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Pa11ayır, büyüklerimiz 
ve Sovyet dostlarımız 

-·-
Başbakan, l{amutay Başliam, Bayındır
lıli Baliam ve B. l{aı ahanla, Mosliova Te
cim Odası Başl'-amnın sevgi telgrafları 

İzmir, 23 (A.A.) - Arsıulu · 
sal beşinci İzmir panayırını açmı
ya davet edilen Başbakan İsmet 
İnönü ile panayırın açılma töre -
ninde bulunmaya çağrılan Kamu
tl'., Başkanı B. Abdülhalik Ren da 

lzmir, 23 (A.A.) - Arsmlu. 
sal beşinci lzmir panayırının açıl .. 
ması dolayısiyle dost Sovyet bü -
yük elçisi B. Karahan ile Mosko
va tecim odası başkanı tarafından 
panayır başkanı İzmir şarbayr Dı·. 

Pa'na:yır ve (köşede) lzmrr Şarbayı Dr. Behçet Uz 

ve Bayındırlık Bakanı B. Ali Çe -
tinkaya tarafmdan panayır baıka
nı ve İzmir Şarbayı Dr. Behçet 
Uz'a aıağıdaki telgraflar gönde -
rilmittir: 

Dr. Behçet Uz 
iz.mir Şarbayı, 

Değerli ! r • -----'---~-~ 
~ayım, 

ismet İnönü 

Güzel lzmi .. 
.:İn hayırlı ve ö
nernli tetebbüsü 
olan panayırı 
bu sene de aç . 
~ayı ne kadar 
arzu ettiğimi bj. 

lirsiniz Ancak 
teciktirilmesi ka 
bil olmıyan ha -
zı işlerim mani olmaktadır. Eko -
nomi Bakanı arkadaşım bu zevkli 
açılı~ı hepimiz namına yapacak -
tır. Size her zamanki gibi verimli 
başarıt diler hepinizi yürekten ıe· 
lamlarım, sevgili doktorum. 

Baııbakan 
İsmet lnönü 

Behçet Uz 
lzmi.r panayır başkanı 

Davetinizi ::J 
~enınuniyetle al 
dım. Gözleri -
ınin rahatsızlığı 
Yüzünden dok -
torlar seyahati • 
ına müsaade et-
mediklerinden 

panayll'm açıht 
t.öreninde bulu -

B. Abdü1halilc 
namıyacağım , 

kederle hepini _ Renda 

ze saygılarımı sunarım. 
Kamutay başkanr: Abdülhalik Renda 

Dr. Behçet Uz 
I zmir ŞaTbayı, 

22 ağustos • 
ta açılacak olan 
arsıulusal pana
yırın parlak ve 
verimli olması -
İıı diler, sevgi • 
ler sunarım. 
Bayındırlık Ba-
kanı Ali Çetin 

etinkaya 

Behçet Uz'a aaşğıdaki telgraflar 
gönderilmittir. 

B. Behçet Uz. 
Panayır Kornite•i Bcq -
kanı ve /%mir Şarbayı, . 

Lütufkar davetinize icabet ede 
miyeceğimden 

B. Karahan 

ve panayırın a • 
çılma töreninde 
bulunamıyaca -
ğımdan çok mü
teessirim.Pek ha 
raretli olarak te
şekkür eder ve 
tam muvaffaki -
yet dilerim. Ar -
sıulusal İzmir 
panayırı Türki -
yenin ekonomsal gelişmesinin bü-
tün samimi dostları nazarmda biı· 
ispatı olacağı gibi güzel hmir'in 
müstakbel inkişafına da hadim 
olacaktır. 

Karahan 

B. Behçet Uz 
Panayır Komitesi Baş -
kanı ve lzmir Şarbayı. 

Arsıulusal panayırın açılrşı mü
nasebetiyle büyük muvaffakiyet 
ler dileriz. Eminiz ki Sovyet teş -
kilatınm panayıra ittiraki aramız. 
daki ekonomik ve dostluk bağla
rını daha ziyade sağlamlaştıra -
caktır. 

~f oshova T icar,ıt 
:JJa.ı Ba,kam 

B. Celal Bayar 
N azi.lliye ~itti 

İzmir, 23 ( A.A.) - Ekonomi 
Bakanımız 8. Celal Bayar bugün 
öğleden sonra C. H. P. Baakam ve 
üzüm, incir çıkatçıları ile üret . 
menlerin oruntakları arasında ya
pılan bir toplantıya başkanlık et
tikten sonra saat 13,30 da Nazilli 
dokuma kombinasrnın temel atma 
töreninde bulunmak üzere Nazil -
li:y:e hareket etmittir 

Adnıuz, aııdımızdn· 

Kabinede 
Deği~iklik haberleri 

yalaııdır .. 
İç Bakanımıza Atatürk' -
ün ve İsmet İnönünün 

güveni vardır. 
İstanbul, 23 (A.A.) - Kabi. 

nede değişiklik olacağı hakkında 
bugünlerde neşredilen haberler 
doğru olmadığı gibi, iç bakanının 
değiştiği hakkındaki haberin de 
kesin olarak aslı yoktur. 

Bunun tam tersi olarak, iç ba
kanı B. Şükrü Kaya, bugün düşü
nülen yeğritimi başarmak yolun -
da Atatürk'ün ve İsmet lnönü'nün 
güvenini taşımaktadır. 

•••• 

Harı•ulta Atatürl'
anıtı 

Elaziz, 23 (A.A.) - Harput 
kentinde yapılan Atatürk anıtı .. 
nın açılma töreni dün yapıldı. Tö
rende binlerce halk, birinci genel 
ispekter Abidin Özmen, ilbay T ev
fik Gür ve köylerden gelen kurul
lar bulundular. Halkın sevinci 
sonsuzdur. 

Buğdayımız memle-
1'-ete yetişiyor 

Türkofise gelen haberlere gö
re son zamanlarda Avrupa bor • 
salarmda buğday fiatları yüksel -
miştir. Piyasalara rus buğdayla _ 
rınm çokça gönderilmesi fiatların 
daha yükselmesine engel olmakta
dır. Buna karşılık bu yıl buğday 
ürünümüz ihtiyacımızı tamamen 
karşılamaktadır. Memleketimiz -
de buğday fiatlarının nomal ol _ 
duğu kesin olarak saptanmıştır. 

Nüfııs sayımında 

çalışacak olanlar 
20 birinci teşrinde yapılacalC 

genel nüfus sayımında iş alacali 
Ankara işyarlarının adları her 
dayrece ayrı ayrı saptanmıştır. 

Pamuğun memlel~e-. ..... . 
te getırecegı para 
llğili çevenlerin yaptıkları ta • 

smlara göre bu yıl memleketimiz -
de pamuk üretimi 220 bin balya _ 
yi bulacaktır. Bunun getireceği pa· 
ra orta bir hesabla 10 milyon lira
ya yaklaşmaktadır. 
:················································ ........ . . . . . 
~ Bugiin ~ 
: i i ft: ı.;apfalarmuzda okuyunuz: f 
~ /kinci sayı fada: i 
:ı: d .. d : Her şey en once oğru istatistik t . . . . i üçüncü sayıfada: ! . . 
i İzmir scrgisı : 
: ı 

:::. En eski türklerde tarım ::~. 
Dördüncü 1>ayıfada: 

~ Yabancı gazetelerde okuduklarımız ! 
. . . ı 
: Bıhyor musunuz ki? ! 
: : i Kom~ularımızda neler oluyor? i 
: : 

Betjİnci sayıfada: i 
Memleıket postası ! 

....... ............................... .... i ....... " ............ . 

\!4, A(;lJSTOS 1935 CUMARTF.Sl 

Elwrwnıi lmlmm,,ıız dolmmll lwmbinası
run temel "'"w tiJreninde lmfonmak için 
Nazilli'ye gitti. - l'mwyır <lolayısi)·le lzrnir 
şarlmyı kutluma telgrafları nldı. 

Ilcr )erde 5 km·uş 

B. 1'1USOLiNt GENE (ONUSTU 
91 ,, 

Ceza tedbirleri 
Harb demektir.,, 

B. Eden tekrar Parise git miyecek - B. Makdonald 

,,biz barış adına konuştuk gönlümüz rahattır,, diyor 

Londra, 23 {A.A.) - Fransa 
hükümetine, İngiliz kabinesinin 
dün yaptığı toplantıdan, diplo -
matik araçlarla bilge verilmiştir. 

İtalya hükümetinin de İngiliz 
hiikümeti tarafmdan bu toplru,tı . 

B. Musolininin bir alman dergisinde 
gördiiğiimüz, kağıt kesilerek yapılmış 

güzel bir karikatürü 

dan haberdar edildiği hakkındaki 
söylentiler hiç bir esasa dayan • 
mamaktadır. . 

