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SAYIM GÜNÜ 

Düıı ~~nk.ara'da 
teftişler yaıJıldı 
İstatistik genel direktör vekili 

B. Celal Aybar, muamelat direk -
törü Bay Hüsnü Uysal ile birlik
te yarın Y ozgad'a gidecekler ve 
il ınerkeziyle ilçelerin nümerotaj 
işleriyle sayım hazırlıklarını göz
den geçireceklerdir. 

Sayım için il ve ilçelere gön
derilmesi gerek olan kağıdlann 
Çoğu yerlerine varmıştır. Geri ka -
lan az kısım da on güne kadar ta
ınaın olarak gönderilmiş buluna -
caktır. 

İstatistik genel direktörlüğün
de dün bir komisyon toplanmıştır. 
Bu komisyona genel direktör ve -
kili Bay Celal Aybar başkanlık 
etıniş ve asbaskan B. Sabit Aykut 
Ankara nüfus. drektörü Bay Ka -
zım, il yönetge kurulu üy_esi. Ba~ 
Cevat, Ankara nümerotaJ ışlerl 
haskanı Bay Sefik katılmışlardır. 
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Ankara' da~ sayımın tam bir 
düzen içinde ve imkanı olduğu 

· kadar cabuk yapılması için gere ~ 
ken ha~ırlıkları bu komisyon sap
tayacaktır. Dün Ankarada sayım 
işlerinde esaslı bir rol oynıyan nü
ınerotaj durumunu gözden geçir -
tnek icin teftişlere başlanmıştır. 
21 sokağın teftişi bitmiş, nümero
tajın yanlışsız ve öğreneğ.e uygun 
olduğu görülmüştür. Te~tışl~.r da
ha bir kaç gün sürecektır Nume .
rotaj yapılırken içinde barımlabı
lir hiç bir yer gözden uzak tutul
mamaktadır. Ev, kulübe, çadır, 
kovuk ve hatta oturulacak hale 
getirilmiş vagonlar ve otomohille
ı-e bile numara konulmaktadır· 

Yeııi ı~ontenjaıı 
• 

l{araı1.·ııamesı 
Birinci teşrin 1935 den 1936 

sonuna kadar yürürlükte kalmak 
üzere hazırlanan kontenjan ka · 
rarnamesi Bakanlar Kurulunca 
onaylanmıştır. Bu kararname sü: 
resi dokuz aya çıkarılmıştır. Eskı 
kararnamedeki getirilecek malla
rın bedellerini Merkez Bankasına 
Yatırınak hakkındaki 12 inci mad
de kaldırılmış ve yeni kararname· 
Ye şu madde eklenmiştir: 

« Madde 26 - Dahilden teda
rik edilemediğinden dolayı kliring 
veya tevazün esaslı bir anlaşma 

. tıe bağlı olduğumuz veya iktısadi 
muvazene vaziyeti lehi~i~e bu!u
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nan bir memleketten getırılmesın~ 
ele zaruret görülen ve mer'i hü -
künılere göre serbestçe itha~ ~lu -
naınıyan veya kontenjana tabı bu
lunan eşya, siparişlerinden evel 
behemehal iktısad vekilliğinden 
izin alınmak şartile tahdid h~r!c; 
ıneınlekete sokulur. Bu eşya ıçın. 
ınenşeine göre serbest dö~iz ~eril
mesi icabeden ahvalde sıpanşten 
evel Maliye Vekilliğinin de muva
fakatini almak lazımdır. » 

İspanyanın sefer-
• • 

herlik Jlroıesı 
Madrid, 20 (A.A.) - Sü ba 

n:, bir seferberlik projesi hazır
• "-nuştır. Bu proje, meclis toplanır 
topl"' "maz aörüsülecektir. 

........ b ~ 

~·••&& 

B. Laval elçimizi 
kabul etti 

Paris, 20 (A.A.) - B. Lav~l! 
dün aksam Türkiye Büyük Elçıst 
B. Suad'r kabul etmiştir. 

İstaııbul • Londra 
turizm yolu 

Bundan iki ay önce macar hü-
kümeti, hükümetimizi 1 O eylul 
1935 de Peşte'de açılacak ve 4 
gün sürecek kongreye çağırmıştı. 
Bu kongred~ gör\işül~cek mese -
leler arasında Londra - İstanbul 
büyük turizm yolunun her yönden 
gelişimi çareleri ve turistlere gös
terilecek arsıulusal kolaylıklar ve 
gümrük formalitelerinin kolayla~· 
trrı)ması meseleleri vardır. 

Macar hükümetinin bu çağrı -
sı, ilgili bakanlıklara bu arada e
konomi, gümrük, ve tekitler ha -
ymdırlık ve iç bakanlıklarına bil 
dirilmişti. Ekonomi Bakanlığı bu 
çağrının memleketimiz için çok 
faydalı olacağmı düşünmüş Güm· 
rük ve Tekitler bakanlığı ile Ba -
yındırlık Bakanlığına kongreye 
delege göndermelerini tavsiye et -
miştir. 

Bayındırlık Bakanlığı şose ve 
köprüler idaresi başkanı Bay Ta
lib'i Gümrük ve T ekitler Bakanlı -
ğı da gümrükJ.~r genel direktör ve· 
kili Bay Mahmud'u seçerek Peşte
ye göndermeğe karar vermiştir. B. 
Talip ve Mahmud yakında kongre
ye gideceklerdir. 

Adımız, andımızdır 

!!J, A<;l STOS 19:J5 (;ARŞAMUA 

llabı•:jİSl<m .~rnını asl.-cr o(;nderivor -
~ ._J • 

ili.· fmdıl.· iiriinii tliin vuı11u·a yiil.·lendi. -
Reı·lincl(• nulyo .<;(•r;.d.°'in<fo bir ~·angm ,,;ık-
1tWf. ltfı•tı·od" tl<1 Mr tiirrel ('i>lmıiiştiir. 

Habeşistan sınır boylarına 
asker göndermiye başladı 

İııgiliz l{abiııesi toplanıyor • Dünya çevcnleri barıştaıı ve ))İl" 
anlaşma yolu hulmal{tan uınudla rını llestiler. 

Londra, 20 (A.A.) - Kabine, 
önümüzdeki perşembe günü topla
nacaktır. B. Baldvin, yarın Lon -
dra'ya gelecektir. B. Makdonald 
da hemen Lossemouth' dan döne -
cektir. 

İtalyan çevenleri 
~u~uyor 

Roma, 20 (A.A.) - Yan res -
miğ çevenler, gazetelerin, Paris 
konferansının i.flası, adını verdik
leri hadise hakkrnda bir şey söyle
miyorlar. Bu çeven, geleceği sü • 
kfın ile beklemektedir. 

Roma, 20 (A.A.) -Paris kon
feransının menfi sonucunu Gior • 
nale d'İtalya başyazısında bekle -
nilen bir sonuç olarak görmekte 
ve bu mesele dolayısiyle Taymis, 

Oeyli Telgraf, Nevs Kronikl gaze- ı 
telerine cevap vermektedir. 

Jl'Q. Eden, Laval ve Aloizi.'nin 

lememiş ve bir konferansın toplan
tıya çağırdmasmı arzu etmemiş ol
duğunu yazmaktadrr. Bu gazete . 

