin istenilip ıisten· 

mediği sorusuna B. Malçul Makdonald 
cevab vererek 23 uçalc için izin iste • 
nilmiş olduğunu söylemiştir. H~r i1ti 
halde de istenilen izinler verilmiştir. 

Ne konu~tıdar? 
,,aris, 31 (A.A.) - B. Laval ile B. 

Eden, dün saat 17 den 18 e kadar dtf 
bakanlığında görüşmüşlerdir. Dış tıa • 
kanlığı genel sekreteri B. Alcksis Leje 
ile İngiltere'nin Paris büyük elçisi Sir 
Corç Klerk ve İngiliz dış bakanhğtnm 

uluSlar sosyetesi dayresi başkanı B. St • 
ranı, bu görüşmede bulunmuşlardır. 

B. Laval, gazetecilere, bu görUpne • 
nin italyan • habeş davasıyle itgili oldu
gunu ve Ccnevre'de bunun hakkında 

ba ka görüşmelerde bulunacaklarını söy· 
!emiştir. 

B. Laval ne B. Eden, geceleyin Ce -
ncvre'ye hareket etmişlerdir. 

Londra, 31 (A.A.) - Diplomaıi çe
venler, !ngiltere'nin uluslar sosyetesi 
konseyindeki durumunun tamamile, B. 
Laval ile B. Eden'in dünkü görüııne • 
!eri ~onucuna bağlı olacağını sanıyorlar. 

I tal)'<4 borç para arıyor 
Londra, 31 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesi, ltalya'nın ödünç para aramak
ta olduğunu yazıyor. 

Lö Tana göre drırum11n 
çıkar yolıı 

Paris 31 (A.A.)-Uluslar sosyetesinin 
babeş • İtalyan davasında neler yapma • 
sı lazım geleceğini inceleyen Lö Tan ga
zetesi diyor ki: 

Önemli bir sonuç almak için yapıl • 
ması gerek tek şey, ipin Ccnevre'de ko
panJmasından kaçınarak ileriyi gozet • 
mektir. Bu husustaki dunımun bugUn 
daha iyi olduğu ve davalı noktalar üze • 
rinde anlaşmak umudu bulunduğu hak
kında betdekler vardır • 

Uluslar sosyttesinin otoritesi ve o
nuru adına, görilsmelerin genişletilme
sine ve davanın tamamile incelenmesin'! 
lüzum olduğunu ingilizler bala fayda· 
lı görüyorlarsa. uzlaşma yollannm ye
niden araştınlmasını mümkün kılacak 
bir metodun denenmesine de engel ol
mıyaeaklarr anlaşılıyor. 

Şimdiki durumda davanın sonuçlan
masını savsaklamakla vakit kaybedili
yor demek değildir. Zira bu işte zrunan 
da barışçıl bir sonuç için çalışmaktadır. 
Gc?ecel'c hafta.lat · icerisinde, bir İtal
yan :- Habeş. I]arbmlll, ~enel barış için 

, '.~asıl t ehlikçli bfr iş olacağı daha ::eyj 

· an1asılacaktır' 

sası için kesin bir amaç olabilir.,. 

H abe§istanda lıa::.ırlı klor 

Londraı 31 (A.A.) - Royter J&m -

sının Adis Abalıa aytarı bildiriyor: 
Bir milyondan fazla balıeş s.ilahla

Jarını temizlemek veya l.ıileınck surcti
le harba h:ızırlanmaktadır. On. on lıir 

yaşınıla ~ocuklar bile sılah kull:ınm:ısı 
nı öğreniyorlar. ltaly:ınlarm memle
ketten ayrılması devam ediyor. Adis 
Ababa'da yalnız bir İtalyan kadını kal 

mıştır. İtalyan orta clçısinin impara
torun yıldönümü şenliklerine katılma
ması burada büyük bir hakaret şckl.n
de telakki edilmekte ve üazı çevcnler 
İtalya ile diplomasi münascl.ıctlcrinin 
kesilmesini tavsiye etmckte<lirlcr. Zira, 
~u hareket diplomasi ananaya uysun 
görülmemektedir. 

imam Yahya ltalyaya 
yardım etmiyor 

Aden, 31 (A.A.) - Burada dolaşan 
yayıntılara göre, italyanlar, it:ıly:ın is
tihkam kıtaatı için asker toplamak üze
re İmam Yahya yanında girgidc bulun
muşlarsa da İmam Yahya bu girgiyi 
reddetmiştir. 

Diğer taraftan İmam Yahyayı gör -
mek ve babeş ordusu için asker istemek 
üzere bir habeş delegesi yoldadır. Ve 
İmamın Habeşistana karşı teveccühü ol
duğu için bu önergeyi reddetmiyeceği 
sanılmaktadır. 

Cenevrede son dıırum 
Crnevre, 31 ( A.A.) - Dün akşam 

burada daha a:kımsar bir hava esiyordu. 
Bir buhranın önüne geçebilecek bir for· 
:mül bulunabileceği umud edilmektedir. 

Habeşüıana yeni önergeler 
yapılma§ 

Paria. 31 (A.A.) - Matin gazetesi, 
Londradan alıp neşrettiği bir telgrafta, 
Habeşistana yeni önergeler yapıldığt 

ve fakat bu önergelerin nereden geldi· 
~nin bilinmediğini haber vermektedir. 

Bu önergeler. Habeşistanm arsıulu
sal bir manda altına konmasını ileri 
sµrmektedir. Bu manda, ltalyaya eko
nomik asığlarla bir miktar da toprak 
tem.in tdecektir. 

İmparator, danışmanlarını, uluslar 
s:lsyetesinde Uye bulı.:nan devletler içe
ri<jinden 'Seçmek hususunda hür ola· 
caktır. 

İmparator, HabeJistanm t2m bir er• 
kinlik ;çerisinde yoksul yaşamasrndan
sa, Avıupanm koruması altında geliş
mesini tercih edeceğini söylemi~tir. 

Güney Afrika lıalkı iıalyan ve hn
bcş ordularına asla·er 

ya:sılabikcek 
Pretaria, 31 (A.A.) - Bundan son

ra habe§ ordusuna yahud İtalyan ordu·• 
su:1a girebilecekleri ,güney Afrika hal 
kma haber verilmiştir. 

Bununla beraber, harb ~ıktığı tak
,ıfrde afrikalılar asker olmakla kanu· 
na nykrrı bir h ne kette bulunmuş o,;ı. 

ccıklardır. Çünkü güney Afrikasında dı:ı 
muteber olan yai:>ancı ordulara girme k2· 
m•r>u ,ing;liz uyrusu olanlara, İngilteıe 
\'e imparatorlukla banşta olan bir Dl· 
keye karş harb edtn bir orduya girmc
ği yasek etmektedir. 

Uzlaşma alanı bulıınammw lop· 
lantı sonraya bırakılacak 

C .. :ı •. vre, 31 (A.A.) - Daily Tel
graf r.azttesinin aytarı bildiriyor: 

Baron Aloisi ile B. Laval ve Eden 
ıırasıncla yapılan başlangıç konuşmalar 

bir u2la~a alanı hazırlayamazsa, ul·.n
lar se>syetesi konseyinin bugün öğleden 
sonra yapacağı toplantı herhalde IOil• 

raya ~nraktlacakttr 

BU GECE NÖBETCİ ECZA 
EVLERİ 

SERAT 
YENl~EJJIR 

Ecza evleridir 

Dresden, 31 ( A.A.) - Sakson· 
ya iç bakanı "çelik miğfer,, üyele
rinin üniforma giymelerini ve mi 
ting yapmalarım yasak etmiştir. 

Bu tedbiri haklı eöstermek 
için neşre !ilen re miğ bir bild~r ğ 
çel'k miğfer k•·rı•munun, ürelcri . 
nin eğitime erkli olma<lıi!ım ve 
kendilerine, yeni A1manya'mn fel. 
sef esini Ö~'l'etemecfü!ini sCivlemelc
tcdir. Aynı bildirij! birçok devlet 
diişmanlanmn çelik 'miğfer kuru· 
muna sığınarak, nas ·onnl sosva . 
lizme karşı harel;:et ettilclcrinj ila . 
ve rtmektedir. 

Almlln genı.;liği y.armı~ı lıarbe 
lıazırlaruyor. 

Münib, 31 (A.A) ....... Munih 'Süel oku 
lu direktörü yarbay Slcbert, 2000 üni p 

versitcli talebenin önünde şunları söyl~ 
miştir: 

" - Gelecek savaş tam bir vaş ola
caktır. Harbm il5niyle ber.ıber hucum 
da derhal bac;lıyacaktn. Koval:ıma ve 
bombardıman uçaklariyle motörlü ba • 
taryal:ır ve uzun menzilli toplı:ır, sınır 

boylaruıda sıralanıp hemen kmava geçe• 
cekler ve bu arada, kuvvetli telsiz istas
yonları, dü~manın tinel kuvvetlerini kı· 
racaklardır. 

En büyük uğraş düşman ulusun, son 
harptanberi hazırlamış olduğu savaşa 

ha.zırhklannı kullanmasına v:ıkit bırak
madan, onu cıın evinden vurmağa har • 
canacaktır. Harbın y:ısas1, ul11Sun bütUn 
kuvvetlerini ordunun peşi gmı sllrUkH • 
yecektir. 

Yeni harb tekniği, fen adamlarını da 
geceli gündüzlil çalıştıracaktrr ••• 

Bremen hüdisc.rine &el•eb olanlar 
adliyeye verildi 

Nevyork, 31 (A.A.) - Nevyork far
bayı B. Laguardia, Ahnanyanın dı§ ba· 
k:ınhğına karşı protestosundan sonra 
Dremen vapurunun üzerindeki nazl 
bayrağını koparanların adliyece takib 
edilece~ini bildirmiştir. 

B. Laguardia, hadisenin başlangıcın· 
de vapur kaptanının, polisin y:ırdımını 
reddetmiş olcJuğunu ve en son ameri • 
k:ılı Moris Salmon adınd:ı birinin, bı:ıy• 
rai,ın koparılmasına engel olm:ığa ça· 
hstığını 11öylcrnişt ir. 

DACINIK HABERLER 

Almanya doiu rxıktına 
yanaşmıyor 

Londra, 31 (A.A.) - Sir Samue1 Hor 
Avam kamarasında diyevd~ bulunarak 
11 temmuzdanberi doğu paktı meat'le· 
sine birçok defalar Almanya hüklimetl
nin dikkatini çckmış ve fakat şim<liyt 
kadar Almanyadan açrk bir cevap ala
mamıı olduğunu söylemiştir. 

Yeni llolanda kahine.el 

L:ıhaye, 31 (A.A.) - Coljn kabine

si, hemen hemen eski kaLineni aynidir. 
Bakanlar devrime karşıt katolik p;ırtl• 
si ile, tarihi katolik, liberal ve liberal 
demokrat fırkalarındanJrı. SU lıakanı 

yerini muhafaza etmiştir. 

lngiltere ;;ıeki devleıhrin pro,. 
ramları belli olmaılnn kenıll J.

ni.z programını bildirmiyor 
Londra, 31 (A.A.) - Amirallik Jor• 

du Sir Bolton Ayres Monull, avam ka

marasında sorulan bir aon11a cevap •f> 

rerek denir yapı programının 8teki dev 

~'!Uer programı belli olmadan önce par• 

1amentoya verilmiycceğini eöylemiş ve 

bu programın yeritilecek bir progradJ 

olmayıp İngilterenin bu i~ hakkın • 

oa vaktiyle kendileriyle konuşmalarda 

ot• ı.nduğu devletlere vereceği ilkel bir 

plandan ibaret bulundu~unu ilave etınif 
tir 
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Tıirkiyeyle do-.cça ilgilnde bulun 
mu olma~ı oğuz hfikümdarımı, 
karşılıklı diplomatik mi ·yonfar 
kurarak bu İlgileri ;,temi, tir· 
mek kararrm vermeye sevketti. 
Kendi~inin şahsi arzusuna uygun 
o 1arak benim ödf'vim rnem/Pk,· t 
/f'nmizi birle tiren baü( rı. ur;,, 
lerimi-:d11 dP(fi"ı t' asrn~ d:ıy 11 n 
dü7enli ve <lev-:ımlı recım el ilgı 
lt•rle imkan ni bt>tirıdc ıkla tır 
maya çalışmak olacaktır. Biz iu 
düı1van111 e11 iyi kabvmi olan Ün· 
lü Harnri kahvemizi. ham deri! 
rimizi atacak. ve izden tütün ve 
dokuma alacagız. Bu odcv için ca. 
lışmaktan cok hoşnudum ve Tür 
kiye ile Habe~istaıı ara. mdaki 
dostlu€uı1, bütün ulus/an bağla 
ması lazım gden faydalı ve sada 
katli barı~çıl do!itluklara bir örnek 
olma ı ıçin hichir ca1ısmadan ~Pri 
durmıyacağmı. 

• ABERLER 
" 

Haber ga'/.ete i, 1'ürkiyeye 8.~
Je11 turi tlerin kar~1/a'StHlat1 gU4(· 

lükler Jıakkmda bir tetkik ya7.ht 

neşretti. Eger, burada . anlatıla~!· 
Jarm dörtte biri doğru he, en gu
zel turizm memleketlerinden bırı 
olşn Türkiyeye niçin ge.1.men gel· 
mediğini ormaya lüzum yoktur. 

EkonomİTJin bir memleket için 
önemini ve turizmin de dış tecim 
denkliğinde oynadığı büyük ve 
faydalı rolü anlamış olan devlet 
/er, turizme en az elverişli mem
leketlere bile yabancıları çekmek 
için ellerinden geleni yaptılar ve 
biribirleriyle sıkı bir önürde liğc 
geçtiler. En eşsiz tabiiğ güzellik
lerin koynunda en zengin tarihiğ 
eserleri toplamış olan Türkiyemi
zi layık olduğu kadar geniş bir 
turizm memleketi haline getir
mek için itiraf etmeliyiz ki şimdi
ye kadar pek az şey yapabildik. 

Hatta diyebiliriz ki, gümrük 
kontrolünün daha ıkı bir hale 
konması ve kambiyo tahdidleri, 
yol açtığı yeni bürokrasiyle, Tür· 
kiyede turizmi, e ki inden daha 
güçlüklü bir duruma koymu~tur. 
Şimdiye kadar memlekete gez. 
men getirmek için alrnmı:; ted
birler, ya kağıd üzerinde kalmış 
veya pek önemsiz şeylerde11 iba
ret olmuştur. 

Artık, bu işi de kuvvetli bir 
organizasyonla sıkı bir düzen al
trna almak ve turizm için ba§ka 
memleketlerin neler yaptıklarım 
göz önünde tutarak bütün polis, 
gümrük ve kayıd u ullerimizi ona 
göre düzenlemek zamanı gel
miştir. 

Türkiyeyc gelecek gezmeııle

rc parasız vize vermek, hatta bir
kaç saat için çıkacaklardan bu vi· 
zey/ bile aramamak, yabancı sos
yeteler ve gazetelerle anlaşarak 

Türkiye için toplu geıiler tertib 
etmek, bir gezmen'in Yalova'da, 
Bursa'da veya 1 tanbul'da, yemek, 
içmek, otel, hepsi içinde olmak 
üzere uünde ne harcayacağım ön
ceden be/itip, ondan sonra bu mÜS· 

pet rakamlarla propagandaya gi. 
rişmek gerektir. Reklamlarda a. 
yıp dökülen güzelliklerden çok 
- hele bu buhran yılJarrnda - ucuz. 
!uğun dalıa fazla ho a gider taraf 
olduğunu hiç hatırımızdan çıkar
mamalıyız. Gezmenleri memleke
timizde otelcilerin, !jOlörlerin, ko· 
misyoncularm ve tecimerleriıı :sö
mürme vasıta r halinde bıraktık

ça komşularımızla onürdeŞlik ede
meyiz. Birçok batı memleketlerin. 
de tertib edilen büyük ve toplu 
gezilerirı, Pire'den beriye geçme
mesinin en büyük ebebi bu örgüt· 
üılüğümüzdür. 