İngiliz hükümeti, İtalya bükü -
metine özel herhangi bir bildiriğ
de bulunmak niyetinde değildir, 

B. Eden'in Paris'e yeni bir gö
ret yapacağı hakkında olan ha . 
berler yalanlanmaktadır. 

İngiliz elçisi aracile habeş hü
kümeti ile süet değ et mu haf aza 
edilmektedir. 

11.-i vapur dcılut gitti. 
Napoli, 23 (A.A.) - Modda 

Verece ve Gala vapurları piyade 
kuvvetleriyle, yük hayvanları ve 
harb gereçi yüklü olarak Musav . 
va'ya hareket etmişlerdir. 

Şimdiden 4 eylüle lıazırlık 
Londra, 23 (A.A.) - Röyter 

ajansının tasınına g6re, kabine 

toplantısında B. Eden, Pariı'teki 

üçler konferansı görüşmeleri hak
kında uzun boylu bir rapor ver • 

miştir. 
Hatırlardadır ki, Paris toplan. 

tısmdan sonra 8. Eden, Büyük 
Britanya hükümetinin 4 eylulde 
yapılacak olan uluslar sosyetesi 
konseyinin toplantısına kadar, 
Fransa hükümetiyle süet bir te • 
ması olacağını ve iki hükümetin 
ltalya hükümetiyle diplomatik 
araçlarla anlaşmazlığa barışçıl 
bir çözge bulmak için görüşmelere 
devam edeceklerini bildirmisti . 

Bugünkü duyuşa göre, bu ka
rarlar onanmıştır. Ve İtalya hükii
metiyle diplomatik araçlariyle 
görüşmeler yapılması hakkındaki 
karar, temmuzda İtalya ve Habe
şistana silah çıkatma izin veril
memesi hakkında verilen karar 
da bir değişiklik yapmayacaktır. 

Röyter ajansmıi göre verilen 
kararın, silah çıkatı yaa~ğı hak. 
~~n~.~~.i emrin 4 eylule kadar yü ... 
~~rl.u~~ devam edeceğine gelmedi
gını ogretmektedir. 

(Sonu 5. inci sayı/ada) 
ı -·~-------:--~~------~---------~ 

Atla 4000 kilometre! 
Türkmenlerin Aşkabad _ 

Moskova yürüyüşü 
Moskova, 23 (A.A.) -34 türli" 

men kolhoz köylüsü atla Aıkabad 
tan Moskova'ya kadar 4.000 kilo
:netre üzerinde yapmakta olduk .. 
~rı ~ahramanca yürüyüşü dün bi
tırmışlerdir. 

Grup, Aşkabad'tan ınayısm 
30 unda kalkmış ve yolda K 
kum çölü ile Step'lerde büyüka::r. 
lukları yenmek zora<Fmda k I 
1 d 

"" a mıı-
ar ı. 

Moskova'ya varışlarmd~ türk. 
men atlıları ulusal savga halk 
k . . B T as--
omıserı . ukaçevskı· T" k" . , ur ıs. 

tan cumurıyeti yürütüm ko •t • b k mı e~t 
aş anı B. Astakof ve binlerce 

~alk tarafmdan karşılanarak se • 
lamlanmışlardır. 

Atlıların ııhhatı gayet eyidir. 
Atların durumu da çok eyidir. 

Habef askerleri manevralarda 
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Her seyden önce 
doğru istatistik 

1 DIŞ HABERLE 
Olan ve biten hadiselerin ra -

aamla gösterilmesi ve bunların bir
birlerine._ ve yahut da bunlarla il
gisi olan diğer bir ıeye nisbet e • 
dilmesi rakamlarla hadiseleri a -
ıaştlrmak ve istatistik yapmak de
mektir. Toplu yaşayış içerisin -
deki bütün hadiseler istatistik is
mini verdiğimiz ayna üzerinde 
kendilerim gösterirler. Bütün a -
lanlarda verilecek herhangi bir 
hüküm ve atılacak herhangi bir a. 
dım için dayanılacak temeller küt
le görümlerinin ve hadiselerin bir
birleriyle kıyaslamalarından çıka
rılacak sonuçlardır. Buğday liatı

mn yükselmesiyle suçların artma
sı arasındaki ilgililiği bize göste. 
recek rakamlı kıyaslamalardır. is
tatistiğin bu önemliliğinden ütü -
ril ilim hayatında, yönetim haya -
tında ve devletin iç ve dış politi
kasında bü,.. rolü vardır. Biz bü
tün bilgi alanlarında (biyoloji, 
botanik, antropoloji, tecrübi psi • 
koloji, türe~ ekonomi, meteoroloji, 
sosyal politik ve saire) istatistik
lerin yardımına lüzum gördüğil
müz gibi, devlet de güdeceği eko. 
aomi ve sosyal- politikte buna ih
tiyacı vardır. 

,, .. " 
Rakamlarla hadiselerin araştı

rılmasına ne vakit ba§landığı ta
mamen belli değildir, fakat bu 
ba§langıç devletlerin örgütlenmi-
1e başladı/dan ve yönetsel orga -
ııizasyona sabib oldukları zamana 
kadar götürülebilir, çünkü her 
devlet üzerinde bulunduğu alanın 
geni§lik derecesiai, kendisine bağ 
lı oları insanlann azlığını ve çok
lıığµnu bilmelı ister. lıte tariht• 
ki rakamlarla bMiseleri araştır -
mak da ilk dela bu ibtiyactan doğ. 
mu§tur. Mi/addan 3050 yıl önce 
harb kuvvetini ve vergi vermek 
ltudretinde olanları anlamak i~in 
Mısırda raluımla arqtumalar y• 
pıldığı gibi, lnnda Darius ve Xer-
ıres taralından daha iaceleyici nü
lus sayımları ve hattA tarım, sa -
nat istatistikleri yapılmı§'tır. Bü -
tün bunlar kaba bir sayımdan bq. 
ka bir şey değildiler. Asıl istati~ 
tiğin ilme ve bilgiye yaraması ve 
onun önem kazanması 16 ıncı asır
dan sonradır. Bundan evellıi de-
virlerde istatistik yalnız devletin 
güttüğü bazı bedellere ve i§lece 
yarıyordu. lstatistik 19 uncu asır
dan sonra daha fazla önemlendi 
ve devlet istatistikleri yanında ö
zel kurumların istatistikleri de 
yer aldı. Bugün istatistiklere da. 
yanmadan kıyaslamaların ve bu 
kıyaslamalardan çıkarılacak. bil -
lriimlerin ve sonuçlann kıymeti 
pek azdır. Bütün hadiselerin bir
birleriyle kıyaslanması laftan zi -
yade rakamlara, grafiklere daya -
myor. 

" ,, " 
Memleketimizde istatistiğin 

hakikiğ anlamı henüz herkes tara
fından iyice kavranllmış değildir. 
istatistik işleri için bir organizas
yonun kurulması ve memleketteki 
ekonomi ve sosy.ı hadiseleri ra -
kamla ölçmefe hlkıpp bunlar. 
dan ilmiğ hilltümler çıhrılmağa 
başlanması çok yenidir. 

Dr. Şeref NURl 

POLONY A'DA: 1 
Bir alman krııvaörü Polonyada 

B. Radek'in Lelı 
basınından sorus11 

-
BiRLEŞİK OEVLETLEH DE: ___ .;;..._____ -

Amerikan manevmlaruu 
giirrnek i{in noktasıdır. Hükümet 25. 6. 1927 

tarihinde çıkarttığı kanunla ista
tistik işlerinin düzenlenmesi hu • 
susunda hükümet işyar/arı ve müs
tahdemleri ile özel yersel y~net
gelere ve oraylara ve özel kurum
lara düşen ödevleri göstermekte -
dir. Bundan sonra çıkan kanunla 
da istatistik işlerine ve örgütüne 
bugünkü yöneyini vermiştir. Bu -
gün memleketimizde düzenli ve 
planll şekilde kurulmuş bir ista. 
tistik örgütü ve onun başında da 
çok kıymetli bir insan vardır. Fa
kat bütün bunlarla beraber mem -
leketimizin tarım, hayvancılık ve 
ormancılık gibi alanlarında hala 
isabetli ve doğru rakamlar görül -
müyor. Her kes kendi goruşune 
göre ortaya bir takım rakamlar a-
11yor. Bunlar birbirleriyle karşı • 
]aştığı zaman aralarındaki /ark yü
zümüze kar§ı sırwp duruyor ve 
biz bu durum karşısında hangi ra
kamı ele alacağımızı düşünüyoruz. 
Bu hususta bir çok misaller gös -
termek mümkündür, fakat biz bun
lardan en önemi olanını burada 
söyliyelim: 

Var§ova, 23 (A.A.) - Komandör 
Şmundt'm komutasmdald alman kruva
zöru Kônigsberg, dün Gdinya limanına 

girmiştir Kontr amiral Unrug alm:ın 

konuklar ~refine bir akpm §Öleni ver -
mitşir. Kontr amiral ve alman komuta. 
m verdikleri söylevlerde iki memleket 
denizcisinin göretleri bu memleketler 
arasındaki dostluk ilgilerinin en W''İ ka
nıtı olduğunu kayt ve bu dostluğun da· 

ha ziyade derinleşmesini temenni eyle -
mişlerdir. 