1taly •• natJeş davasını ingiliz • fransız - itsıyan diplomatran kotaramayr~ ..... 

~~~----....-----------~~~ yapmıt oldukları görüşmelerin za- ı 
man kaybolmasrna yaramış oldu
ğundan şikayet eden Tayms gazetP. 

ye göre, İtalya, lngiltere'nin daha 
ciddiğ ve daha ziyade gözönünt! 
alınmaya değer olacağını sanmış 

olduğu ingiliz önergelerini dinle
meye h8;ztr olduğunu söylemişti. 

YENi FINDIK üRüNLERil\fiZ 

1 
sine cevap veren Giornale d'ltalya 

Giresun ve Ordu'nun .. ilk ~··~ü törenle l lıalya'nm hiç ~imseden bfr !0
Y İ•-

vapura yuliletıldı .. B. Ruzvelt'in ()ııen1li 
, t Giresun, 20 

(A. A.) - 1935 
yılı yeni f mdık 
ürününden illi 
parti 638 çuval 
fındık içi bugün 
Erzurum vapu • 
runa törenle yüli 
lenmiştir. Süs • 
lenmiş fındık 
çuvallarının ar • 
kasında jandar~ 
ma okulu ban • 
dosiyle bir müt
reze jandarma -

Fındık ·m;mleketi Ordu'ntın genel görilndşb. 

mız il ve şarbaylar tecim odası 
başkan ve üyeleri, bütün fındık 
tecimenleriyle çok kalabalık _hal.k 
olduğu halde iskeleye .. verılm~ş 
süslenmiş mavnalara yuklenmış 
fındıklarımız vapurun selam dü
dükleri ve halkm coşkun gösterisi 
arasında yurd dışına çıkışı selam
lanmş ve uğurlanmıştır. 

J(. J(. :.;. 

Ordu 20 (A.A.) - İlimizin 
bu yılki 

1 

fındık rekoltesi on 
milyon iki yüz bin kilo tasmlam · 
yor. Bugün yeni üründen 63 çuval 
da beş bin kilo iç fmdığ!n ~rzu . 
rum vapuriyle Hamburg a gond~ .. 
rilmesi dolayısiyle pek parlak to 
ren yapılmıştır. iskele. motörler. 

Berlin radyo sergisi 
yandı 

Berfin 20 (A.A.) - Radyo 
sergisind~ki yangın çok ~~yüm~~ 
tür. Üç pavyon alevler ı~ındedır. 
A So"rü har~ b olan em ıs yon ku

san 3 k" .. k. 

' 

. . . dekı" lokantada 1 ışı ı ı 
esı ıçm 

saat kapalı kalmış ve en sonra 
kurtarılmışlardır. 

Yangın nasıl oldu? 
Berlin, 20 (A.A.) - . ~esmiğ 

bildiriğe göre, rad~~ serg~sı ya1! -

1 salonlardan bırındekı kursır-
gm' · · Muh f 1 küiden ileri gelmıştır. a ız ar. 

bayraklarla dolmuş olarak binler
ce halkın akışrarı arasında mav
nalara yüklenmiştir. 

incir iiriiııii bor . .,adu 
İzmir, 20 (A.A.) - Bu yılın 

incir ürünü borsaya gelmiş ve beş 
bucuk kuruşla onbir kuruş ara -
sın.da satılmıştır. 

• - trr 

Yugoslavyada yeni 
llir sı~rasal parti 
Yeni parti hükümeti 

arkalıyacaktrr 
Belgrad, 20 (A. A.) - Avala 

ajansı bildiriyor· ''Yugoslav radi
kal birliği,, adında yeni bir parti 
kurulmuş ve bir bildiriğini iç ba
kanlığa vermiştir. 

Bu partinin çoğunluğunu, baş. 
ta B. Atza Stanoyviç olmak üzere 
radikaller, başlarında B. Spaho 
olmak üzere Bosna rnüslümanları 
ve başlarında Monsenyör Koro
şetz olmak üzere de slovek kleri
kalları vardır. 

Başka gurublarm ve bu arada 
sağ yön demokratları ile erkin de
mokratların v~ hın:at ulusal klu- ) 
bünün de yem partıye katılmaları 
bekleniyor. Bunun için yeni parti 
Yugoslavya'da kunılmu" en büyiil< ~ 
sıyasal parti olacaktır. Parti, Sto-

hir hasarısı 
Vaşington, 20 

(A. A.) - B. 
Ruzvelt, bugiin 
parlamentonun 
Linyit endüstı i -
si ıçın küçiik 
mikyasta bir lcal 
kmma yönetge -
si kurulması hak 
kmdaki proje . 
nin parlamento 
tarafından 168 
oya karşı 394 oy 
la kabul edilme·· 

' 

si üzerine önem B. Ruzvelt 

li bir başarı kazanmıştır. 
(Sonu 2. inci saycfada) 

Paris'te yapılan görüşmeler so.
nucunda görülen görüş anlaşmaz • 
lığının şekli olmaktan ziyade esa
si olduğu anlaşılmıştır. 

l 906 tarihli üç devlet anlat -
masmı Habeşistan'ı da sokmak su· 
retiyle dört devlet anlaşması şek -
line sokmaktan bahseden Deyli 
T elgraf'a cevap veren Giornal~ 
d'italya böyle bir işin ltalyanm 
ötedenberi istemekte olduğu gü -
venlik gayelerine tamamen aykırı 
bir anlaşma olacağım yazmakta -
dır. Çiinkü on seneden fazla bir za 
mandanberi Habeşistan komşu -
lanna ve hele İtalya'ya saldırmak 
ergesile durmadan silaha başvur
maktan geri kalmamaktadır. 

Taymis gazetesinin u]uslaı· ku 
rumunun geleceğinin B. Musoli'
ni'nin takınacağı tavır ve hareke
te bağlı olduğunu söyleyen bu ga

(Sonu 2 inci sayfada.l 

yangını söndürmeğe çalışmışlar • 
(S.onu 2. ;nci sayıfada) 

(Sonu 2. inci sa_yıfada • ... iş ıtaıyan ve habe.~ «'>kerleriylE .-;ubaylarına mı kalacak~ 
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.,AYIFA 2 

Avrupa ı•e biz. 

Bugünkü Türkiye 
12 ağustos 1935 tarihli Noyes 

Winer Tageblat (Viyana) dan: 
Bugün topraklarının önemli 

bir kısmı Arupa lotasmda bulun· 
duğu halde hemen hemen hiç ta
nmmıyan bir memleket vardır ki 
o da Türkiyedir. Bir çok kiınsele. 
rin pek sathi surette bildikleri, es
ki osmanlı imparatorluğunun yı
kılarmdan çıkan bu memleket, 
son on yıl içinde, yakından ince • 
lenmesi çok enteresan olan bir ge
lişim takip etmiştir. Akibeti üze
rinde o kadar büyük bir rol oynı. 
yan 1923 yılındanheri (Lozan and. 
laşmasının imzalanması) memle
ketin içinde ve sınırlarında barışın 
korunmasına çalışan Türkiye 
hakkında sade iyi ve hayranlık u
yandırıcı şeyler işitiyoruz. Asır -
lardanbcri devam eden şark teo -
krasisinin ortadan kaldınlması, 
kadın haklarmm umudun üstün • 
de gerçekleşmesi, yabancı kapi
taller işleyen imtiyazlı demiryol
larmm satın alınması, Latin alfa
besinin kabulü, yeni yollar açan 
bir dil ve kültür hareketinin baş
laması ve müslüman dininde kök
leşen cuma günü yerine, resmiğ 
dinlenme günü olarak arsıulusal 
pazar gününün kabulü, işittikleri • 
mizin bir kısmıdır. 

Bugün devlet adamlan içinde, 
ııyasal ve ekonomik bakundan a
ğır ve soravlı ödevleri arasında, 

ulusunun dil ve kültür meselele H 

riyle uğraşmak için vakit ve im • 
kin bulan bir tek kişi vardır. İşte 
asnn en inatcı ve geri bir idaresi
ni bir darbe ile ortadan kaldırarak 
onun yerine, hiç bir tarafta daha 
eaaslı ve modem bir şekline rast. 
lanmıyan bir demokrasi getiren 
bu adam, Cumur Baıkam Kamaı 
Atatürk'tür. Cesur, ilerisini gören 
ve herhangi bir muf mücadelesi 
tanımadığı gibi, dahiyane bir dev
letçilik pliniyle böyle bir hareke
tin ba1 göstermesine karşı koyan 
bu devlet adamı, aynı zamanda 
- tıpkı eski yunanlılar ve Göthe 
cibi - günün dii§ünce ve duygu
larına uymayan eski kıymetlerin 

yerine yenilerini koyacak kadar 
da alicenap ve iyi kalplidir. 

Cumur Başkanı Atatürk bugün 
iki başka başka hareketin başında 
bulunuyor. Bunlardan birisi, türk 
dilini yabancı k,ide ve kelimeler -
den kurtamıağa gayret ederken, 
ötekisi de, eski türklerin tarih ve 
kültürünü incelemesidir. Çok 
haklı olarak birer kültür dev
rimi sayılabilecek bu iki ha
reket, memleketin gençliğini ta· 
mamiyle teshir etmiş gibidir. Dil 
hareketlerine bakarsak, eski türle 
edebiyatından ıyıce farklı, 

canlı ve hayat dolu yeni bir halk 
edebiyatının yavaş yavaş geliş

mekte olduğunu görürüz. Tarih 
araştırmalarına gelince, eğer bun
lardan elde edilecek sonuçların 

acun tarih incelemelerini baştan 
bqa altüst edebileceğini iddia ey
lersek, herhalde mübalağa etmiş 

olmayız. Bundan başka kadının, 

genel hayatın her alanında ve ai
lesi içinde erkeğin seviyesine yük
ıelmesi (bilindiği üzere eski
den kilit ve kafes arkumda ha
pia olunan türle kadmmm "kalp 
ve pbaiyet" sahibi olmasına mü • 
aade edilmezdi) ve şimdiye ka -
dar irrasyonel bir şekilde ham 
maddeler üretmekle tanılan 
bir memleketin bugün modernleş-
mesi ve endüstrileşmesi, Cumur 
Başkanı K. Atatürk'ün tamamile 
sıyasal ve kültürel mahiyetteki 
meseleleri kotarmak yolunda 
gösterdiği mahareti, ekonomik ha
yatta da kullandığını ispat eder. 

Kesin olan bir '§CY varsa o da 
fUdur: Bugünkü Türkiyenin hiç 
bir yabancı malda ve memlekette 
gQzü yoktur. Türltlyenin tek ic;
tcm arzusu, bir taraf tan ''kendi 'C

vinde,, sükiln · ve düzeni muha -
faza ederken, diğer taraftan da 
arsıulusal barışın sağlamlaşması, 

tek ideali de, kelimenin en haki -
kiğ anlamiyle medeni, ıdıhatli ve 
mutlu bir ulus yetiştirmek ve asır
lardanberi ihmale uğrıyarak, f ela
kctli savaşlardan geçerek fakirle
şen bir memleketin canlanması ve 
ilerlemesidir. Bugünkü Türkiye -
yi durmaksızın kurulan bir e
ve benzetmek kabildir. Mimar 
K. Atatürk, yaptığı bina için çok 
kıymetli bir malzemeye maliktir, 
o da türk ulusunun kendisine kar
şı beslediği sonsuz güvendir. 

~-------..·····---------

Yugo lavyada yeni 
bir ıyasal parti 

(Başı 1. inci uyılada) 
yadinoviç hükümetini tutacak ve bu su

retle hükümet. arkalarında kurulu hiç 
bir sıya.aJ parti bulunmıyan eski hükü
mctlcrden farklı olacaktır. Yeni partinin 
çoğunluğunu eski radikal partisi teşkil 
edeceği için, aynı zamanda hem hükümet 
batlwıı Mnı de radikal tef Stanoyeviçin 
bqhca İJ arkadaşı B. StoyadinoYiç"in ye 
ni partinin sıyasasmda en önemli rolü 
oynıyacağı düıünülebilir. 

Yeni partinin örgütü için bir yiiril
tüm komitesi kurulmuş ve bu komiteye 
B. Sta)'OlleYiç, Sto.iyadinoviç, Koroşetz 
ve Spaho eeçilmiJlenlir. Örgüt çalışın.! 
mna pek yakında bqhyac.aktır. 

Yeni partinin programı ulus için sı

yasal özgünlük ve şimdiki dış sryasası -
nın dcv4lmldır-

Parti monarşi, Karacorceviç aylesi 
dinaatisi, :ahısan birliği Ye yttsc1 oto -
nomi taraftarıdır. 

Yeni partinin çoktanbcri beklenen 
kuruluşu memleketin her tarafında de -

rin bir hOfDUcllukla kartılanmrştrr. 

--------~ ... tmıı------
Berlin radyo sergisi 

yandı 
(Bqı 1. inci sayıfada) 

u da, atq, bolii ve içindeki ahcılarm 
bulunduğu lol&:antayı &annqtır. Her t.a

rafm alevlerle bplanmı§ olmasına rağ· 
men, itfaiye ukerleri .alıcılan kurtar
maia muvaffak olmuıJardır. Yangının 

tidacti. uansöriin mekanizmasını pat· 
latmalr tehlikesini göstermiştir. o~ kur
tarıcı, bir servis gardiyanı ve iki .itfa· 
iye, düşen taşlar ve cam kırıklariyle a

ğır surette yaralanmııladır. 
Yaralıların sayısı 20 den ibaret ol

duğu söylenmektedir. Çünkü yangın, 

holler kapandıktan sonra çıkmıştır. 4 

numaralı hol tamamiyle yanmıştır. Rad
yo kulesi ve lokantanın bir kısmı. alev-
1ere karşı koymuftur. 

Sergi 1 ve 2 nnmarah hollerde devam 
etmektedir. Yangın saat 23.30 a dogru a
zalmıı ve sabahın 2 sinden ônce tama
mile söndürülmü tür. 

Yüz binlerce meraklı. yangın yeri
nin etrafına toplanmııtır. Polis, kala· 
balığı güçlükle zaptedebilmektcdir. B. 
Göbcls ve polis direktörü Helldorf. 
yangınnı yaptığı zararı görmek üzere 
akşama doğru yangm yerine gelmifler
dir. 

2 ôl.ü var, 1tergi yeniden açddı. 

Berlin. ZO ( A.A.) - Telsiz krgisi 
yangınmda yaralanmıt olan iki itçi öl
mÜftÜI'. PoJi. felaketin scbcblerinin ne 
olduiunu arqtırmaktadır. Sergi, harap 
olan salonlarda çarçabuk yeniden vü
cude getirilmiftir. 

13. Ruzvelt'in önemH 
bir başarısı 

(Ba§ı 1. inci sayı/ada) 

vaşington, 20 (A.A.) - Parlamen
to, maden kömürü endüstrisi için kü
çük mikyasta bir kalkınma yönetgcsi 
kurulması hakkındaki Guffcy projesini 
kabul etmiştir. 

ULU~ , f U...ı 1 .. ;Jv ':S'" ... ~"S'· •• • 

DIŞ HABERLER 
Habeşistan sınır boylarına a ker gönderiyor 

(Bqr ı. inci sayı/ada) 

zetenin şu fikrine katılmamaktadır. Bu 
gazete diyor ki : 

"Hak tıahibi •e bundan dolayı kuv
wetll olan B. Musolini Cenevre'yi biç 
rahatsız etmeksizin kendi yolunu takip 
etmektedir. Uluslar sosyetesinin gele· 
ceği daha ziyade Japonyanın Çin topra'ı 
Jarınr almasından sonra da hayatta kal
mış olan bu kurumun kendisinin aınır-

1arrnı saptamak istemi yen, hatta haklarını 
kendi savgamak için bir oruntak t;eçmt'k 
kapasitesinde bulunmıyan vahşi bir 
memleketi savgaya sevketmc.k ıstiyen 
kim5elerin gidişlerine bağlıdır. 

Kücük devletlerin koruyucusu du
rumunu takınmış olan Nevs Kronik! 
gazetesine cevap veren Giomale d'İtalya 
I etonya. Litvanya ve Estonyanın u
Juslar sosyetesine kabul edilmesine kar· 
şı rey vermiş oJan lngiltereye karsı ilk 
karşı koyan devletin İtalya olduğunu 
hatırlatmaktadır. 

Giornale d'İtalya. son olarak di yor 
ki : 

"Anlaıımazlığı iJcri sürolen me~ele . 

bir renk veya bir büyüidük anlaşmazlığı 
meselesi değildir. Bir sosyal Irk anla-ş· 

mazhğı vardır. Bu meseleyi de ortaya 
ç;ılı:aran. italyanlann hayatını, mallarr
ve mülklerini ve menfaatini tehdit etti
ği vcsaiklc sabit o'an Habeşistandır ... 

il. 8t1l"vin E"l.:11ud~n ·,ı,,ı 
a_,nbyıJr 

Ekkbcn. 20 ( A.A.) - B. Baldvin bu
radan )'ann sut ikide ayrılacağı, yahut 
daha az zaman kalacağı söylenmektedir. 

il. f~tlf•ıı 1.ondnı~·a ~itti 

Le Burge, 20 (A.A.) - B. Eden 
rliln ı.t.t ıs . .:;ı de Londraya h;ırcket 

etmiştiı. 

RB. llor ve 'fülnı ){iirii*tiilf'r 
Londra. 20 ( A.A.) - B. Hor ile B. 

Eden, dış bakanlığına gelmişler ve ı· 

talyuı - W&bcı anlaşmazlığı hakkında 

görüpnelerine bqlamrşlardır. 

lnpb ~ ıoplanıuına 
1uaırlJc 

Londra, 20 (A.A.) - B. Baldvin, 
bütün kabine üyelerine. gelecc.k teplan
rıda ~ır buJunmalan gerek olduğu
nu bildirmi§tir. Royter ajansına göre, 
bu toplantının 23 apstosta yapılması 
muhtemeldir. Bugünlrü gün Franaada 
bulunan B. Baldvin ve 1sviçrede bulu
nan B. Çambcrlaynla beraber kabine
nin bütün üyelerinin bu toplantıda bu
lur.m:ı ı llizrmdır. 

Parlamentonun şu sırada toplantı

ya çag.nlması ihtimali yoktur. Fakat 
durum çok fazla fenalatacak olursa, bu 
·toplantı yaprlacaktır. Bu da, uluslar 
sosyetesinin 4 eylül tarihinde yapıla-
cak olan konsey toplantısında belli o· 
ataktır. 

Sör Hor. Londraya dönmeden önce, 
kıralı görmek jçin Sandringhaında du
racak ve yarın sabah dış bakanlığında 
B. Eden ile görüşecektir. 

Kubiıu• H. f;,Jnıin l'tl/Jorıum 
dirıli,·ecı•k 

Londra, 20 (A.A.) - Sör SamucJ 
Hor, Sandringhamda kıralla gorüştük
ten sonra aksam üstü Lon<lraya döne
cek ve yann B. Edenin raporunu din
liyecektir. 

B. Mak Donald. yarın Londraya ge
lecektir. 

Başbakan Baldvin, Londrada olma
dığı için hafta orta veya sonunda top· 
1anacak olan 'bakanlar kuruluna Mak 
Donaldın baskanhk etmesi muhtemel
dir. 

1'.wma sölü ve I n!lilrere 

! -0ndıa. 20 ( A.A.) - Yabancı mcTı· 
lckctlerden gelen ve İtalyanın Habe
sistana harp ilin etmesi halinde tn. 
gilterenin Tsana gölil bölgesini süet İf· 
gal altına alacağını bildiren haber dış 
bakanlık tarafından kesin olarak ra-
1.ınianmaktadrı. 

ln!..rili::. Sonıali:cindl'. te.dbuler 

Bcrbara. 20 (A.A.) - -İngilia So- 1 
malisinde- Yersel l1ükümet. bugün Ha
Oe!;İstanm Harrar ilinde bu1unan bin-

lerce ingiliz uyrusunun veya ingiliz 
konımumda bulunan JWmel~rin, barb 
halinde, buraya gelmeleri için hazırlık 
larda bulunmaktadır. Şimdilik hiç bir 
kimse ilbayın izni o1madan İngiliz So· 
malisine girememektedir. 

.4diıababa'da tlıırımı 

Adisababa, 20 (A.A.) - Pariı; kon
feransının kesime uğraması ~olayısiy
le resmiğ çevenler durumun her za
mandan ziyade kötü olduğunu söyle
mektedir. Bu çevcnler, uğranılmış olan 
hayal kmklıgrnı siıkün ve yiğ.itlikle , 
kc;rşılamı~tır . 

Oynwldnr t1rtı~ınd(lki harp 
hnlJP-ri yalan 

Adisababa. 20 (A.A.) - Habeş hü
kümetinin bir bildiriğinde habcş so
maHsi oymaklariyle fransız somalisi 
oymakları arasında bir çarpışma yapıl
dığ1 hakkındl\lci haberi kesin surette 
yalanlamakl:adır. 