Mesela Bulgari tanrn gezmen
ler için verdiği u ucuzluk rakam
larrna bakrnız: Her bu/gar ehrin-
de istasyon veya iskeleden otele 
kadar taşıma, otel. üç yemek ve 
bir kılavuzla beraber şehri gez· 
mek, bütiin harcalar içinde olarak 
bir kişi için günde, birinci mevki 
160, ikinci mevki 140. üçüncü mev
ki 115 levadır. Talebeler ve gez
m enler için bu ücretler ikinci mev
kide 90 ve üçüncüde 80 levaya 
iner. 1000 kilometrelik ekspres 
gezi i için odenen para 755 leva· 
dır. Bir halta Bulgaristanrn bir 
§ehrinde oturanlar gidi~ biletiyle 
ve parasız olarak döııerler. 50 den 
fazla gezmen için bu /istlarda o/o 
50 azaltma yapılır. Bir levanrn b!
zfm paramızla a~ağı yukarı bı.r 
kurwı old.uğunu goz önüne getı
rincc böyle bir önürde§me karşı
smda ne kadar sıkı ve ciddiğ ça· 
lışmamız ~erektiğini anlatmak 
içfo fazla öze hacet kalmaz. 

Yaşar AB1 

- İtalya ile Habeşistan ara 
smda bir harb ihtimali olduğunu 
anıyor musunuz? 

- Bunun üzerinde ke irı bir 
ey söylemek güctür. Her halde, 

iukar edilemez ki biz bir harbin 
önüne gecmek icin her "eyi yap 
mı ızdır. Bu harbi istemiş olan 
Habe i, ta11 olmıyacaktır. Bütün 
dünya bu bu u ta kararmı vermiş· 
tir. Bununla beraber, hükümdarı· 
mm dirayetine ve halkımızm yurd
severliğİlle inamın tamdır, ve hak 
bizim tarafımızda olduğu için, u
luslar sosyete inin, yenen için de 
yenilen için de bir felaket olan 
Jıarbirı önüne l{eçmeye çalışacağı
nı ve bunda muvaffak olacağını 
ummak 1 tiyorum. Sizden ve bü
tün türk ulu undan, aleyhimizde 
uydurulan çirkin yalanları ihtiyat 
ıa telakki etme11izi rica ederim. -----·----

Çek iiııiver ·itt· llirli
ği tatiiı-ke ~ aygı]a

rıııı ... uııdu 
(Başı ı. inci say! ada) 

Çek üniver ite/ileri birliği ba • 
kam; 

Saym bayım, . 
Çek üniveı iteliJeri birliği ta

rafından Türkiye cumur ba§kBnr 
Kama/ A tatürke gönderilen mek
tup, keııdilcrine sunuldu. Kama/ 
Atatürk, bır ince nezaket nişane-
inden çok duygulanmışlar ve si

ze te ekkürleriyle beraber Türki
ye ve Çekoslovakya gençliği ara
sında fikriğ ve.kültürel beraber çs· 
lışmamn inkişalr hakkındaki te
mennilerini bildirmeye beni me
mur etmişlerdir. 

Bilve ile derin saygılar11111 u
narrm ayın bayım. 

Sağlık Bakanlığında 
atanmalar 

Adana memleket harta yurdu 
röntgen uzmanı Dr. B. Ekrem Di
yarbekir hasta yurduna, İstanbul 
Cerrahpaşa hasta yurdu röntgen 
uzmanı Dr. B. Kazım Adana hasta 
yurduna, açıkta olan Dr. B. Os
man İsmail Adana memleket has
ta yurdu iç hastalıklar uzman
lığına Bilecik memleket hasta 
yurdu iç hastahklan doktoru B. 
Mehmed Emin Kütahya hasta 
yurdu bakteriyologluğuna, Eski
şehir sıtma mücadelesi doktorla
rından B. Abdülkadir Ankara sıt
ma mücadelesine, Konya uray 
doktoru B. Münür Aksaray mem
leket hasta vurdu operatôrlüğün~, 
Mersin sahil sıhhiye ağlık dok
toru B. Ali Bedri Çanakkale sa
hil sıhhiye baş hekimliğine atan. 
mışlar ve Çanakkale deniz kıvıla
n sağlık bas hekimi B. Hıfzı da ba
kanlık emrine alınmıştır. 

'"TANBUL TELEFONLAR/ -_.,, ________ _ 
Tec"merlerimiz ve İzmir 

panayırı 

Dalaman köprüsünün 
çabuk bitmesi için 

Muğla, 31 (A.A.) - Sekiz y 
dnnb<>ri yapılmakta olan Dalaman 
·ôpriı iJnlin bir kenar yağı bit • /..,ratıbuJ , .Jl -- Yarın lsumbul 

r<..cım odasrntta bir ıo1>la11tı JlB/Jı 
laca'c ve ls tHnhul tecimerlt rinin 
lznıır panayırma gıtmelcri i i ko
rıusulacaktır Tovlamıda iımiı 
arb yı da bulunacak.cır Şarhay 

diy vind pcmayıra s.imdive kadar 
Sovyeı Rusya Yu11ani tan. ita/. 
ya, 1ngilt •red n baska birçok ya 
bancı liımalarm Tıirkive orııntak. 
/arı va ırası ile başvurduklanm ve 
pa11ay1rm 170 pavyondan ya/mı 

otuzunu11 bo"ıl olduğunu, gerekirse 
yeni pavyorıler yaı,,Jaca~ım, söy. 
lemi tir 

800 göçmen geldi 
l tarıl;ul, 31 - Bugıi11 Roman 

yadan 800 kı Ilik bir •ocmen ka
lile i <laha ~l'ldı. 

İki tayfa zehirlendi 
l umbul, 31 - Bııgüıı Haydar 

paşa açıkla.rrnda demirli bulunan 
Norveç gemi inden iki rayla ba
lıktan zehirlenmi ler ve Zeynep. 
kamil haı;;tR yurduna kaldmlmış. 
!ardır 

Bir kayık kazası 
1 tanhul, 31 - Bugün "Münev

ver ve "Enver,. i minde iki çocuk 
Ortaköyden kayıkla gezintiye çık· 
mışlar, kayık devrilmi ve Enver 
ölmü tür. 

Tenis kortlarına vergi 
lstanbul, 31 - lstanbul tecim 

odası tenis oynayan yerler için 
yüıtle doksan nisbetinde vergi a 
/mabileceKini bir soruya cevap O· 
larak hildirmi tir 

İstanbul tecim oda~ında 
lstanbul, 31 - lstanbul tecim 

ve endü tri odası kurulu bugünkü 
toplantı ında esnaf federasyonu 
kurulması hakkmdaki tüzüğün 
projesini kabul ve tecim ve tarım 
borsa mda eve/ki gün yapılan yö
netim kurulu eçimini onaylamı • 
tır. 

Ameli hayat okulları 
kapanıyor 

1 tanbul, 31 - Bugünku rlu· 
rumlarmrn inceleııme i mümkün 
olmaclığı için ameli hayat okulla
rı kapatılacak bunların yerlerine 
gene İ/baylık özel büdcesiyle gar. 
on ~olör ve b benzer sanat ve 

me lek okulla11 açılacaktır. 

Romanya üzerinden gon
derilecek mallar için 
lstanbul, 31 - Romanya üze

rinden orta Avrupaya meyva ve 
sebze gönderilme i imkanlarıma
ramak üzere toplanan kurul çalış 
malarrna devam etmektedir. Ro 
manyanrn Ankara elçisi bugün 
delegeler f\etcline bir öğle yemeRi 
vermıstir. 

=-------~ 

A vdın demiryollan 
hakkındaki kanun 

Avdm ve ubelcri deıniryolla 
rr halclc.mdnki mukav0 len;n onay. 
11\nması neticesi ve volun 1 temT..!Z 
d-.n b şlıvarak d .. vJet deınirvaltarı 
yönetResince teslim alın rak i .le. 
tilmP in° başlanrna ı d"'lavısivle 
Avdm demh"'t>'1 rmın i·1etmP. iş
f,.ri h kkındaki le "Un h~•1<ü"'lerİ· 
nin 1 te""""'"Z tanhincl~n hf\ lıya 
,.ak vürürl:ti1t> Pir-. ... "i bakanlar 
kurn11mcR kJl\hı•I e-ı1lnıi<1tir. 

·~•ir. Diger iki ayAkla bir k1... .• ır 
ayakt ç:ılt '\ılm .<tadır. Köprüyü 
yan n t.i•t--rtci kn rüniin i i bir~ 
ki'dc Y"Pılma ı ve cnbuk bitm ı 
iç'n çok ça 1 ı m •.tadır. 

Ml'ğ'a'claki kuraklık 

ürünü azalttı 
Muğla, 31 (A.A.) - Bu yrl 

iç"nde ceviz ve badem ürünü az -
dır. Kurakllk vüzi:nden bu yıl 
zeylin ürünü de azdır. Ancak es -
ld rekn•t0 nin onda Hri kadardır. 
Bundan dolayı zeytin ve zeytinya· 
ğı fiatları rtmaktadır. 

Kast2111onu köylülerinir 
hava kurumuna yardımr 

Ka tamonıt, 31 (.A.A.) - M r· 
kez, D day, Taşköprü, Tosya ve 
Araç ilçel rinde bütiin kövlü ürün 
lerinin vünle i~rünü h<tva kurumu· 
na vermeği yii <Pnmi lertlir. 

1(. 111 "' 

Kastamonu, 31 (A. .) - Şe· 
birde Dede köprüsiyle hükümet 
köpri.ı ünün beton rme olarak 
yapılmasın b, şlanmı hr. Olukba. 
mdan reçen r ç yolunun dere· 

deki rıhtım yap1~1 d bitmiştir. 

Kastamonu ar kurumu
nun kararlan 

Kastamonu, 31 (A.A.) - Şar
kurulu yaptığı üsnomal toplantı • 
da fenni bir mezbaha yapılmasına, 
kadmla:Yımızm peçe ve çarşafı ata
r k medeni kılıkl gezmeleri.. ve 
eaki kılıkların kaldırılmasına oy 
birli"i ile k rar vermiştir. 

Biga da felakete uğrayan
lara yardım 

Bigadaki yangın dolayısiyle iç 
b kanlığı Çanakkale ilbayına bir 
telgraf çekerek, felakete uğrıyan
lara lazımgeleiı yardımlarda bu . 
lunulması ve halkın açıkta bırakıl· 
mama ı için.. gereken tedbirlerin 
ac~le olarak lınmasını bildirı • ." 
tir. 

Tarikatçıların duruşmas= 
26 ağustosta 

Ağır cez h kyeri Nevtehir' de 
tarikat yını y pmaktan uçlu o!:ı 
r k şehrimize gctirilmi bulunan 
23 kadm ve 5 erkeğin ilk sorgula· 
rını dün yapmı~. uç1ulr.rın me • 
lnıflnklarrnrn devamına lmrar ver
mi tir. 

Suclularm cturu ması 26 ";u . 
tosta başlıyacaktır. 

İstanbul finans 

örgütleri 
finans Bakanlı~ı 1stnnbul fi -

nan örgütreri şubelerinin eskiden 
sapt nmı§ bultın n sınırl rının bu
günkü finan örgutunde zorlukla· 
r ebe1-ı f'lduP.unu ~örmüş ve ls 
tanhul fi" n örr:ütlerinin de mül 
ki Örgüthre nydurulmMr etrafın -
da İncP.l~mele yapmağa başl • 
mr~trr. 

Eskişehir orman 
direktörlüğü 

Eskişehir orman direktör1üifü. 
ne C tacık onnanlan komi eri B. 
Sl!lffet atanmıstır. 

r z, maı •ıe .. ., ve ı lıhat v~rir. 

Çoculi piyesleri 
ı~ımıbul ~ehir ti;,uırmm çucnk 
ııiye, lt•ri İf.;'İll bir lwnlmr a~h 

İstanbul Şehir Tiyatrosu bu yıl 
çocuklar oynanacak eserler ıçin 
bir müsabaka çmışhr. Bu müsa 
baka sonunda birinciliği kazanan 
e erin yazıcı ına 150, ikinciliği ka 
zanana 10::>, üçüncülüğü kazana -
il!\ d:\ 50 lira verilerı:k e erin t,.m. 
il hakkı atın alınacaktır. 

15 eylul 1935 pazar günune 
kadar gönderilecek eserlerde ıu 
noktaların göz önünde bulundu 
rulması İcıtenmektedir. 

1 - Piyes kendi hayatıma 
dan alm,,.,ış ulusal bir eser olmalı. 

2 - Bir ders ve hitabe şeldin
de olmamakla beraber. bütün eser
den sezi1en mana z çok terbi,evt 
mahiyctt . olmalı. 

3 - Çocuk ruhuna göre r• 
zılmı olm la, çocuktan katiyeo 
sıltml'\malı, ğlendirmeli, güldür -
melidir. 

4 - Bugünkü tiyatro " ıin&
ma tekniğine uy~un, hakiki bjr 
anat eseri olmalı. 

S - Piyeste musiki hakim bir 
unsur olmalı ve dans bulunmalı ~ 
dır. 

6 - Eserde peri, melek, feJ 
tan Pibi un url r bulunmasa daha 
iyi olur. 

7 - Çocuk piye leri büyük Ye 

tanmmı natkarlarımız tarafm 
dan oynanacaktır, içinde bir vey 
iki cocuk rolü de bulunabilir. 

8 - Ş~hir tiyatrosu: yepyeni 
bir eyirci 1 ümesi yetiştirmek ül . 
kü~:. le çor•ık piy,. lerinin temsi -
linde son d rece titiz davr nacak 
ve bu n~ı•rda bütün dekor ve ah 
ne Y"nilikleri"; '1A :\rn.ktll', 

Cezalandırılan esnaf 
Dün toplanan uray kurulu ha 

mur eknıek çıkaran Ç"fte yeşil fı 
rm ahibi Salih, Sanayi caddesin 
de S dettin, Ulucanlarda Ziy 'yı 
ve ulu sirke atan 8'!\lıkp z~rı Hi 
lal okakta ı Mehmeti cezalan. 
dırnwııhr 

Ondüle makinalan 
Şehirdeki ondüle makineleri7 

le, aaç1ara ı;ürülen ilaçları gözden 
geçiren uray dört berberin elektril& 
li ol n bu m kineleri ku11anabile 
ceklerini gördii~ünden çalışın lım 
n İ?:İn vermi tir. 

izmir panayırı dolayısile 
Bakanlar kurulunca lzmir pa 

naymna girecekler hakkında b 
bul rdilmi bulnnan kararname 
nin 3 üncü maddesinden f ydala 
nan hüttin memlelu.tler mallan 
mn, bu kararnamenin K L listesi 
gereğir.ce P.rbestce v-Jrda sokul 
ması pii'",.:;k v~ •,.lritler hakanlı 
İhnt'a ih•iH ere hiMirilmi tir 

Eyi pamuk yetiştirmek 
• • 
ıçın 

P muklu endüstrimize laznn 
gelen iyi va ıflı pamuğu yetittir .. 
mele üzere Adana, Ege ve Sakar .. 
ya bölgelerinde es sh kına.va e
çen Tarım Bak nlığı bu bölgeler. 
de bu yıl içinde Y< pılacak işteri 
kararlaştrrm k üzere buralard 
c hşan uzm nl rı Ankar 'ya top. 
larms ve ger,.ken direktifleri ken. 
dilerine Vf'ri1miştir. 