ı Moskova, 23 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Pinec.a.np, 23 (A.A.) - (NcvyorJr 

hükümetinde) - Aralarında İngiltere, 

.Fransa. Almanya, Sovyet Rusya Ja

ponya, Çin ve M eksika ata~emititerlcn 

de bulunan 16 yabancı ataşamili ter, şim

d:ye kadar Birlqilıc Amcrika'da bu de

rece geniş ölçıide } apılmamış olan bü

yük man evralarda hazır buluıınl<lk Ü2X!,.. 

re bur.aya gelmişlerdir. 

Türkiyedeki orman genişliği: 
Hektar 

Hamdi Sadi'ye göre 6,200,000 
Ali Kemal'e (Öre 7,400,000 
Şevket Sürayyaya göre 8,401,000 
1930-32 istatistik yıllı. 
ğına göre 8,816,299 

Bu sırayı daha fazla çoğalt
mak hiç de imlıansız değildir. T• 
rım alamnda da böyle garipliklere 
rastlanır. Bundan btqka vereceği
miz hükümler için aradığımız is
tatistikler de yoktur: JliUldyete 
•• ifletmelere ait istatistilıJer .. 
Bunlar bilinmeden ne doğru bir 
tarım sıyasası ve ne de ormancı. 
ille sıyasası güdülebilir. MWkiyet 
meselesiııin türel ıelıilleri ve iş 
letme tarzlarının durumu bilin -
melidir ki ormancılık ve tarım a • 
lanında isabetli adımlar atılabil -
sin. 

istatistik rakamlarında rastla
dığımız bu yanlışlıkları doğuran 

şey, metodlu ara~tırmaların yapıl. 
mamasıdır. Ortada bir metod ol • 
madığı için, herkes gelişi güzel ra
kam toplamakta devam ediyor. 
Bunun önüne geçilmek için her 
şeyden önce özel ekonomi alanla
rında doğru ve isabetli rakamlar 
toplamak lazımdır. Bu ise ekono
mi yapımızın içerisine düşen her 
tam cüzü alanında istatistiğin ö -
zel bir iş alanı olarak kabul edil -
mesine bağlıdır. 

Amiral Kondoryotis'in 
cenaze töreni 

Atına, 23 (A.A.) - Atina A.ıansı bil
dıriyor: Dün Pol Kondoryotis ve Leon 
torpidolaruun yanında olduğu halde 
Hydra vapuru ile Hydra adasma götü
rüknüt olan Amiral Pol Kondoryotis' in 
utedi, Con Uriotis aylesinin evinin ta
rihi aalanuna konulmuştur. Atinadan 
gıclmit olan hUkümet ileri gelenkrin
den başka yersel iıyarlar veHydra ada
ıının bütün batkı naşin onünden gcç

mi,tir. 
Bu sabah saat 10 da olü töreni yapıl-

Polonya - Dantzig ilf(ileri 

V arşova, 23 ( A.A.) - Lehistan -
Danuig görüşmeleri iki taraf görüşle

rinin sarihlendirilmesini miimlriin kıl
mıştır: Danuig delegeleri görüşme so
nuçlan hakkında senaya izahat ..ermek 
üzere Dantzj.g'e gitn,üşlerdir. Görüpe
J.ere yakında Dantziı'de devam edik
cektir. 

Alman subaylarının koyduğu 
çelenk 

Var şova, 23 (A.A.) - Alman den.iz 
subayları başlarında k<>mutan Şmunt 
bulunduğu halde, Varşovaya resmiğ gö. 
retlerde !bulunmuşlar ve meçhul askerin 
mezarına bir çelenk koymuşlardır. 

ALMANYA 'DA: 

Çinin. alman hükii.metiıu! verdiii 
ıablohu 

Berlin, 23 (A.A.) - Bcrlin'&ki Çin 
Elçisi Lin Sung-Şin, bükiimeti adına 
abnan bükü-metine 1934 Bertin sergisin
de gösterilmi!J olan 16 yağlı boya Çin 
tabloı;.unu armağan etmiştir. 

Tllblolar, Berlindeld Asya suıatları 
müzesine lronulacakfır. 

J1 e•ta/elyada on smete luıpaıddı. 
DUlıdaorf, 23 (A.A.) - Vestafal

ya'da ıo gazete birt!lm Uç gün için ka

pattı.u.ttt. 

lNGb. TEllE'DEı 

B. Salat lllffİllereMn para 
.,.,..yamı~? 

Londra, 23 (A.A.) - neyli Herald 
gazetHine göre, Almanya finaıı~ bakanı 
B. Şaht, Londrada kolaylıkla bir ödünç 
alabilmek umudiyle ingiliz fdıirlerinde 
bir &eri konferans ver-ec:ektir. B. Şaht'· 
ın B. lloaıagu Nonna11 ile bu hususta 
görüştüğü söylenmekttdir 

Bir ingilU •üel llı(aja 
Londn, ıs (A.A.) _ Jl,ir. irıgiliz ıü

el uçağı Kristhurb körfe~inde denize 

diışmüş ve batmıştır. Pilotun ne olduğu 
bellı değıldir 

Landrada yeni ıip ıaşın 
araeları 

Londra, 23 (A.A.)- _ Londra oı_nni
bllsleri ile diğer büyük taşın araçtan 
ve tabiler yavaş yavaş kaldırılarak 
bunların yerine yağl• ıfliyen motörlü 
vaaıtalar konacaktır 

,BELÇIKA'DA: 

Belçika. birge giivenlik bıiyor. 

Radek İzV>Cstiya gazetesind e yaz-
' dığı bir betkede, Leh ajansının ve Ga-

zeta Polska'nın Moskovadaki a) tarı 
Berson'un Sovyctler Bir ligindcn çıka-

rılması hadisesinin Leh basını üzerin
deki yankılarını ince1eycr l'k diyor ki · 

Bu yankılar, Leh ajansının hu 'hadi-

senin resmiğ' sebebini gazetelere bildir
miş olmasından iler i gelmektcoır. B P-r-

son Sovyetler Birliği bakkmda karaç tTALYA"IDA: 
tarla dolu haberler vermey i kendine 

uzuğ edinmişti. Yazdığı yazılar Sov

yet - Leh ilgilerini fenalastırabi lcc k 

uydurma şeyleri kap1t1yordu. 

Tas ajansının ve İzvestiya gazc t :si

nin Var,ova aytarı Kovalskinin Lebis

tana dönmesine izin verilmeme ine ge

lince ; ne Leh hükümeti ne de Leh l~

sını. Sovyet ba!!ınmın Leh ulus ma kar

şı bu aytar tarafından verilmiş hiç bir 

fena ga~li haberini gösteremezler 

frafyrmm df'niz manevrtılan 

Rocna,, 23 ( A A.) - Büyük denız 

manevraları .yarın Bari ile Napoli ara

sında ikışlıy.acaktrr. Manevralaq,n he

defi büyült harb gemilerini sabnada imi~ 

!anmaktır. 

ludyu ı:apur alıyor. · 

Be.rliıı, 23 (A.A.) - H• hag - A
merika kampanyasının 'Resohaw ,,,......, 

ru bir itaJyan ~tesinc satılmqtn'. Lehistan resmığ orunlarmın, Berson'

un yerine dürüst hareket edecek bir ay

tan Moskovaya göndermesi ıçin kendi 

yuı reemiğ Dafirlerine tavsiyede bulu

nacak yerde, Bcrson'un savgasmı yap

malarmd:aıı ve 1ııanun iki memleket ilgi

lerini bozacak attı harekctilli onamJl 
olmalarından dolayı eseflenmekteyiz. 

~lısbterkr 

Ekvatör azısı 

Pravda guetai diyor ki: 

Leh bükümetinin Kovaltıki ~ın
da aldığı tedbir asla yerinde değildir. 
Leh hükümcti bunu yapmakla Berson
un -gidişini onamış olmaktadır 

SOVYETLER BlRLlGl'ı. UE: 

M.ançuko - Mongol 111Wlf11MIH 
Moskova, 23 (A.A.) - Ulanbator'dan 

Tas ajansına bildiriliyor : 
Mançuko dq bakanlığı sıyasal şube

si direktörü, Mongol önergesine ceva
bını,, Mongol kurulunun bqkanına ver
mipr. Mançm:i htik:ümeti bu cevabında 
iki taraftan. yalıu.z sınır hadiselerinin 
kotarılmasiyle uğrqmak üzere, deleg-e 
elçilerin ... .._. iıakkınclaki Mongol 
önergesini 1ııüa1 etmektedir. 

llongol cumuriyeti bu notaya ccvab 
vererek deleae elçiler atanma.ı ve sınır 
komitsyonlan kurulması bakkmda yer
leftiklerini bildirmiştir. 