.:J.f.10.000 lwbc{!f! l.:tır~ı :!OtJ.000 
ital~·arı 

Paris, ZO ( A.A.) - B. Aloisi, bugtln 
gazetecilerin sorutanna verdiği ccvap
t;ı. İtalyanın Eritre \C Somalide 400. 
bın silahlı habc karşısında 200.000 İ

talyan askeri tahşid etmiş olduğunu 

söylemiş ve şunları ılave etmiştir: 
·- halyanın Afrikadaki sücl ha

reketleri, onun Avusturyaya karşı o
lan sıyasal durumuna dokun~z. B~ı 

hususta Fransa ve lngiltere ıle aynı fi. 
kirdeyiz.. A~·nı zamanda bu iki devletle 
Tuna paktını gerçekleştirmek ıçin gay· 
retlerimizi birleştirmek niyetindeyiz. 

H. tfoi:cinin ~U:f•tecilf're 
... i;yletlil..teri 

Pads. 20 ( A.A.) - B. Aloisi Roma
ya hareketinden önce saat 19 da gaze
tccilen: diyevdc bulunarak, İtalyanın 

konferansı sırasında oydamlarda bıriun
madığı hakkındaki haberleri yalanlamış 
ve ilerideki diplomatilt görüşmelerin so
nucu üzerin«k şüpheli olduğunu söyle· 
miştir. 

B. Aloisi .bundan sonra ilç devletin 
soravlı delecelerini bir araya getiren 
toplantının başarısızhğmdan bahsetmek 
ile beraber ingiliz ve italyan delegas
yonları arasında her zaman içtcmlik ol
duğunu illve etıni1 ve İtalyan itirazla
rının. B. Edenin Romaya yaptığı gezi 
sırasında doğrudan doğruya Musolini 
tarafından B Edene izah edilmiş oldu· 
gunu hatırlatmış. ayni zamanda, İtal· 
yanın başlıca hedefi 9Ömürgelerinin gü

venliği oldu~unu kaydetmi~tir. 

• 
Paris. 2Q {A.A.) - B. Aloisi, ga.ı:e· 

ı:ecilcrin yeni sorularına verdiği cevap· 
ta, İtalyanın. yargıç, komisyonunda 1928 

andlaşması hükümlerine uymakta oldu· 
ğunu söylemiştir. Kotarma bakrmından 
yeni bir ayt1şma temeli olup olmadığı 
sorusuna. B. Aloisi, "hiç böyle bir şey 
göremirorum . ., demi tir. 

l areu:lurın tt1pltıntısı 

Paris. 20 ( A.A.) - İtalyan - habeş 

uzlastırma komil;;yonunun dört yargıçı 

yuksck bir yargıç seçmek hususunda 

görü me~ için toplanmışJardır. 

Bı•~inci yurgıç 

Paris, 20 ( A.A.) - İtalyan . habeş 

yargıç komisyonu özel bir toplant1 yap· 
mıştır. 

Komisyon. ancak bir uzlaşmaya va· 

ramadığı takdirde beşinci yargıça baş· 

vuracaktı" Bu yargıcın politis olması 

bı:-arlapnıştır. 

l'ıırıl:'IÇ lt:onıiıcyfnaıı naıcd 

'-~~k? 
Paris. 20 (A.A.) - İtalyan - habeş 

uzlaştırma komisyonu yapmış olduğu 

toplantıda çalı masına bırakmış olduğu 

noktadan başlamaya karar vermiştir. 

Komisyon, ayni zamanda jki hiıkü

metin. aJanlannın sôyliyecekJcrini mum. 

kün olduğu kadar yakın hır zamanda 
dinlemeye karar venni&tir 

Amerika 1'e habe~ ifi 
Vaşington, 20 (A.A.) - Dış Be'. 

kanı B. Hull, Paristeki amerikan i~ 
derinden bir telgraf almıftır. Bu 
grafta B. Edenin kendisine İtalyan 

habcı anlaşmazlığında Amerika b .. 
metiyle danışılacağını söylediği 

kmdaki haberlerin tersine olarak 
Edenin yalnız Paris görüşmelerin" 
gelişimini izah etmekle kaldığı bild 
rilmektcdir. 

rıcktir. 

B. Musolini"nin, Avrüpa kamoy 
meydan okuması. gerek kendi5i ve C"' 
rek ordusu için ağır olabilir. 

"Herald Tribün,., İtalyanın. af9lll" 
lusal ilgileri, egoizm, fırsat kollayıcı~ 
ve kuvvet haline getirdiğini söy1iycıl' 
Bu gazete. Uluslar Sosyetesinin, 1111 
denece dayanabileceğini fÜphelİ glf" 
mcktedir. 

framu4 b<ısını, durum ruuiktİT• 
diyor. 

Paris. 20 (A.A.) - Gazeteler, i..,. 
yan - habcş anlaşmazbğmm bir~ ı""' 
de doı;tç:. kotanlma&ı iımünlannı ciP 
mc.nin zor olduğunu yazdıktan tondt 
durum ne kadar escfli olursa o.twn, dlfl 
letlerin Avrupa barışı~ y\b çeeiP 
meımcleri l.izım ~ldiğini kaydetme~ 
dirler. 

Pöti Pariaien ıueteai, genel oıaraV 
kabul edilen fikri aalatarü 4iys Jd: 

"İngiliz çcvenlerinde olduğu p.I 
fransız dıt bakanlığında da kimıtc. dir 
lomasi yoluyla yapılacaJr cöriifmelerİll 
sonucu hakkında hayale kapıJmnnall' 
dır. Ne kadar c.iddiğ olursa olsun habef 
meselesi son derece acıklı bir durumda 
gösterilmemelidir. Harp patlana til,. 
hesiz ki bu, gayet kötli bir hadise oJ .. 
caktır. Fakat. dipl8matlar her ıeydell 
önce bunun etkilerini Afrikada yeneJ• 
leştirmi ye çalışmalıdırlar. 

Avrupa, a.nlapnardıiı ortadan kaldd" 
mak iç.in gereken herFJJ yapmakla be
raber, ayni zamanda. kendisini de dl• 
şünmelidir. 

Stresa konferansına hakim olan da. 
şünüş. bugün İtalya ile İngiltere al'8" 

sındaki ağır anla§'Uzlık yüzünden r 
peyce sarsılmış olmakla beraber. bu dil• 
sünUş. Avrupa işleri alanında gene ba
kim bir durumda tutulabilir. Bu da, ar
sıulusal bakımdan en esaslı bir ittir. 

Jurnal gazetesi pınlan yuıyor

"Asıl -Onemli olan iş, ingiliz - ital• 

yan - fransız dayatışmasını devam et

tirmek ve yeniden Londra ve Streaa 

projelerini ele alarak Avrupa meeclele

rinin önemini İtalyaya hatırlatmalı:t .. 
dır.,, 

Maten diyor ki: 

"Dünkü görüsmelerden anlaşıldığına 

göre. üç devlet Strua politikasına de• 

vam etmek hususunda içtemHk göster• 
mişlerdir. Bu da en önemli badi1elcrddl 
biridir. 

I ta/yan - habeş meselesi ve 
kiiçük anlafnıa 

Paris, 20 (A.A.) - B. O!ıuaki, B. Er 
den ile yaptığı bir giSrüımede. uluslar 
sosyetesinin, İtalyan - babe§ anlapnal• 
lığının kotarılmau için yapılan cayret· 
lerle en fazla ilcili en faal üyesi olan 
küçük. anlaşma devletleri adına Par.it 
görüşmeleri bak.kında maJGmat istemit" 
tir. 

• 
BU GECE NÖBETCt ECZA EVi 

KOYUN PAZARINDA 

EGE 
~c.u ~"1idfr 
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• l' an - aıyual 

Bağlar koptu mu? 1 HABERLER Kendırlerimiz için 
P aris göril§meleri bir hayli he

yecanlı geçti. B. Aloisi Roma. ISTANBUL TELEFONLAR! : 
dan haber beklerken Duce'nin ye
ni lırkalart gözden geçirdiği habe
ri verildi. Böylece, ye~il masa ıle 
Alrikaya durmadan yaptlan süel 
•önderiler arasmda bir ilişik oldu. 
fu Bay Edene anlatılmış oldu. So
nunda haber geldi fakat konuşma
l•rzn bağı koparak üçler toplantı. 
11 dağtldı. 

Şimdi üç devlet, birbirirle ay
m konu üzerinde diplomatık yol • 
dan anlqmağa çaltşacak/armış. 
Bunun bir teselli formülü olduğu
na §Üphe yoktm. Çünkü ~a~şı k~r
fıya iken kotarılamıyan bır ış, dıp. 
lomatik yolun labirentlerinde ne
den daha kolay kotarılsın? 

Zaten Habeşistan lirması altın
da aylardanberi sürüp giden pa • 
tırdı, ingiliz emperyalizmi ile i!al· 
Yan emperyalizminin birbirlerıyle 
Çekiımesinden başka bir şey de -
fildi. Bu iki emperyali3m ya uyu. 
faeü yahut birbirini "filen,, hak-
sıa çıbrmağa çalışacaktı. . . 

U)'Ufmak, ilk günü de kabıldı. 
· UyUfuJamadığı ise ita/yanın süel 

tedbirler almasından anlqılıyor -
du. Demek ki, aylardanberi, 
İngiliz ve italyan propag~ 
dalariyle ingiliz ve İtalyan polıtı
kaıarımn arkasında çatıpn ıeyia 
iki emperyalizm ve buaları11_aS1ğ
ları olduğu, ıu halde kaç zaman • 
danberi belli idi. 

lngilterenin Habe§istan ta~a: 
lını tutmasına §imdiye kadar ıki 
ıebeb gösterildi: . 

l. lngilterenin Mısır, Akdenız 
ve Kızıldenisdeki niJluz ve menla
•tleri ( dolayısiyle Hind yola V .S.) 

2. lngiliz bmoyunun ltalyaya 
karşı alı• kullanması ve mevcad 
ingiliz hakiJ.metinin gelec_elt par· 
lamento seçimleri dolayı~ıyle C~· 
nevreye ballı gödkmek. ıstem!sı: 

ikinci sebebin hiç bır degerı 
yoktur, giJnklJ deniz anl&FJBSI 
i§iadtı, ln6/ll• b~tl, "Cenev • 
reli dostlar,, meclisınden sela"! • 
sız çekilip gitmesini pekal~ b~I. · 
Dıİ§tir. Ve bunu yaparken ıngılız 
bmoyundan korkmak ıöyle drlr • 
sun onun toplu alkışlarını bile top
lamııtır. 

Şu halde ilk sebeb Jıalıyor. . 
ilk sebeb, gerçekten 8nemlidır. 

Dokuz kapılı imparatorlalun ka
pılarına kimse sokulmamalıdır. 
Sokuldular mı, sokulanların aldı • 
na bu kapıları zorlamanın gelme
si bi,-az zaman bit parça da lı~sa!
lar meselesidir. lıte bunun içındı~ 
ki. Hind yolu IJzerinde, berbangı 
bir büyücek devletin bir takım top. 
ralclar üzerinde esaslı Siyasal.~~
/ar edinmesi, Adadakilerin hiç ışı-
ne felmez. 

yi ama ne olacaktır? Durmak· 
s~ın zil çaldığı halde pertltı bir 
türlü açılmıyor .. Sava§ olacak mı~ 

"k' ebebı olmıyacak mı? Bunun r ı s 
olabilir· 

Telefon so.-;yetesinin 
satın alınma mukavelesi 

İstanbul, 20 - Telefon sosy~
tcsinin şatın alınma mukavelcsı
nin ~aslan ha ırlandı. Sosv"te 
delegesi mukavele hakkm<la Av· 
rupadaki aksiyoncrlerin onanu
nı aldıktan sonra mukavele 
imza edilecektir. 

Üniversite 30 eyliılde 
açılıyor 

İstanbul, 20 - Oniversi.te 30 
eyliUde törenle açılacak, ı ılkteş 
rinde derslere başlayacaktır. 

Oç yüz fransız doktoru 
İstanbulda 

İstanbul, 20 - 1stanbula fran· 
sız doktorlanndan üç yüz kişilik 
bir kafile geldi. Şehirde bir gün 
kaldıktan sonra Karadenize gitti. 

Açılacak sanat okullan 
İstanbul, 20 - Kapanan "A· 

meU hayat,, okulunun yerine açı 
lacak 1811At okullannm kui'Ulma 
hazırhklariyle uğratmak Uzere 
bir komisyon kurulmuştur. 

İstanbul festivaline 
hazırlık 

.t.tanbul, 20 - İstanbulda ya 
pılacak olan festivale bütün Balkan 
memleketlerinden birçok gezme? 
terin gelecekleri sanılıyor .. Festı
val komitesi lstanbuldaki Bal 
kan memleketlerinin komite orun· 
taklariyle değette bulunarak ~es 
tivalin Balkan memleketl~n~e 
tanıtılması için yardım istemıst.' . 

Bugün Romanyadan ! 10 k~şı 
komiteye basvurarak yer ıstemıs-
lerdir. 

500 g~ daha geldi 
İstanbul 20 - Köstenceden 

yeniden soo~.göç~e~ geldi ve Te
kirdağma gondenldı. 

t talyan okul gemileri 
İstanbul, 20 _ lstanbulda i_tal· 

yan okul gemileri komutanıyle 
talebeleri bugün Taksim anıtına 
giderek törenle bir çelenk. koydu
lar sonra ,ehri ve milzelen ~eıme
ğe başladılar. _.., ..... _ 

' tJ Danıştaym açtıgı 

imtihan 
Danış tayın milllzim. almak 

için açtığı smaca sekiz genç 
girmek i•temiş ve dün yalnu dire 
fakültesini bitiren ile; kişi ama~ ye
rine gelmiştir. Bunlardan bırlsi 
Ankara türe fakültesini hu yıl ~ek 
iyi derece ile bitiren Bayan Umıt 
tir. 

İlk okul proo;{ramlan 
etrafında 

Kultur 1 k rnlıgı onetkeri B. 
Rıdvan Nafizan başkanlıgı ahında 
gaz kurswıa gelmiş olan ispekter 
leri diln saat üçte şehrimiz sanat. 
lar okulunda toplanarak ilk okul
ların programlan etrafında genel 
bir görüsme apmışlardır. 

İlk öğretmen okullanriın 
açdma zamanları 

Bu yıl ilk o : ı etmen okulları 
buttinleme. hıtırme, engel yokla 
ınalariyle, açılma zamanı hakkm 
da Kiiltür Bakanlığı okul direk
torhiklerıne hır genelge gonder
mı tır. Bunu oldug-u ..,ibi vazıyo-

nı · · 

"l) Meslekı birınca ve ikincı 
sınıfların bütünleme ve engel yok· 
lamaları 2 eylfil pazartesiden 16 
eyli11 pazartesiye kadar.; 

2) Uçüncü sınıf bitimıe yokla
malarmda bitünleme ve engele 
kılanların amaçlan 10 eyUU çar 
pmbadan, 21 eylQJ cumartesi saat 
on Uçe kadar yapılacaktır; 

3) Derslere 30 eyl61 pazartesi 
günü başlanacaktır; 

4) İlk öğretmen okullarına 
ba b orta okullarda talebe yazıl
ması ve yoklama ve derse başlama 
zamanlara orta mektep ve liseler 
için gönderilen genelgeye hore 
saptanacaktır . ., 

tlçebay atanmaları 
Seyhan ılbaylıgı türe işleri dı

rektörlüğüne Bulanık ilçebayı BB. 
Hilmi; İzmir ilbayhğı türe işleri 
direktbrlügüne Kuşadası ilçebayı 
Dilaver; Diyadin ilçebaylığma 
Nazımiye ilçebayı Zeki; Bulanık 
ilçebaylığına Tefenni ilçebayı Şe
hap;-BOr nçe&11ttma~r. r..aı. 
teıinden diplomalr iller yônetgesi 
işyarlanndan Faik; Şehit Gazi il
çebayhğma türe fakültesinden 
diplomalı türe danışmanlığı şefi 
Ali Rıza· Nikw- ilçebaybğına tü
te fakült~inden diplomalı Bozbu
run kamunbayı Zeki; Kuşadası il
çebaylrğma İıtanbul güvenlik şu
be direktiSr1erinden Rasim; Gerz:e 
ilçebayltğma güvenlik genel di
rektörJOğiJ itrarlanndan ~üre fa
ktlltesinden rlıplomah Halım, Er
dehan ı1cebayhltffi3 Orhangazi il 
çebayı Faık; Orhangazi ifçebaylı
ğma gUvenlik genel direktörlüğü 
işyarlarmdan tilre FakUltesinden 
diplomalı Suphi: Akçadağ ilçebay 
hğma tıtanbul gilventik direktör 
lüğil ikinci şube direktörü Cemal , 
Yıldızeli ilçebaylrğına Gürün i1-
sebayı Nurettin. Gürün ilc;ebayb
ğına Yddız ilçebayı Fahri atan 
mışlar ve Erdehan ~lçebayı B. Nu
ri de Bakanlık emnne almmrştır. 

Tarife uzmanı Ankaraya 
döndü 

Ekonomi Bakanlığıpca latan
bul, İzmir ve Bandırma limanla
nnda tarifeleri ve diğec deniz iş
lerini incelemeğe gönderilen uz
man B. Roter Ankaraya dönmüı 
ve raporunu hakanh~a vermiştir. 

Arsıulusal işaret kitabı 

basıldı 
Ekonomi hakanlığı deniz tecim 

okulu icin ders kitapları bastıra
caktır. İlk olarak "Termo Dina
mik,, kitabı basılmağa verilmiştir. 
Bakanlık bundan başka savaş, te
cim, deniz ve hava gemileri için 
arsıulusal işaret kitabmm birinci 
cildini çıkarmıştır. Bu kitap ha. 
vada ve denizde bütün tqıt araç· 
larının kullanacaklan işaretleri 
göstermektedir. 

Mersin ve İstanbul liman 
tarifeleri 

Mersin ve İstanbul liman tari
feleri Ekonomi Bakanlığma gel· 
miştir. Bakanlığın incelemeye bq
ladığı bu tarif el erde eskisine göre 
çok değişiklik yoktur. Menin U
man sosyetesi yöıJetim kutula 
başkanı ile iki üyesi liman tarif• 
sini bakanlığa izah etmek için An
karava gelmişlerdir. 

İtalya ile tecimimiz 
Bazı İstanbul gazeteleri ted· 

merlerimizin ltalyadaki bloke pa
ralannm debloke edildiğini yu
mııtlardı Bizim ilgili kimseler ya
nında yaptığımız inceleme türk • 
İtalyan tecim ilgilerinin normal 
bir ekilde oldufunu göstennittir. 

Tarım Bakanlığı merkez 
kurulu toplandı 

Tarım Bakanlığı rtıerlce.s ku. 
rulu dUn toplanarak bakanlığa 
bağlı olan ve dönerge ile yöneti· 
len kurumların büdcelerini ince
lemiştir. Birkaç günden b6dce in. 
celemeleri bitecektir. 

Alman paralara makbuz 
verilecek 

O stencilerin yaptıklan ~, kar. 
şıh~ı olarak aldıkları paralarda 
ma1 sandıkları özel yönetgeler ve 
uravl:ırca kesilen kaınnç ve buh
ran veı ~ileri için ilgililere herbaL 
de makbuz verilmesi Finans" ba
kanlığm<"ı ilbaylıklara bildirilmiı· 
tir 

Evlenmeler artıyor 
Şehrimizde son bir ay içinde 

yapılan evlenme 77 yi bulmuştur. 
An karada her yd bir mikdar artan 
evlenme sayıımm bu yıl daha çok 
olacağını 90ll aytann dolgun sayı
lan-göstennektedir. 

F raasaca ··~u •• dergısınde .... 
mission de M unich,. den aba -

miı bir haber var. Almaayaum 
hemen bütün kendir ihtiyacını 
karşılıyan ltalya, son &Del haz". 
lıkları dolayısiyle bütlbı kendirinı 
içerde kullanmaya karar verllllf. 
Hatta yugoslav kendirlerini bile 
ltalya çekmeye başladığı için. Al
manyada şimdiden dokuma endüs
trisinde bu ham maddenin yerinı 
alacak bir baıka madde, ersatz a. 
ranmaya ba§lanmış. Bu haber, dik 
katimizden kaçması doğru olnuy• 
cak katlar 6nemlidir. 

Almanya tarım direktörlerin -
den B. Goth Petzold. gazetemiz -
de de çıkan bir yazısında Türkiye
nin Almanyaya kendir çıkartmlc 
imkanları hakkında şöyle diyor • 
du: 

Geçen 1934 yılında Almanya • 
nm bu maddelerden (kendir ve 
jüt) yapmış olduğu 395 milycm 
marklık giretten Türkiyenin payı 
ancak 139.000 mark gibi çok önem
IİZ bir yekGndur. 

Buna rağmen bu rakama gene 
ihıem vermek gerektir. Çiiakü 
1933 1eneainde Türkiyeye Alman. 
yadan 1so.ooo markhk iflenmif 
kendir maddeleri çıkanlmq ol -
muma karpbk Almaııyaya birli