Bu yıl Sakarya ve Ege bölge 
lerinde pamuk ürünü çok iyidir. 
Ege bö)g sh,de ekim al"nr bakı • 
mmdan ~ 30 bir fazlalık vMdrr. 
~u böl el rd Anlam geneli~ 
mek Ü'lf'redir. Sutl\n n yerterde 
pamuk Urüniinii" bir k t d h" "rt 
'•~, ,.,ı.:~::ı-. 1 ' tt:r 

(Veni ehirde Orduev~ hahçe inde ve Orduevt karş mdı:ı nfihendı<;leı 
lokanta mda husu.ı;t terttbat ve teşkita tnnr1 herke i memnnn ~""' ) hırfı·1 
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1 ACUSTOS 1935 PERŞEMBE 

JJiinyn 1 , • '"lt•ri 

·abeş ... ı ırı dan 
mektublar 

I.ir başka gun de acemi yerlilerin 
askere alınması işini nası] başarabildik
ktim subaylardan sordum. Şu cevabı 
aJdtm : 

- Askere ıthiyacımız olunca ilan 
~diyoruz. Nereleıde ne kadar asker is
tediğimizi bildiriyoruz. Her defa, iste
liğimizden fazla asker başvuruyor. O 
kadar gönüllü olmak istiyen oluyor ki 
tlhçolt:larınt geri çevirmek yükümünde 
.. lıyoruz. 

OUneş batarken kampa gittım. Yer
li askerler iki keçeli dizilmişlerdi. Yan
Jarma gittim, oturdum ve kendilerine 
dgara ikram ettim. 

Sordum: 

- Askerlikten hoşlanıyor musunuz? 

Siyah yüzler parıldadı. Sırıtarak 

tıeycn di§lerini gösterdiler. 

iri kıyım bir asker, yakasını okşa· 
dı 

- B.n birçok para eder, dedi, hem 
dahası da var. Bize yalnız elbise ver
mekle kalm.yorlar,; para da veriyorlar. 

Sonra bel kayı§tnı bir kedi okpr gi
lıııi olı:şayarak &özüne denm etti: 

- On yıldanberi ordudaymı. Trflb
Jus harbında çarpıştım, dokuz karde§im 
oradadır. Ben aylemin son ferdiyim i 
labt burada bir harb çıkacak oluru 
savasa ilk giren ben olacağım. 

- Niçin? 
- Çunkü harb oluna adama birçok 

tüfek, yahut mitralyöz fiscği verirler. 
Sonra aylık da :iki misli artar. 

Ben, sözllnil kestim: 

- Fakat ya 81ecck olursan? 

Bu söz, adamın Uzerinde hiç bir et
ki yapmadı. Bunlar, tizden büsbUtün 
başkn türlü düşünüyorlar. Hala cebine 
girecek paranın ve eline geçecek mo
dem silahın rüyasını gören adam, sözü
ne devam etti : 

- Habeşler kıptidir; ben müslüma
nım. Onun için ben onları gebertmek 
<isterim. 

Başka tipte bir zenciye dôndiım. 

Bu, bir kıpti idi. Ona habeşlerle harb 
etmeyi isteyip istemediğini sordum. 

- İsterim, dedi, çünkü orası çok 
zengin bir memlekettir. Buğdayı bol, 
altın madenleri zengindir. Herhalde 
l>öyle bir memleketi ele geçirmek lazım
dır. 

Gerçekten Habe,iıtan rengin bir 
eiftdir. Topraklarının altmda ve ırmak 
yataldannda çıkarılma.mi§ birçok altın 
,atıp durmaktadır. Geçen yıl Beni Şan
kul'a yaptığım bir gezide bunu kendi 
gözlerimle görmüştüm. 

Eritre'de değerli taşlat aıdır: altın 
bt, maden seyrektir. 

.... Otel çok kalabalıktı. Biz, bu yUz
den bunalıyorduk. Zenci garsonlar, ma· 
salarrn arasında güçlükte gidip gelebi
liyorlardı. Yanılıp birinin yemeğini bir 
bagkasının masasına koydukları olu
yordu. 

Tuhaf bir sivil adam, beni şampan· 
ya içmeğe çağırıyordu. Ben. kendisine 
yanıma gelip oturmasını rica ett im ve 
wordum: 

- Burada ne yapıyorsunuz? 

- Ben mi Harbı örgütlencliriyo-
nmı. 

- Fakat niçin ve nasıl? 

- Niçin, herkes niçin para yapıyor? 
Nuri? komiserlikte bulunarak. 

Bunda her §eyi satan pek aı adam 
vardır. Reçel, tath, pekme.ı, teneke iç.in
de yiyecekler, .. .arab, elbise, mfüıilt:. 16-
:din kısası ne isterseniz ... 

Burada italyan mağaıatariyle orta
iız. Böylece dilediğimiz malları içeri 
ıre'lrabiliyoruz. 

işimiz yolundadr. Birkaç ay önce 
cebinde meteliği oJmıynak buraya ge
kn bir arkadaşım kısa bir süre içinde 
yüz bin frank kazandı. 

Ben oraya vardığım zaman A5m4ra' 
da İtatya komutası altında 40 bin asker 
vardı. 40 bin asker de Assab Umanınd~ 
karaya çıkmış bulunuyorc1..:.1. 

Sınırı muhafaza için de tepeden tır
nağa kadar silahh 60 bin kişiHk yerli 
hir ordu vardır. 

F. u nrnü• l"" 1 v~neral Ralbo'nun 

Yazan: Marsel Prat 

pek yakında SOO uçakla buralara gelc
cegi söyleı\iyor. 

Benim elde ettiğim kanağat §Udur 
ki burada harb eritreli, somalili, trab
luslu renkli askerlerin habeşlere karşı 
yapacakları çete harblarlyle başlayacak
tır. Bundan ıonra beyaz askerler savaş 
alanına gireceklerdir. 

Budurum ve bu düşün karşısında 
herhalde bir yolunu bulup Tigre'ye geç
meyi kararıa,tırdım. '.Burası kırallar kı
rahnm Ulkesinin anahtarı gibidir. 

Fakat Cince sınınrrn İtalyan taraf mı 

güzelce gezmeli idim. Burada sık sık 
kaleler ve sonsuz dikenli teller vardı. 
Bütün bunlar, herhangi bir habeş hü
cumunun önüne geçmek için yapılmış 
ve konulmuş bulunuyordu. 

İleri gittikce karmakarışıkhk göze 
çarpıyordu. Dizanteri ve malaryadan 
yatan hastaların sayısı binleri geçiyor 

du. Yağan yağmurlar nıanevra ve talim 
yapmayı imkansız bir hale getiriyordu. 

Artık benimle dost olmuı olan bir· 
çok İtalyanlar, benim sınıra kadar git
memi pek doğru bulmıyorlardr. Fakat 

general de Bono'nun yolladığı otomobil 
geldi ve biz korkunç uçurumlar, kaya· 
lıklarla dolu olan bir yokuşu trnnan
mağa başladık. 

Müdhiş yarlara tırmanıyorduk. Bir 

aralık !Qföre bunun çok sUrUp aümıi· 
yeceğini sordum. Daha yeni başladığroı 
söyledi ve: 

- Fazla hızlı gidebileceğimizi de 

ummayınız. Çünkü yonar birçok taşıt 
vasıtalarile doludur. 

Gerçekten yollar, yerli askerleri, yi
yecek, silah ve cephane taşıyan araba

lar, kamyonlar, katırlar, develerle dolu 
idi. 

Önümüzden sıra ura giden e kle
rin damarı tutunca pek ağır gidiyor
lar: biz de o yUzden geciktikçe geciki
yorduk. 

Gittikçe virajlar daralıyor, UliUtum· 

lnr derinleşiyordu. Böylece 10,000 ayak 
kadar ylikseldik. 

Nihayet Addi Kuel'e vardık. Beni 
silahlı siyah aSkerler, karargaha kadar 
götürdtılcr. Orada siyah gömlekli üç 
italyan gend benimle görUşttıter, ıor· 
dum: 

- Çoktan beri burada mrtırnız r 
- Uç aydanb~ri. 
- Memnun musunuz? 
Gözlerinde tUhaf bir parıltı oldu. 

Birisi dedi ki: 

- Bizim hayatımız, kendimizin de
ğildir. Biz ordudan bir parçayız. Ne 
zaman B. Musolini bir emir verecek 
olursa biz her şey.i bırakır, o emri yeri
ne getiririz. 

Yurdumuzun asığJan bfzfm 6zel • 
sığlarımızdan daha büyük ve üstilndür. 

Bunra gelirken ertiklertmizi bırak· 
tık; yönettiğimiz değirmenleri kapattık. 

Fakat Duçe'nin ditediğ.i her şey bi
zim de dileklerimizdir. 

Bu genclerl tuhaf bir ilgi ile din
ledim. Bana başka lbir asırların fonatilt 
insanlarını dinleyormuşum gibi geldi. 

Kollan göğsü n~erine kavuşturul

muş, kalbleri hızlı hızlı atmakta olan 
bu adamlar. bir serüvene atılıp yeni bir 
Ull-e ::çmı:.k için Roma'dan gelecek buy
ruğu bekliyorlardı. 

lçlerinden bir tanesi "harb,, keli
mesini kullanmak cesaretini gösterdi. 

Sordum: 

- Bu itin çabuk gelip çatacapr 
sanıyor musunuz? 

Gülümsediler. Gözlerini &&k yOzt\
ne diktiler. Dediler ki: 

- Biz, şimdi allahın takdir ettiği 

bir mayna süresi geçirmckt'eyla. Şimdi 
yağmurlu bir mevsimdir: bu mevsimde 
hiç bir soy yapılamaz. 

- Fakat bu iş korkunç ve gilÇ'. bir 
girgi olmıyacak mı? 

- Yeter kadar askerle her ey im
kan içine girer. Musolini bize parlak 
ve erefli bir gelecek vadetmiştir. Onıl 
baP:lı olan bitler ise ülkümüze var;nalr 
yolunda her tüı1ii öz,•eriyi gösteririz. 

tSonu var} 

( 

Ya ancı· gazetelerde okuduklarımız 
~- - -- ~ 

Büyük dt~vletler arsıulusal pazarlar ·avaşında 

" ... Japonya1 Almanya ve ltalya, dış tecimlcrinin gelişemediğindcn ve pazarlarını kay
betmekte olmalarından sızlanarak dünyanın yeniden yapla!iılmasmı istiyorlar ... ,, 

Çünkü, büyük harbten önceki durum, hele ekonomik buhrandan sonra, baştan aşağı de
ğişmiştir. Aşağıdaki yazı, bu durumun ne olduğunu, türlü ulusların dış pazarları ele ge
çirmek için yaptıkları önürdeşliği anlatmaktadır: 

Yazan: Colombia üniversitesi 
sıyasal ilimler akademisi üyelerin· 
den sovyet ekonomisti Dr. M. 
Spectator. 

Dünyanın yeniden paylaşılması aıc
ı;ele&i hi5 bir zaman bugünkü kadar cid
diğ bir şekil almamıştır. Almanyanın 

tecimi 1900 ile 1913 yılları arasında iki 
kat artmış olmasına rağmen bu mesele
yi ilk defa olarak genel savaştan öne'" 
ortaya atan gene Almanya olmuştur. 

Bugün büsbütün başka bir görey kar
şısındayız: Japonya ve uzak şarktaki 

japon kınavı; Avrupada Almanya; ve 
Afrikada da İtalya. Bu devletlerin her 
üçi.ı de, dış tecimlerinin gclişcmediğin. 
den ve pazarlarım kaybetmekte olduk
larından sızlanarak dünyanın yeniden 
paylaşılma mı istiyorlar 

1929 da Almanyanın ~ıkatı, endus
triel üretiminin toptan kıymetinin yüz· 
de 37 sini, ve 1931 de ise yüzde 40 ını 
buluyordu. Halbuki bu miktar 1934 yı· 
lında yiizde 13 e düşmüştür. Britanya 
endüstrisi 1934 de, 1928 e göre yüzde 
4.7 nisbetinde daha fazla üretimde bu
lunmuş, halbuki 1928 de yaptığı çıka
tm ancak yüzde 69 unu gönderebilmiş
tir. Hele ingi1iz lirasının eski altın kıy
meti üzerinden hesablanacalı: olursa bu 
miktar 1928 deki çıkatın ancak üçte bi· 
rini tutar. Fransanın endüstrisi 1928 
deki derecesinin yüzde 78 ine bdar 
yükselmiş ise de dış tecimi 1932 den· 
beri ancak 1928 deki derecesinin yilzde 
57 sini tutabilmektedir. 

1935 yılının ilk üç ayındaki dünya 
tecim hareketini gözden geçirecek olur· 
sak görürfuı ki bu hareket 1929 da aynı 
aylar içindeki hareketin ancak üçte bi· 
rini buluyor; halbu ki bpıtali&t mem· 
leketlcrde üretim, tarım ve maden en
düstrileri de beraber olm k üzere kriz
den evelki dereceye hemen hemen ye
tişmış vaziyettedir. 

Onun i~in bu ölçüler pazarı bulun
ınıyan üretimin günden güne artmakta 
olduğunu gösteriyor. Bu hareketle be
raber yUrüycn iki usul daha vardrr kl 
bunlardan biri parayı dUşUrmck, (ki 
bundan gaye malların fiatını dUşUrmek 
suretiyle önürdeşe üstün gelmek gayre
tidir) diğeri de mallarını düşük fiat· 
Iarla çıkann ~ecimerlerc ISztl pirimler 
vermektir. Mesela Almanya, mallarını 
düşük fiatlırla satan çıkatçılara veril
mek üıere bir milyar mark ayırmıştır. 
Bundtuı başka her memleket kendi i~ 

panrını, yalnız yüksek tarifelerle de· 
ğil, aynı zamanda ecnebi mallarının be
delini altın para ile ödemeği yasak e
den ithalat kanunlariyle ve bazı malla
rın ithalatını kontenjana tabi tutmak 
suretiyle korumaktadır. 

Başlrca memleketler arasında diln· 
ya tcciminin nasıl paylaşl'ldığını göstc· 
ren a~ğıdaki tablo pazar savaşındaki 
ba~arılarla bozgunlan kolayca gösteri
yor: 

YÜZDE HESABİYLE DONYA 
ÇJKATI 

1929 

Birlctik Amerika 15.6 
Britanya 10.7 
Almanya 9.7 
Fransa '5.9 
Jaopnya 2.9 
İtalya 2.4 
Altı memleket için 
yekQn 4~2 

Diğer altı endlistn mem
leketi (Belçika, Holanda, 
İsviçre, Avusturya, la-

1932 1934 
12.2 ıı.o 

9.9 !O.~ 

J0.6 8.6 
6.0 6.1 
2.8 3.3 
2.8 2.3 

44.3 41.8 

v~. Çekoslovakya) 10.3 10.8 11.4 

Avrupadakf ziraat ıtnem· 
leketleri 6.~ ~.4 6.'1 
Diğer ziraat mem
leketleri !4.2 36.2 3!.? 

Avrupa dışındaki tarım memleketle
ri irı.inlerlni maliyet fiatlanndan dahtı 
asağıya satmak suretiyle dünya çıkıt 

tında durumlarını daha İ.fİ bir tekle 
sokmuşlardır Bu işte etkisi olan h\r 
husua da .neı amaçlar tçin gerelCen 
hammadckler i.htıyacınrn günden güne 
~rtmlŞ Olma"'ldır. j 

Endüstrici memleketler arasında Ja· 
ponyanrn epi ilerlediği görülüyor. Bri· 
t;\nya ancak krizden önceki derecesini 
bulabilmiştir. Amerikan ve alman çıka· 
tr da birdenbire düşmüştür. Almanyanm 
Avrupa kuzay Amerika pazarlarından 
baskı ile çıkarılmasına çalı ılıyor. Al

manyanın Avrupa memleketlerlne yap· 
tığı çıkat da ayn şekilde düpnektedir. 
(Bu çkat 1932 de bUtün alman çıkat ye. 
lrt\nunun yüzde 81.S ini tutarken 1934 

de bu miktar yih:de ?7.8 e düşmüştUr.) 
1932 de Almanyanm Avrupaya çıkatı 

4,646 milyon mark iken 1934 de 3,188 
milyon marka inmiştir. Britanyanın Av
rupa memleketlerine çıkatı da 1932 de 
ki yüzde 41.9 dcrecsinden 1934 de yiızde 
38.7 ye dı.işınilştUr. Amerika için de du· 
rum aynıdır. 