Kuıaplaı-ı afl.DYJk Aınerika.ya u
ÇUf gelecek yıla kaldı. 

Moskova, 23 (A.A.) - Lcvaneski
n~n uçuşu tekrar etmesi hakkında şu 
bılge alınauştır. U~ğı gözden geçiren 
teknik kurul uçakta yapım eksiği olma
dığmr ve yalnız yağ dağıtma kısmında 
b~zr ~~leme bozukluktan bulunduğunu 
gonnuş ve bu lmnıntar onarılarak Leva
neski başarılı bir kaç deneç uçu"1 da 
~pmrştır. Ancak hava bu kadar çetin 
hır uçusa elverişli değildi r. Bununla lıc
rab"r ag~ ust osun ortalan kuzay kutub 
voluyla uçuş için son tarihtir. Sonbahar
da bt,rada olan çok çabuk ve şiddetli ha
va dcğifiklikleri tehlikeyi çogaltmakta
dır. Bunu için verilecek biricik karar, 
uçuşu gelecek yıla bırakmak olabilirdi. 

Yl GOSLA VY A 'D .\: 

Yunan - Yutıroslav terim 
anlatması 

Belgrad, 23 (A.A.) - Yunanistan 

Londra. 23 (AA) - Ebalık'deld 
azı~ .......... T.,-p-

zetni, cmnur bqb.m ile lııoape --
da bir ~bir baJu=*5i'we ps • 

maktadır. 

Diira Jelli - meçim ,. ı .... 
niilmilt. falı:at .&et 1atatard:m llir ~ 

cumur başkanından yana hatti onun 

diktat&fütllnl ilin eıl ·ı r ete ordunun 

ço~ llllnu re•:iel 'ı*· ~ _... 
nel ispe'ktcri Albay Solis. !ban~·,.. 

kan dökmeksizin tuhımıqtır • .aaıa, S.. 

Us. sürem bqbnlrğı ii11eri11e a' ıw 

AzıyaRlar e.rlutyi aldılar. 

Puis, 25 ( A.A.) - Pöti Pari.:iyen 

guetaıinin Lendn'dasa alıp JCJ4ııit bk 
habere s&ıe ~de padak .aa as. 
bqarı ile eonoç.Jaamııtır. Cumur 1Mıt

kanı. yabla1t ı "· 

... ,.... .. 1a1cıa IMy .... 

Parla, 23 (AA) - AmMıstlult el
çiliği durumun lranşt~ o1makta *9am 

ettiği bakkmcla çıkan haberled Kain 
olarak yalaabmı~trr. 

S.rı nehir lılqıytW 

Şaagbay, 23 (A.A.) - Kayaapa 
ilinin kuzaymda buhmaa ~clM bil
dirildiğine göre. bo bölgedeld San 'Ne• 
hrin sulan bbarmakta ve be..aledn Jl
kılmatıt ile suların tehdidi ahında bulun

maktadır . 

Japon oidu.Mırwn tli.zen~nmeıi. 

Tokyo, 23 (A.A.) - Rengo ajmsın.. 
dan: Ulusal savga kurulıı, B. Nagatanm 
öldüriilmni doJay111iyte SÜ baka1\r gene
ral. Hayaşiye orcfunuıı kontrolunu bir

leştirmek ve ordudaki cliuplini lnınet
lendirmek hususunda yapacağı ~ı...-. 
ela arka olmaya karar .ermiştir. 

}',.... edileli teplowfl 

Her ne bilar ım yıllarında 
küçük Saidpap'aın Tirtiyede bir 
istatistik yapdması unsunu a • 
yandırmış olmuı ve bıı manda da 
bir tüzük çıkartılıp ilçelenle, Ti -
valarda ve illerimizde birer ista
tistik komisyonunun meydana ge
tirildiği göze çarpıyorsa da, bu 
hakikiğ anlamdaki istatistik ha
reketini doğurmU§ değildi. 

llllftlr. Aynı uatte Atinanın büyük ki

Hlesittde iliintiıı rahatı için bir ayın 

yapılmıştır. Bu ayında rabatuz oldu

tundan buır bolua.amacn•ı olan Cmnur 

Bqkaııı oruntaklan ile biilriimet ileri 

&elealeri "VC Atinanm b&tiin garnizonu 

lauır MılunmuftUr. Garnizon ayından 

•nra bilinmez a.ker anıdı önıin& bir 
ceçıd alayı yapmıştır. Ya. Uç 'IÜJl süre
cektir. Bugün bütün ramiğ dayreler 
kapanmlf ve bayraklar yuıya indiril
ımştir. Guekler, elen denizlikrinin en 
lyi bir örneği olarak kalacak olan ami
ral n anısını yazan hc yecanh hetkel r-
1e doludur. 

Brllktel, 23 (A.A.) _ Libre Belgik 
ıazetui Lokarno ancilır•unm inan· 
cası olan büyük devletkr arasmda ayrı
lık çıkması ihtimallerinden korkarak 
diyor ki · 

Bizim aıelllleketim.U: gibi her türlü 
~hlilreye brp bulunan bir lriiçü.k mem-
1.eketın herk.estıen fazla birge güvenlik 
sistemine ihtiyacı nrdı1'. 

Bir ~-~lainin. kaygısı 
Brubel, 23 (A..A.) _ Lıbre bel1ik 

&azetesı buyük devletler arasında bir 
dağılma ıhtimalini ileri 4ürerek, bu i)), • 
timalin Lokarno paktındaki ınanslan 

ile Yugoslavya arasmda Bele'de başla -
mış olan t~inı göriitülerine bugün Bel
grad'ta Yeniden Iİ~r. 

Yugoslat1ya'do İlalyan Ka-...eteleri 
Belgrad, 23 (A.A.) _ lç işleri ha _ 

kanı, Guetta del Popolo •e <nornale 
d'İtalya admdaki gazıeteler bakbndaki 
yasağı bJdrrmı,ur. 

ÇEKOSWV AKY A'DA: 

V ç U{;ak parç.alandı 
Prag, 23 (A.A.) - İki uçak Cevo 

kasabası üzerinde çar-pqmıslardır. 0-
çüncü bir uçak hava alanına dü§erck 
parçalanmıştır. Uç pilot yaralanmr-tır 

Bun, 2J (A.A.) - P.I. m ft clıoiu 
Afrika ..U..muhğma Jtarp A ' • 
tasarlanan genel toplantı yasak~ 
tir. Bu toplantıda hbçolı aytıçlar 11J • 
levler verecekti. 

Ro_,....Wr ipelı ~ 
,_,,.,, (flf"PIMI 

Biikrq,, 23 (A.A.) - Olt büyeri 
kendi•i tarafmdan )'Önetitea uçak ile 
Romanya'ya kaçak suretiyle 85 kilo
gram ipek mbn B. Nbnaton.'a altı ay 
Upi9 cemr veı~ir. B. Dabıııt~ lJ. 
yon'cbı Wr ipek fabrikaunm sabibi ve 
g&ney Jı'rut111Jı ba.a eefederi lnapan• 

vau başkanıdır. 

Türkiyede ger~ek anlalDBa bir 
ıs tatistik işine 1927 yılında baş -
landı. Bu hareket düzenli ve me
todlu istatistik işinin başlangıç ayı a~ ğı ka gıs g ·at nnelrtcdir. 
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Yarı - sıyasal 

İzmir Sergisi 
• J zmir'in eski "Kordon bo. 

yu .. nu adayanlar çoktur. 
lzmir'e türk ordusu gireli kaç yıl 
geçtiği halde yeni bir "Kordon 
boyu,, nun meydana gelmemiş ol
masına şaşanlar da çoktur. 

"Kordon boyu''/ 
Ne tuhaf bir ad! 

lzmirin bu bir kordon genişli
ğindeki §Btalatı, osmanlı impa
ratorluğunun tam yüzyıl sürmüş 
olan talanından kurtarılabilmiş 
yegane varlıklı parçadır. Zaten 
doğu'nun geçen yüzyıl içinde ge
lişmiş şehirlerinden hangi birini 
ele allrsanız alrnız. - Şanghay, 

Bombay. 1 skeııderiye - bir iki 
lüks caddenin öte yanı, kollarım 

tozlu izbelerinin üzerine kavuştur
muş pis sokaklardan ibarettir. Bü. 
tün bu şehirlerde kibarlık, bayın
dırlık, kazinolar, kortlar, parklar 
bir avuç ithalat ve ihracat taciri
nin dolanıp do/astığı mahalleler 
kadardır. 