ralık bile kendir gönderilmemifd. 
Şlmdl 1934 ydmdaki çıkat bir ... 
langıç olduğu gibi artıf ihtiıml -
leri de göstermektedir. 

Tilrkiyede memleketin tabiii 
şartlan ve dunımu kendir yetiftir. 
meye çok uygundur. Yalnız üret
me mikdannm artmasiyle kalm
mıyarak aynı zamanda yerli bir 
endüstri kurularak bu kendirleri 
çıkarma imklru olan iplik haline 
getirmek suretiyle laymetlendir. 
mek ve aynı zamanda aynca tilrk 
halkına yeni bir iş ve kazanç sa
hası temin etmek imkanlıdır. 

Yukardaki haber ve bu taralsıa 
glrllf yaa yana lt.onuldalttan .,,,. 
ra dava ltendlllflnden onaya cıl'
mıştlr. 

Dıprdaki piyasa tlrınunlana 
ve çılcat imUnlarımrzı yakında 
incelemek ve bu hususta çok t• 
tik davranmak zorundayıs. 

Bir yanda Kastamonaaun clJ. 
merd koynunda yeti~ea ea iyi cias 
kendir/er alımsıslıktan sızlana ... 
bir yandan da bir y•b811Cl memle. 
ket taral taral kendir anrkeo 61-
ze dlJşen &levin ne oldllfaaa u -
lamak kolaydw. 

BuglJnklJ lıentlir ar.timi...., 
bir ltaç yıl içinde bir bg b,,_ 
yukseltebilir ve ilendi lhdyaglan. 
mırı kendi ham maddelerlralde 
a latlılttan başlı• gene de ,,..,._ 

ya mal çıkarabiliriz. Falcat bunao 
lcin alman tarımcısının da ~ylefli
ii gibi kendiri iplik haline koya. 
cak endüstrinin kurulmaı gerei. 
tir. 

Ya ;e#sor sahne hazırlıklarını 
henüz bitirmedi ..• 

Yahut kapıdaki biletçi henüz 
tanbul gazetelerinin ba~yazıları 

Bu hususta araştırmalar y.,,ı
dılım biliyor ve pek yakında h 
deterli kazanç kaynafından da 
1rerektiti kadar laydalanabilece • 
iUmid umuvorus. Ya"'ar NABf 

biletleri satamadı .. 
Re1"isör kim biletçi kim. bunu . o kıu okurlarımıza bırakıyoruz. 0 • 

lara ki, aynı zamanda bilet .•lmı~ 
olan seyircilerdir. Çok isterım ki, 
bu seyirciler, umduklarını bals.un
lar ve "yandı bizim paralar,: dı>:ej 
rek perdeyi yahut bilet gışesın 

taşlamasın/ar. ELGE 
Burhan B • 

•a a a n 

\'eni genel savamanırmz 
Bir müddettenberi -~~1~_!11u· 

ilan Ankara genel S&VBJWllU&~ 
•tannuı olduğunu yazdığımız · 
Bahattin dün ifine başlamıştır. 

~ işleri direktör~ü~ 
Açık bulunan ceza iflen dırek. 

törlüğüne Balıkesir ağır ceza bat-dan 
kanı B. Haydar Hakinin ve ~ 
açık kalan ağır ceza başk~ığllUl 
da raportörlerden B. tsmaıl Hak. 
knım atanmalan karar' • .,ştınhmş 
~onaylanmak u.ere cumU1' baş
~-paclerilmistir 

telcı başyultl• d., 
Cumhuriyet uııyor il: 

( tnııltıerccıı uıUnkfl 8iyuetanı 
deiittırmesl pek batıra gelmez. Onwa 
için barb illn edilir edilmez, Suveff 
kanalını, kanalm bitaraflıtına rağmen 
bir kolayını bulub barb anasırı ve mal· 
:ııeme-i tafıyan gemilere kapaması bek· 
lenebilir. Bu durum karııaında İtalyan 
nakliye ıemilerinin Oaud burnundan 
dota.-nak suretiyle bütUn Afrika etra· 
f mda bir dem yaptıktan sonra Eritre' 
ye ve Somalı'ya vararak yüklerini bo

pl~ilmeleri mUmkfln olabiU.r 
LllGia bu dolqma o kadar usun· 

dur lrıl, tapıacak berıeye Si.en. o.e
rinden olan me•fe,e g6re verilecek 
nakliyat UcretiniD 5 • 6 mkllni iltw 
etımek ic:ab edeoe.lrtil'. 

Bu mun mUddet zarfmcla ita1)'91' 
1ıunesiniıı bofiı...,..ı, kreclilinin tOken
meıl. AYUltUl'f& meeeleliniıı ve Tuna 
birliti iflnin, !talyııMn bafblarmm 
di~ eti• IOftUClanmMI pH mOa:ıılrQn• 
dilr., 

A 
....ı d• d• deniliyor 

T ~ "' .. 
Bir deYlet uluslar kurumunun U-

ye91 ol81l b9fb blr devletin erkınlıf i· 
ne gk koydu mu, eeld heeabları karı,. 
tırarak bu b...-U tatmin için mey~a 
vesikalar çıkarabilirmif itte Paras gö

rUşme le inin y ı r ıulusal mun 
betler üz nne yapacagı kotu c ır bu 

noktadadır • 

ZAMAN 
da, Zaman ımzalı 
a ıd da öyle 

denılmttlctHır 

''Paris lçtlmaııuo böyle tam bir aka

metıe netioetenmesinden ne netice çıka· 
calma plince, bisce hiç bir ıey çıkmı
yacaktır. Vakıa f6yle bir ıddiada bu

hanmü, badi•tın tabiil neU.yicini gör
memei• de deWet edebılir. Çünku ı. 

talya o kadar ileri ıitm.ittir ki, hele 

Hllı eıJetaa budutlanm o lradar uker 
yıtaultır ld, o kadar dolu bir şeyın 
.. .,....... ancak bir harika a ut vak 

1nf diyenler olur. Evet, bu kadar barut 
konmut bir f ıç.ınuı bahusus fitili de tu· 
tuttuktan sonra, patlamaması için bir 
rarika li nndu. Fakat biz mi, lluaoli
ninin bunu yapmayacak dirayeti 11yul· 
ye sahibi oldufuna inananlardarm. 

B. Mueoliai mcfbur makyawli ye
tittirmit olan toprakların çok zeki ev
lldıdır Bu acki adamm mukadderatını 
bu kad r bale bıle bir gaaleye sürilkliye. 
ccğine ıhtimal verilmez. İhtimal vermelc 
d k f muht rem t ly n ba,ftkill· 

olur. 

KURUN da: H~~flstanda 
Jd son sün hazır 

lılcları ılerı lirerek d~nıliyor iri: 

' İtalyanlara bir ha(b vesılesi verm 
mck için imdiye kadar herhangi hh 

.Uel buırhkt. bulunmamata di'<kat c· 
den mbet hUlrGmetlnin bu hare ett e 
gene durtunda1d tehlikenin büyuk1u~ii 
ne bir işaret ~yılabilir .. 

POtt TE: 

Paramu_.,..... 
Dün balkevi önünde memaya 

bakma berber ıamn. cebinde ı. 
imam 40 lira paruile ntlfua klttdl
nm yafa Akif ve arkadqı Omma 
tarafından çalmdığmı söylemiş ve 
suçlular yakalanarak tüzeye vem. 
miştir. 

'f>e•ılden ıu içnu!k yiisiincfaa 
Diln saat 13 de Suhulet mafllll. 

'>"Ol: fabrikasındaki işçilerden A,. 
ımla İhsan desti.den su içip içme

mek yüzünden kavgaya tutu....., 
'ar ve Asım İhsanı başında~ 
serle yaralamış ve yakalanarak ta
zeye ganderilmiştir. 

Bir oıonıobil luı-.ı 
Şoför Hasamn sUrdüğU 461 nu 

maralı taksi dün Çankın caddesin
de sungurlu işçi Ahmede çarpa
rak yara1anmasma sebeb olmuş ve 
yakalanarak gerc;in bastamr~ttr. 



SAYIFA 4 

Komşularımızda 
ııeler oluyor? 

YUNANfST ANDA ı 

Son ge~n Lö Mesaje d' .Aten 
adındaki fransızca yan - resmrğ 
yunan gazetesi, "demokrasi btıh
ranı,, baılığr altındaki gündeli -
iinde, bugün demokrasiyi köt.tile
yip durmakta olanların 'hile hallra 
dayanmak istemekte oldUklarma 
göre. buhranm demolnasinin ken
disinde değil, demokrasinin orta
ya f;rhrdığr dursuzlukta olduğu -
nu ve mesela hir hükümetin, ya 
parJamentonım durmayıp deilşen 
ve kesin şekli ne olduğu bir türlü 
anfaırlamıyan arzulanna uymak, 
yahut çekilmek zorunda kaldığını 
•e böyle gelip geçici bükümetlttle 
deYlet itlerinin yönetilemiyeceğini 
anMttıktan sonra Y ananistanda -
ki kıralcılık hareketinin demolrra
aıiye karşı bir hueket olmadığını, 
ancaJr on bir yıllık cumuriyette 
denmlr ltir tef :nrhur etwmit •e 
pawtilerin tef elank Pllenmiı el -
dlı*Pan atfamfarnt a o partilerin 
aüf uzu altında hlnnt olmaları 

:;:;- •nden dunuzluimt ıiriip gide
~- türlü ka"fıllrkt.nn ulURI llir
birine dişiirdüiiinii izah etmelde 
Ye •özlerini : .. Bay Çalderisİlt de
cfiği gmi, Yunandan leÇiten tef ye
rine INtbadan eğula teflik 1m1Jiillü 
ıoyacak oha inle rene, anana11 -
me uygan hir demoln~ IIW9lle -
ltet •alacalrtır.,, diye l»rtirmelde -
dir. 

YUGOSLA VY ADA: 

Dahnaçyada Sibenik yakmfa -
nnda lıetinci anra ait bir J'UD&D 

lilisesinin yılrıfan ile bizans cleT -
riaden kahna höyük saraylarm te
melleri ortaya çıkarrhnııtır. Bu yı
Jnfarfa temellerin lnıfundulrları 
yerde vaktiyle kurulu olan 9elırin 
adı lrifinmiyona da yrkılar ve te
meller, o çağların tarihi helmnın
dan, önemli belgeler ny:dıyar. 

BULGARİSTANDA: 

Yarı resmiğ "La Bulgari,, ga
zetesi 16 ağuatoı tarihli aayıaının 
sülldelijiade ''Bulgaristan tiirkle
ri,, ba,hiı aklaO. ,...ı.rı yasıy•: 
• .. n1st1e 1Wpn.._.SOı1.ooo, 
19'29 de SG.800 •e l9Zll da 61111.000 
türl vardı ... Türkler Bufpristan -
da, 1912 - 13 de oımanfı impara -
torlujun& karp yapılan barhta ol
duğu gibi, Bulgari.Manın bütün•
~ ate9 boyunda Ye geri 
Kin.ederinde, kimsenin tenkidine 
yoJ açamıyacak surette, bağatıTca 
çahpmşfardır... Bu iki hadisenin 
aebeblerini ancak bulgarlarm her
keaia dinine ve ulusc.uluğuna saygı 

g&lermesinde arayabiliriz. Çünkü 
Şumnu islim dini akademisinin 
on üçüncü yıl dönümünde Bulga
ristan müftisi Ahmedofun dediği 
gibi, Ber in andla§masrna göre 
Bulgaristan'dafti türk azlığı bü -
yük devletlerle osmanlı İmpara -
torh:rğunun korumaları altında 
idiyse de 1922 denberi yal -
mz bulgar kanunlarına sığınmak -
tadır .. ..,, 

Ge~en hafta Bulgaristan' da 
PloYdiY tehri hapiseYinde bulunan 
..,,uaı suçlulardan dokuzu, Iraz -
dıJrları, bir kanaldan geçerek kaç· 
11uştardrr. Ba J.anaf SinframakoY 
adlı bir suçlunun yatağı aftmdan 
lazılmağa başlanmıf, 2,10 metre 
derinliğe lladar inilmiftir. 6 met
re luıtl:u deYam eden kanal, hapis
nİllİD b..hç.esinin altından geçip '°' bir alana çıkıyordu. Suçlular 
'-kanalı b"r aydan fazla hir za -
•anda kazmışlardır. Bunun ıçın 
.le llınk bir kürekle lrir tahta par· 
sası ve kandil diye yağ koydukta
n bir boya kutusunun kapağmı 
kullanmışlardır. Gecenin saat bir 
hçuğunda kaçan suçlularm ka ·'.ı. 
etduktarı sabah saat 7 de belli ol 
~ve gerçin başhmıştır. Hepi<; 
evi d"rektörüne işten el cektiı ;! -
m;-:tir 

ULUS 

!Y ab~n~ı gazetelerde okuduklarımız 11 
l\.. - - ~ - - ·- ... ------ - - -- - ~ - -~ 

1919 ersayıııın o·üceııdirdiği İtal a .. 

İtalyayı bugün yeni serüvenlere sürükleyen tarihiğ sebebler ... 
Jtel)lfl ,.. i~ H.iqi• ,.,.. ele ·~Üme/ıt utiyor? "'B., ulusal onurun bir JJa kırıl

""' elntasuul-. ileri aelmelrıeflir ve yana .. wlılr w lri~e,/ ir.,, İtalya, Verıay andlaf
.,.. ycpılırlte11 .,,.clukfar aa elcJc eJemenriftir. D.lntaf7e kıJ ıları Yugoslavya' ya veril
mİf, lıendine vadedilen Antalya ac lainkrlanJı, Türlriye'ıtin kazandığı z.alerle efden 
8itmiftir. ltalya daha öne e de birçok lırıatlar kaçırdığı için, bu k.u-gınlığa bir son ver
mdı Uliyeı Muıolini, yeni im alana atılıyor ve talüni giinıey doğuda dememek istiyor. 

İtalyan - habcş anl4lşmal;;ın \izninde 
yapdan konu~ların sahne or,asından 
yan ve DO§ bir t;ırafa ç_elcilmit e\cluiu 

1u sıralarda ingilU halkınca pek •mn
miyen iulyan psikolojisinden bahget -
mek faydasız olmaz. 

ltalyanm merkezi Avrupa& kuv
vetli blı:yeri ve bu kadar aaığla.n nr -
ken Bay Musa linin in Habe,istan ü11te
ıtinde bir seriinn yapmap gitmniMe
ki sebeb nedir, bunu anlamak gerelltir. 

H~rlres anlayallilir ki JIUfuao pek 
fada artmakta otan ve tabiat tarafın -

dan kendisiM pek u teY bağışlanan 

bir Avrupa ulusunwı büyümek ve ge -
ni§lemek, kalbur üstü dilckleriQckn 
birisidir. 

Fakat it.ılyanlar duyıan ıbir ulus\ur. 
Bana öyle geliyor .ki bu ulusu. 9öyle 
bumtlue &iiriikleycn daha .1iyad.e psi;. 

k4>Mjilc ctkelerdir. Onları anlamak '9n 
ablak n etik bahisleri konu dJJınde 

bırakılmalıdır. 

Bu, italyanların bu esasları .ayma -

drldan anlamma değildir. Bı.mun sebe
bi, r-.i:zmin bu esasları daha ~ri plan
da mralrması, Bay Mueeliainm ucli · 
acıeri faJiıt devleti lruvvetlenctiriiği 

ve yahut kavvetlendinnediği bakımın -
dan inceleme1idir. 

Eğer bir •adise, fqizme kuvvet 'fe
riyona bu, onun doğru v-e uygun oJ -
maıı i!jin attii ıelir. 

Bu prensip, uluslar ıosyctesinin e -

tiıkscl ~rmaiplerirıe karJu"hr. ltalyada 
Sacro Egoismo = kutsal bencillik, bil· 

yük bir rol oynar. Bu, Bay Musolini -
nin doktrinidir ve bu ta Ma.kyavel .za

manından kalmııtır. 

H.itlerin doktrini de aşağı y~ı, 

aynıdır. Zaten bütün otuiter devlet 
rejimleri hakkın kuvvette olduğu esa

llna da.yaıımalrtadır. 

.. * • 
Henüz üzerinden çok zaman geç -

memiş olmakla beraber biz, bu anlaş • 

mazhğm baş tarafını pek kolay unu -
tuyoruz. Bu, ulusal onurun bir defa 
kırılmış olmasından ilui gelmeıkteilir 
ve yarım asırlık bir hikayedir. 

Bu, 1896 yılında Adova'daki siiıel 

bozgunluk da değildir. 
Bu, 1919 yılında Ver.sayda italyan -

lıırın eski bağlaşıkları eUyle indirilen 
darbedir ki İtalyanların yüreiine işle

mli ve bu ulusu pek ziyade incitmiJtiT. 
İtalyanın ti Kavur: zarnanmdanıber.i 

rüyasını gördüğü bir şey gerçekleşmi§, 
Trentıino İtalyaya v~rilecek kuzay ıı
nm pekiştirilmi§tir; burası doğrudur. 

Fakat İtalyayı harba sokan gizli 

andlaşmalarda vadedilen Dalmaçya kı
yılan kendisine verilmemiştiL 

Vilson iJe Klemanso'nun yardımla

rı sayesinde bu parçayı Yugoslavya 1ra
zanmıştır. 

İtalyanın kırkınlığınm sebebi yal
nız bu da değildir. 

f talyaya ayrıca Anadoluda Antalya 

ve hinterlandı da vadedilmişti.Fakat bu· 
rada post daha sahibi ölmeden payla -
şıJm.ık İstenmi~ti. Türkler birdenbire 
canlandılar ve İtalyanların Anadoluda
ki rüyaları, yunanhlarınki gibi suya 
düı::tü. 

İngiliz ulusu bunu unutmuştur. Fa
kat bütün bunlar İtalyanların hatırın • 
dadır. 

İtalya, Versayda bir takım manda -
ların bir takım devletlere verildiiini 

görcliı. Fakat bunlardan hi~ biriıi İtal
yaya verilmemiştir. Acaba. İtalyanın 
umduğu bu şeyler, sağlam bir esasa da
yanıyor muydu Bu, başka bir lllıt'Se· 

ledir. Benim işaret etmek istediğim 

nokta üç büyük devletin Orl<mdo'ya 
kar~ı gösterdiği bu ilgisizlik bütün 
italy. n ulusunun ve Musolinıvit; vurr
~mdt> derin izler hır kmıatır 

Eğer anlayışım doiru ise Musolini, 
bn kırgınlığa bir son venneğe andct · 
mi ti.t. Onun i~m Ogüst'ün sıyaıal to
runu sıfatiyle yeni bir anma atılıyor. 

Yeniden ıbir Roma imparatorluğu 

kurmak istiyen bu önder, batının ken
disine kapanmıs olduğunu gördüğün · 
den taliini güneyde ve güney - doğuda 

aramak kararını vermektedir. 
M usolini, bundan 18 ay önce "ÖY -

led.iği 'bir söylevde "Bizim gelec:efi -
miz, <kığudadır,, demiJ ve bu söz Mus
tafa Kemal'in dikkatini üzerine çek -
mitti. Hiç kimse Muaolminin lıiiyük 
tümdu ve Napclyon gibi hMhlara ci
rişmek i!tediğirıi sanmaz. Fakat ufak 

çapta bir har-ba girişrneık büsbütün baş
Jra bir şeydir. 

Herhatde Duçe'nin 1875 yılından • 
beri gelmiş ve- büyük devletlerin sof -

rasından dökülecek kırıntılarla karın -
larını doyurmak istemiş olan İtalyan 

lıatba1ranlarmı lanetle anmış ve anmak

ta olduğuna eminim. 
Eski osmanh imparatorluğu top -

raklarmdan İtalyanın aldrğr pay ne ka

dar az olmuştur. 
TS 1878 yrhnda Avusturya Bosnaya 

&ahib çıkmak isterıken Bismark Arna -
vutlufu ltalyaya peşkeş ~cıkmiş bulu -

nııyoı·du. 

Fakat, İtalya bir taraftan Avustur
yayı gücendirmekten korktuğundan, 

bir taraftan da Trcntino'nun kendisine 
baiJ!lanacağmı umduğundan bu lok ~ 

mayı yutamamı§tı. 

O zaman bir rus diplomatı Bismarka 

ıormuftu: 

- İtalyanlar, n~in fula topr.aı. ia

tiyorlar? Ye11i bU barb mı kaybettiler? 
•uaolini arada olsaydı, bu adamın 

eöylediği ıözi gırtlağmcla bıralurcb. 

Biuz ioara gene aynı ··MnlU.ıu 

aırnııar,. Snlindrıe Fransa i1e İtalyarun 

arasını açmak ve !talyayr alman - a • 
nııturya kombin~on.una sekmek erıe
siyle ltalyanm Tunusu almasını Heri -

ye sürmüş, burasının bir Avrupa dev -
leti tarafından alınması gerekiyorsa, 

ıcrek coğrafya durumu, gerek oradaki 
italyan &öçınenJerin sayısı dolayısiyle 

B. Ben~'in bir 
öylevi 

Noye~ Viner. Jurnal g~etesine 12 
ağustos tarihiyle Prağ' dan bildiriliyor: 

Dış a:lranı B. Beneş, Blatma'da ya
pılan bir toplantıda bir söylev vermiş 
ve arada demjstir ki: 

" - Biz-, Fransanın başkanlığını ve 

ebedi dostluğunu kazandık. Küçiik an

la manm Ballan anlasması ile birlikte 