Japonya ile balyaya gelince durum 
bunun tam tersinedir. Mesela 1929 da 
çıkat tutarının ancak yüzde yedisini 
ve 1932 de ancak yüzde 9.5 ini Attupa· 
ya yapan Jllponya 1934 de bu dereceyi 
yOzde 10.5 e çıkarabllmi~tir. 

Asıl savaş sahnesini Asya pazarları 
teşkil ediyor. Britanyanın 1932-34 yıl
larında Asyaya çıkatı 40 milyon altın 
dolar ve 'Birleşik Amerlkanm ise 47 
milyon altm dolar eksilmesine karşı 

Japonyanın Asyadaki tecimi krizden 
5nceki zamanlara göre çok daha önem
li bir dereceyi bulmuştur. Japonya bu· 
gf n çıkat tutannın yUzde 53.8 ini As

yayo yapmaktadır. Bu çık11tın çoğu ta· 
biiğ Mançurya'ya yap!lmaktadır. Buna 
Hıwe olarak ingiliz Hindistanına ve 
Hollanda Hdinstanına y~tığı çıkat da 
"·tmııt1r. (Japonya 1932 de İngiliz Hin 
'1istrnına 192.S milyon (yen) lik çıkıt 
vaparken 1934 de ıbu miktar 238.2 mil· 
yon (yen) i bulmuştur. Hollanda Hin· 
distanına ':.a 1932 de yaptığı çıkat 100 
milyon (yen) iken 1934 de bu miktar 
ıss milvon (yen) f bulmuştur. 

Asya memleketleriyle tecim, Brltan
yanın \le Birleşik Amerikanın genel te
cimince önemli bir parçadrr. Ç11ı:atın 

hakikiğ kıymeti bakımından Birleşik 

l.mcıika 1934 yılı içinde Asya mcmle· 

ketle1ine gerek Britanyadan ve ıerek· 
ıe japonya'dan daha fazla çıkat yapmıı
tır. Amerikanın Asyaya çıkatı 234 mil· 
yon dolar, Britanyanın 214 milyon do· 
tar ve Japonyanm da !00 milyon dolar 
tutMal<tadır. Bu ç11tat1n Amel'ika ~ 
Britanya için ıenel yektina göre nisbtf 
dereef'si bemen hemen ;aynıdır; yani A 
merika tçin yüzde 18.7 ve Britanya için 
yüzde 18 dir. 

1935 yılının ilk Uç ayı ıçinde Çin'in 
Japonyadan }'aptığı giritin 6.6 milyon 
Meksika doları kadar artması ve Birle
şik Amerikadan yaptığ1 giritin 51 mit· 
yon ve Britanyadan yaptığı giritin 0.7 
milyon Meksika doları kadar azalması 
üzerine dunım baştan aşağı değişti. 

Almanya A~a paıarlarına karşı 

bağlılığını sıkı sıkı tutmaktadır. Al
manyanın 1935 yılının ilk üç ayı 

içinde Asyaya yaptığı çıkat 1934 yılı
nın aynı aylarına göre yüzde 16 nisbe
tinde yükselmiştir. A lmanyanın Çin'e 
yaptığı çıkıt 2.5 milyon Meksika dola
rı kadar artmıştır. 

Afrika pazarlarında ilgisi olan tı.şh
ca memleketler Fransa, İngiltere ve 1-
talyadır. Fransanın Afrikayı çıkatı r· 
nel çıkat tutarının yüzde 28 ini tutar. 
Br.itanyanm Afrikaya çıkatı yür.de 14.2 
ye yükselmiş 'Ve İtalyanın ise 193Z de 
yür:de 8.4 çıkat nisbeti 1934 de yüzdt 
9.4 n bu1muıtur. 

Afrikanın japon malları için pazar 
balmnmdan 6nemi son zamanlarda çok 
artmı,trr. Japonyanm Afrikaya çı1tat1 
ıgzg dairi yibde 2.8 nisbetinden 1934 d,. 
yüzde 8.4 e baaT yüksetmiştir. 19!4 Y'· 
h içinde İttt!yanm Afrikaya 25 milyotı 
dolarhlr çılıatma karşı aynı yıl içinde 
Japonyanın Afrikaya çıkatı 32.S mUyo., 
dolan bulmuştur. 

Mısırın genel giriti 1934 yılının ilk 
ftç ayında yüzde 77 nisbetindc bir yük 
eliş göstermekle beraber Japoayadaıı 
yaptı~ı girit yG.ıde 32 bir vük!"lis g3~ 

ıtrmiştir. Mmra yapılan girit itinclt 
Japonya lngiltereden aonra en bafta 
gelen memlekettir ve büyük bir hızl• 
ingiliz çıkatına yetif1DCk üzeredir. Ja
ponyanm 1935 yılının ilk iç ayı içfft41e 
Mısırı yaptığı çıkat ingilia çıkatUUD 
yilzde 6S ini tutmaktadır; halbuki tt34 
yıhnda Japonya Mrııra ancak lngilte· 
renin yiizde 50 si rıiabetinde çıkıt .,.
pabilmiıti. 

Fasa yaprlan çıkatta da japonyt 
Fransa'dan sonra en ilerde bulunan bir 

memlekettir. Bu iştt de Japonya fn· 
giltere ile İtalyayı geride brrakrnrşttr. 

Güney Amerikası da birçok ınemle· 
ketlerin harb alanıdır. Bu kıtada Bir
leşik Amerika ile Brltanya en önemU 

rolleri oynamaktadır. Japonyanın gü· 
ney Amcrikasına çrkatı bugün için heı 
ne kadar nisbeten az ise de büyük bir 

sürat ve tehlike ile artmaktadır. Japon· 
yanın güney Amerikasrna çıkatı 1931. 
de 4.8 mi1yon dolar iken 1934 de 1& mil
yonu bulmuştur. 

Bu pazarlarda japon onurde ligi çı
kat fiatları üzerinde önemli etkiler yap 
mış ve Amerikan ve ingiliz çıkatçrlarr· 
nı, japon mallarının ucuz fiatlarına gö· 

re !iat saptamak zorunda hıra kmıştır 

Japonya. parasını yüzde 64.4 nisbctinde 

dü ürdü ve buna mukabil çıkat malla

nndaki fiatları 1928 e göre ancak yüı

~ 26 indirdi: halbuki amerikan fiatları 

1928 e göre ylizde 43 ve ingıliz fiatlarf 
da yüzde 48.5 derce sin inmi tir 

Japon önürdeşli i en çok dokuma 

pazarlarında göze çarpı or. Pamuklu 

dokuma ve ipekli ma11ar çıkatında ja· 
ponya ba ka memleketleri çok gctide 
bırakmaktadır. Aşağ daki blo pamı k
lu ve yapma ipekli dokum ların 1934 
yılı içindeki çıkatın mil> o.-ı yarda ınu 
rabbaı olarak göstermektedir· 

Pamuklu Yapma ipekterı 
dokumalar >'apılmış 

mallar 

Japonya 2,571 347 
Britanya 1,995 33 
Almanya 69 17 
Birlefik Amerika 

(il ay) .. 227 ! 
Fransa 346 42 
İtalya 226 33 
İsviçre 28 4 

Holanda 90 1 

Çekoslovakva 62 

Japonynnın dokuma çıhtı burün 
büt\ln dünya pamuklu dokuma çıkatı· 
nın yU~de 45 ini ve yapma ipeltli ku· 
maş ~ıkatm1n da yüzde 69 unu testil 
etmektedir. Krizden evci bu dtrecclt>J• 
aynı sıra ile yüzde 16 ve yUzde 14 ker· 
tclerinde idi. 

Japon dokuma malları 1ngilterenin. 
Almanyanın ve bnşka mcmleketlerin'kl· 
Jerle kıyaslanamryacak kadar asağı i~ 
de, çok du ük olan fiatlarla sömürge .e 
yahut ylTı sömürge olan memleketler
de bu mallarm •Ürümünü uğlıyot: 
cünkü bu gibi memleketlerin satrnal
ma kapasiteleri esasen aşağı bir düze1 
dedir. Kapitalist memleketlerde doku
ma endüstrisinin çektiği zorlukların 

başlıca sebebi japon önürdeştiğidir. A1 
nı zamanda hiç şüphe yoktur ki sıyasal 
ufku tehlikeli bulutlarla karartan et· 
ketlerin de en önemlisi Japonyanın bU 
ve baska alanlardaki yıkıcı 8nürdeşl1Jf· 
dir. 

Moseow Daily Nenes, ıa.'1.9~ 

Nafıa fen mektebi d 
zunlan birliği başkaJ1lı 
ğından: 

Esas nizamnamemiKin (26 ve 28) 111" 
ci maddeleri mucibince yılhk kurulta· 
}'JDnz 4 ağustos 935 puar günü saat ı4 
de Ankara Şarbaylığı salonunda y,apıts-

b" zat cağından üye arka--tasJanmızın ız 
1 

veya vekil tayin ederek iştıralı ctzneter 
ilan olunur. 



.t AtiUSTOS 1935 PERŞEMBE 

El~mıomi bahisleri 

İtalyan - Habeş anlaş
mazlığının ekonomik 
bakımdan görünüşü 

Or. O HAN CONKER 
Çıırpışmalan artık bır gun meselesi. 

ol İtalya ile Habeşistan nrasındakı 
anlaşmazlığın ~hca sebebi biç şüphe 
-,aktlll' kı kılyanm do u Afdkasmda 

ftdisme ycnı bir ckon"Otll'k çah 
olanı aramasıdır. 

310.000 Km2 Ilk d.ır bir yarım ada 
il bfrka y~ ıık.ışın olan İtalyanın 
·.u.ııı>w• ..... ü nüf 43.000.000 dır cı: 
yıl da en aşağı 800.000 artmaktadır. Son 
istatistiklere göre 1taly ' m2 ye or· 
ta1ama 130 kişilik bir nüfus sıklığı diış· 

Tttedir. İtat topıralrları kadar 
oi ınsanı yaşatacak kadar rengin o1· 

madığ dan her yıl yuz binlerce ital
yruı dışarıya göç etmektedir. Genel sa
vaştan önce bu göç.menlerin sayısı yıl· 
d:ı 800-900 bine kadar çıkmışıken faşist 
ıhiikümetinin ülkede büyük lhayındtrlık 
Jşlerine girişmesi (meselii: Pontin ba· 
taklıklarının kurutulması, otostratlar 

pılma 1. urak yerlerde orman yetiş· 
tirilmesi gibi) v .göçm nWin önüne 

eçmck için alın:m tedbirlerle bunlar n 
yısı şimdi 300--400 bine i i n~ 

yor. 
Böyl nnck ıçin 

;talya somfirg lmakta çok geç 
u:ı tır. Tabiiğ burada ilk önce italyan 
tidığinin ancak 1870 de sağlanabilmiş 
olması ve ondan sonra geçen yıllarda 

bu genç devletin dışarda aktif bir 
plitika yap cak kadar gilçlil olmadığı· 

lıatırlaınak gercktil'. ltal:ya yalnu 
geçen yiız yılın sonlanna doğru Doğu 
A:fnbsmda amali ve Eritre gibi dar 
iki ak ri 'ni ele geçirebilmiş e 
faka nlar iklim bakmnndan avrupa· 
lılann y .. amasına elverişli çıkmamı(i· 
tır. Netekim Somali ve Eritre'de bu· 
güne kadl?l" yerleşmiş olan itaJyanJarm 
sayısı 5000 ni gecmez;. 19Il de bizden 

Tra ve Oniki ile birli • 
te bue:ün İtalyanın sömürgeleri 2.D00.000 
Km2 2.2 mı'1yon niıftı ludur. 

Şurası dikk.ıte değerair ki İtalya· 
nın bugun uzerinde hiç olmazsa bir 
~anda kurarak yönetimi altına almak 
istedi i H e istanın, avrupnhların ko-
1-a;, ca y 'lecekleri bir ikliır..i v • 

d•r Bundan ba ka füıbeşistanm italyan 
somalisi ile Eritre arasında bulunusu 
da italytnların gözünü buraya çekmeğe 
seb b olmuştur. 
Diğer taraftan Habeşistanda 1.120.000 

Km2 lik geni bir alı:ında ancalt 10 mil· 
yonluk bir nüfusun bulunuşu da ital· 

ar tara:fııı buraya yerle mek 
hu i istekleri için güçlü bir 
)elg obuak ileriye sürülmektedir. 

İtalya'yı Habeşistana karp getiren 
~'konomik ıora lardan ba ka psikolojik 
ı~; b daha vardır: 

l - 1896 da Habeşlere Aduada ye· 
il · olmaları; İtalya §İmdi aynı yer· 

ae başarılı bir savaş yaparak o eski ye· 
nilmcnin onursuzluğunu silmek isti· 

2 - Venay andla maıunda alman 
sömürgeleri ve osmanh imparatorluğu· 

n birçok kısımlan f ngilter , Fransa 
japocıyaya verildiği halde İtalya 

bunlardan hiç bir şey alamamıştı. İtal
ya bugün H istan ~ze~inde hi~ o:
mazsa fransızların Sunye de ve ıngı· 
l!derin Irak'ta kurduklarr mandaya 
!benzer bir durum elde ederek Versay
da yapılan hak ıt.lrğı düzeltmek ama· 

cındadır. 

Henuz v a gm tl eliği halde 
ibunun kötiı etkileri ekonomik alandıı 
iıissolunm - a ba lamı tır. İtalyanın sli

b" "k ı-ın el gereçleri için dışardan uyu Y g • 

farla ham madde ve buğday satm al· 
··mfic paralan ortad.an aldı· 

ması, ve gu Y 

rnnk tedavuldeki kağıt para yığınını 
artırması Hreti daha şimdiden bir~ç 
pavan duşunnü tür. lulya'nm yapttgı 

cılJ~ardan dolayı Mııcaristand. et fıat· 
lan % ıs, buğday ve bze f ıatlan % 
21>. y k imiştir. Doğu Afrikası harca· 

k J • ·ı ıyan hll'-farını karşılayabilme ~n 1 a 
ktlmeti l milyar liretlik bir ödünç yap· 
mı§tll'. Bu suretle g el borç 105.38 

milyar lirete çıkmt trr. 
Beri taraftan Habe ıstanın da dı· 

ta.nnı ödemek §ardan aldıgı iiavaş araç • 
için Loodra piya sın an ~ ınılyon 
tıtediagliJı bir ödünç ko~a~g~ ~al~ 1 
ması ''para vapn inlrıdırn so.z.uoun 

h~beşlilerce de bilindigini ~ten:ıo~ 
Bu iki 11Jusu böylece •ar.iP llÜrii • 

Jrmc.kte olan anla maztık şayet son 

•• 
p ştgeliyor 

Ankarada üç maç 
yapılacaktır 

E eke de yazd:.lğımız gibi Ma~ 
car profesiyonellerinden Üpe t 
futbol takımmm Ankaraya gel
mesi artık bir gün işi olmuştur. 
Macarlardan alman bir telgrafa 
gore bugün yahud yamı yola ç • 
kacaklarclır. Orta Avnıpada ma
car futbolu özel biı s· temi olan 
memlekettir. Gelen takım da en 
ileride bir kulüp olduğundan An
kara futbolcularına birçok yeni 
şeyler öğretebilecek durumdadır. 
Bugün orta Avrupa ve hatta Bal· 
kanlarda profesyonelliği kabul e
den memleketler değerli futbol
culannı Macaristandan almakta· 
dırlar. Mc:ıcar profesyönel takım
ları en usta futbolculan bir araya 
toplıyan bir okul gibidir. Evelce 
Türkiyeye gelen, Fenerbahçe ve 
Galatasarayla ayn ayrı ve karma 
taknnlarile 3 oyun yapan ve üçün
de de kazanan Ü peşt takımı 
macar 1ikinin en ba mda bulun
duğundan teknik ve takti~ i yö
nünden diğer profesiyönel 
takımlardan aşağı değildir ve bir 
sok noktalarda da onlardan ileri
dedir. Macar ulusal futbol takı
mının ü~ dört üyesini yetiştiren 
bu kulüp şampiyonluğu uzun yıl
lar üstünde tutmuştur. 