Bizim o meşhur "Kordon" da 
böyle idi. l:ımirin öte yam, iç ma
halleleri ve ta Manisa ovalarına 
kadar hinterlandı, kordon ile tam 
bir tezad halinde idi. 

Düşünmek gerekirken, 1 zmirin 
bit kö§esini bir kemer gibi kuşa
tan bu kordon bile yetmiş seksen 
yılda meydana gelmiştir. Bugün· 
kü lzmir yarınki çehresine doğru 
gelişirken, bunu büsbütün ba~ka 
türlü bir baymdırlığın kanunları. 
na göre yapmaktadır. Bugünkü 
lzmir artık, arkasındaki toprakla
rı talan etmek üzere kurulmuş bir 
liman del{ildir. Bir memleket li
manıdır. içerinin hakkını içeriye 
bırakan, dı. ·arrya hak sızdırmayan 
ve Türkiyenin heı· çalrşkan şehri 
gibi kazandığı ile geçinip gelişen 
ve içinde oturanların hepsi için, 
bütün mahalleler için güzelleşen 
şirin ve biricik lzmirdfr. Türk I 7.

mirdir. 
Daha §İmdiden ~ehrin bu ka

rakterini görebiliriz. "Kordon,, un 
hatırası atlı tramvaylarla beraber 
silinip gidecektir. Daha §İmdiden, 
içeriye doğru uzanan iki çelik kol 
(1) sömürücü iki hortum olmak
tan çıkartlarak iki kan damarı ha. 
line konmuştur. Daha şimdiden, 
lzmirde her yII açılan sergi, yur
dun bütün mallarını yabancıya 

gösteren bir kurum olmuştur. 
Akde11izin incisi, bundan 50 yıl 

sonra eskisinden çok daha güzel 
olunca denize doğru olan caddele
rine belki gene "Birinci Kordon,, 
"]kinci koı·dorı., v.s. denecektir. 
Fakat bu kor fonlar drsarınm de
ğil içeriniıı kordonlarr · olacaktır. 
Ve uçları Manisa ve Afyon'lara 
kadar sereserpe uzanacaktır. 

Burhan RF.LGE 

(1) İzmir Kasaha ve Avdm de· 
mirvollan. 

~----.... ···"·---....--~ 
POLiSTE: 

Para yüzünoPn 
Diın Doganbey mahallcı:.ıude davacı 

day.~ar oğlu Mnharremle ·uçlu Hi.i"e
yin arasında l1iı para mesc. ll"sinden kcıv 
ga çıl .. oıs ve Hiiseyin bıçalda Muh;ırre
mi dudağından y<ıraladığr ;ınlasılar<'k 

tüzt} e verilm•.stir. 

Uyurken düıştü 
Uray su sosyetesi kamyonunda ıme 

le olarak çalışan Kasım oğlu Hasan kıırn 
yonda uyumakta iken demirliköprü ya 

kmrnda yere diişmiis ve hafifce yaralan
ll"rştır. Hasan hasta yıırduntı kaI<hrıJ 

mıştır. 

~~.l"Pll.lll.11.l.ll.1.111111-'4 

1 Kiralık 1 1 Ev araıııyoı· 1 
Is 'ünümüzdeki eyluldı n itilJa ~ 

ren Uç ay için evini kiraya vermek S 
lıı1' istiyenlerin 1336 numaraya tele ~ 
1 fon etmeleri l'ica olunuı.,. 
~ 1-3667 r 
g,..,.,...r ..... ...,.,, ....... ..llll.11"1.l.l"l'I"~. 
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iÇ HABERLER 
Yargutaym taşınması 

bitti 
Yargutayın eşya ve kağıtları

nın Eskişehirden taşınması işi dün 
eksiksiz olarak bitmiştir. Yargu
taym azad günlerinde nöbetçi ka
lan dayreleri Eskişehir hak yerle
rine bırakılacak eşyalar üzerinde 
çalışmaktadırlar. Bu hakyerleri de 
evelce yazdığımız gibi ayrn 25. in. 
ci günü Ankaraya gelmiş buluna
caklardır. 

İngiliz sosyeteleri sünger 
alacaklar 

Büyük ingiliz sünger alıcı kum
panyalarının bir işyarı pek yakın
da Bodrum'a gelecek ve çokı;a 
sünger alacaktır. Çıkat maddeleri. 
mi.zin önemlilerinden olan sünger 
fiatları böylece değerine uygun O· 

tarak vükselecektir. 

Memlekete gümrüksüz 
mal girmiyecek 

Özel konyak fabrikacıları ile 
tekitler genel direktörlüğ·ü kon
yak yapılmasında kullanılan bazı 
maddelerin gümrüksüz olarak 
memlekete sokulması için hükü· 
mete baş vurmuşlardı. İlgili ba
kanlıklarca gözden geçirilen bu 
önerge kanuna uygun ve yerinde 
görülmiyerek reddedilmistir. 

Seyrisef ainin borçları 
ödeniyor 

Kaldırılan .. Seyrisefain,, ida 
resinin şahıslara ve bazı kurumla
ra olan bor~lan için hazırlanan bo
nolar alacaklrlara dağ·ıtılmak üze
re Finans bakanlığı tarafından 
mal sandıklarına gönderilmekte. 
dir. 

İstanbul finans kurumları 
Finans bakanlığı lstanbul ilın

deki "tahakkuk ve tahsil,. direk
törlüklerine gönderdiği bir genel
ge ile İstanbul finans kurumlarının 
mülkiğ örgüte uygun olarak ye. 
niden kurulması icin ne düşündük· 
lerini sormuştur. 

Modern mezarlrk 
Cebecide yapılacak olan modern 

me .. mrhğr şehre bağlıyacak yollar 
üzerinde çalısmalar devam edi
yor. Mezarlık için açılmış olan 
proje yarısmasma dışarı memle
ketlerden de başvuranlar vardır. 

Projelerin inceleme işine ya
kındet başlanacaktır. 

Akay idaresinin tarif esi 
Ekonomi bakanlığı Akay ida

resinin Adalar hattında yaptığı fi .. 
at indirmeyi yerinde bulmuş ve 
İstanbul tarife inceleme kurulu. 
nun kararını bakanlık tarife h""ro 
suna göndermiştir. Diğer hatlaı· 
da altı ay ew·lki fiat olduğu .,ı' ıi 
lı1rakılmaktadır. 

., 

Gazi Enstitüsünde 
seçme srnaçları 

Gazi orta öğretmen okulu ve 
eğitim enstitüsü talebe yazılma i
şi eylalün 25 inde bitecek ve 27-28 
eylUlde se<:me smaçları yapılacak
tır. 

Bu yıl edebiyat ,tarih, coğraf
ya, tabii bilgiler, riyaziye, resim.iş, 
pedagoji, beden eğitimi kollarına 
talebe alınacaktır. 

Enstitüye bu yıl 73 talebe alı
nacaktır. İstiyenlerin Kültür di
rektörlüklerine baş vurarak kay
doltınabilmeleri icin il~ililerc emir 
verilmiştir. 

Gaıi lise:sinde de bu yıl birinci 
devre. derslerini İngilizce olarak 
görecektir Yatılı yıl1ık aktmın 275 

liradan 225 liraya dü§mesi bu yıl 
okula fazla sayıda talebenin baş 
vurması sonucunu vermiştir. 

Ankara urayı, gidiş geliş işini 
kolaylaştınnak için yeni gelen o

tobüslerden okula · ucuz tarifeli 
servisler yaptırarak talebeye ko. 
laylık gösterecektir. 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
dipl0mahlannın 

yetkileri 
Gazi teıbıye enstiütüsü peda· 

goji şubesinden diplomalı kültür 
direktörlerinin yüksek okul diplo· 
ma.hlan sırasında olup olmadık-
1a n ve gene bu bakımdan ken
di t··11gelerinde bulunan lise, orta 
ve oğretmen okullarının kontrol 
yetkileri bulunup bulunmadıkları 
hakkında uğranılan duruksama ü
zerine kültür bakanlığı bu işle il
gili direktörlüklere birer ge
nelge göndermiştir. 

Gönderilen genelgeye göre ı 

Gazi terbiye enstitüsünün bütün 
şubelerinden diploma alanların 
yüksek diplomalılar sırasında ol
dukları ve bölgelerinde her türliı 
kontrola yetkili bulunduktan bil

dirilmektedir. 

Karadeniz' e işliyecek 
si.irat po,tası 

Ekonomi bakanlığı deniz yö
nct o erli ö-i Karadeniz hattında sü
rat e.post~ları kurmak için incele-
meler yapmaktadır· Şimdi işle. 
mekte olan postalardan birinin 
belli iskelelere uğraması ve yolcu 
ile esyanrn cabuk taşınması düşü

nülmektedir 

Muğlada orman yangını 
Muğla, 23 (A_:A.) - Muğlaya 

bağlı Yılanlı dagnun çoban ova
sında Çatal alanda onnan yangı-
nı cıkmıştır. Yangını söndürmek 
içi~ merkezden orman işyarlariy· 
le jandarma kuvveti gönderilmiş-
tir. 