çalışması sonuc.unda, son zamanlarda 

Rusya ile de birge çalı ına imkanı el

de edilmi oldu. Dostlarımız ve bai· 

la~ııklanmızla birlikte sağlam ve yıkıl

maz bir kale halindeyiz. Başka düşün

cede olanların bütün arzu1arma rağ -

men. lm kale olduğu gibi kalacaktır. 

Kendimizle bağlaşıklarımız ara • 

sında bugüne k-.dar bir anlaşmazlık ol

mamıştır Bu anda böyle bir ey ol

madığı gibi ileride de olmıyaeaktır. 

H.ı hsl.nıı &lacın ged &;C lmelcri mesele -
ııinde aynı durumdayız. Bundan batk.a 
ne Almanya ve ne de Lehitotan ile bir 
anlaısrNızhk akla getirmiyorum. 

Cumur başkam : faı:arik önderimiz 
olarak kalacaktrr. Bugünkü Mliilde
ri inkar etmiyoruz. Çok giiç ve SGUVJ 

büyük olan bir sa aş ile lrat'-1 kar~ıya

yız. Ancak. uurla hare:' et cck:r~ bu 
sa'lia t n zaferi" Gıhnak. gene kendi e-
i ı ızdtrhr. . 

bu haklan İtalyaya ait eldujwıw. söy -
\emişti. 

Fakat gene İ'talya bu işi yapmaktan 
çekinmış, daha sonra ayın i"IM•ıeyi Bis. 
mark, fransızJara yapınca Fransa ltu işi 
yapmakta bir dakika bile geciimemi ti. 

İtalya, bu fırsatı ltaybettiğinc sız -
)anmaktan asla geri durmam~tır. Her 
ne kadar 1911 - 1!12 de İtalya zorla 
Trablusgar\ı ve on iki adayı alml§Sa daı 
bunlar, italyanJarın kırılmış olan onur
larını ve kaçu-dıkları fırsatlan JııarııJı

yamamlftır. 

Kısaca anlatmak lazımsa diyelim ki, 
İtalyanın hasta a~ın tcrcftsnıden 

aldığ,t pay,. bn arslan payı de~ı. ancak 
bir çakal payı olmuştur. 

ltalyaıun bugün ta.kındJ.iı duı:umun 
ıerisinde bu gibi had.iseler toolan -
maktadır. 

Şimdi, Habe§.istanJa İtalya arasın

dairi ilgilerin yi:iriiyiişünt: kısaca bir 
göz atalım. Bunun ~yı:mtıları karışık -
ca ise de genel çizgileri kolayca kavra

nabilir. 

İtalyanın Şapdeııizi k.ıyılarıada yer
le§mek i~ gösterdiği dileğe ilk defa 

Mısır bicliYi lııar§ı &"Cimi§ ve Hartıanun 
düşmesindenı sonra Su.danın dervişlere 
bırakılması bunu ta.kib etmişti 

Bir aralık İtalya etgerliğini bu u

raf1arda ve Habqittanda yürlitebilece

iini umarak Kasalayı on yıl elinde 
wtmq, faı.at 1~1 ac barcıyı mgilttre
ye vermek yükümünde kalmıştı. 

Habcşistanda oymaklar arasındaki 

geçimırizliltten asığlanan ltaJya, Tig -
reye tloğru ilerlemiş ve Negüa ile yap
tığı bir an.cilatma ile orayı himayesi 

altına almak istemi~tir. 

~r o zaman bu Ha&ıe§iıotan serü -
veni akıllıca ye.ritilmiş, Romadan tam 

bir yardım görmüş ve kumandan gene
rallerin üzerinde kuvvetli bir el bulun
mu§ olsaydı. ttalya Habeşistanın büyük 
bir parçasını ele geçirmiş olurdu. 

Bunun yerine, bu har.eket süel bir 

bozgunlukla bitmiş ve İtalyanın mane· 
viyatı adamakıllı sarsılmıştı. Bunun 

sonucu galiıb gelen Menelik ile bir and

laşma yaparak ha~ imparatorluğunu 

yeniden tanımak ve Şapdenizi kıyıla • 

rma çekilmek olmustu. İtalya bu suret

le, bir zaman bulyasiyle sarhoş olduğu 
imparatorluk dileğini bu suretle yarı

da bırakmıştı. 

Bugün Siren yeniden şarkı s.öylüyor 
ve daha genç, daha disiplinli İtalya bu 
şarkılarla büyülenmiş, <linliyor. 

Krispl olmıyan Musolini bütün ku
mandayı elinde tutmaktadır. 

Erit.re ile Somalinin hinterlandlan 
elde olmadıkça bunların büyük sömür
ge davası için asığlı olmalarına imkin 
görülmüyor. Uzun zamanlar, cessur iı;

tilacrlara açık kalmış olan Sudan artık 
kapanmrştır. Ortada yalnız Rabeş~tan 
kalıyor. 

Dı~ardaki dünya ic;in Habeşistan, 

Afrikanın biricik erkin kalan poırçası . 
dır. 1talya için ise, buras~ büyük bir 

harlı yapmağa lüzwn kalmaksızın ele 
geçirilebilecek ve Afrikada genislemck 

imkanını verecek son fırsattır. 
Duçc, zamanla yarı: ediyor. Onun 

korktuğu fazla geç kalmış olmasıdır. 

Alplerin öte tarafın<laki rakib, kendisi
ne toprak payı istiyecek bir durumda 

olmaktan uzaktır. 
Sitil, ona. önce Ancas'm kulagıruı 

fısladığı şu sözü tekrar ediyor: 
Nox ruit. Aenea. nos fando duc.irnos 

har as. 

Ve Musolini Ccncvredeki konuşma 
odasıntla saatler geçtikçe sabırsızlan. • 
maktadır. 

]. B. Firtb 
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Biliyormusun 
k . ? 

ı . . . 
§ Geçen çar§araba günü lt 

tla, Cinova yakınlarındaki 
harajmm yıkıfdığuu ve l>W 
sanların sularda hoğuldwğu•• 
gnıf ha'bfii olarak yazmı,hlr. 
~elen lnrupa pzetderi .. f 
•etin k~htğun. anlata 
ta hitiremiyel'lal'. 

o 
lerna • 

I 

() "'- cın. 

Yulrardalrl krokide ai"''"rtı111111ırı 
üzere Mofare fJarajt, C-mo.• a 
Toriıro arasımladn-. Bunıfar ltal 
yanın suları en bel yerleri oW. 
ğu11chm, 19'l4 yıfmch, Fnr so~ 
te, bTr Jta~ çayın sufarmr bir ad 
ya toplayıp MePare denilen ye 
bir elektrik santralı yapmak imtİ • 
yazını almış ve çok moc1ern Jıir 
santral kurmuştu. 

Felaf(etten önceki gece, saba· 
ha kadar, yağmur yağınıtrı_ Ta.O 
saat Lir buçukta. vecli metretlk bit 
sed - 40 mefrefi.k.. asır baraj Je • 
ğil - birdenbire yılıfmıf ve surat 
lıomurdana homurdana ve QJ1üne 
ne gelirse süriil'<leye sürükleye ak· 
mağa. başlamıştır. Bu sırada he • 
men herkes sofra başında bulu• • 
dUğundan pek çok kifMer kYrtul • 
maja vakit Lnlaaıamışlardır. Sil • 
lar kırk lülcn:~tre UD1nluğunda. "' 
ü~ kilc.aetn eninde bU yeri 
kapl;ım14b:r. Ne elektrik ....a.alır 
ne e.Y1 ne. köprü, ne JOI, hı=larıtl 
hücumwıa clay&a&mCMmb yadaP 
yok ~bir. Bq dakika iac.e o
nlardan le§mt oaID Cinov•- To
riao treninia yokı iizeriwleki.uallflı 
beıon k.Qpriidea geri kalan ~, 
bir uçurumun üzerinde sall•..P 
duraa \Mı- Kaç •etrel.ik bir r•Y 
JMll'sauGK • 

§Gazetelere beıaen &er s'iJI 
lııU iki kiti ypıyarak ıenel itle'iıı 
.liae1tüacai hırJduada.ki 9iişiiP& 
le:rimn erlea "'akü gazeteye ya:aıl· 
ma.sma İM.erler. Bwıl.u:, keHi al< 
bvYdİ ile dunaayıpişliyea su "1111'· 
törii&W ya.paJt obn ( !) Coa Ali• 
me.ı ciBSHMien a.dana\udu. 

Bi• Puis gau\esi yuryor: P•· 
rmin içilMlen ~D Sen qebriDİI' 
suları, dünyanın merwi say.&aıı 
Pa.N. gibi bir ~e yaıJutmıyaca1' 
katbı- kiri~ gmiinmekte oWuğ..- -
dan bir adam,. nebl'in Pariste& ,e
çeıı kısmının boyanmasını önugc
miştir. Bu akılJı adama göre, sula· 
11 ya2m ~ka, kı ın \,aıka renge 
boyamak lazımd.u. Fakat kendisi 
hu ayrı reakleri bir türlü seçeme
mİc; kararını bir türlü verememi4-
U.. sn. Sen nehrini- hangi renge 
boyamab, dersinu? 

Şoförlue- inan olmaz, garaj
eıJara: da öyie. 

Otomobfliaiıı bir yerini --
tirmek jçin gaıai.a brralumş. olat' 
~ e.tesi sabah saat seknde, çel 
hiddetli ve cok acele işi olan bira
dam t•tm ile gapaja girip sormuş: 

- Hazır mı benim otomobi • 
liM? 

- Hazır, alınız. 
- Öyle ise öğfeden sonra ge-

lir, atırUD. 
- Biz. de o "akile kadar fı• • 

zrrfamış oh:ırnz. 
Sıeqililıermi y•Marca bekfİ -

yen kimseJere fiHmlerde veya fO

manlarcTa xasdardık. Fakat tabi -
den d'e böyfeleri •ar1111ş: C"ıtzel b~ 
İngiliz kızı elan Mis Fitli.s Şebi>!. 
adh hir adamı sevmit Ye 12 ..,,... 
onun serlae.st kallllMUU beki~ 
Fakat kuuı. ölen ba a.daa J,aıııka 
bir kadınla ~vlesWM:e~ kıuağo d.a 
kederinden intihar etmİf ! 
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Molare f eliketi 
ltalyada Molare' de yıkılan barajın sulan 

hal tirdi·? oralan ne e ge · 

• 

flLV S'un romanı: Tefn1cll 7 

• 
Levis ve lren 

Yazan : Pol !'O~~!'_ .. , BAYDAlt. 
Turkçev- çnırea. N._.. 

v .. tJlıltnwbğml 
Le · s. böyle kaaupD811 ~ • 

lôstennek JÇİll omuı-nu si)lcti. 

Sonra birdenbire: M · al'e tele • 
- t zin verırseniz gidip arsıy 

fon e evnn, dedi. ·ı verdiğini 
p r amaman n daha çok otorı :ımamaga 

san r k "o-üzel konuşan adam,. 
§ah ordu. 

- Tabii, yolu biliyont111UZ·. )(ara,aı ce. 
Levis, bürosuna telefon etu. la emek ,.. 

d• L ' oakşam~Y ' •ap ver ı. evıs ı· · · iki Siilall-
aıiyeceğini, kabarede ~:,. venti. ikili 
larıa ba§bata blr~sanflll ve b11a..;ı. 
•, mmr piiddilu gibi,.. miJdi? 
lbeJeri .zevkli şeyler dcii1 kapadı? Ya 

"Fldyie abiyonWı kaçta 

llor...ıaiı .... 1,,. .. bil' kaç kere, 
Bir ~ 1* laldlRt ::':!! bir bdırJ. 

Wefen e~ Led. _.__. 
laolah ·~~ 

ıas 

• • 

DIŞ HIBERLEJt T. l.C. I. 
BELÇIKA'DAı 

S..yalia eaıer.-~ 
•w~ 

Başkanlık divanının erdiği kararlar 

Bröbel, 20 (A.A.) - S.syaliılt İffi 
mter._,-..li, Brilbcl4R teplanerak 
Mr Jraru .na lrMaaJ ctmiftir. 

PU ...,. .ıa iN lraru ımctSDde 

·~.....----.-·--te olduğ" ni,ederi pntate ediı..Mte, 
•kllraıu• ısilM w cclıc Wmelreum 
Ölliltıc gcçı"lmesinıe w llcNi ı ir her tlT
lü finaneal yanı-da .. , hm P
ri durumaıı baıkolnMa .....wtler "'9. 

Entem.uiyonal, ke!Mfi mensupları 

4 eyl6Men önce hir geeter~ yapılmuı
na ~lmaktadrr. 

ALMA YA'DA: 

Metro'RUn tinf'li röldii 
Berlin, 20 (A.A.) - Jıletropolitenin 

yapılmakta olan bir tine\i 150 metaıe 
mımfupnda çakmüft&r. 21 hdar itçi-
ni1a )'lkmtt ahında blmıt ehlatu sam-
117«. Bkçok itfaiye p1Pları, yıkıntı
yı ortadan b1thıdlAI• lıılflmnıttn'· Ba 

--- _..... 8Jan "'kur!- . ,aıplann :va~ a.o-s 
Juıcı;. ~ ....... ·~ lrir ceset çıka'
•• ••4flinfW. 
~ •rıanlamıyor, 17 ölü 

olduğu aanılıyor. 
Berlin, ~O (A.A.) - Metropoliten

fflıi ç6kikıtUde kurtarma işi büyük bir 
ihıdyatla yapılmaktadır. Çünıkü yeniden
Wr takım çölrlintüler olmaa..-. lıııM
JııuJmaktadw. Y~kıntJ altmda kalnuf o
lmı iılPJıu'iD kunuıı......_ _. ._ 

•lmiftir· .......... , .... 11 eW1llu 
aanıı.,o.. 

Dr. ~ ...,...,. .-.ısı ••• 
ırilild .., ....... ,,.,. 

Lıatra, a (A.A.) - B. füna ae· 
çıenlıerde vermif olcluiu aifa • ki ._. 
da .Allllrın,.... pkabaa para ,.. 
da W a nJw ifuet eı "ıti • .... 
• eadu.tri 11nıt1.r.te nnr .,.. 
du•+t•. 

Alman dmnpinginia lair*tlitin-
dea - ,.,...!, 
tılıılıt •• h"· ..... ,, ; ...... 
alıl'll'Dllı için bfikUmet needilMle mar 
etnAılltı:Hrln. 

Te9m oi1111 ı .... yapu ı>t 
oldulDları ..... 1rar...-. .. ._tio 
ya 1ıul ..,.,. mim .., u, ,. , __ 
tıenjmı w ,aısut p1l9 De ,_,_, teMltı-

' 

de Wr .... an- te6hteri .._ ...... ....-.. 

19-8-1135 tari.rtnde T. l C. 1 Gcad 
merkea ikinci b~ ..,_.. _,..... 
Ba7 Halit Ba1rağ'ın başkanlığı altında 
teplıanan ""tk-nlık divanınca verilen 
kararlar atalMladır: 

"l. - BaıMlırma bölge•i ıapor alanı· 
nın onarılman için bölgeye wrillllif o
ı.n iki yb Jinnm belediyece J*tırıl
IDlf olan byaktMuıeainın yenidea N
tmlwı isin Bandırma idman ,_ ı.a 
9CrilmeU baklandıa biUgece yapılan tıN-
lifia UJPD glrilldüğüne, 

2. _ Eakitehir bölgeıiıtG~ demir 
spor aeayeteaiae ilbaylık büdceainden 
yardan yaıpılmuı için iDıaylıia bapu· 

ru ..... ı•, 
1 - 1-ir bölpi batlDt " •eley 

Wd11ıciUk IDIÇlarmm yapılmakta oldu· 
p AJtaaeNu alanm.ıa cti1ae1tilaıui içisı 
a4ı aettn ıoe:rete ns-m· ~1& 300 
lira ~ YIFılmaaına, 

4.; - Yiane antrenörünün mMflM 
25 U.. ..._ yapılmllsı halalnnda deebci· 
lik lrt1e1.-1ı:aanca 7apılaa iaupnin 
,,., ... ~-.silk Jüziindea yerine aıeıtiril· 

~e. 
5. - Dıtük iflaW • llhMle ,.. 

rmm,a Aatalya b6tgeainita Terkiye 
birinciliklerine İ!tirak ettinlmemeıine, 

6. - Kar8111ürK1'4e yaktlrdaa JÜ
me havuzunun yeni41ea ,.,ew> rM• 
Kocaeli iılbaylıimdlllt •e•llllHine, 

7. - Futhot feder~Olltl _,1ı tek· 
ııeteri B. Kerial'den aplaıı yere B. •· 
,n'tn atnm•ıam ••trima. 

1. - aacar Uypqt •pnia.,
nr ..... brfıJdr olmak üzere Anbra 
eoe,ıetelerine 5GO lira yarda ,apı1ım
..., ,.ıe erganizasyon heublarmın gc
MI merhzce tetkikiHna -. ,..,.. 
• lldJ4lili tak.tirde mtı.ebbibleri 
....... lamuai taldtıat yapıllmlrm, 

t. - Peıftruyon tarafından ylane 
,...ıan içıin 1sta • Jll ıııleniıdılik lıunı
- Wltlmit ol• ild Jiia ...._ .. 
nbdlik federMyomma iduiM, 

1e. - Anıkaradaki güret salonunun 
elektrik mnraflarınm Ankara bölgeein-

w "Ntt-... ,_. ••• :lw•••• ~· 
mnine, 

Jl, - GoJapor IDCCIDU811D8 yard.n 
yapıhn•ma, 

12. - Ank1ra GüciiDdea •• tik 
maçlarmda ayağı kmlaa B. •*l"nia 
teavi 6creti olarak lsteailen panınm 

Ankara mmtaı.unca veriJımninc. 

Bil' At111a,.,.,. ~göre 
Viyana. 31 (A.A.) - B. ş.bt•ın pa-

Zı&r pi .ermitolc1uiu llylm paıtte• 
1e aeait alçlde teflfr etmektedirler. 

r Ra,,__. bu taylni Aknanyanm 

13 - Bilecik bölgeliııia yanlm ._ 
tepin atiyen biiaçHıe ppıl-.lr tll

unııR&.-4an temİllİne, 
~ 14 - Kotra yapan bir zate ,a.. 

ecliJmesa hakkıadaki miitac::uıun JViae 
getiribniJ"etiine. 

iç durumu ı.aJdunda bir yardım ipretıi 
di,e pn eHie61' 

B. Şaltt. llel laarcaJarm azaltılmuı 
c1ilfltA'• f' cleliWb. Şu ltalde ba:JID· 
~ bldu&Jidie aidtma yapec:Utır • 
.. ill l&SLJ _, .., .. putiaia ikia-

.. , ·a. ... ~ ...... _ __.__._ ,_.....w.,--

J5 - 1936 Jılwlıa ...... ,,..... 
cak araıulUNJ kayak •poru olimpiyat· 
Jaıma iftidlı: e•emiyececimizia ollmpr
yat komiteııine büdiıİlılleliM. 

16 - Genel malıes 1 l's ' ia ~ 
fasıl ve madeleri .._n 1 teldif .._ 

vı 
Levis evine döndü. Yalnız k...- iste .. 

mektedir. Bir fincan aB.tli1 kahve ile aq.. 
yemeğini yemq oluyor; a.p. tavaııda büyük 
bir gölge yapıyor. • • . 

ra apera pçea w: aıclllı pneJ ..... -.. 

ancak 1. &. 9U pünde gl•:lerilen fwt-. 
bolcu Şalıir Hülnnda halbpor 90ljeh
sınce yapılan itirazın yenade fliı)duluna, 
ve keyfiyetin ilcili bölge -.e ....-te,e 
bildirilmetinc. 

18 - Anbra bölgeliae aıetidlıcıels 
türk ve yabacı ıpor kameteriala .__ 
Jaatmı ve erpa.;.e itleriru clnaek üert 
ulıllüyettu '* llıomitenin laar..._ma, 
ve bu komitqe ıenel merlıu a,elerin· 
den B. Haa 1Hftak'm bllfkanblı altın
da maliye bnualar direktörü B. llüm
taa TarU.. .ad sililt fabribaa .trek
törii B. Plbet w genel z ityar • 
lal'llHln B. Saim ve mmtaka futbol be· 
yeti ba1i:anıı11w teçi!mesine. arar kartı· 
bfı için istenilecek yarduulum ancak 
ı. komiteye ,...,.., •• ,. " • Dmit• 
nin tertip •••celi lpOr te hı ı lmri • 
cinde Ankarada yapılaca lıeı""ci W.
temn için ceneı merkzden Wç lııir IU • 

retle yardım JBPlmayacapı.. 
11 - Sifuit .... .,.ıs IM*lleri

nin birimi ........, Am ~ ... .. ... .,.. ............. ~. 
• - ıt • m taribia4en itibaren 

bölce "~ ... ,euı.n:.e yapdacak ,... -
dma takblerittin genel merkez biitçeMn 
'1e y.-.• tawftdlar tlllranm etme 

a~ Jftfne ~e. 
2t - ..._""' teJııel mcıke• ve 

lııı' • iM: df-=wca wrilecek ...... .... 
ajılm ft" a-etıller ...,tıliyle ,., ... ~ • ...... 

1t.a1 .. T.,,...aaia IUıti 
lt.48 • Mlllllti: 

a.dl:PlflM1eethpe 
Ferhuade Uhi: PfJmo 

20 - lnlailu wıraıeti mti 
20.10 • MDlild: 

~ puplat: Nilaat ..... : 
W.fen 

a ıl 

Bir çekmece çetip ıçınden lmmm bir 
defter çıkarıyor. Bu, bitUn ta,... oldllfD 
bdmı8rm reperttlvancllr. MiltarelıedenlJ 
o deftere, adlariyle, adl..ıeriyle ve çak k8tt1 
inhlarla tmn dert ,a. •le bllm ,., .... 
._. baadaa daha Ytllii yep c1lla _. 
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Ankara Levazım Amirliği ~tın 

Alma Komisyonu ilanları 

1 

J 
_ ı -:- ~ntalyad~ki .birliklerin ekmeklik un ihtiyacı aşağıda gös -

te;ılmı~tır. İsteklılerın karşılarında gösterilen günde yüzde 7,5 te
mınatı ıle 29. 8. 935 :.aat 16 da komisyonumuza müracaat etmeleri. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul ve Antalya satın alma ko -
misyonlarında görülebilir. (2252) 

Nevi 
Un 

Taksitlerı 