Macarlar Tiırkiyede beş maç 
yapacaklardır. Bu maçların üçii 
Ankarada olacaktır. Diğer iki oyu· 
nu İstanb 1 ve Es işehirde yap
maları umulabilir. Bu takımı bu
raya, on günlerde birlikte çalış· 
uklarını gÖ1'düğlimüz, Ankara gü
cü, Altmordu, Cankaya, Gençler 
birliği kulüplerimi?. getirmekte
dir ter. Birlik her vakit kuvvettir. 
Omm için bu kulüplerimizin be
raber çalısmaclan aynlmamalarım 
Ankara sporu için çok faydalı ve 

önemli görürüz. 
Öğrcndighnize göre Opeşt 

maçlarından .biri Ankara karma ta
kımı ile olacaktır. Diğer iki oynn 
da kulüplerimiz adına olacak fa. 
kat takımlar kuvvetlendirilecek
tir. Macların gunleri ve kam\a ta
kım hakkındaki düşündüklerimizi 
gcleceY sayılarda yazacak ve da
ha çok haber vereceğiz. 

~------·-...... -------
Arsıulusal hava anlaşma
sına girmemiz hakkında 

öğren ek 
Hava ballan haklan ki anı • 

ulusal sıhhi anla maya girmemiz 
hakkında i kanu gereğince h -

gemilerinde yapılacak sıhhi 

iıler hakkrndakı öğrenek sağlılt 

ve s6syal yardım akanlığınca 

hazırlanmı§tır. Bugünden ba I ya
rak yürürlüğe girecek bu öğrenek 
hukümleri meml eti ize yaban . 
cı memleketlerden gelen veya. gi • 
den hava gemilerine yeritilecektir. 
Memleketimizin bir yerinden di • 
ğer bir yerine i leyen hava gemile 
ri hakkında hiç bir sıhhi muamel 
yeritilmiyecektir. Anlaşma hü . 
kümleri içine giren hava gemileri 
hakkında gerekli muameleleri ysp. 
mak üzere şimdilik Ye~ilkö:r ile 
Büyükdere Ye Ankara uçak alanı 
anlaımada gösterilen izinli usak 
karargahı ödevini görecektir. 

;az 

~kikada barış yolu ile ltalledilmezse. 

insan kayıpları bertaraf, ekonomik 

durwnlannda ş göstttmi§ olan sar· 

&ıntıJatm her iki tar fta da korkunç 
ir kil al ca ı kesindir. Artık aura. 

iyice anla ılmahdır iti atta ae 1 
iısdin gelen m r yai ıı his bil a1· 
cfn "utamaz 

ULUS 

Aydında sıhat işleri V' 

türlü çalışmalar 
Aydın, - İlimizin 934 yılı saglık ve 

soysal durumunu bıldıriyorum. 
Bır yılda 165 veremh gorülmuş 77 sı 

olmuş 88 ı kurtulmuştur. 159 kızamık 
görülmüş 140 1 eyi olmuş 19 u ölmuştıır. 
Diğer ari hastalıklardan 41 musab go· 
rülmüş 24 u kurtulmuş 17 si ölmüştür. 

Bir yılda 46 ev, bir genel yer ve 2824 
p:ırça eşya temizlenmiştir. 

Bir yılda 26272 çiçek, 4458 tifo, 1600 
menongok ve 390 dizanteri aşısı ya,nt{. 
mıştır. 

Bir yılda 1798 kız 1966 erkek olmak 
Ü% re 3'164 çocuk doğmut 2494 evlen
me 103 bo anma vakası olmuş, 12 ölü 
do um, 3 6 bit y ma: kadar, 470, 1-4 
yqlan, 155 5-4 ya tan, 189, 15.24 ya 
lan, 235, 25-34 yaşları, 151, 35-44 yaş· 
lan, 190, 45-51 ya lan, 204, 55 yaşları 
409 da 65 ya ından yukarı ki hep i 2389 
ölüm kaydcdilmi tir. 

Geçen yıldan frengi mücadelesine ya· 
zıh 244 erkek 357 kadına ilaveten bu 
yıl 122 erkek 186 kadın daha yazılmış 
bu 909 frengiliden 35 şinin tedavisi bi
tirilmiş, 14 ü ölmü 70 i bölge dı~a 

çıkmış 469 kadın 321 erkek tedavi edil· 
mekte bulunmuştur. 

Sıtma savaşı çevresi dışında kalan 
kbyterde 726 sıtm b görülerek S734 ki
nin dağıtılmıştır. 

Bir yılda 588 döğme, 191 yaralama, 
83 öldürme ve ı 25 ahıak;ı. karşı vaka 
olmuştur. 

Süt çocuğu bakını evine: bir ya§ına 
kadar 812, 1--6 y larında 1004 v daha 
yukarı ya!ta 201 çocuk gelerek muaye
ne olmu~fardır. 

Özel klinikte bir yılda 74 hasta yat· 
mıştır. 

LOZAN GUNO 
Lozan gunU dolaymyJe Aydında dun 

uray, parti ve Halkevi kurağları gün
düz bayr<t.darla donatıldı, gece elekt 
riklerlc ışıklandı. 
Akşam Halkevi taraçasında bir top-

1 ntı yapıldı. İlbay ve komutan da bu
lundular. Bu toplantıyı Halkevi ba kan 
v kili doktor Nafız Yazgan açtı. Halk
evı bandosu erkinlik marşını ve andı 
ç~ldı. 

Halkcvi yonkurulundan B. Hulu'!i 
Aksudo •an Lozan hakkında önemli bir 
söylev verdi. Ondan sonra köycüler ko
rr. tesınden B. Vasfı Bilge de hava teh
hkesi hakkında bir soylev sö ledi ve 
flalkevinin beyannameleri dağıtıldı. 

Söylevlerden sonra bando bir kon· 
ı verdi Garb mu iki&indc:n parçala 

çalındı. 

HAVA KURUMUNA YARDIM: 
Karapınar · kamonumuz; yeni kuru· 

r n hawa kurumu 5neınli ve verimli ÇI· 

lışmalarına başlamıştır. Bugüne kadar 
42 daimi Uyc yazılmış bıınlar 840 lirli 
teahhUt etmişlerdir. 7 köyden yazılan 
131 yardımcı Uye de 1104 lira teahhUt 
etmişlerdir. Kamunumnzun di er 18 
J.:öyünde daimi ve yardımcı üye yazıl· 
masma devam edilmektedir 

SPOR 
Koçarlı kamumıızda bava tehlikesi

ni bi~n e yardım ı üye y ma aşi ö
nemle yüri.ımcktedir. Bugün kadar 6Sn 
lira para ve ürünlerden de % 1 tcahhüt 
cc'Jmiştir. Bu paranın yarısı Aydın 
hava kurumuna yatırılmıs kalanı da ya
tınlmak fizeredir. 

A drn . Ege grup futbol binncilfkle· 
ri y n lara ağustos yı içinde Aydın· 
spor alanında yapılacağı futbol fede. 
rasyonundan mıntaka futbol kurumu 

anlı ına bildirilmiştir. 

Aydın mıntakası ve futbol heyeti bu 
arada m tak birinci · olan Aydın ku· 
llibü haırrhğa ve çalışmalara devam et· 
mektcdir 

~------·-.._----~ 

Orman çiftliğinde 
yangın 

Dün 14,50 de Orman Çiftliğin 
de duraktan lokantaya giden cad 
de ite bira fabrikası arasında yer· 
li tavuklara ayrılan ufak bir kü 
mes tutupıuı ve itfaiye yetişerek 
söndürrn·· tür. İçindeki birkaç ta· 
vuğun yanma ından başka zarar 
yoktur. 

Dün 24 a t i · d polis laJ'a -
hadan rhangi bir hadise ka d-. 
dtlmemistir. 

• a -n . illl.elertle 

· ı 'Jor e 11<~ ııı ~, n 
l l;i yıl ~ mıuwlu lmza1, ı:;üm.>) 

pro • 
rama gore iki yıl sonunda kuzay İran 
ile güney ar miryoliylc biribirine 
bağlanacaktır. 

Bu hattın ınuhtt1if fu.smılannda ya
pıcılık baılnmıştır ki bunların en ileri 
gclenlnindcn biri de Ttıhran'c!an bq
lamaktadıL 

Buralarda topraıkların fazla ınll· 

ği yüzünden bir takrm koprüler kur

mak, tüneller açmak yükllmU. baş gös· 

termektcdir. lttıtaat gazetesinin yazdı-

' 'r yazıya !{bre bütiln tıu işler çok 

1lcr 1:: •'C gelişme yolun dcgct· 
1 bir kınav rö teren ban•da şehirlerin 
gUzeJleştlri de biiyiik bir ozen 
ve önem •eriliyor. Yukarda gördU ~ 

B·ı)tiyo.., af 
ARLIK 

1 ağuıtoı tarihli 50 met ayısı her 
zamanki gibi çok olgun ve kıymetli im· 

.zalar ıyan yazılarla çıkmı.ştu. Ya

şar Nabi: (Adam için jş değil, ı~ ıçin 

edam). Hıfzurrahman Raşid (bizde or

ta agrctimin verımi ve çalışma yolu), 

Abdulhak Şinasi (Rumen Kokteyli). 

Sabahettin Ali (bir felsefe kitabı), Ce

mil Sena (fikir kırıntıları), Samed A 

ğaoğlu (npartıman · hikaye), Said Fa 

ik (thtiyar talebe), yunancadan tcrcU 

me edılen bir hikaye (keman), Vedad 

Nedimin piyesı (Kor) iın üçüncü tefri· 

kasr ve çok güzel şiirler: Sabri Esad. 

Ahmed Kudsi, Şevket Hıfzı, Cahid Sıd 

kı, Yakub Sabrı Fazıl Husnü ve R . 

şad Cemal. H r bpkımdan gıizel ve bl 

anlı olan bu dergiyı okurlarımıza .... , 

ııye deriz Tanesi 15 kuı uştur 

l l ' IU1 

Partimiz tarafından çıkarılan v~ 

bütun köylere dağıtılan bu çok değerli 
ve büyük hizmetleı gören köylü gaze 

t &inin 15 temmuz tarihli 41 inci sayı , 
da çıkmıştır Gitgide daha güzelle o 

ve foydal an YURD'un bu s yısınd 
dcmiryolları ve devlet fabrikaları i ı 

açık bir di11e ve kıs a nl ttlmakta 
üre çilcnmizin on ık rı a 

lar an tılmakta, sıtma hakkın • 
lröyJüyc 15zımg len bilgiler konın 

m DSufleıri gö teril!lll'lrt"" son on be• 

fenniv ç k dliz tt Oe 

,. ediyor. 

Bu hattın çti&i i;i t rafı 

ço Uz. 1 orevlerlr ıwıtt-runlş bulnu· 
m :tadır. 

Son 
bır takım giSte-tÇilcr 

rde ellikt 
du unu söyle · lttdir 

lmış oları 

ı ırnemlekct· 

az yer bulun 

Kuzay hattının 151,500 ıncı kılom t 

lıSJ,685 inci kilom tr arasmıia 

bUyuk bir 
ı ile açılmı ır. 

Aym hat tizennd z l bir demir· 
yolu kôprüsi.ı de yapılmıştır. 

n z. r im. Tahrantda ycnı ~umış ~ 

1 pzclk tinnit o 11'1hammfdi-
yc meydanıdır. 

günun en önemh b."ldiselcrinden başka 
~ı. tUrkçc kelimeler c1c bir aıada ve 
toplu olarak YcriJmektedir. YURD, 
kendisi ıçin çizilmı olan hedefe tnm 
bir uygunlukla olunda ücrlonıtktcdir. 

E t ADA. l 
ı anci ytsı çıkını r. lçindekilen 

İsmail Hakkı. Tı.irkiyede Ulusal bir ti· 
Y• tro var mıdır? Kısa tetkik ve tenkid· 
ler. U anan çamlıcalar. 1. H. ÖIUm çe-

1 ilebilır mi? Andr~ Gide'in söylevi. 
Cami. ıy sa cunu. Kültur tetkik ve 
tfnkıdleri l ail Hakkı, gençlik içın 

yuk tehlikeler V hdet Gültekin, ki· 
tab kaplan. Kutu kapakları. lffet Ö· 
mer, Senıha Sarc'ye bir tezim İsmail 

Hakkı. lçtim:ı'y ıt Nurettin. Allah ne
dir? Dunya aberleri ve k'tab tenkıd· 

lcri. 10 kur 

Değerli bir kitab 
Çocuk Esır eme kurumu genci mer· 

kezı : yeni doğan çocuklann bir yaşına 

g lincey k dar nasıl b lulacağını öğ· 
reten "Annelere ô üt., Un 1 inci sayısı

nı bastrnnı t r O ln.ci &ayı öğütler 12 

ltane birer aylık küçu vıırılardır.) 
A rıca çocukların n;: sıl besi nece

ğini ve mam Jarının nıısıl hazırlanaca· 

• nı 6 ret n "Annelere o~üt,, Un 2 inci 



Ankara belediye reisliği ilanları 

iLAN 
CEZALANDIRILAN ESNAF 

Atpuaruıda psoscu Ali UlYi, Anafartalar caddelinde merbs 
eobk S numaralı d1lkklnda psoscu Berko, teker ve hamıaı u ı•· 
·- çıbrcbklahndan befer, Sakarya mUallealade bopwk 881e,· 
...... ıblaftai karpamda 47 numaralı bakkal Hikmet IUld airb •t· 
tılmdan ~ Atpuarmda 27 ~ furua mu.teciri Niyui, ml
claful laulaalr caddesinde ıa numaralı furun mUıteciri ıamtl ha
mar elrmelr çıkardıklarındllll ylrmi19r Ura para c:esuiyle cenlaa· 
4'1rıl-.W-dır. {l•) 1-3252 

Devletl>emiryQlları ve L.manlan Umum 

Müdürlüiü ilinlan 
İLAN 

Muhammen bedelleri ile miltdar ve vaaıflan ve her gu
rup için icabeden muvakkat teminat paralan a,ağıda yuı
b Balast 15-8- 935 peqembe gtin6 saat 16 ,la kapah zarf u
auliyle ve 3 gurup 01trak ayn ayn bmir'de Ba.nabanede 
~evlet demiryollan İ/ inci ıfletme müfettifiliği biııasmda 
satm almacaktlr. 

Ba ip ıümek iatiyenlerin apğıda h• ıruv yam ıru· 
P.I t8fld1 edm lmnnlarm biularmda g8aterilen mikdar· 
brda muvakkat teD)mıtlan vermeleri ve kammaa tayın et· 
tltf v8likalarm ve kanunun 4 Unctl maddesi mucibince i
te sinml• mail kuunt buluamadığma dair beyanname 
ile prtnamel\İD 29 -ı:::'d..me uygu olarak her gurup 
fçiiı ayn ayn teklif .e l8nm •J'lli gün ıaat 15 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri l&ıancbr. 

Gruptan tefkil eden 1mmı1ann mikdar ve vasıflarma 
gBre muhammen bedelleri detiftifinden her gurupa aid 
teklif mektuplannda gurubu tefkil eden knmnl• içbi ayn 
ayn fiat verilmelidir, 

Bu mpta fula izahat almak iatiyenler 7 inci İfletme 
Yol Bqmüfettitlifine mUracaat edebilirler. 

İp girecekler prtnameyi yol Bapüfettişliğinden pa
l'UU alabilirler. (1951) 
Grup 'llikdan Muhammm 

No. Katre mS Bedeli 

1 8000 

z Afyon ( 4000 
Hattı (10000 

3 Bandır· (1500 
ma hattı (3500 

~= 

Lira 
10400 

3400 
13000 

1425 
3325 
2100 
5200 

iLAN 

Teminat Evsafı 
Mikdan 
Lira 
780 T~lama • kırma 

255 Ocak 
975 •• 

107 Toplama kırma 
250 

" .. 
158 Ocak 
390 

" 1--324(; 

Dk elmilımeai bdlulm111 olaa ve bedeli 58174 lira tah
min edilen illç ve tıb&I mal~ t& aiutos 1935 cuma &il· 
nll mt 15,30 da lrapalt sarf uau16 ile Ankarada idare bina· 
.-ta utm ı•ınacaktır. 