,., -z--. -.- - r sur --

Çankrrrda Atatürk günü 
Çankırı. 23 (A.A.) - AtatUr. 

kün Çankırıya ilk defa g·elişinin o
nuncu yıldönümü dolayısile bugün 
saat 10 da baı;:tıgı yerde büyük 
tören yapılmıştır. Bu yıldömimü 
dolayısiyle çankırıhlar Atatürke 
sonsuz saygılarını ve candan bağ 
hhklarmı göstermişlerdir. 

t lhay tören dolayısiyle topla
nan halka hava tehlikesi hakkrnda 
bir söylev ·vermiştir. 

Afyonda peçe ve çarşaf 
kalktı 

Atyon, 23 (A.A.) - Şarkurulu 
ancak bir kısım kadınlar tarafın

dan taşınmakta olan peçe ve çar. 
şafm kaldmlmasma karar vermiş
tir. 

Balıkesirin yeni sağlık 
direktörü 

Gaziantep sağlık ve sosyal as 
direktörü B. Faik: Balıkesir sağlık 
ve sosyal yardım direktörlüğüne 

atanmıstır. 

B. Faik Unat geldı 

Uzun zamandanberi istanbul
da devlet basımevinde yeni okul 
kitaplarını incelemekte ve dil kı
h,·uıunun basılması işine bak
makta olan Kültür Bakanlığı ba· 
sm ve yayın direktörü B. Faik U· 
nat di.in sabah şehrimize gelmiştir. 

Alınacak vapurların 

vinçleri 
Deniz i:?letme idaresi idn yeni

den yaptırılacak vapurlardaki vinç
lerin gürültüsüz işlemesi için Eko-

nomi bakanlığı bunların elektrik
li olmasını istemiştir. Böylece yük 
ve yolcu taşıyan vapurlarımız ge
ce teri hir limanda yük boşaltırken 
yolcular gürültüden rahatsız ol
mıyacaklardır. Bir ·İstanbul gaze. 
tcsi türk limanJan arasında yolcu 
ve yük vapurlarmm ayrıhnasmın 
logru olacağnıı yazmaktadır. Yet

kili çevenlerin verdiği bilgiye gö
re bunun imkanı yoktur. Denizci
likte ileri birçok devletlerin va
purları bile yolcu ve yükii bir ara· 
da tasımaktadırlar. Ancak vinç· 
lerin ~lektrikli ve vapurların sü. 
ratli olusu bu gazetenin yazdığı 

ergeyi sağlayabilir. Ekonomi ba
kanlığı da yukarda yazdığnnLZ gi
bi bunun için gereken tedbirleri 
ahruştır. 

Muğlada sıcak 

ıvıuğla, 23 (A.A.) - -Oç gün
dür oldukça sıcak vardır. Derece 
gündüzleri otuzdan a ağı düşmü
yor. 

i ~tanhul gazetelerinin haşvazıları 
tc: B. Y.unıı., Nu· 

:-_t,,......."uriv4( - di .~unları y;ı/.ıyor: 
"Yakından bakarak dPvanıhca bir 

incı:Jeme sonucundan şunu görüyoruz. 
Köylü tarım işini bilmiyor, Köylüyü 
yalnı~ huğday ekiminde do~ru yola gö
tün bilsek her çiftçi :;;imdiki kadar ek
tigivle iki üc misli fazla ürUn alabilir. 
Bu biı hakikattir. Demek ki, yirmi dö
nüınHik bir tarladan iki bin kilo buğ
day elde eden l.ıır köylü.nün iyi bir ta
rıma götüriilmekle, aynı tarladan, am
ma biraz fazlaca ekmekle, altı bin kilo, 
dokuz bin kilo buğday almaı;ı imkanı 

vardır. Bu apaçıktır. 
Şimdi yok<:ul köyHi o n:ıman ?:engin 

mi olacak 

Hayır, eı;cr benğini l>Ol paralı mana

sına alıyo111a•11z köylü ıengin ohmya

c::ıktır. Fakat onun şimdiki köstebek 

y11v, sı ahıı· yerine, in >a ıa yar.ı~ır bir 

evi olacak, ambarları ve ahırları olacak, 
çayırlıkları olacak, hulasa rahat yaşa
ma ve iyi çalışmanın bütün prtları ve 
araçları bolbolamat elinde v-e önünde 

bulunacaktır. Dünyada bwıdan büyük 
zenginlik olur mu ,. 

Z nMJlN da, Z<taum imzalı 
c!'3. yazıda da denili-

yor ki: 

''Bizim için bug(i.n harbtan çekin

mek, senel-eı-le, binbir parçası koparıl
tnış bedeninde bf nbir yara a~.dmı~ vata-

nımızı tcdavı etmek. gördüğümüz za

rarları teUfi eylemek hayati bir mese

ledir. Sonra fıtratan ~vanturiye bir 

millet de dcgiliz. Şu halde bugiın hic 

bir sebt:b, hiç bir mentaat cııdişe~i clu

rup dururken bizi kPmsularımızın mül

küne tecavüz eylemegl! sevkedem . 

Hatta bulgar dostlarımız bile aı;gınlığı 

ve sarkıntılığı :,On haddine vannadıkca 

bizden emi~ olabilirler. Bu teminatı ise 

İtalyanlara tekrarlamağa hacet yoktur. 

Çünkü Musolini İsmet İnönü hüküme

tinin siyas.tteki dürüst, açık ve feda

kftr politika-;ını şüphesiz bizim kadar 

bitfr ve takdiı eder.,. 

SAYIFA J 

Tarih bahisleri 

En eslil türJ<lcrde 
taı-ım 

En eski rürklerin tartm/a, yam e-
kip biçmekle uğraştrklanm v.: 

yiyeceklerinin pek çoğunu toprak. 
ürünlerinin teşkil ettiğini bize 
gö::;teren kaynakların sayısı hiç de 
a~ değildir. Hele bunlarm içinde 
pek çok eskileri ve ünlüleri de 
vardır. 

Bu kaynaklarm ba§mda, en 
son arkeolojik hafriyat ve etüdler 
gelir, ki bize en eski (Ku.şlu) türk 
lerfoden olan (Sümer) ve (Elam) 
larrn tarımsal çalışmalarmı öğre
tir. Bu en eski türkler, ektiklerı 
tarla/armı sulamak icin Fırat ve 
Dicle büyük ırmaklarının sularını 
istedikleri yerlere akrtmağa elve
rişli büyük, küçük bendler (baraj> 
yaparlar: kanallar, arklar açarlar
dı. Herhalde kayık yüzdürme oyu
nu oynamak için bu kadar büyük 
zahmetlere katlanmamışlardı; 

tar/alarmı bol bol sulayarak çok 
bereketli mah!>iul kaldırırlardı. 

!kinci büyük ve bütün alemm 
çok eskidenberi bildiği kaynak da. 
(Mukaddes kitab), yani (Tevrat) 
dır. Bunda lbrahimin (Het oğul-
larrndan, yani Etilerden), karısı 
Sara'nrn ölüsünü gömmek içio 
(tarla) siyle beraber bir mağara# 
Makbela Hipo;e ( hypogee) sini 
satm aldığım insanlık tamam üç 
bin ytldanberi okumaktadır. Bun
dan anladığımıza göre lbrahime 
mağarayı, yani (katakombu) sa 
tan Het oğlu Alron daha bir çok 
tarlalara sahib bir (tarancı) idi. 

Bu kaynaklardan birincisi lsa
dan 72 yıl önce değil; en aşağı b~ 
bin yıl eve/ki zamanları gösterir; 
ikincisi de gene aynı tarihten 2200 
yıl öncedir,· ki arada çok büyük bix 
!ark vardır. 

Fakat türklerin tarımcılığı sa
de bu kaynaklardan öğrenilmez. 
Tarih babası denilen (Heredot) 
da eski tüıklerin çiftçi olduklarım 
bir kaç defa a~ıkça söylet. 

H erodot dördüncü kitabında 
lskitlerden ve bölünmüş olduk. 
ları il ve uluslardan bahseder ve 
bir efsane anlatır. lskit rivayet
lerine dayanan bu efsaneye göre 
Targytas'rn ülkesine gökten dü -
şen dört §ey arasında bir sapan ıle 
bir de boyunduruk vardır. lskit
ler kendilerinin sapan kullanan 
bir ulus olduklarını anlatmak için 
bu efsaneyi ortaya atmışlardır. 
lskitlerin ::;apan ve boyunduruğa 
saygı göstermeleri ve onu efsane
lerinde söylemeleri ,ancak (taran-
ci) olmalarına delalet eder. 