Eylül 935 
l. Ts. 935 
2. Ts. 935 
l. Ka. 935 
2. Ka. 936 
Şubat 936 
M.ırt 936 
Nısan 936 
Mayıs 936 
Hatiran 936 
Temmuz 936 
Agu:.tos 936 

Yekun 

Mikdan 
kilo 

26400 
26400 
16600 
16600 
16600 
16600 
16600 
23000 
31500 
26500 
26500 
26500 

269800 

% 7,5 
Teminatı 
1981 1 ira l kuru~ 

lhalenın 
günü ve saat r 

29. 8. 935 saat 16 

Şekli 
Kapalı zarf u:.uliı 

1- 3623 
1 LAN 

- _ İntıy~catı askeriye için münakasaya konulan 280.000 kilo 
una verılen fıat komutanlıkça gali görüldüğünden yeniden müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İstanbul ve Ankara levazım §mirliği satın alma 
komisyonlarında ve Tekirdağında askeri satrn alma komisyonunda 
hergiin görülebilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulli ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 27 ağustos 935 salı günü saat 16 da Tekirdağında 

askeri satrn alma komisyonunda yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminatı 2468 lira ve beher kilosunun muhammen 

bedeli on bir kurut 75 santimdir. 
6 - Eksiltmeye girecekler 2490 nuamralı kanunun 2. inci mad· 

desinde tarif ettiği vesikayı ve teminatlarını birlikte bulundurma
~~ ve kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evel komisyon reisli-
gıne vermeye mecburdurlar. (2139) 1-3480 

İLAN 
1 - İzmit için 2. teşrin 935 souna kadar taıksitle alınmak uzere 

(160:000) kilo ekmeklik unun 2 eylül 935 pazartesi glinü saat 15 de 
İzmıtte tümen binasındaki tümen alım ve satım komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

.. 2 - Kapa~ı zarfla kanunun istediği gibi kırmızı mühürle mü
hurHl ve tekt~f. ~e~tubu ile teminatını ayrı ayrı zarflarda olma -
sının ve h~r ıkısı~ın de diğer bir zarfa koyup üzerinin mühürlü 
olarak eıksıltme gunünde ve saat 14 de alım ve sattn1 komisyonun
da makbuz karşılığı vermelidirler. 

~ 3 - 935 se~esi.nd; Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair fo
tograflı ve tasdıkh bır de vesikasını göstermeye mecburdur. 

4 - Muvakkat teminatı 1440 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün İzmitteki alım ve satım komisyonun -

da görülebilir. -
6 - İsteklilerin belli gün ve saatında tümen satın alma komis-

yonuna gelmeleri. (2108) 1- 3434 
t LAN 

. Bahkes.ir ve Susığırhk garnizon kıtaatının ihtiyacı iç.in 23.000 
kılo sade yağı 28 ağustos 935 çarşamba günü saat onaltıda ihalesi 
;:apdmak .üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bede
lı 20.700 lıra muvakkat teminatı 1552.50 kurustur. 

. Şartnamesi Balıkesir ve Ankara levazım limirliği satın alma ko
mısyo~larında hergün görülebilir. İsteklilerin vakti muayyenin· 
den hır saat evel Balıkesir satın alma komisyonuna teminatı mu
vakkate makbuz ve teklif mektuplarını vermeleri. (2140) 1-3479 

İLAN 
. 1 - İtfaiye meydanındaki in 

zıbat ıkarakolunun elektrik tesi
aatr pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Keşifi tatil günlerinden 
maada her gün Ankara levazım 
lmirliği satın alma komisyonun
da görülür. 

3 - Mezkur elektrik tesisa
tının keşfi 278 lira olup temi • 
natı muvakkatesi 20 lira 85 ku
ruştur. 

4 - Pazarlığı 2 eylül 935 ta· 
rihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

5 - Pazarlığı Aukara levazım 
amirliği satın aıma komisyonun. 
da yapılacaktır. 

6 -:- .1steklil;rin bu gibi iş • 
!erle ıştıgal ettııklerine dair ve
sika ve teminatı muvakkate mak· 
buzları ile birlikte Ankara le -
vazım amirliği satm alma ko -
misyonuna gelmeleri. 1 - 3582 

İLAN 
l - İzmir müstahkem mevki 

merkez kıtaatı ile tayyare ve de
ni~ kıtaatının 247250 kilo sığır 
etı 1500 kilo koyun eti, 2450 kilo 
kuzu eti bir klta şartname ile ve 
kapalı zarf usuJiyle satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 5. 9. 935 perşem· 
be günü saat on altı buçukta lz
mirde kışlada müstahkem mevki 
-.;atın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Şartnamesi heı gun ko
misyonda görülebilir. 

4 - Unun tahmin edilen 
mecmu tutarı 48557 lira 50 ku
rustur. 

5 - Sıgır etinin beher kılosu 
ıçin 19 koyun ve kuzu etlerinin 
beher kilosu ıçin de 40 kurus fiat 
tahmin edilmiştir. 

6 - Teminatı muvakkatc ak
çe,;i 3641 lira 81 kuruştur. 
• 7 - İstekliler Ticaret Oda -
sında kayıdh olduklarına dair 
vesika göst rmek mecburiyetin
dedirler. 

8 - .Münakasasma istirak e -
decekler 2490 sayılı artırma ve 
eksiltme kanununun 2 ve 3. ün
cü maddelerinde ve şartnamesin
de yazılı vesikalarla teminatı 
muvakkate makbuzlarım ve tek -
lif mektupl rınr ihale saatınd n 
en az bir saat eve! komisyona ver
mis hlllunacaklardır. l - 3622 

f LAN 
ı - t mır mü talı -em m vki 

1 
kıta tının 236.000 kılo un ihti
y.1 1 ı nlr ' f ıs vl ,,at111 a-

lmacaktır. İhalesi 6. 9. 935 cuma 
günü saat on altı buçukta İzmir 
müstahkem mevki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün ko • 
misyonda görülebilir. 

3 - Unun tahmin edilen mec
mu tutan 24780 liradır. 

4 - Beher kilo un i~in on bu
çuk kuruş fiat tahmin edilmiştir. 

5 - Teminatı muvakkate ak
çesi 1858 lira 50 kuruştur. 

6 - İstekliler Ticaret Oda -
smda kayrdh olduklarına dair ve 
sika göstermek mecburiyetinde -
dirler. 

7 - Münakasaya iştirak ede· 
cekler 2490 sayılı artırma ve ek • 
siltme kanununun 2 ve Uçüncü 
maddelerinde ve sartnamesinde 
yazılr vesikalarla teminatı mu • 
vakkate makbuzlarını ve teklif 
mektuplarını ihale saatı dan en 
az bir saat evel komisyona ver
miş bulunacaklardır. 1 -3618 

İLAN 
ı - 31500 kilo sade yağının 

kapalı zarfla eksiltmesi 4. 9. 935 
çarşamba günü saat 15 de Seli
miye askeri satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

2 - Sade yağının talunin fi
atı 23606 lira 10 kuruş muvakkat 
teminatı 1860 lira 25 kuruştur. 

3 - Teminatlar ihaleden iki 
saat önce muhasebecilik vezne
sine yatırılacaktır. 

4 - Diğer mal sandıklaruıa 
yatırılmış olan teminat makbuz
ları ile diğer belgelerin teklif 
mektupları içine konulması ve 
teklif mektuplarının kanuna uy
gun bulunması mecburidir. 

5 - Şartname her gün ko -
misyonda görtilebilir . 1- 3619 

İLAN 
Balıkesir garnizon kıtaat 

hayvanatı için 400 ton yulaf 
10. 9. 935 sah günü saat on altı· 
da ihalesi yapılmak üzere kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 18.000 lira muvak 
kat teminat mikdan 135 liradır, 
Şartnamesi her gün Ankara le • 
vazım amirliği satmalma komis
yonunda görlilebilir. Münakasa· 
ya iştirak edecekler teminatı mu 
vakkate makbuzları ile birlikte 
teklif mektuplarım münakasa -
ıun yapılacağı muayyen saattan 
bir saat evel Balıkesirde 11. Kor. 
satmalma komisyonuna vermele· 
ri . (2246) 1- 3635 

1 
Devlet Demiı-yollan ve L man lan 

Müdürlüğü ilanları 

t LAN 

Bir sene içinde 210014 iki yüz on bin on dört ton tah~ 
min edilen Derince limanı tahmil ve tahliye işi 26337 yir
mi altı bin üç yüz otuz yedi lira 30 kuruş muhammen bedel 
ile ve aşağıda gösterilen e~kal dahilindeki ameliyelerle 
bir sene için kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koıımustur. 
Eksiltme 4. 9. 935 tarihinde çarşamba günü saat 10 da Hay. 
darpaşa gar binası içinde 1 inci işletme artırma ve eksilt. 
me komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İstekliler muvakkat teminat mikdarı olan 1975 lira 30 
kuruşu demiryolları istasyon veya veznelerine yatırarak 
alacakları vezne makbuzunu veya banka mektubunu ve 
2490 sayılı kanunun 2 inci, 3 üncü, 4 üncü maddelerinde 
bildirilen vesaik ve beyannameyi mühürlü teklif mektubu 
ile beraber bir zarfa koyarak eksiltme saatından evel ko
misyonda bulunmak iizere bizzat veya iadeli taahhüdlü 
olarak göndermeleri lazımdır. 

Teklif mektubunda asağ1daki müfredatın her birine ton 
ve cins itibariyle ayrı, ayrı fiat gösterilecek ve sartname
nin tamamen okunup kabul edildiğine dair mes~hat ve. 
rilecektir. 

Fiatlarm hak ve silintisiz rakam ve yazı ile yazılmış 
olması lazımdır. Teklif mektubu bir zarfa konup mühür • 
lenecek ve üzerine isteklinin isim ve adresi yazılacaktır. 
Bu zarf vesaik makbuz veya banka mektubiyle beraber 
başka bir zarfa konup bu zarf da mühürlenecek ve üzerine 
ne işe dair olduğu yazılacaktır. 

Şartnameler Haydarpa~ada komisyonda, Ankarada 
Demiryollan mcı 1 zeme dairesinden, Derincerl" 1 im:.n bas 
memurluğundan parasız olarak alınabilir. 

Ameliyenin nev'i 

ı ( Vapur dahilinde vinç altında supaıan 
yapmak, bu ameliyede nhtım veya silo kena
rına veya vapur güvertesine verilmek ve bı. 
rakmak da dahildir ... 

2 ( Supalandan açık vagona tahmil ve mü~ 
tekabilen vagondan supalan yapmak ve ida
re vinçi ile vagondan denize vermek veya mü. 
tekabilen denizden almak. 

3 ( Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım veya 
silo kenarından veya güverteden alarak va
gona tahmil etmek veya mütekabilen ... 

4 ( Supalandan alınıp açık araziye nakil ve 
istif etmek ve mütekabilen .•. 

5 ( Siloya yanaşmış vapur güvertesinden 
veya silo kenarından siLo dahiline nakil ve 
yerleştirmek ... 

6 (Vinç iştiraki olmaksızın vagondan tah
liye ve açık araziye, mağazalara ve siloya 
nakil ve istif ve mütekabilen. .. 

7 ( Vagondan idare vinçi ile acık araziye 
tahliye ve istif ve mütekabilen ... · 

8 ( Vinçsiz merakibi bahriyeden küfelerle 
veya arkalık veya el ile çıkarılarak vagona 
tahmil, açık araziye, mağazalara ve siloya 
nakil ve istif etmek ve mütekabilen .. 

9 ( Vagondan olukla tahliye ... 
10 ( Saatle alınacak amele ... 
11 ( Yevmiye ile alınacak amele .•. 

(2277) t--3o30 

Devlet Demir yolları i\dana 

İ~letmcsi BALAST işleri 

tt 

AKŞEHİİ - ELOGLU istasyonları arasında aşağtda 
me .. kiler, mikdan, muhammen bedel ve iş müddetleri ya-
zılı dört mahaldeki taş ocaklarından BALSAT ihzan ka. 
palı zarf usuliyle her biri ayrı ayrı eksiltmeye konmuş. 
tur. Eksiltme 5 eylUl 1935 perşembe günü saat 10.30 da A
d...;.narla isletme müfettişliğinde yapılacaktır. 

Bu hususa aid şartname ve mukavelename projesi A· 
DANA'da işletme kaleminden ve KONYA, MERSİN, 
F'EVZİPAŞA istasyonlarında şube şefliklerinden bedel. 
siz olarak alınabilir. Muvakkat teminat mikdan şartna
meye ili!şfü listede yazılıdır. Ayn ayn mektupla fiat veril
mek üzere hepsine birden bir istekli kabul edilir. 

İsteklilerin 2490 No. lu A. eksiltme kanunu maddci 
mahsusası mucibince ve şartnamede yazılı istenilen ve'ia· 
ik ve vezneye nakden yatmlıp mukabilinde alınacak te. 
minat makbuzu veya şartnameye ilişik formülde ban~a te
minat mektubunu ve fiat teklifini havi zarfları eksıltme 
saatinden bir saat evetine kadar ADANA'da işletme mü
fettişliğine makbuz karşılığında vermeleri ve posta ile 
gönderilecek tekliflerin de bu saate kadar bulundurmala
rı ve eksiltme saatinde de isteklilerin işletmede hazır bu-

. lunmalan. (2176) 

Kilometresi Mevkti 
350--359 Sarayönü 
307-315 Hacıkın · 
421--000 Ceyhan 

Beher metre 
muhammen Teslim 

Halast mikdarı bedeli müddeti 
9500 110 K. 8/ Ay 
5000 140 5/Av 
3300 120 3/ Ay 

28-000 Eloğlu . Narh 4000 120 4/ Ay 
1-3540 

İLAN 
Muhammen bedeli 3000 lira olan Devlet aemıryollan 

Ankara umumi idare binası catı kalorifer tesisatı 5.9.1935 
perşembe günü saat 15 de k~pah zarf usuliyle Ankarada 

--;::~·~:::;:·:··:;~~:~:::· ;:·t::-=:-ı 
Komısyonu ilanları İ 

tHLİT 
l - 30.000 metre ya.t.lık e1 -

bisdik lıcz kumaş kapalı zar+l;ı 
eksiltmeye konmustur. 

2 - Hepsinin biçilen edetı 
( 16300) ve inanç parası ( 12U) 
lira (50) kuruştur . 

3 - lhalesi 6. 9 935 cuma giı· 
nü saat ondadır. 

4 - Şartname:.iııi almak ve 
örnegini görmek istiyenlerin hcı 
gün eksiltmPye gireceklerin il~ 
inanç parası ve teklif mektupla· 
riylc 2490 ;;ayılı kanunun 2 ve 
3 uncü maddelerindeki be1gele . 
riyle ihale saatından bir saat e
vel komisyona varmaları. 

(2165) 1- 3534 
BİLİT 

l - Hc:psine biçilen eder 38 
bin 500 lira olan on dokuz kalem 
saraciye malzemesi kapalı zarf -
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 11 eylül 935 çar
samba günü saat 15 dedir. 

3 - İlk inanç parası 2887 lira 
50 kuruştur. 

4 - Şartnameler 193 kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazdı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarım ihale saatından bir 
saat evel M. M. V. Satınalma Ko. 
na vermeleri. (2271) 1-3641 

BİL!T 
1 - Bir metresine biçilen e

der 32 kuruş olan 69 bin metre 
bijamalık bez kapalı zarfla ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 13 eylül 935 cu -
ma gUnU saat 15 dedir • 

3 - İlk inanç parası 1666 li
radır. 

4 - Şartnameler parasız ola
rak M. M. V. Sa. Al. Ko. dan a
lmır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
maılcbuzlariyle 2490 saydı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evel M. M. V. satrnalma Ko. 
na vermeleri. (2269) 1 -3637 

BlLtT 
Asker! liselerin son sınıfları

na talebe almmağa devam edile· 
cektir. İsteklilerin 30 ağustos 
935 tarihine kadar İstanbulda bu
lunan Kuleli, Maltepe askeri li
seleriyle Buraadaki Bursa aske- , 
ri Hsesine veya askerlik şube • 
terine müracaat etmelidirler. 

(2268) 1-3640 

ii 

BİLİ'I 
1 - .>.uoo çift yün eldıv n ;ıı. 

çrk eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen c<Jı:rı 

ı:!400 lira ve lk inanç parası t ·~o 
liradır. 

3 - İhalesi 5, 9. 935 perşemb\! 
günü saat ondadır . 

4 - Şartnamesini ve örneği 
ni görmek istiyenlerin her gün 
t:ksiltmey~ gireceklerin ilk ina,1ç 
parası makbuzu ile 2490 sayılL 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele -
rindeki belgelerile M.M.V. Sa
tın alma komisyonuna varmalıı 
rı. (2147) 1 - 3535 

B1L1T 
1 - 5000 kilo aseton pazar

lıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin biç.ilen ederi 

87 50 ve inanç parası 657 liradır. 
3- İhalesi 4. 9. 935 çarsamba 

günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini gdrmek is

tiyenlerin her gün, eksıltmeye 
gireceklexin ilk inanç parau 
makbuzuyla ve 2490 saydı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde ya 
zıh belgeleriyle M. M. V. satın.
alma komisyonuna varmaları. 

(2267) 1~3639 

BİL İT 
ı - Çorlu garnizonu için 

108.200 kilo sığır eti kapalı zarf~ 
tan pazarlığa çevrilmiştir. 

2 - Uk pazarlfğı 2 eylül 935 
pazartesi günU saat 16 dadır. Bir 
kilosuna biçilen eder 24 kuruş 
tur. 

3 - İlk inanı;; parası l928 li
radır. 

4 - Şartnamesini görecekler 
her giln pazarlığa girecekler bel· 
1i glin ve saatında Çorluda satın 
alma Ko. nunda bulunmaları. 

( 2266) 1- 3638 

ı - 19. 8. 935 tarihine rast
layan pazartesi günü kapalı zarf 
usuliyle ihalesinin yapılacağı 

ilan olunan 14350.05 lira bedeli 
keşifli Saınanpazarı meydanın -
da yapılacak dükkan işi pazar • 
lıkla verilecektir. 

ı - KCjif, şartname ve sair 
evrakını görmek üzere fen ka
lemine gelinecektir. 

3 - Pazarlıık, 26. 8. 935 pa3ZI' 
tesi günü saat 14 de fen direk
törlilğü odasında yapılacaktrı. 

4 - Muvakkat teminat 107fi 
liradır. (2279) 1 - 3643 

Kuruluş U y A N 1 S Serveti fünurı 