Ba lp alrmek iltlyenleriaı (4159) liralık maftkkat te
minat ile kanmıun tayin ettiii ve1ikalan kanunun 4 Undl 
maddesi mucibince ip sinml• kanuni manileri balunma
dılma dair beyanname ve teldifterini aynı gUn mt 14,30 a 
kadar komlıyon re;aıitiaıe venmleri limndır. 

Bu ite aft ...... ter 200 kanıt mukabilittde Ankara 
ve Haydarpaşa vezn~lerinde satılmaktadır. (1950) 1--3247 

•· diirlüğiinde • 
1 - ~f bedeli (5872) llra (M) karat Harita Genel Dlrektlr

lqtl erat pa~mıun ~ cllJteme, harici llft .. Alr lapatı açık 
eblltmeye lroamuttaı: 

2 - 8eraitl clnnek lltiyenler her gOn ve ebiltme,e glrecekle
da de ( 440) Ura ( 45) k..-ut muvakkat teminat malrbularile ve 2490 
•yılı bnunun 2 ve 3. clt maddelerinde yuılı veulkle ekalltme el· 
llfl olaa ı apatoa 935 .pMfelDbe sllnl mt ( 14) de Cebecide Harita 
a...a OU.ktk•llll ••:.alma komi9J011UM gelmeleri. (1786) 

l-3010 

Kum incir ve eyankökü 
nakil ücretlerinde enzilit 

D. D. Yollarından! 
15 a~tos 935 tarihinden ita'baren Aydm hattı dahil 

olmak üzere Devlet Demiryollan şebekesi üzerinde tap• 
nacak kuru incir ve naturellerden ton ve kilometre başı· 
na (5) ve hurda incirlerden (4) kurut ilcret almacaktır. 

Meyankökü nakliyatına mahsus D.D./101 numaralı ta· 
rife tadil ve Aydm hattına da tefmil edilniiıtir. 1 eylat 
935 tarihinden itibai'en meriyete girecek olan yeni ıarife
deki ücretler ton ve kilomette başına 1ıer mesafe ve isti· 
kamette (4) kuruştur. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmeat 
(1946) 1--3248 

dana arbayhğmdan: 
1 - HUkUmet konalı inUnden geçerek tqkaprilye varan yol 

parkeye çevrilecektir. Bu ifin yapılmaıı için (110,000) tane P.arlre 
tap kapah zarfla ilk müteahhidinin nam ve hesabına ebiltme,e 
konuJmuttur. 

2 - Bu taıın cfnli, Fen ı,ıeri MildUrlUfUndeld prtname1ia,le 
tamamiyle yasılmı1tıt. 

3 - Bir tqm tahmin edilen bedeli yedi buçuk kuruıtur. 
4 - Tafm modeli, Belediye fen itleri MildUrlUğUndedir. 
5 - Bu itin prtnameai ve mukavelename sureti bedelıls olarak 

fen itleri mUdllrtUtUnden ahnabltir. 
a - Ekllltme. 9-8-935 tarihine gelen cuma cUnO saat on beflıe 

Belediye daimi encümeninde yapılac:aktır. 
7 - Eksiltme kapalı sarfla :yapılacaktır. 
8 - Muvakkat teminat: (619) liradır. 

9 - Teklif mektupları en geç ~935 tarihine mU1adlf pe"9m
be gllnl uat on yedi buçuia kadar beledıye yazı işleri Mlldilrltllll· 
n verilecektir, (1853) 1-3105 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilaru 

afıa Vekaletinde : 
1 - Ebiltmeye konulmuf olan ı, (Elazizde Eluiz • Erzincan 

yolunda Fırat nehri llzetinde Betonarme Keban madeni köpril"1 in· 
patıdır.) tnşaatm ketlf bedeli (73.500) liradır. 

2 - Bu ite ait prtnameler ve evrak fWllardır • 
a) Eksiltme prtnaaanl 
b) Mukavele porjeli 
c) Nafıa itleri ,eraitl umumıyeal 
d) Tesviyel tilrabiye, 101e ve klrglr inşaata dair fenni prtname. 
e) Betonarme bUyUk köprüler hakkmda fenni pruwne, 
f) Ketif hlUAu11 cetvells 
g~ ProJe. 
İltiyenler bu prtnameler ve evrakı 367,5 kurut bedel mukabl· 

linde Nafıa Veklletl toseler reisliğinden alabilirler. 
3 - EJıailtme 5-8-935 tarihinde pasarte•I gUnll uat 16 da Anka· 

rada Nafıa Veklletinde toeeler relıllil dairesinde yapıtac:aktıı. 
4- Eklfltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 

5 - Bbiltmeye girebilmek için iatekllnin 4925 lira munkkat 
..ınat vermeli bundan batka qatıdald velikalan hab olup cle
tenneıi ıtznndır. 

1) Ticaret odaıına ka11tJ1 bulundutuna dair veıib, 
Z) lıttkHler yapmıf olduklan işlere ait vesikaları g&sıererek 

eksiltmeye afrmek tçln Nafıa "eklletinden ehliyet veılkuı ala· 
caldardır. 

1 - Teklif mektupları yukarda Uc;Uncll maddede yasılı uatten 
bir uat evveline kadar fOltler relıliil daireılne getirilerek Ekıllt· 
me Komi•yonu reiıliiine makWz mukabilinde verilecektir. Posta 
!le ı&ıderitecek m.ektuplarm nihayet UçUncll maddede. ,_ıh uate 
kadar p1mit olma11 ve dıt sarfm mUhtır mumu ile l~ kapat•lmıt 
olman lbmıdır. Postada olacak gecikmeler bbuJ edllmes. (1799) 

l-30IO 

Tosya Be.edi) sın 
den. 

Pazarhkla elektrik te: isatı ilam. 
1 - !foaya kaaabasmm tenviri için- yaptmlacak otan. 

( 42926) lira bedeli keşifli elektrik teıisatı kapalı zarf usu
liyle ebilemeye konulmu• ve eksiltme şartlan gazeteler
le ilan edilmlı İle de tallb cıkmadıtından ayni evsaf ve 
terait dairesinde pazarlıkla ihaletı kararlattmlmııtır. 

2 - thale 1s ağustos 935 peqembe g0n1 saat 16 da 
T011yada Belediye enctimeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler evelİd ilanlarda gösterilen ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 Uııcil maddelerinde yazıh olan ve
saikle 16 mcı maddesinde yazılı teminatı o gün taat on 
beşe kadar belediye encümenine ibrll've tet11im eylemele-
ri Rarttll'. (4374) t-3256 

Jandarma Genel Komutanlığı. 

J. U. K. Ankara a alma 
omisyonu da 

Bide bulanan evsafına ay~n olarak (2.000) kilo ecer sabuna 
7..g.o35 çattamba dnl 1Ut (10) da Ankara Jandarma Genel komu
tanhfında1d komlıyonumusdın açılr elrllltme IJf! utrn almacaktir. 

Bir kilo •buna (GO) kurut fiat bic;llmiıtir. tıır teminatı (to) ile 
radır. ~ her gOn paraua olınk komisyondan aı.wur. D· 
•lltmeye tlnDek lltlyecıler eblltme uatmdaa enel (tb, llra1ı1r
llk teminat ma~ veya banka mektubu ile (2490) ayalı kanun 
" ~ )'Ullt befPlerl kômiıvona Wrmlt olmaluı 

(1810) 1-3090 

Pazarhk ·ıanı 
Maliye V ekiletin den: 

ı - Puarbp konulan it- (Bina temJls komisyon• 
tamlri) 

1 - Ketif bedeli Ud Jlı lmk selds lift OD iki kuruttm. 
A- Şartname 

B - Keflf cedvell 
İltl7enler bu prtname " -lfnameyl ekmek ft tafalllt ..... 

için mUU emlak mOdUri,etlne m&ncaat ecieWUrter. 
S - Puarhk ıs Ap.tol 935 tarlaine ma.dif pe.,.... .... 

Mat ıs te llall,. Veklleti mllU emlak ...Ulri,etlncle yapdıı f 
tır. 

4 - Ebiltme pazarlık ıuretiyle yapılacaktır. 
5 - Puathp girebilmek tçm llteallen on ..W. Ur-. allmlf '* 

kurut muvakkat teminat aqnl ve Nafm Batmllieadlllilladea w. 
rilmif ela_.zet weikumı bala olmuı lhmidır. (1971) 1...;.aMI 

ekiletinden: 
lllldde 1 - Ebiltmeye kollula lt (Yenifehlrde Hafsa V....._ 

ti binalınm an .. arka tarafında bahçe tamimi. ihata duQrlan ,. 
panQakbP, arka tarafta bir adet bavus, ufalt rol. ve çlmeato ._.. 
trotuftl' infUldır. Bu iapatın kqif bedeli lAM lira U K. tar. 

Madde 2 - Bu ite ald prtnameler " enak ......
a - Ebiltme prttıaanl 
b - Mukanle projeli 
c -Nafıa itleri teralti umumiyeel 
.. _ Fenni prtname 
e - Ketlf ceı.etl 
f - 5 adet proje ve taflilit reılmleri. 
ı.ı,.nıer bu prtnameled ve ewakı 84 lmftlt mublıiltlaale • 

f• Velrlleti Lwuan llOdlrllpaclen alablllrlft. 
llaMe S - B• ite ald eksiltme: J0.1..931 Alı sini IUt it ., 

Nafıa Yeklletl Yapı itleri U. lltldflii8lün4e J'lfd1Caktlr. 
Madde 4 - Eksiltme kapat sarf ..... a.Hr. 
Madde 5 - Ekliltmeye girebilmek için fstelrllala UM Ula • 

kurut muvakkat teminat nrmeıi " llafıa Velrlletlnce wrllmit ,,._ 
nt ohll,et veslkaaı 111termeli lbmaıbr. 

Macide 6 - Teklif mektuplan: ~ ur' llncl -ddede ,.. 
zıb aattetı bir uat en,tine kadar Nafıa Veklled Yapı itleri V. 
Mlldllrlllltlne makbuz mubbilınde teslim edllmlt bulunscakt& 
Posta ile g8ndedlecelr mektuplann nihayet .. J. Unc1 maclde41e ,.. 
sılı 1Uta kadar ıelmlt olmau ve m._nrfın mflhOr mumu ile.,.. 
kaNtıbnq butumnuı lhlllldır. Postada olacak gecikmeler ..... 
edilemez. (1964) l-3231 

Kumlq U Senetl ftln• 
ı 8 9 ı jerlne çık• 

44 senedir durmadan çıkmakta otan bu haftalık 

reelrııH gamenin Anura•c:1a •Uf yeri AK B A ıo. 
tapevldlr. Senelik abone 10 Hra. Savm 20 lmr8'. 

T. B. M. yetinden: 
1 - Ebiltmeye lmnulaa it (Anbrada T. 8.11. M. 111-

...... ~ı.Shall) • 
Teaitatm ketif bedeli 50000 liraclır. 
2-Buifealt ........... ftnıü .... a ..... 
az Ebiltme ~I 
lu Mulraftle projeal 
es Nafıa lileri .-aiti u-a•,..a 
e: H.....t prtname 
f: Ketif ced..U .1 P,.je 
.. , ................... eftala (280) ........ 

_,_Dinde T. B. M. M. idare He,etiatleD alaWllrı.. 
3 - Ebiltme 12-8-1935 puarteai - ...e ti. te T. 

8. M. M. 1-. Heyetinde ,.,.t.ca1mr. 
4 - Ebiltme bpab wfamll ile ,..,.ı.cum. 
S - Ebiltme1e prehilmek için iateldlnin (l790) .. 

munkbt teminat .....-i, handan hatb qalıtlald ...a. 
kalan llais olap ebiltme komiqonana ,......ıı .. ı_. 
darı 

Eblıtm.,e ...... •ır parçada (20000) lirahk .... .,. 
.,.. teailab ,..,.... ......... Nala v ....... . 
.... alanlar aheWllr· 

8 - Teklif mektuplan jubnla ~3) ndl metWeM ,.. 
ah ••ttaa Wr aut eneline kadar T. B. M. M. idare ıt. 
,eıı.. aetirl19ek ebUtine komiaıona Reialiline ........ 
mubbilintle werilecektir. Po.ta Ue ıinclerilecek •ekı..
lana aiha1et (3) ndi maddede ,azılı ...ta kadar aeı.lt 
olmuı Ye clq arfm miilalir mama Ue eJice ~ot.. 
u liam411'. P09tacla olacak •ecikmeler bW edilmn. 

(1540) t---2880 

Türk Maarif Cemiyeti Okullan 



Milli Mudaıaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanlan 

l LAN 
935 • 936 ders senesi ıçın İstanbulda bulunan Kuleli, Maltepe 

liselerile Bur~:ıda bulunan askeri lisesine ve Kırıkkaledeki askeri 
sanat Jisesile Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine ve Kı· 
rıkkaJcdeki f.nnat Gd. Erbaş mektebine talebe alınacaktır, 

I~iselerin 9, 10, 11 ve Orta mekteplerin 6, 7 inci sınıflarına, sa· 
nat lisesinin9 uncu sınıfı ile Sanat Gediklisinin 1 inci ınıfına ta
lebe alınacaktır. 

ı - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin 11 inci sınıflarına 
da taleb- alınacaktır. 

2 - Talebe askcrı lise ve orta mektepler talimatıle sanat gedik· 
1i erbaş talimatına göre kaydukabul olunur. Bu talimat talebe ala
cak mekteplerde ve askerlik şubelerinde görülebilir. 

3 - Atideki hususların göz önünde bulundurulması lazımdır. 
a) Almanca okuyanlar tercih edilir. 
b) Bütün mekteplerde kaydükabul 1 temmuz 935 de başlar 15 

ağustosta biter müsabaka imtihanı lazımgelirse 15 agustos: l eylül 
arasında yapılır. Bununla beraber kadroda yer kalırsa ders senesi
nin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden nakil sure
tile talebe alınmağa devam olunur. 

c) Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki yerlerden aske
r! lise ve orta mekteplere kaydedilmek istiycnler 1 temmuz 935 den 
3.J. temmuz 935 tarihine kadar bulundukları yerlerin askerlik şube
lerine müracaat edebilirler. 

d) Mektebe girmek için yaşını büyiltüp küçültenler mektebe 
alınmazlar. 

c) İstekliler evrakını tamamlayıp istekli bulundukları mekteple
re askerlik şubeleri vasrtasiyel veya doğrudan doğruya gonderirler, 
mekt6plerdeh 'davet vaki olmadıkça hiç bir istekli m ktebe gitmi
yecektir. 

f~ Müsabaka imtihanına mecburiyet ha ıl olursa miısabaka im
tihanı yapılacak yere- kadar gı.tmek ve imtihanı kazanamayınc~ ge• 
ri dönmek için ihtiyar c.dil~cek masraf istekliye ait olup mektebe 
kabul edilmediğinden dolayı hiç bir hak iddia edemez. Onun için 
geliş, gidiş masraflarının beraber götürillmesi lazımdır. 

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşcsinden başka 
giydirilmesi, teçhizat ve kitapları hükumete ait olduğu gibi ayrıca 
her ay bir miktar maaş da verilir. Liseyi muvaffakiyetle bitirenler
den arzu edenlerin müsabaka imtihanına girerek kazandıkları tak
dirde askeri mı.ihendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere bir kısmı 
Avnıpaya tahsile gönderilir. 

5 - Bir seneden fazla terki tahsili olanlar bir evvelki .s ne ders
] rinin hepsinden imtihan vermeğe mecburdnrlar. (1953) l..:..S226 

İLAN 

Umum baytariye deposunda mevcad 4 kalem köhne malzeme sa
tılacaktır. Satı günü 6.8.935 sah günü saat 14 dedir. . İstekliler 
malzemeyi görmek üzere her gün Etlikte umum baytanye depo 
müdürlüğüne müracaat ve satışa gireceklerin belli gün ve saatin
de M.M.V. Satınalma komisyonuna gelmeleri. (1910) l-3172 

İLAN 

62 kalem basılacak evrakın nümunelerine göre ba ılrna ı açık 
arttırma yoluyla eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin tahmin edi
len bedeli (1500) liradır. Şartnamesi bedelsiz olarak M.M.V. Satın 
alma komisyonundan verilir. 