Fakat bu, 'iade bir delalete de 
bai,lanmakla kalmaz. Herodot,, 
Alib, Me ayet. Alizon ve dalıa bir 
~ok lskit bölüklerini sayarken de. 
hunlarrn ramamiyle Jç;kitlere be11 
~edik/erini, onlar gibi saımısak. 
sof.an. mercimek ve bal yedikle 
rirıi söyler, ki bunlar hiç bir zamarı 
kudrN helva'>ı gibi gökten yağ . 
maz. topraktan emek verilerek 
yeti!j1irilir. Bundan başka, aynı 
kitabta Herodot. Alizonların da . 
ha geri!'>inde a ·ıl İskitlerin - burt· 
/ar kendilerine "'akka derlermı~. 
bunu da açıkça yazar - oturdukla
rını ve bunlara çiltçi denildiği ve 
mısır ekmeği yediklerini de sarih 
olarak söyler. Herodot . mi/addan 
eı•el beşinci yüzyılda ya-.amıstır 
kendisinden evelki şeyleri bilir: 
yazar. lsadan önce yetmiş ikinci 
ytlda kemikleri bile çürilmüştür. 

Avni CANDAR 

ANKARA RADYOSU 
Avrupadan (nakil) 

19.30 Musikı: 

Boer: Moderato 

Boer: İntermezzo 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

19.SO - Matbuat raporu 
?fl.20 - Musiki; 

Lulli: Gavottc 
Coperin : Rondeau 

Necdet Remzi: Kemu. 

Ulvi Cemal: Piyano 
2().40 - Haberler 



SAYIFA 4 ULUS 

Komşularımı~da 1 J Yabancı gazetelerde okuduklarımız 11 

neler oluyor? 
YUNANtsTAN'DA: İtalya - Habeş anlaşmazlığı haı'I§ yolu ile kotaı'ılacak mı? 

§ Atina gazetelerinin çoğu ple
bisit iti üzerine yazılar yazmakta
dırlar. Halkçı Proiya gazetesi di
yor ki: ''cumuriyet rejimini bir re
ferandom'a bağlı tutmak prensipi
ni eski cumuriyetçiler, ti başlan
gıcındanberi istememiı oldukları 
için bizce, yapılacak plebisit'in, 
partilerle görüıüp anlaımaksızın 
hükümetin tam soravı altında ya -
pılması lüzumludur ... Ancak, ple
bisitin doğruluğuna karııt parti -
lerle beraber herkesi naaıl inan -
dumalı? 

fikrimizce bunun için tek yol 
plebisit'in hazırlanmasını, yapıl -
masını ve sonuçlarının kontrolu -
nu yargutay'a (temyiz mahkeme -
sine) bırakmaktır. Çünkü yunan 
tüzesi, hiç bir zaman, nyaaal ih -
tiraslara kendini kaptmnamıt, te
mizliğini ve prestijini kaybetme -
mi!tir ... 

öte yandan, Elefteron Vima 
gazetesi de bu fikri doğru bulma
makta ve ıöyle demektedir: " •. E
ğer plebiıitin dosdoğru, bile ka -
rııtuılmadan yapılacağı hakkın -
da verilecek garantiler yeter gö -
rülüyorsa plebisit için karşıt par
tilerle önceden konuıulup onların 
da rızası alınmak neden istnmiyor? 
Yok, böyle değil de hükümet bi -
leli bir plebisit yapmak istiyorsa 
karııt partilerin plebisit komedya
ama karıtmak istemeleri hileye en
gel olabilir mi? •.. ,, 

Son ıünlerde her gün çıkmaia 
batlıyan haf talık Elliniımos ga -
zeteei, Yekiller kurulu ikinci bat -
kanı general Konditia tarafından 
yazılmıt olan bqyazısında "Kıral 
Jorj'un yunan tahtına oturmasın
dan yana bir çok kanıtlar ıetirdik
ten sonra: ''cumuriyetin, 6 mart-
ta, Atina aokaklarmda aldıiı öl -
düriicü yaralardan IOnr& lurallık
tan bqka kotanın çareai kalma
mıtbr. lkioc.i Jorj, cumuri1etin ba
lrikatlettirmedilderini yapacak -
br .... ,, diyor. 

YUGOSLAVYA'DA: 

§ Yuıoalavyanın Londra elçi -
liğine emeldi diplomatlardan Bay 
SlaYko Grujye atanmı,tır. 

Ş Geçen pazar günü ( 18 ağus
tos) Yuaoslavyanın Sinj tehrinde 
Alkar denilen at oyunları yapıl -
mak üzere iken bqkanın bir söy
lev vermek istemeıi üzerine bir 
çok kitiler gürültüye başlamışlar, 
ite polis karışınca gürültü gösterit 
halini almış, jandarmadan ve 
halktan ölenler ve yaralananlar ol
muı ve nihayet ıöıteritÇiler dağı
hlmıstır. Bi~ gerçin komisyonu me
seleyi aydmlatmak için çalışmağa 
başlamıştır. Avala ajansı hadise
nin sebebini biJdirmemektedir. 

§ 19 ağustos ıünü Rogatika 
ortodoks kilisesinde yapılan bir 
dinsel tören sırasında pek alçak -
tan uçmakta olan bir propaganda 
uçajı hir elektrik teline takılarak 
dütmÜf, uçakçıaa ağır yaralanmıt
br. Bu ıırada kiliıenin meydanı
na doğru kotutan on iki İslama or
todolular tarafından, oralara yak
Jaımamak emri Yerilmi,tir. Bnu -
)ardan Eyüb Savaeviç emri dinle
meyince iki taraf birbirine girmiı, 
jandaı-ma ve polis kavgacıları a . 
yırmağa u~racr.ııt ise de batara -
mamış, ve jandarmalar silah 
çf'lcmek zoı ur.da kalınca kalaba . 
Jık ı;ehre dt'\eılarak yirmi kadar 
islam ve bu arada papas Koso • 
viç'in evini kırıp dökmüşler \'e en 
sonunda atılan ta lar e kurşun -
larla jandarma st·'- !arın an bi
ri ağır yaralanmış, ı 1 ~a ı "t 

ri 24 ve öteki 17 ya~ında iki g nç 
"\müstür. 

« ••• ltalyan - habeı anlcq ma2'ığı barıf yoluyla bile Jüulmit olaa, bunun tinel bakımdan 
zararlarını, kendini üç büyük tlevletin yürütüm lıuvv«i .ayan ulu .lar ıoıyetui çekecektir ... » 
« ••• Ôyle görünüyor ki mesel enin e.aı, ltalya'ya karı• ulular .o ayetesi çerçevesi içinde yapı
lacalı olan ltareltete Franaa'nın Ja yartlım etmesini güven alhna almaktır ... » 

Bugünlerde Pariste, B. Laval, B. 
Eden ve B. Aloisi Habeşistan hakkın
daki görüşmelere başlryacaklardır. O
rada büyük bir dikkatle ele alınacak, 
fakat sımsıkı tutularak düzeltilecek o
lan anlaşmazlık haditt&einin, çok geniş 
ölçüde bir anlamı vardır. Her yanda 
ist(:ndiği kadar tarafsızlık ilan edile
dursun: fakat dünyada hiç kimse, hat
ta öbür kıtalarrn en uzak kıyı ve buca
ğında kalmış olanlar bile, bir habeş -
İtalya harbına karşı kayıds12: kalnuya
caktır. Silahlı bir boğuşmanın Afrika 
yerlileri arasında yapacağı etkiyi kü· 
çü.Jc görmemek gerektfr. 

Avrupadaki sömürgeci devletlerin, 
doğrudan doğruya gelmiyccck olan bu 
etkilere karşı göğüs germek zorunda 
kalacaklarına şüphe yoktur. Yakın do
ğu veya uzak Asyanın çok veya az oto
ri tcsi olan çevenleri tarafından yapılan 
sempati gösterilerine, o kadar çok de -
ger verilmese de olur. Ancak, bir itaJ
yan - habeş harbı, kendinden daha hli· 
yük ölçüde yayılacak olan bir ııık har
bma dönmüş olacaktır. İngilizlerin. 
Ha:beşistanda doğrudan doğruya olan 
asığlarını da bir yana bıTakalım: fakat 
bu, yukarda söylediğimiz korkular, her 
neye mal olursa olsun, ingiliz sıyasası
nı bir harbın önüne geçmek için hare· 
kete getirecek olan kuvvetli etkilerdir. 
Onun için, İngilterenin, İtalyayı aşırı 
bir harekette bulunmaktan alıkoymak 
maksadiyle, Avrupa işlerine ne derece 
karışacağı, bugünden kestirilemez. Her· 
halde, her şeyden önce, habeş impara· 
toru, bugüne kadar kabul etmediği şey· 
teri kabul etmesi için zorlanacaktır. 