1 8 9 t .. yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftahk 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A KB A Kt 
tapevidir. Senelik ahone to lira. Savrsı 20 kuruş. 

Türk Hava Kurumıı 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmıştu. 
19 uncu tertib S inci keşide 11 eylfil 935 tedir, 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Aynca: 15,000, 12,000, ıo.ooo liralık ikramiyelerle 
20.000 liralık bir mükafat vardır. 

Umum müdürlük binasında ihale edilecektir. 
Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat temi. 

nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunma
dığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14 e 
kadar Cer Dairesi komisyon reisliğine vermeleri lazım· 
dır. 

Bu işe ait şartnameler Ankara ve Haydarpasa vezne-
lerinden parasız olarak alınabilir. (2177) 1-3563 

t LAN 

10757 lira 46 kuruş mu -
hammen kıymetli takriben 
(100) ton lokomotü ve oto. 
motris ocaklarına mahs11s 
müşekkel ateş tuğlası güm· 
rüklenmi~ olarak teslimi 
şartiyle 30 eylül 1935 pazar
tesi günü saat 15,30 da An~ 
karada idare binasında ka. 
pah zarf usuliyle satın alt -
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlc -
rin 806 lira 81 kuruşluk mu
vakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları, kanu. 
nun 4 üncü maddesi mucı · 
hince işe girmeğe kan .. ni 
manileri bulunma<lığma 1a 
ir beyanname ve teklifler• -
ni aynı gün saat 14.30 a "a 
dar komisyon reisliğine ver~ 
meleri lazımdır. 

Bu İ!;?e ait şartnameler 
parasız olarak Ankarada mal 
zeme dairesinden, Haydar • 
paşada tesellüm ve sevk •.nü
dürlüğünden dağıtılmakta -
drr. (21R1) 1- 353Q 

... 
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Karacabey Harası 
Direktörlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iı: Erkek tay ahın inıası. Bi-
na ve tesisabn keşif bedeli: "29518,, lira ''42,, kuruttur• 

2 - Bu iıe ait şartnameler ve evrak fUDlardır: 
A - Eksiltme tartnameıi 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri ıeraiti umumiyesi, 
E - Fenni ıartname, 
G - Planlar, 
F - Keıif cedveli, 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ''14,. lira 76 kurut 

hedel mukabilinde Karacabey harası direktörlüğünden 
alabilirler. • L- .... 

3 - Eksiltme 22 ağustos 935 tarihınde pertemue gunu 
saat ••ıs,, de Karacabey harası direktörlüğünde yapda • 
caktır. 

4- Ekıiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ~'221~,, lir_a 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşagıdakı vesı
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye en az bir 
parçada "100.000,, liralık birinci nevi bina yap~ış ?~du
ğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika alanlar gırebılırler. 

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

~nkara okullar alım 
sabm l{omisyonundan: 

Ankara bölge sanat okulu için kundura, iş elbisesi, iç donu, iç 
fanilası, yüz havlusu, çorap, mendil, gömlek aluıacaktız:. Şar~~a.: 
mesini ve nümunesini görmek istiyenler her~.ü~. okul dırektt?.rlu· 
ğüne ve pzarhğa gireceklerin de 28. 8. 1935 gun~ saat 15 de yuzde 
7 buçuk pek paralariyle okullar alım satım komısyonuna gelmele· 

ri (2179) F' Tutarı 
Cinsi Sayısı ı 

Kundura ~ift katlı 200 495 K1 990 00 
tı elbisesi 200 Takan 425 Kr ~~~ ~ 
iç dona 400 45 
İç fanilası kısa kofü 400 :, :: :: 
Yüz havlusu 400 1 126 oo 
Çorap çift 600 2 
Gamlek boyun bağiy~ '200 195 390 00 
Mendil 30x30 Sm. patiska 
.e kenan ditrisli 12 

Ye.ıdln 

48 00 
3044 00 

t-3560 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı. 
Karacabey Harası Merinos Yetiş· 

ıirme Çiftliği Direktörlüğünden: 
ı - Karacabey harasında müteşekk~ mer~~ ye~iştir- . 

me çiftliğinin 7443 lira 22 kuruş bedelı keşifiı agıl ı1e 
16601 lira 4 kuruş bedeli keşifli de büro kapalı zarf usu-
liyle eksiltmeye konmuştur. .. .. 

2 _Eksiltme 23 ağustos 935 cuma gunu saat 15 de Ka· 
racabey harasında yapdacaktrr. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Mali sartname 
B- Fenni şartname . . 
C - Nafıa şeraiti umumıyesı 

D - Proje ak M) · · 
ı . 1 b aklan bedelsiz olar erınos yetış-
stıyen er u evr dır 

1e ciftliği müdüriyetinden alacaklar : . ~ 1 . . 
4 Ek .1 . b"lmek için isteklılerın agı ıçın 

- sı tmeye gıre ı · at vermesi 
588, büro için .de _1245 li~ muva~kat it~i1; olması ve 2490 

5 - İsteklılenn .şeraıtı k~~u%ıyeısiltmeye iştirak eyle· 
No. lu kanunun tarıfatı dahılın e e l-JS23 
meleri ilan olunur. ( 4696) 

Karaca hey Harası .. .. -- .• . 
Direktorlugunden · 
l . (Merkez"e ahırların ta -

1 - EksiJtmeye konu.an ış:k "f b deli: (30269) 1ira 
dilen inşası). Bina ve tesısatın eşı e 

54 kuruştur. ak unlardır: 
2 - Bu işe ait şartname. ve evr f 
a - Eksiltme şartnaınesı, 
b - Mukavele projesi, . 
c - Nafıa işleri şeraiti umumıyesı, 
e - F ennİ şartname, 
f - Keşif cedveli, 
g - Planlar, vrak (15) lira 14 kuruş 
lstiyenler bu şartname ve e 

1 direktörlüğünden 
bedel mukabilinde Karacabey harası 
alabilirler. _ to• 935 tarihinde perıeınbe günü 

3 - Eksiltme 22 ag&U d. ektödüjünde yapdacaktır. 
aaat 15 de ~racabeJ ~=rf :.:Uıiyle yapılacaktır. . 

4 - Eksıltme ~ ;!> ·ımek için isteklinin 2271 lıra 
5 - Eksiltmeye gıre ~ bundan baıb qağıdaki vesi-

muv~ temina~. \'d.-S~ lazımdır. Eksiltmeye en az bir 
kal arı haız olup gos~eJ:b. . i nevi bina yapmıf oldu • 
parçada (100000),_lid~a lü ~--~d:: vesika alanlar girebilirler. 
ğuna dair naf!a mu ur gu yukarda üçüncü maddede ya-

6 - Tek!ıf mektuplan1. kadar Karacabey harası direk~ 
1 ttan bır saat eve ıne . 1· ". k 

zı ı na . . ks'ltme komisyonu reıs ıgıne ma -
törlüğüne a:e~ırılere:nf ec;ktir. Posta ile gönderilecek mek 
buz mukabıhnde .. v .. .. maddede yazılı saata kadar gel · 
tuplar.ın nihaydt uçun;u "hür mumu ile iyice kapatılmış 
miş olması vd ıf ;a~~d::lacak gecikmeler kabul edil -
olması lazım ır. o 1- 3448 
mez. (4612) 

u L ı....., 
aıa 

Nafıa Bakanlığı 
Samsun 8 Daire Su işleri müdürlüğü 

arb.ıma eksiltme ve ihale komisyonundan 
1 - Çarşamba ovasında tahribat yapan Aptal deresine yeni 

mecra açılmasr işi 8. 8. 935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. Açılacaık kanal top
rak ameliyatından ibaret olup beher metre mikab toprağın kazıl • 
ması ve sedde yapılması 32 kunıftan olmak üzere 11700 liradır. 

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

3 - Eksiltme 23. 8. 935 gününe rastlayan cuma günü saat 16 da 
Samsunda su işleri müdürlüğü eksiltme komisyonunda yapılacak
tır. Talipler ihale ~aatrndan bir saat eveline kadar 2490 numaralı 
kanun hükümlerine göre usulünde hazırlanmış ve mühürlenmiş o
lan zarflarını su işleri müdürlüğüne makbuz mukabilinde ve.nnİ} 
bulunma} ıdırlar. 

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

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

6 - Üzerlerine ihalesi yapılan müteahhid Bakanlıkça ihalenin 
tasdikinden itibaren on beş gün içinde teminatını kati teminata 
doldurmağa ve mukaveleyi noterlikten tescil cttirmeğe mec -
burdur. (2206) J-3574 

Kara•·alley Harası 
Oirekt(irliiğünden : 

Haranın 2795 kilo kıvırcık ve yarım kan yünleri açık 
artırma usuliyle 29 ağustos 935 tarihine rnüsadif persem
be günü saat 15 de "Bursa Baytar müdi.irlüğünde,, satıla. 
caktır. İsteklilerin teminatlariyle birlikte müracaatları. 

(4870) 1~3617 

M. M. V. Hava müstesarlı 4!ı ' ~ 
Diyarbekir tayyare alayının bir mimara ihtiyacı vardır. Ücı ct 

bidayette 126 liradır. İstekli bulunanların istida, ton servis, niifus. 
tezkere sureti, hal tercümesi. diploma ve hüsniihal mazbatalarmr lrı
m.il olarak Hv. müsteşarlığına müracaat eylemC"leri. (Talip faz!.a 
çıktığr ta-kdirde müsabaka imtihanı yapılacaktır.) (2174) 1-3526 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüiünden: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesine alınacak olan ıs o 
lira muhammen bedelli 25 çift çizmenin 12. 8. 935 tarihinde açık ek 
siltmc suretiyle ihale edileceği evelce ilan edilmişti. Muayyen 
gününde saat IS de talip çıkmadığından ihale keyfiyeti U. 8. 93S 
perşembe günü saat 16 ya bhnrştır. Nümunesini görmek ve bedav• 
şartnamesini almak istiycnlerin enstitü muhasebesine ve elcsilt • 
meye gireceklerin 28,12 lira muvakkat teminatları ile enstitü idare 
ve ihale komisyonuna müracaatları ilan olunur. (2168) 1-3516 

Jandarma Gene] Komutanlığı 
J. U. K. Ankara Satıııalma Koınis

yonuııdan: 
ı _ Ankarada Jandarma ve polis mektebin<h: yaptırılacak ı.ıhlH 

ve elektrik tesisatı kapalr zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konul-
muştur. 

2 _Her iki tesisat eksiltmesi~e gir~ek iç!n ~naz (yirmi bin) 
liralık ayni tesisatı başarmış oldu g~vna daır vesı.ka ve aşağıda yazılı 
ilk teminatı ve şartnamede yazılı dıger belgelen teklif z~rfma iliıı-
tirrnek gerektir. . 

3 _Elektrik tesisatının keşıf bedeli (50497) lira (94) kuru~ iık 
teminatı (3774) lira (~O) kuruş .ve eksi~tmesi 2.9.935 pazartesi gü~ 
nü saat ıo ve sıhhi tesısatın keşıf bedch (37.000) lira, ilk teminatı 
(2775) lira ve eksiltmesi 3.9.935 salr günü saat ıo da Jandarma Ge
nel Komutanlığı kurağında yapılacaktır. 

4 _ Ele-ktrik şartnamesi (255)_ kuruş ve sıhhı tesısat ~artnam"Sİ 
de (185) kuruş karşılığında komısyondan alınabilir. 

5 - İsteklilerin yukarda ve. şartn~e-~e yazılı belgelerde iç.inoe 
bulunan teklif mektubunu eksiltme gunu saat (9) za kadar komic: .. 
yona vermiş bulunmaları. (2134) 1-3550 

Karacabey Harası 
Direl{törlüğündeıı : 

1 - Eksiltmeye konulan İş: Aygır tavlası inşası. Bina 
ve tesisatın keıif bedeli: "26261,, lira 96 kuruştur. 

2 - Bu iıe ait tartname ve evrak şunlardır: 
A - Elailtme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa itleri şeraiti umumiyesi, 
E - Fenni p.rtname, 
F - Keıif cedveli, 
G - Plinlar, 
lstiyenler bu ıartname ve evrakı 13 lira 13 kuruş bedel 

mukabilinde Karacabey haraıı direktörlüğünden alabilirler. 
3 - Ekıiltme 22 ağustos 935 tarihinde pe11emhe gü

nü saat 15 de Karacabey harası direktörlüğünde y~ıla
caktır. 

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

mu~ temina~. vermes~ bundan bafka ~ıdaki vesi
kaları haız olup gostermesı lazımdır. Eksiltmeye en az bir 
parçada ''l 00.000,, liralık birinci nevi bina yapmış oldu
ğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika alanlar girebilirler. 

6 - Karacabey harası dil'ektörlüğüne getirilecek tek
lif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı sa.allan 
bir saat evetine kadar getirilerek eksiltme komisyonu re· 
isliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posla i1e gön
derilecek mektupların nihayet üçüncii maddede yazılı sa 
ata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapahlmıı olması laznndır. Posta ile olacak ge . 
cilimeler kabul edilmez. 4614) t - 3447 

SAYIFA 7 

Ankara valiliğinden: 
l - ~ahşihan -K.eskin yolunun 2 620 - 19 935 inci kilo

metr~lerı arasında taknben 5fi00 metre ımikab kırma taş ve blok.ıJ 
taşı ıhz.ara~ ~pah ~ad ~suliylc ~siltmeye konulmuştur. 

2 -.'Bu ~şın tahmın ~dilen bedelı (7716) lira (63) kuruştur. 
Bu ıse aıt şartıume ve evrak sunlardır: 
A - Eksiltme prtnamai 
B - Mukavele ıProjesi 
C - Nafi .. işleri şeraiti umumi e~i 
E - Hususi şartname. 
!F - Kesif -vc silsilei :f'iat cedveli 
lstiyt'nler bu evrakı ıAnltara :vilayeti nafıa bel mühcndısliğiıı· 

de görebilirler. 
3 - Eksiltme 2. 9. 935 tarihine müsadif pazarıai gunu scıaı 

15 de Ankara vilayeti binasında v.ila et encümeru tarafından ya· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içıin isteklilerin (5~ ) lira (75) 
ktırusluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

5 ~ Telt~iıf '?1ektuplan ihale gunü nihayd "Saat 11\ c kadar An
~ .vılayetJ . bmas~da vila; et encümeni rjyasetine makbuz rnu
~abılın~e .. venlecektır Posta ile gönde.dlec.ek mektuplar nihayet 
ıhale gunu saat 1.5 e kadar ,gelmiş olması lazımdır. Po tada ola • 
cak gecikmeler kalml edilmez {2205) ı- 3561 

Gazi l~ise~i l)irel{törlüiüuden: 
1 - Gazi lısesıne yeni ders yılı icin 20 ağustos 1935 pazartesi 

sabahından 31 a~ustos ı CJ~li c mart si saat on -çe k dar namut t:l
Jebe yaz.ıla cakt1 ı. 

2 - Lis~nın bırıncı d-.vrc!:iinde } aban er dıl ' nu: ngıhz.cedir. 
3 - Namz.et1 r, 'emen ilt 1 ırlt'kh ,.,u l<agıtl r- old~u hald 

okula bas vurm.tlıdı rlar · 
a) Okuma belgesi eya d1p1o•nı> 
b) Hüviyet ci.ızd nı 
c At>ı kagrclı v Cl!:lık r poru 
d) 4.5x6 hovunda altı tane fo o.,,ra'. 
4 - Yau tal c kese i. r ncisi ~ir rke. , mmak rtuyl 

üc taksitte 225 lfra<lrr {2240) l-.>600 

Aııkara iU•a' lı••-ından: ) ~ 
l - Etimesı_ıt yatı okul un un hala kuywan tamır edilecektir 
2 - Bu tamıı atın oranlanan bed li 817 lira 20 kuruş1ur. 
~ :;-- BLI t:ımırat 29.8.93.5 pcn:ıembc gunii saat 15 dt' :Ackara il· 

bayı ·_gı kon~g ncla jJ süııel kom ıs) onunda ilıaltısi yapılacaktır. 
4 - Talıpler or~nla!~an beueJ"n yfuı:de yedi çugunu teminatı 

mu~akkate olarak bır gun cvl·l Ankara iiı:el sagış dırektor}ugu vcı
nesıne yatır.ıruş lıuJunacak1ardır. 

s .. ~. ş.~rtnam~yi görm~k istivenl r hcr gün Ankara Ku tUT Dı-
rektorlugune muracaat ıecl ilirler. <l22A -3398 

lerkez l~ahoraıu,arları 

liidii rf üiiiin,Jt"U: 
. Merkez Serom Miicsscsesın~e te~'Jl" 1a\'V nldrı 1cm 0 a1tma 

bınasının yaptrrılınası açık eksıltmeye konulmu-.tur B 1< b" 
kc~if bedeli 2676 lira 90 'kUTuştur. Eksıltmeve t-lıliyt:t. uf t~anın 
haız olanlar • ta f • 1 <nnıyerı 
.· d" gırer .• an v~. ennı şartnaım ve kc~ifnamcsi l>edt!l· 
sız ır. Almak ve planını gormek istiyenle.r her giın 1·r1·n T "'bo t 
varlar M""d"" r·-·· - ~ t...ıt ra tı· 

u ur ugunC". muracaat edt•bilirlcı lst<'k'ilerin 200 lira iR 
k~uşluk banka temmat mektubu ve \•ahut bu mikdar b 
~;:,:r;e yatmldrğına ~ai.r komisı ona m;ıkbuz ı ıraz eJ:::;x:ı-di~-

tme 22-8-935 tarıhıne d~ sv-rsembe • · 
Vekileti Mubuebe M~'d"" r-- ~ ~u!lu s.ıat 1'5 de Zu.aat 
~nrlır: (1965\u ur u,,ın ıtopla:tracak lan lcomiSVWftda __ r __ .___ , 1-3!37 

Pazarlıkla eksiltme ilanı. 
Ziraat Vekal.~ti Zirai lüt:ı.. ~ ~~elt~ı· 

EksiJ~e Komi. ) on undan: 
Ta~ukçuluk enstitüsü için pazarlık usuliyle 8000 kilo bugcl· y 

7000 kıl.o kepek, 6000 kilo arpa, 6000 k.ilo mısır. 000 kilo yulaf v;. 
40000 kJlo saman :.atın alınacaktır. Tahıııin bedeli (3300) liradır 
Ş~~t~aıı_::ı.:r Çankırı yolu üzerinde bulunan Tavukçuluk Enstitüsii 
mud~~l~gunden alın~r. Pazarlığa girmek ıistiycnlcrin 23.8.1935 cu
ma gunu saat onda tıcaret odası vesikası ve {247} lira (50) kur•t:t· 
lt~k muvakkat. teminat. makbuzu veya 'banka melctubu ile birlikte 
Zıraat mcktebı caddesınde Ankara tohuın ıis.lab istasyonu binasın
da toplanan komisyona basvurmaları. (2187) ı-3542 

Kızılay 
lIASTABAKICI HEMŞİRELER 

OKULASI DİREKTÖRL'ÜGÜNDEN . 
Genç kızlanmıza çok onurlu ve önemli bır ıstık'l.ıal ha 

Jayan olnı1amıza yeni talebe yazılma ve alınma muamc.-lcs.i~: 