İhıı.lesi 17.8.1935 cumartesi gnü saat 11 de yapılacaktır. İlk te
minatı: 112 lira 50 kuru§tur. Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde istenilen belgeleriyle birlikte 
ihale gün ve saatinde M.M.V. Satın alma komisyonuna gelmeleri 

(1991) 1-3261 

BlLtT 
8, 15, 26 ağustos ve 2 eylUlde ihaleleri yapılacak Başkale Hu· 

dud taburunun 19 kalem yiyeceğinin ihale günleri değiştirildigin-
den evelce yapılan bilitler hükümsüzdür. (1980) J-3253 

BİLİT 
YAPI: Vekalet binası çatı eternitlerinin bir ıkı mının eleği ti

rilmesi işi açık eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli: 1692 lira 23 kuruştur. Keşif ve şartnamesi bede

line karşı inşaat şubesinden verilecektir. 
İhalesi: 16.vıı.935 cuma gUnii saat 11 dedir. 
İlk teminatı: 126 lira 92 kuruştur. Eksiltmeye girecekler 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgeleriyle bir
likte ihale saatinde M.M.V. satın alma komisyonuna gelmeleri 

(1979) l--3254 

BİLİT 

1 - Bir tanesine !biçilen eder 
kuruş olan 2.000.000 değişik 

renkte makara kapalı zarfla ek· 
silt.meye konulmuştur. 

2 - Şartnamesini 800 .kuruşa 
almak istiyenler her gün ltomis· 
Jona uğrayabilirler. 

S - İhalesi 16 eyllil 935 pazar
tesi günü saat 14 dedir. 

4..- İlk inanç parası 9250 JI. 
radır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ilk 
inanç parası makbuz veya banka 
mektubu ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncil maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mektup
larını ihale saatınclan bir saat 
evvel M. M. V. satın alma komis
yonuna vermeleri. (1954) 1-3245 

Kiiltür Bal aıılığındaıı: 
l - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair o~~ talimatnameye gon: 

ilkokuJJar içi.1 bir nlfabc kitabı yazılması musabakaya konulmuştur. 
2 - Müsalıaka muddcti eylül 1935 den başlamak ve 29 §Uhat 1936 

cumaratesi öğle vakti bitmek üzere altı aydır. 
3 - l\~üsııbakaya iştirake karar verenler 30 ikinci te§rin ı935 

cumartesi günü öğleye kadar bi; dilekçe ile Kü.ltür Bakanlığına mü
racaat ederek bu müsabakaya gırecekler dcf tenne adlarını yazdım· 
•ak bir numara alaeak1ardır. . • 

4 _ Müsbakada birinciliği kazanan ~ı~ab üç ~ıl mu?detle okul-
larda okutulacak ve müeJlifine her yıl. ıçın SOO Jını tehf hakkı ve
ril ccktir. İkinci çıkan kitabı y~zan~ bır d:rara .~a~sus ?ım.ru. ~re
rc birmcinin müellifine verilenın bır yıllıgı Uçuncu dordüncü ve 
beşinci çıkanlara da birer defaya mah us olmak fi.zere iki er yüz li· 
ra miikafat verilecektir. . . . .. 

5 _ Müsabakaya gireceklerin eserJerıoı üç nu ha olmak üzere 

m k . ·ı kı:ıg-ıtların yalnız birer taraflarına yazılmıJ olarak 
a ıne ı e ve u •1• d 1 • ö d 

:Kültür Bakanlığına makbuz mukab! ın ~ verme en .veya .. g n er-
-·1 · l"' d r Kitaba girecek rcsımlerın asılları bırcr nusha ola-
~ ... erJ uzım ı . M" bak bas 1 b' k" 1 
rak müsveddelerle birlikte verilir. usa _ aya 1 mış ır ~~p a 
· ı d k't b n il'"- nüshasını Bakanlıga verecekler veya gonde· 

gıren er e ı a r ;ıı 

receklerdir. ü dd ı ·ı b' J'k • 
6 Mü b k ya girenlerce eser m sve e erı e ır ı te, esen 

lı b 1-d'ld's_a. at kadı'rde eserini ilan edilen telif hakkı mukabilinde 
a u e ı ıgı a ' k KUIC Babnl w .. 

ve her türlü tasarruf hakkından .va.zge~erc dur 1 i d ıkg~nahuç 
ıı k b' d i ·n terkettiğinı ve kıtabın o evre ç n e ı er 

l~- ıl ır evre çhı .hlerı'nin kendisi veya kendi mesuliyeti altında 
-ı 1 ının son tas ı 1 ğ ·· · N 
t · -· d'ğ bı'r zat tarafından yapı aca ını gostenr oter· 
ayın edecegı ı er . k • 

Jikten tasdikli bir teahhiltname ven lece tır. • , . 
. b ı ması lazımgclen pedagoJık ve teknık vasıfla-

7 - Kıtapta u un · · ·ı k t hh"t .. e ile noterlige tasdık ettırı ece ca u name-
r~ goster~n .şartn:nru mukabilinde Kültür Bakanlığı Yayın Dfrek· 
rıın formiilu beş u •• ş 'd n ba ka yerde olanların aynı açl-
törlügunden alınabılıf. "~nkara Je~j Ui.z~<lm (1D55) J-8249' 
resc bu kıymette pul gondcrme 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

1 LA ~ 
1 - \jarni.zon dahilindeki kıta ve müesse elerin cnelik tutuş

turma odunu ıle askeri furunun ekmeklik odunu münakasa a ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
3 - M.ünakasası 12 ağustos 935 tarihine ınüsadif paz rtesi gunU 

saat on bırde Ankara levazım amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - .Eksi!tmeye konulan 700 ton gürgen odununun beher kilo
su.nan fıatı bır kur;ış 75 santim olup mecmu tutan "12250'' lira te
mınatı muvakkatesı 918 lira 75 kuruştur. 

S - ~ünakasaya. girecekler eksiltmenin yapılacağı muayyen 
aatten hır saat evelıne kadar teminatı muvakli:ate makbuzları ile 

bi~likte teklif mektuplrını Ankara Le\ azım funirliği atın alma ko· 
mısyonuna vermeleri. (1916) ?-3177 

t LAN 

ı .. -: ~a~izon dahilind ki kıta ve miıesseselerin kı Irk mangal 
kumuru ıhtıyaçlanna sarfedilmelt üzere "20500" meşe kömüriı ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Münakasa açık eksıltme ıısuli iledir. 
3 - 1'1-ünakasası 12 ağustos 935 tarihine müsadif paz.artesı günü 

saat on beŞte Ankara levazım amirliği satın lma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye konulan 20500 lcilo me e kömurlınün beher ki
losunun fiatı 5 kuruş olup mecmu tutarı 1025 lira ve teminatı mu
vakkatesi 76 lira 87,5 kuru tur. 

S - İsteklilerin münaka nın yapılacağı muayyen a:ıtte temı
naU muvakkate makbuzu ıle birlıkte Ankara levazım amırlıgı ~-
tın alma komisyonunda bulunmalarr. (1915) J--3176 

t LAN 

j l - KırklareJindc dort :oüıt ton yulaf ve alu yüz · 'ton .ırp nın 
iapalı zarfla ihalesı agu tosun on altrııc.r .tuma gunu yaptl caktır. 
Eksiltmeye girmek istiyenler ihale güniı yulaf teklif mektuplarını 
saat onda ve arpa teklif mektuplarını saat on beşte komisyon reısine 
vedp makbuz almalı ve bırer saat sonra da komisyonda bulunma
lıdır. 

2 - Beher kilo yulaf fiatı uç kuruş seksen sanum ve arp fiatı 
üç kuruş elli santim tahmin edilmi tir. İlk teminat parası vulaf için 
bin yüz kırk lira arpa için bin beş yüz yetmiş beş liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklarelindt'kİ satın alma komısyonund her 
gün görülebilir. (1962) 1-3234 

t LAN 

• 1 - Bayramiç garnizonu knaatının senelik ıbtıyacı ıçın 629,000 
kı:o un kapal~ zarfla ek iltmeye konmu ihalesi giınu talibi çıkma· 
dıgından ycnı~en kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - He~ kılosunun muhammen fiatı 9 kuruş 25 antim ih le i 
20-8-935 tarıh aat ıs de bayramiç tı.imen satın alma komisyonu 
binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şeraıt ve ev.afrnı 
bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek oğrene
bilirler. 

4 - İsteklilerin 2490 numaralı ek iltm kanununun 2 3 üncü 
m~ddelcrine göre istenilen vcs.ıikla 4159 lira 12 kuruş muv~kkat te
mınatın ve bank mektubunun ihaleden bir saat evet tumen muhase
besine tevdi ile komisyonda hazır bulunmaları. (18 CJ) l--3242 

İLAN 

Bitlis alay hayvanatınrn senclık ihtiyacı ot.n ikı yüz elli bin 
k~lo arpa kapalı oksiltme ile satın alınacak muhammen bedeli on 
hın lira~ır. İhalesi 21-8-935 çarşambq günü saat 14 de alay satm al
ma komısyonunda yapılacaktır. Şartnameyi görmek için her giın 
müna~saya '!irm~k iç~n vakti r:ıuayyende muhammen bedelin yüz~ 
de yedı buçugu nısbetınde temınat makbuzları ile müracaatları 

(1969) 1~323 

Giidiil l{oınuıı , arl)aylıfhıulan: 
1 - Güdul nahiyesinde yt ni yapılacak hamam kapalı zarfla 

eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Eksiltme JO Ağu tos 935 perşemb üntı. .tt 15 de yapıla-
caktır. 

3 - Keşif ve şartnru:rıeleri.ni gör~ck i~tiyenler Gı.idul nahiyesi 
Aya§ lıazasilc Ankara vılayet! beledıyelerıne milraeaat edebilirler. 

4 - İlk inanç parası 800 lınıdır. 
5 - Eksiltmeğe girecek olanlar ehliyet vesikalarını ve ilk iaanç 

akçesile birlikte teklif mektuplarının ihale saatinden bir sa:ıt evvel 
Güdülde belediye encümenine vermeleri llizımdır. t-3232 

Taını \1e J{adastro 

mum1. füdiirlüğiindeıı: 
Tapu ve kadastro Umum Müdurlügiı fen heyetlcrınin biıtun mın

takal;\rı için numunesi veçhile imal edilecek yerli maldan 50 adet 
çan~nı.n mıntakasr 5-8-935 pru:~rtesi günü saat üçte icra edileceğin
den ıstıyenler % 7,5 pey akçesıle atın ima komisyonuna mUraca-
atlan. (ı963) 1--3235 

ferkez l;aboratuvarları 
l\f ii diir]iiğün den: 

. Merkez Serom Mücssc esin~e tecrübe hayvanları iç.in çoğaltma 
bınasının yaptırılması açık ek ıltmeye konulmu tur. Bu biruının 
keşif bedeli 2676 lira 90 kuru§tur. Eksiltmeye ehliyeti fcnniyeyi 
haiz olanlar girer. İdari ve fenni şartname ve keşif name i bedel-
izdir. Almak ve pl5nını görmek i tiyenler her gün için Uboratu• 

varlar Müdilrlüğiıne müracaat edebilirler. İsteklilerin 200 lira 78 
k~ruşluk banka teminat mekt~bu ve yahut bu mikdar paranın ha
rıneye yatırıldığına daır komısyona makbuz ibraz edeceklerdir 
Eksiltme 22-8-935 tarihine düşen perşembe gilnil saat ıs de Ziraa~ 
Vekaleti Muhasebe Müdlirlüğiınde toplanacak olan komisyonda 
yapılır. (1965) 1-3237 

dliye A ekruetinden: 
Yenişehirdeki Temyiz: mahkemesi bodrumunda arşiv olarak 

ayrılan odalarda açık eksiltme usuliylc 297 metre mildbında raf
lar yaptırılacaktır. Muhammen bedel 1670 lira 70 kuruştur Eksilt· 
m~ 16.!l-1935 cuma günU at 1.4 de adliye binası içinde 

0

ıevnım 
mUdilrü odasında toplanan eksıltme .komisyonu tarafından yapıla
caktır. Umumi ve hususi artnameler vekalet levazım müdü • t'n 
dedir. ~~ iltmeye .gelecek i~teklile~ Şartnameleri imza mu~!ı,~1in: 
de alabılırler. Ek ıltmey~ gırccek ıstekJilerin eksiltme günü saat 
11 den evci l\lUVakkat temınatları elan 125 lira 50 kuruşu nakden e 
ya nakid 1!1UkaQil! kıy~etJi CV!akı mal aao h~ına verere'k: mak~z: 
larını koınıayon tıya etınc teshm eylemeleri lüzumu ilful oh1nur 

' (1988)• 1-!Z60 • 

SAYIFA 7 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

120 PAKET KETEN SARAÇ İPLİôl 
300 METRE KALIN KETEN BEZ 

WOO ,, KOLAN ŞERİDİ (FİTİi:.) 
SOO ,, PAMUK KOLAN ŞERİDİ 

SO ADET İKİ UÇLU ÇELİK ICNE ' 
250 PAKET MACUNLU KUNDURACI KAPSOLO 

Tahmin edilen bedeli (1410) lira olan yukarda mikdarı ve cinsı 
yaz.ılı malzeme askeri fabrikalar Umum Müdürlilğü satınalma ko· 
mısyonunca ıs ağustos 935 tarihinde perşembe günü saat 14 de açılt 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat ttminat olan (,105) lira (75) kuru~ 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve ikle mezkur 
gun ve saatta komi yona muracaatları. (1938) 1--3215 

25 ton Luxemburg demiri 
'15 ton Dökümhane demiri 
Tahmfo edilen bedeli (4000) lira olan yukarıda miktarı ve c:ın-

5• yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürluğu satmalma ko
misyonunca 13 eylUl 935 tarihinde cuma günU S<ıat 14 te açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (300) lira ve (2490) nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerıncl ki vesaik\c mezkür gün ve sa-
atte komısyona muracaatları. (1902) 1 - 3182 

150 KİLO DOMUZ KILI 
100 ., BEYGİR KllJI 
100 ,, OT KIL 
Tahmın edılen b deh (2410) lira olan yukarda mıkdım ve dnF.ı 

yazılı malzeme askeri falırikalnr Umum Mü<rurlui':u s tnı< lma ko
rrusyol1unc:a 15 agtı$tos 935 tarıhınde p r embe gilnı.i saat 15 de nçılr 
eksıltme ıle ahalc d.ilecektir. Ş rtoımı: .p rası~ olarak komisyon· 
d n v r lır. Talıplerın muvakkat temJnat olao (180) lira (75) kuru 

e 2490 numaralı k nunun 2 ve 3 matfdelcrindcki vesaikle me.zkGr 
giın ve saatta komısyona mı.iral"aatJarı qg39) 1-3214 

MUHTELİF EBADT A 25 KALEM ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli (3550) lira olan yukarıda mıktan ve cın

fi'İ yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mu(!ürlügü satınalma 
komisyonunca 13 eylGl 935 tarihinde c:uma günü saat on beşte açık 
cksıltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız <llarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (266) lira (25) ku
ru ve 2490 mımar:ılı kanunun 2 ve 3 madd !erindeki vesaikle 
meı:kur cun ve sa tte komisyona muracaatlar.ı (1901} ı - 3183 

1000 K1LO FERRO KROM 
200 KİLO FERRO MANGAN 
200 KİLO MANGAN METAL 
650 KİLO EK PAKETE 

Tahmin edilen bedeli (13'30) lira olan yukarda mikdan v cın· 
si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlilgü &ıtın alma ko
mi yonunca 11 eylfil 1935 tarıhinde çar~amba günu s:ıat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edılecektir. Şartname pr.rasız olar k komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat ttm'nat olan (103) lira (50) Jnı· 
ruş e 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez· 
kur gun ve saatte komisyona muracaatlan. (1904} l-3164 

MUHTELİF KUTURDA 9 KALEM ÇELIK ÇEKME BORU 
Tahmin edilen btdcli (4830) lira olan yukarda miktan ve cinsi 

yazılı malzeme askeri iabriknlar Umum Müdiırluğü satınalma ko· 
misyonunca 19 Agu tos 935 tarihinde pazarı si giınü uat ıs de 
açık eksiltme ile ihal edilecektir. Şartname paıasız olarak komi 
yon<lan verilir Taliplerin muvakkat teminat olan (J62) lira (25) 
kuru ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddclcrinr!cki vcsaikh 
m kur gun ve aatta komi yona muracaatlıuıı. 0935) l--3244 

1200 PAKET DOZ BAŞLI PERÇİN çıvtst 
1000 " KULP VİDASI 
500 " KUŞAK VİDASI 

14000 ,, DİP VE KAPAK VİDASI 
500 KİLO BAŞLI TEL ÇlVl 

Tahmin edilen bedeli (8820) tir olan yukarda miktarı ve cinsı 
yazılı mal.ı:eme askeri fabrikalar Umum Müüürtüğil uun:ılma ko
misyonunca 19 agustoa 935 tarihinde pauırte~ günü saat ıs de 'ka
palı :zarfla ihale edilecektir. Şartname para ız olar:U. komisyondan 
veri.lir. -ı:aliplerin muva.kkat teminat ol:ın (661) lira (50) kuru§tJ 
havı teklıf mektuplarmı mczltür günde saat l4 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinde 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele· 
rindcki vesaikle mezkCir giın ve saatta konüısyona müracaatları 

(1937) 1-3243 

200 TON KİREÇ TAŞI 
Tahmin tdilcn bedeli (900) lira olan yukarda mikdarı ve cinsı 

~azılı m:ılzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 22 agustos 935 tarihinde per§ctnbe günü saat 14 de 
çı.k eksiltme ile ihale edilecektir. Şartn me parasız olar.ık komis

yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (67) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkOr gün ve aatta komisyona miıracaatlar.ı. (1958) 1--3233 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
6 KALEM AMERİKAN AYNASI 
Tahmin edilen bedeli (1650) lira olan yu'karda mikdan ve cinsi 

y zıh malzeme askeri fabrikalar Umum Müdtirlilğil s:ıtınalmn ko
misyonunca 19 Ağustos 935 tarihinde pazartesi günü s'lat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olara.k komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (123) lira (75) 
kuruş v 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 matldclerindcki vesaikle 
mezkOr ı?tin ve sııatta komi vona mliracaat1arr. (]1)00) J-3241 

lııtar 1üdürlüğii11 den: 
Muhammen bedeli fiç yuz kırk altı liradan ibaret bulunan hır 

adet Kont k veya .Lacia fotoğraf makinası 9.8.935 cuma gilnU s:ıat 
onbe te munakasa ıle alınacaktır. Taliplerin muvakkat tcminot pa· 
ralariyte İmar Miıdilrhiğünde toplanan komisyona müracaatlan. 

(1838) 1-3089 

ıılcara kerlik 

Suh i Başkanlığından: 
Bu &e~c ~stanbul Harp Akademisi Emrinde açılacak hesap me

muru yetı tırme okuluna iatoldi yedek 11übaylar imtihanla alına
caktır. 

20 ağusto~ .935 de yapılacak imtihana yeti§ebilmek Jçin latd:JI 
ubayların gın prtl rını anlamak üzere şubeye müracaatları ilan 

olunur. (1975) 1-3255 

E kişehir "I arbaylığından: 
u~abaeski. ~sabasrna yapılacak elektrik tcnviratına lSzımgelen 

P ve .Pr~ıe~ın >:apılması 29-7-1935 tarihinden 18-8-1935 tarihi 
kadar. yırmı bır gün müddetle açık indirme c korunu tur .ne 
i~tekh olanların ne şartın yapabileceklcrıni Y.. t • ş · Bu ış_c 
hra mu nbilinde B b ki rba ıı- da cos. crır şartname bır 
olunur (1967) p Y l:'l&l n t:-darık edileceği ilan 

\-3239 
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TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 

KETİııin 1ını1Iu, Uşa , Eskişehir \'C Turhal 
ŞEKER :F BR1KALARINDA VE ı-TA RULD 

f ahrikalarm te linı edecekleri tar-.ılda: 

Kr·sıal 

1 esme 
k · osu 2 {Uruş, 

ltllosu 281ruruş ur. 
Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya

zılı yerlerde de ve hizalarındaki fiyatlarla 10 Ağustos 
1935 tarihinden itibaren satısa başlanacaktır. 

1 ristaJ l re me 
Bur[Sada 

İzmir 

Balıkesir 

Vagonda 

dana 
lzmi 
daılaza ·ı 

anı un 

,, 

" 
,, 

" 
limanın
da fob 

25,50 
26,10 
26,40 
26,80 
25,25 
25,65 
25,10 

28,60 
29,25 
29,70 
30.15 
28,30 
28.80 
28,10 

(Fob Samsun fiyatı; Karadeniz sahillerinde herhangi 
ir iskeleye gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura 

yüRletilmi bulunmak kaydiyledir. Ve Samsundan sonra· 
ki navlun ve sair masraf müşteriye aittir.) 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikalann bulunduğu yerlerde en az BİR 
TON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON sipariş 
kabul edilir. 

(Bir vagon lSO çuval veya 260 sandıktır.) 
Yukardaki fiyatlara sigorta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri .fabrikaların bulunduğu yerlerde veya 

İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 
Diğer sipariş arttan fabrikalardan veya İstanbul, An-

kara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 1-3211 

Türk Hava uru 
. 
l' 

ang 
Sırndıye kadar binlerce kişiyi zengin etmıştir. 
1' cu tertip 4. cü keşide 11 ağustos 935 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,0000 liralık ikramiyelerle 

Sıhhat ve İçimai Muavenet Vekaletinden: 

Hudut ve sahiller ılıhat umunı 

~Iüdiirlüiünden: 
Eksiltmeye konulan iş: Umum Müdürlük Binası sıvalarının ta· 

miri. Keşif .bedeli: (7560) lira (69) kuruştur. 
İstiyenler bu işe aid şartname, keşif ve mukavele suretlerini U• 

mum müdürlUk .ayniyat muliasibi mesullüğünden parasız alabilir. 
Eksiltme: Yenişehirde hudud ve sahiller umum Müdürlük bi· 

nasında umum Müdürlük satrnalma komisyonu tarafından 1935 
eğustosu 5 incl pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. 

Eksiltme: açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminat mikdarı (567) lira (5) kuruştur. 
Bu eksiltmeye gireceklerden, Ticaret oaası vesikası ve Nafıa 

MüdürlUğünden böyle büyük bir binada eaelpub: sıva yapmış ve 
11\pabileceğine dair hliyeti fenniye vesikası aranacaktır. (1823) 

1-3056 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye kooulan iş Malatya vilayetinde Malatya - El-
uiz yolunda betonarmtı memikan köprüsü inşaatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli (24000) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Nafıa işleri ş~aiti umumiyesi 

d) Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname 
f) Keşif hulasası cetveli 
g) Proje 
111tiyenler bu ~artnaıneleri ve evrakı 120 kuruş bedel mukabilin

de Nafıa Vekaleti §05e ve köprüler reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 13-8-935 tarihinde ıalı günü saat 16 da Ankarada 

Nafıa Vekaleti binasında şoseler reisliği dairesınde yapılacaktır. 
4 -JEksiltme kupalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye irebilmek için isteklinin (1800) lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös· 
termesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İstekliler yapmış oldukları işlere ait vesikaları göstererek 

eksiltmeye girmek için Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası alacak· 
lardır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar şoseler reisliği dairesine getirilerek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ~e dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatıl
mıf ollrlllsı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilme:r. 

(1918) 1--3217 

ı 

--- -
- -

ULUS ı AGUSTOS 1935 P RŞ 

ŞEHİRDE 1 
KİRALIK APARTIMAN 

Her türlü konforu olan dort 
a 

·abııalma l\:onıisyoı u reisliğiııdeı oda ve bir hol, bir apartıman ki· 

ralıktır. Gazetemiz ilan memur
luğuna müracaat edHmesi 

Dr. TURGUT 
Hastalarını Adliye Sarayı _ 

karşısında Hayati apartmanın· ~ 
da her gün ıs den 19 za kadar j 

kabule başlamıştır. 
emımıııı::ıım:ıı!Hli!ii.mmru · 

Saçları 

clöliülenlt~ı' 

{ 
KOMOJEN KANZUK 

SaçEksiri 
Saçların dökülmesine ve 

kepeklenmesıne mani olur. 
Komojen saçların köklerim 
kuvvetlendirir 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. 

ÇANKIRI ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN: 

SeferberJikte öHım tehlikesı 
olan mahalde kaybolduğu beya
nile hakkında gaiblik karan is· 
tenen Çankınnın Kara Şıh kö· 
yünden kuru Bekir oğullarından 
İsmail oğlu Mehmet tarafından 
ba istida talep olunan aynı köy
den kuru Bekir oğullarından 
Mehmet oğlu 1-smailin hayat ve 
mematından haberdar olanların 
altr ay içinde mahkemeye bil· 
müracaa h<tber vermeleri lüzumu 
\kinci defa ilan olunur. 1-3250 

ANKARA İCRA DAİRESİ 
İFLAS MEMURLUCUNDAN: 

Müflis Hayim Albukrok ve 
biraderi şirketine ait Ankarada 
Kınacı hanı 9 numarada mevcut 
elektrik malzemesi ve saire 2.8. 
935 tarihine müsadif cuma günü 
saat 9,5 dan akşama kadar ve 3.8. 
935 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 9,5 dan 13 c kadar ikin
ci açılt artırması yapılacağından 
taliplerin mahallinde bulunacak 
iflas idaresine müracaatları ilan 
olunur. 1-3251 

ZAYİ 
929 numaralı yük arabamın 

pilakasını kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Altındağ mahallesinde 
Hamdi 

İLAN 
713 numaralı araba piUikasını 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Hüseyin 

Mel{teı)Ieri 
.... ' C'IS c: ·- ~ ·~ c: ~ ':;$ b.O ..... 

.!ı: • e . ... C'IS ı:: ..,, " (.) =~ '° ·fii 2 ..c: ~ ~ g ·a ~ ~ -; 8 :s 
~<3 ~ ~~...5 ~~~...5 e~ C> 

.... 
ıtı.o -= C'IS ..... tll <.J 

C'IS C'IS C'IS 

~ Zo 
Has ekmek 893650 84896 6367 15.8.935 Perşembe 15 t{apalı zar 

15 Kapah zarf Sığır eti 120000 24000 1800 15.8.935 Perşembe 
Sade yağı 18750 15937,50 1195 16.8.935 Cuma 15 Kapalı za 

15 Kapalı zarf Odun 1775000 17750 1331 16.8.935 Cuma 
Arpa 261700 18319 1373 27.8.935 Salı 15 Kapalı z 

1 - Çanakkalede 1, 3, 9, 10 sayılı Jandarma okullariyle Jandarma 
935 den 31. 8. 936 gününe kadar senelik ihti yaçlan olan yukarda (5) 
lannda gösterilen günlemeç. gün ve saatlar da Çanakkale Belediye 
yettar komi§yonca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Hastanesinin 1. 
kalem erzak hi.Z 
Dairesinde satah 

2 - Teminatlar zamanından iki saat eve 1 mal sandığına yatırılmış ve teklifler vaktı 
df:n bir saat e\·el komisyona verilm\ş olacaktır 

3 - Sartnameler Ankara ve İstanbul jandarma 3 sayılı Jandarma 
alma komf syonunda parasız gösterilebilir. ( 4300/1923) 

• ' -- .~ ... ~· ... ·'"'·' ... mEmu~LR~ ~DDPERATiF 

HO'l'U ntt ~y 
E. EYl 

ZEYTI • \'ACI 

ITAR 
IHARKADJR 

TUR tYENIN 

ENEvt 

BUNU 

KAR 
MARKADIR 

Dikkat ediniz 
Ankara acentası bulunduğumuz KAR zeytin yağlarının ·00, tenekelerine 

şüpheli yağlar doldurularak satıldığı haber lınmıştu. 

Aldanmayınız! 
Yağlarınızı ya doğruca l{o perat • f ten alınız yahut K R markalı 

yağları piyasadan alırken tenekelerinin yamalı ve tekrar lehimlenmİf olmamasına; 

Çok dikkat ediniz 
• ~ . • .. '.J .,.. ! ,.. . : ·~~ . : .. 

- 1-2946 

Çanakka e Jandarma 
1\ılektepleri satınalrr a komisyonu reisliğinden: 

... c. 
·~ C'IS ::S 
~ ~~ kA M ... ..... ~ cu ..,,,.... 1bO 

~ ." E :.:::: • cu ı:: \1) c.ı o J:s cıs .., -
~ .ı ... cn= .s? .ı:: ~ ~ ~ ·e r-: ~ -.ı::rıs ~ § ~ ~ ; 
~(.) ~ ~~.j ~~l)~ı-J +-4! C> OC/l Z 

Has ekmek 215,000 19350 1451 15.8.935 Perşembe 15 K-apalı zadl' 
1 - Gelibolu'da (11) sayılı okulun 1.9.935 den 31.8.936 gününe kadarsenelik ihtiyacı 

olan yukarda yazılı bir kalem erzakın hizas1 nda gösterilen günlemeç, gün ve saatte Ça· 
nakkate Belediye dairesinde salahiyettar komisyonca kapalı zarfla eksiltmesi yapılaca1" 

ır. 

2 - Teminat zamanındaki saat evel mal sandığına yatınlmıs ve teklif vaktinden bit 
saat evel komisyona verilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler Ankara ve İstanbul Jan darına 3 sayılı jandarma okut satm alın kO' 
1nisyondan parasız gösterilebilir. (4301/1924) 1-3194 

Doktor 
AJi l\1aruf · ııver 
DERİ, FİRENGt VE BELSO· 
CUKI.UôU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında A1 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 

hergün 9·13 ve 15·20ye kadar 
kabul eder 

lmtayaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MUdUrli Nasuhi 
BAYDAR 

Çınkm caddesi civ•rınd• 
Ulu& Bısımıvind• basılmış· 
ur. 

İzmir Tayyare sineması kiraya 
veriliyor 

İzmir'in en güzel sinaması olan Birinci Kordondaki 
Tayyare ~neması zengin donam, makineleri ve ekitlerite 
beraber üç sene için kiraya verilmek üzere arttırmaya çı· 
kanlmıştır. Artırım 22-7-935 ten 11-8-935 e kadar devanı 
edeceğinden isteklilerin bu zaman içinde şartları gönnel< 
ve nihayet 11-8-935 pazar günü saat (18) e kadar kapa!' 
zarflarını vermek üzere İzmir'de Hava Kurumu tzınır 
Şuğbesine, İstanbul'da. İstanbul şuğbesine Ankara'da Ge· 
nel Merkeze uğramalan. 1-3117 

Baytar. Direktörl~Oiinden: 
29-9-935 gününde Ankarada açılacak ehli hayvanat sergisi lçifl 

satın alınacak beş bin kilo kuru otun açık pazarlıkla satın alınına· 
sına karar verilmiş olduğundan isteklilerin her gün encümeni vila• 
yete gelmeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin Baytar Direk· 
törlii i7iine nıür:-tr.natlarr. (1940) 1 3224 

1 SİNEMALA 
' YENİ 1 BU GUN BU GECE 

AYNANIN SIRRI 

Nancy Caroll - Paul Lukaı 

BU GECE 
Nancy Caroll - D. Fair 

tarafından temsil edilen 
lSTANBULDAN GEÇERKEN 
Bugün son defa olarak 4,30 

matinesinde A Y S E L 