b:ıslanmıştır. 

Kabul şartlan: 
1 - Tiirk tcbaasr olmak 

( 
2 - Sıhhati yerinde olmak hiçbir lıa<t=llıgı ulunmamak 

muayene okulada yapılır) 
! - ;'ffaşr 18 ~en aşnğı ve 25 den yuk;:rı olmam k 

- 1 et ehh ve ahlak sahibi olmak 
t 

1 
\- ~n.a~ ort~ tahsili bitirmiş olm k vey.hud o dcrec dt 

a ısı ettıgıı;ı vcsıkalarla göstermek 
~- :-

1 
Ev ! bulunmamak, cvelce evlenmış Ye ayrılmı veya 

zev1;1 o mus 1SC çocuğu bulunmamak. 
.f 7 - o.~~layr ~ya mesleği terki, bC$ sene mccburı hız.meli 
1 a et~digı vey.abud bu hizmet esnasında jzdivaa okuladan 
veya meslekten ihracı halinde tahsil masrafını adeyece v • 

ve .mec.~uri hizmeti i!adan 'Sonra evlenmedigi ve meslekte g~~ 
dıgı muddetçe Hrmşırelcr yurduna bağlı kalacagma d • N 
terden musadclak bir kefaletname vermek aır O· 

8 - Tahsil müddeti '3 sencöir ve B" : . • 
cında başlar. ' mncı te rın baslangı· 

9 - Talebelerin iaşeleri, giyımleri ve • 1 miyeti tarafından temin edilwği gibi ke ~;tı ~n Kızılay ~· 
nasip bir harç1rk da verilir. n 1 erme her ay mu· 

IO - 'Okulayı bitiren ve hem ir k 
Cemiyeti tarafından 'ku 1 H !? e çı an Ba.ranlar Kızılay 

• ru an astabakıcı HPn>.c:i el y d 
hımayesine gırer. Hastalananlara • ---y r er ur u 
bakar. ve çaLışamryanlra bu yurd 

ve./aı y;z/I1t:11i~ rı .ıs eyliil ~935 gtinlcmecine kachr bızzat 
~-· .. SU'alida lfasekı caddesınde o-kul d1rekto"r'ü 
gune muracaatları 1 

İmar ~lüdürlüğiinden: 
1050 lir:ı bedt;1i muhammcneli bir adet DUOJ-'HJ..t , 

»artnamesıne gore 2 eylül 935 iPa .. arteı;i gu· . u 
d"l k T . . ,.. nu t on c t 

f 1 e~.e · tı!ıplcnn Anknra şehı i lmRr murluri · · 1 k" 
na murac;ntları (2154' uglln< e ı 

. . l-3510 
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Diyarbekir 
ilbaylığından 

1 1~~~~~~~~~~~~~~--
~ ı & M§k4 

Aktif Cumuriyet Merkez Bankasının 17 Ağustos 1935 vaziyeti Pasi i 

Tamamına 15000 lira değer biçilen Çermik ilçesi bü -
yük ve küçük hamam adıyla anılan kaplıcası ve b~n.un ~-Ü· 
tük yazısına bağlı oda, dükkan, ahır ve kahve yerınm ku • 
tükte yazılı yerleri içindeki idareye ait sekizde yedi payı, 
parası ihaleden on beş gün sonraya kadar verilmek şar -
tiyle 7 eylül 935 cumartesi günü saat 12 ye kadar kapalı 
artırmaya konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 985 liradır. 
Teklif mektupları o gün saat 11 e kadar verilmiş ola • 

caktır. 
Kütük yazısını ve şartnamesini öğrenmek ve daha zi. 

yade bilgi edirunek istiyenlerin Diyarbekir daimi encüme
nine müracaat eylemeleri ilan olunur. ( 4843) 1-3615 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık müstahdemini için yaptırılacak clbıse iskarpin ve sa

in. eks!ltmesi hakkında Ulus gazetesinin 19.8.935 tarih v~ 5051 No. 
lu nıic;hasında çıkan ilan hükümsüzdür. Bu iş hakkında ilan ayni 
~az~tcnin 21.24.27.ve.30 ağustos tarihli nüshalarında yeniden nes-
rcdilccektir. (2280) 1-3644 

Nafıa Bal{anlığındaıı: 

"ıı 

KASA: 
Altın: safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

16.330,945 

DAHİLDEKİ MUHABİRLERı 
Türk lirası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 
Altın: Safi kilogram 4.401,254 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
HAZİNE TAHVİLLERİ: 
Deruhte edilen evrakı naktiye kar
şılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te
diyat 
SENEDAT CÜZDANI: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 
ESHAM VE TAHVILA1 
CÜZDANI: 

Deruhte edilen evrakr nakti
A - yenin karşılığı esham ve tah· 

vilfıt (itibari kıymette) 
B - Serbest csh2m ve tahvilat 
AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 
HİSSEDARLAR: 
MUHTELİF: 

Lira 
22.970.829,88 ı 
20.434.450,-

967.990,88 

470.998,88 

6.190.729,28 
532.606,75 

158.748.563,--

10.640.380,-

1.500.000,-
10.193.918,36 

30.852.4~Y.91 
4.552.501 .ol 

109.436,92 
2.910.136,29 

YEK ÜN 

Lira 

44.373.270,76 

470.998.88 

6.723.336,03 

148.108.183,-

11.693.918,36 

35.404.990.92 

3.019.573,21 
4.500.000,-
9.674.478,79 

'263.968.749,95 

SERMAYE: 
İHTİYAT AKÇESİ: 
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te· 
diyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye ba· 
kiyesi 
Karşılığr tamamen altın olarak ila
veten tedavüle vazedilen 
TÜRK LİRASI MEVDUATf· 
Vadesiz 
Vadeli 
DÖVİZ MEVDU ATI: 
Vadesiz 
Vadeli 
MUHTELii<, 

l 

Lira 

158.748.563,-

10.640.380,-

148.108.183,-

Lira 
15.ooo.oeıo.
ı.026.756,6"' 

10.000.000.- 158. 108.183.ı 

17.212.693,71 
--.-- - -

12,380.863,10 
57 !i.254,45 

ı 7.212.693,711 
1 

12.956.117,5.ıl 

59.664.999,02 

YEK ON 263.968.749,95~ 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto had<li % 5 ı/,, - Altın üzerine avans% 4 1
/ .. 11 

Bakanlık müstahdemini için yaptırılacak olan 30 adet erkek 
paltosu 1 adet kadın mantosu, 8 takım kostum tayyör, 78 takım er
kek elbisesi, ıs adet i§ gömleği, 15 adet tulum elbise, 3 adet hasır 
şapka 2175.29 lira muhammen bedelle açık eksiltme ile ve 78 çift er
kc;k ve 8 çift kadın iskarpini 447.20 lira muhammen bedelle ve pa
zarlık usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Pazarlrk 6 eylfıl 935 
cuma günü ı.aat 11 de, açık eksiltme ayni gün saat 15 de Ankarada 
Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin pazar
lık 4çin 33.54, açık eksiltme için 163.15 liralık muvakkat teminat 
ve ticaret odası vesikası ile birlikte malzeme müdürlüğündeki ko
misyona müracaatları lazımdır. 

:~ \..,kt:ri lı'ahrikalar lJinum ~ 
~~ l\1i.icl ii rliiğii Satmalma 
~~ Komisyonu flanları 

METAMORFOZ 

Kiralık bağ 

İstanl•ul: Deniz Levazım Satın 
Alma komisyoııundan· 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Bakanlık malzeme müdürlüğünden ve Haydarpaşada Bakanlık te-
sellüm ve m!!!yene memurluğundan alabilirler. (2278) 1-3642 

il 
~ 

Türkiye 1~ Bankasından: 
Resmi gazetenin birinciden yedi yüz yetmiş beşinci 

sayısına kadar olan nüshaları satın alınacaktır. Satmak 
istiyenlerin Bankamlz Hukuk Servisine müracaatları. 

İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğünden: 

Üniversite kadrosundaki açık doçentlikler asağıya ya
zılmıştır. Bunlara, müsabaka imtihanında kazananlar, a. 
lınacaktır. İmtihan birinci teşrinin 18 inci cuma günü ya
pılacaktır. İsteklilerin yaşının kırkı aşkın olmaması fa -
külte veya yüksek mektep mezunu bulunmaları. batı bü. 
yük kültür dillerinden birini bu dilde ilmi tetkik yapa
cak ve yazacak surette eyi bilmeleri lazımdır. İstiyenlerin 
liniversite rektörlüğüne müracaatları. ( 4871) 

Açık doçentlikler: 
Tıp fakültesi .. 

l - Mikrobiyoloji salgınlar bilgisi ve parazitoloii 
2 - İç hastahkları. 
3 - Kadın hastahklan ve doğum 

Edebiyat fakültesi: 
1 - İlk zamanlar tarihi. 
2 - Türk dili tarihi, 

Fen fakültesi: 
1 - Riyaziyat 
2 - Simi - Fizik ~ . 

Hukuk fakültesi: 
1 - Amme hukuku. 1-3616 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme 
Nafıa Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye .konulan iş : (Ankara vilayetinde Ankara -

İstanbul yolunda betonarme Ovaçay köprüsü inşaatı) dır. 
İnşaatın keşif bedeli (34.500) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei türabiyc, şose ve kargir mşaata dair fenni şartname, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname, 
f) Keşif hulasa cedveli, 
g) Proje, 
1stiyenter bu şartnameleri ve evrakı (173) kuruş bedel muka -

biilnde Nafıa V ckaleti şoseler reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 5. 9. 935 tarihinde perşembe giınü saat 16 da An

karada Nafıa Vokaletinde şoseler reisliği dairesinde yapılacaktrı. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in iı.teklinin (2587.S) lira muvak

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz ol • 
maaı lazımdır: 

1 - Ticaret Odasına kayıdlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - lateklilerin yaptnıf oldukları işlere ait vesikaları ihaleden 

en az Ü!i gün evci göstcre~elk Nafra Vekaletinden alacakları ehli· 
yet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 
ıbir saat cveline kadar '9Scler reisliği dairesine getirilerek eksilt • 
mc komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verileciktir. Posta 
ile gönderilecek mektuplann nihayet üçüncü maddede yazılı saata 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu .ile iyice kapatılmıı 
olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler dcabul edilmez. (2178) 1-3604 

Ankara tlbaylığmdaıı: 
Ankara ili sıhhat müdürlüğü teşkilatı için 3800 lira bedel üze

rimkn açık eksiltmeye konan ve 15.8.935 de pazarlıkla ihale oluna
cağı bastırılmış olan dört etüv makinesini vermeğe istekli çılanadı· 
11-ından eksiltme müddetinin 10 gün uzatıldığı ve 26.8.935 pazarte
:i günü saat 15 de vilayet encümeninde ihalesi yapılacatı ilan olu-
nur. (2257) 1-3636 

671 TON MAZOT 
Tahmin edilen bedeli ( 46.970) 

lira olan yukarda mikdarı 'le 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab· 
rikalar umum müdürlüğü satm 
alma komisyonunca 2 eylül 935 
tarihinde pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edilecek -
tir. Şartname (2) lira (35) ırn· 
ruş mukabilinde komisyond=ın 
verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat otan (3522) lira (75) ku· 
ruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kenui:e· 
rinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta komisyon3 
müı:acaatları. (2155) 1- 350() 

Saçları 

dökülenler 

l{OMOJEN KANZUK 

Sac Eksiri 
.:> 

Saçların dökülmesine ve 
kepeklenmesıne mani olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komoien saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la. 
tif bir rayihası vardır. Ko· 
mojen kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtriyat mağa
zalarında bulunur. 

L1N1MANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

~o~ Cebeci Hastanesı peratoru 

Dr. TURGUT 

Ankaranın Keçiören Kızlar 
pınarı mevkiinde altı dönüm 
mikdarı bağ, ve bahçeyi havi alt
lı, üstlü altı oda, bir mutfak, ve 
banyo ve diğer icabeden ahır ve 
kuyu gibi müştemilatı bulunan 
bir hane birlikte satılıktır. İs -
tekli olanların 1sabey apartıma -
nında 1 No. da avukat Emin Hü-
seyine uğramaları. 1-3625 

Kiralık Daire 
Yenişehir Paşalar tepesin -

de üç oda bir hol ve her türlü 
konforu havi kiralık daire. Pa -
şalar tepesinde bakkal Mehme-
de sorulması. 1- 3602 

29 ağustos 1935 perşembe günü saat 11 de kapalı zarfl.a eksi.lt• 
mesi yapılacağı itan edilmiş olan 215 roda tel Haladm e.ksıltmesın .. 
den şimdilik vazgeçilmiştir. (2288) 1-3645 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Hudut ve sahiller sıh hat umum 
müdürlü~iinden: 

Umum müdürlük binasının ısrtılması için lazım olan 90 ton lı:olı:: 
kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 2610 
liradır. Şartnamesi ayniyat muhasibi mesullüğü~den alınır: Mu
vakkat teminat mikdarı 205 lira 75 kuruştur. Ekaıltme 4 eylUl 935 
tarihinde saat ı ı de umum müdürlükte yapılacaktır. 

(2?11) 1 - 3573 

l\ılersin Jandarma ol{ulu satııı alma komisyonu Baş
li~ııılı~ııı<ltııı: 

Beher kilosu- Muvakkat 
Eksiltmeye ko mın muham- teminat Hangi usul ilfl 
nan mevaddm Mikdarı men fiatı mikdarı eksiltmenin 

cinsi kilo Lira Kr. Lira Kr. Eksiltmenln yapılacağı gün ve saat yapılacağı 

Ekmek 230000 7 5<.' 1293 75 2. 9. 935 pazartesi saat 14 Kapalı zarf 
Sığır eti 50000 15 00 562 50 ,, ,, ,, 15 ,, • 
Kuru fasulyt' 10000 l l 00 82 50 ,, ,, ,, 16 " 
Nohut 1 10000 08 OC 60 00 ,. ,, 17 ,. 

Sade yağı 5000 55 06 206 25 3. 9. 935 sah saa• 14 Kapalı zad 
Bulgur 15000 7 5( 84 36 ,, ,, ,, LS ,. " 
Arpa 15000 3 5t 39 38 ,. ,, ,. l6 ,, .. 
Pirinç 8000 16 00 96 00 ,. ,. ,. 17 ,, ,, 
Mercimek 3000 8 5C 19 13 4. 9. 935 çar~mba saat 14 ~x•k eksiltme 
Toz şeker 5000 28 ()( 105 00 ,, ,. ,, ıs ,. ,, 
Sabun 4000 25 OG 75 00 ,, ,. ,, 16 ,, 
Patates 5000 10 OC 37 50 ,. ,, ,, 11 ,, " 
Zeytin yağ. 1000 30 OC 22 50 5. 9. 935 perşembe saat 14 ,, •• 
Zeytin tancsı 3000 20 OC 45 oo ,, ,, ıs ,, ,. 
Kuru üzüm 2000 14 ()( 21 00 ,. ,. ,, 16 ,. ,, 
Kuru soğan 5000 4 5< 16 88 ., ,, ,. 17 " ,. 
Odun 300000 1 S< 337 50 6. 9, 935 cuma saat ız ,. ,, 
Kömür 8000 2 sc ıs oo ,, ,, ,, 13 ,, ,, 
Saman 15000 l 00 ll 25 " " " 14 ,, " 

Çay 300 250 oo 56 z5 ,, ,, ,, ıs .. ,, 
Domates salçası 500 25 00 9 38 ,. ,, 16 ,, " 

Mersin jandarma okulunun 1. 9. 935 den ı. 9. 936 ya kadar olan ve bir sene için mukaveleye bağlana • 
cak bulunan yukarda cins ve mikdarı yazılı mevad dı ia!C şartnamede yazılı olduğu şekilde teslim alın
mak şartiyle hizalarında gösterildiği usul ile eksilt meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mi kdarları hizalarında gösterilmiştir 
3 - İhalenin y~pı~acağı gün ve saat hizalarında gösterilmiştir. 
4 - İhale Mersın Jandarma okulunda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
5 - Her cins için lazım olan evsaf ve şartları okul salonunda mahsus yerine asılmıştır. Istekliler4 

tasdikli birer sureti parasız verilir. 
6 - Kimya tahliline tabi olmıyan mevaddm nüm uneleri komisyonda mevcuttur. Verrniye istekli 

olanlar bu nümuneleri her gün diledikleri saatlarda okul K. lığına müracaat ederek görebilirler. 
7 _ Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmus olan mevaddın teklif mektupları ile 2490 sayılı kanuna 

göre verilecek ~uvak~at te!11inatların en geç · ihale saatından bir saat önce ihale komisyonuna makbu.z 
mukabilinde tcslım edılmesı şarttır. Bu saattan sora verilecek mektupların hükmü olmıyacaktır. 

8 _ Açık eksiltmeye konulan mevaddın muvakkat teminatları 2490 sayılı kanuna göre en geç ihale 
saatından bir saat evel makbuz mukabilinde komisyona teslim edilmiş bulunacaktır. 

9 - Her iki suretlerde eksiltmeye gireceklerin kanuni ikametgah sahibi olduklarını Tecim Odasın .. 
da kayıdh bulunduklarını e~elce te.ahhlid işlerinde bulunmuşsa taahhüd ettiği işi doğrulukla yapmış ot. 

Hastalarım Adliye Sarayı duklarına dair alakadar daıi"elerden tasdikli vesika tarı ibraz etmeğe meoburdur. 
karşısında Hayati apartmanın· ıo - İşbu mevaddı vermcğe istekli olanların c-,, saf ve şartları öğrenmek Uzcrc her gün okul K. lığııu 
da her giln 15 den 19 za kadar ve ihale için tayin edilen gün ve saatta komisyona müracaatta bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

·~;k;a;bu~l:e~b~a;ş~lam=ı=§t=ı~r·=-:::~ı (2207) 

1
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lmtiya.ı sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Naıuhl 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civarın.da 
U/uı Basımıvind• buılnıış· 

tir. 

f 
1 SİNEMALAR 1 

1 YENİ BUGÜN BUGECE 
Claudette Colbert - Clark Gable 

tarafından temsil edilen 
tKl GÖNÜL BiR OLUNCA 

Franıızca sözlü nete aaçan 
bir komedi 

BUGÜN BUGECE 
[KULOP) 

Ruıya'nın Çar'a iıyaıı 
P.ntrikalarını gösteren bir şaheser 

RASPUTIN ve ÇARiÇE 
Johne - Ethel - Lionef 
BARRYMORE 