İşler barı yoJiyle bile düzelmi ol· 
sa, bunun tinel bakımdan ziyanları-

nı, 'kendini, üç büyük devletin icra kuv· 
veti sayan uluslar soııyetesi çekecektir. 

Avrupa ııyausının, Pariıte yapıla
cak olan görüpnelerde, geniş bir takas 
alanı halini alması lazım gelecektir. 
lster yalnız Cenevrede olsun, isterse, 
Musolininin Habeıistanda bir harp ile 

elde edebileceği ba§arılann ölçUsünde 
olmak Uzere kombinezonlara katlan -
mak yolunda olsun. herhalde İngiltere 

çok güç bir durum içinde bulunmakta 

dır. Sefere girişmeğe, Romaca kolay 

bir şey gözüyle bakılmamakla beraber, 

ondan da hiç çekinilmemektedir. Pa· 
riste akla gelebilecek olan imtiyazlar, 

anlaşmazlık hadisesinin dar alam içi· 
ne sıkışık bir halde bulunmaktadır. Fa
kat, fransız sıyasasının da paçaları sı· 

vadığı alan, işte bualandır. Parasız sı
yasası, doğu Afrikasında dü manhk 

hareketlerinin baş göstermesini sem -

pati ile karşılamıyor ama, bu ateşin ba

şında kendi Avrupa demirini tavla -

maktadır. Nitekim Tuna paktının ye -
niden ön plana çıkarılmış olması, Fran· 
sanın giriştiği bir meseledir. Fransızla-

rın bugün var kuvvetle çalışmaları, bi
ze, Musolininin bundan bir kaç ay ön-

ce Tuna paktına hiç aldırış etmcdigini 
veya düşuniılen Tuna konferansını çok 
uzaklara atmıs olduğunu göstermekte
dir. 

Musolini ile Eden arasında adeta 
bir yargıç rolü oynayan Laval, İngilte
reden, yalnız fransızların düşündükleri 
anlamda olan Avrupa güvenliğiM ka
tılaca.k olan fedakarlıklar istiyeccktir. 

Britanyalılar, Tuna paktı ile do-
ğu paktını her vakit tiksine tik-
sine ele aldılar. Onlar, başarılmasına 

hiç calışmadan bu paktlardan yana çık
tılar. Bu durumu ise. Strczada hazırlan
mı' olan formüller de hiç.. degiştinne
mektedir. Şimdi asıl mesele, Musolini
nin, bu Avrupa işlerine ne dereceye 
k, dar önem vermekte olduğu mesele -
sidir. O, Afrik daki sefere girişebil -
mek icin Avrupada yapması ihtimali 
ol n epkilerdcn kendini kurtulmus sa
n a ·, büyük ölçüde bir seferberlik 
y p Ha Avrupa i !erinde de kendine 
kuvv tli bir uel d ırum hazırlamağa 

kalkı tı. Franklurter Saytung 

Son l>ir deneç . 
Görünürde Habeiistanın erkinligini 

güven altına almak için, hakikatte ise, 
eski habeş devletinin topraklariylc Mc
nelik tarafından yeniden habeş i.ılkesL 
ne katılmış olan yerlerde, Habeşistan 

sınırlarına bitişik toprakları olan Av
rupanm uç somürgeci devletine ekono
mik nüfuz bölgeleri ayırmak için 1906 

tarihli andlaşmayı imzalamış olanların 
konferansı, bugünlerde Pariste başla _ 
eh. Bu nüfuz bölgelerinin, günün bi _ 

rinde, sıyasal anlamda paylaşmak böl
geleri olacagına bu belgeyi hazırlamış 
olan üç devletten hiç biri, bundan yir
mi dokuz yıl önce de §Üphe etmemişti. 
Bugün artık ulu&lar sosyetesinin me • 
todları sökmeyince, bu belgede, içlerin. 
den birisi, doğu Afrikasında çok cid • 
diğ bir sıyasaJ buhran yaratma'k kapa
site&ini gösteren üç devletin arasını 

bulmak zorundadır. Bu gôriıpnelerin_ 
eski diplomasinin metodlarına göre çolc 
gizli tutulması belki fazlasiyle faydalı 
olacaktır. lşlerin böyle bir çıgıra sap· 
tığı bir anda, bunlara kamoyu da ka -
rıştırmak, zaten her yanda duyulmakta 
olan acıya bir parça daha katıştırmak . 
tan başka bir işe yaramıyacaktrr Ka _ 
moyun, bu işlerin hesablarını görmeğe 
kalkışmasının pozitif hiç bir sonuç ver. 
mıyeceğini, İngiltere ile İtalya arasın
da yeniden alevlenmiş olan gazete po
lemikleri de göstermektedir. 

Pariste yapılmak istenilen şey, 1taL 
ya ile Habeşistan arasında patlamak 
tehlikesini gösteren harbm önüne geç
mek için son bir deneçte bulunmaktaır. 
Ancak, düzeltilecek olan mesele, yalnız 
bu iki devletin ilgi çerçevesi icinde kal
mamakta, bu çerçeveyi de aşarak İtal

ya ile Büyük Britanya arasındaki ilgi. 
kre ka:!ar varmaktadır. Bundan bir 
kaç hafta önce de söylediğimiz gibi, 
bu durum karşısında, aracılık rolü ıken
diliğinden Franaaya dü~ektedir. Fran
sanın, Paris konferansında bir anlaş · 
manın meydana gelmesinde çok yakın il
gisi vardır. Artık tehdid edici bir hal 
almış olan harbın önüne geçilmesinde 
Fransanın da İngiltere kadar çok bü · 
yük aaığları vardır. Bağlaşıgı olan İtal
yanın zayıf düşmesi, hem Fransa ve 
hem de Avrupa kıtası için çok korkulu 
bir durum olduğu gibi, Iransız ege · 
menliği altında bulunan sömürgeler -
deki renkli uluslarla olan ilgilerin de 
denkliği bozulacaktır: ve en sonra, bir 
hartı, uluslar sosyetesinin metodlarını 
açıktan açığa manasız bir biçime sok
mu§ olacaktır. 

Bundan batka, Fransanın, dünya 
harbındanberi güttügiı sıyasanın da te
melleri tehlıkeye girecektir. Hele Roma 
ile Londra arasında çok ciddiğ bir bi
çim almıs olan uçurumun üstüne, iş iş. 
ten geçmeden bir köprü tunnakta, Fran. 
aa'nm en büyük asığı vardır: çünkü bu 
uçurumun, Avrupa kıtacında &0n yıllar 
ve aylar içinde, meydana getirilmiş ve 
henüz sağlamlaşmamış olan güvenlik 
sistemini de yutması ihtimal iç.indedir. 

" " " 
Britanya diplomasisinin Fransadan 

ne .i&tediği daha belli değil. Öyle gö -
rülüyor ki, meselenin esası, İtalyaya 

karşı uluslar sosyetesi çerçevesi içinde 
yapılacak olan harekete Fransanın da 
yardım etmesini güven altına almaktır. 
Ancak böyle bir hareketin hedefi ne o 
Jacagını. belki Londra bile henüz daha 
adam alnlh bilmemektedir. Yetkili o -
lan resmiğ yerlerde, uluslar sosyetesi 
paktının bu husustaki hükümlerinin 
harfi harfine tatbik edilmesine imklin 
olmadığı bilindiği halde, Londradaki 
gazetelere, hatta az çok yarı resmiğ sa
yılanlarına da İtalyaya karşı tertip edi
lecek ceza meselesi hakkında bir sürü 
yazı yazdırıldı. Bu hükümlerin tatbik 
cdilemiyecek şeyler olduğu, daha Ame. 
rika ~natosu, Birleşik Amerika hükü
metJerinin u1usJar sosyetesine ginneaini 
kabul etmediği anda belli olmuştur. E
ğer bu hu5usta bir parça tereddüd edi-
1ecek nokta kalmış idiyse, o da, Man. 
çurya etrafındaki anlaşmazlıgın tutmuş 
olduğu yol üzerine, ve hele her şey.den 
ônce, Britanya hükümetinin o zamanlar 
takındıgı tavırla silinip süpürüldü. hal
yaya karşı tebdidde bulunmak hususun· 
da belki en çok ileri gitmiş olan .. Tay • 
mis., gazetesi, bugünlerde, lngilterenin 
uluslar sosyetesi paktında göz önünde 
tutulmuş olan ceza işinin İtalyaya kar
şı kullanılmasını aklına bile getirmedi
gini apaçık söylemeğe ba lamıştır. U -
!uslar sosyetesi paktının 16 ıncı mad -
desinin birinci bölgesinde deniliyor ki, 
"sosyete üyelerinden herhangi biri, 12. 
13 ve ıs inci madde yükümlerine kar
şıt olarak harba girişecek olursa - ki, 
İtalya Habeşistana harb ilan edince 
böyle bir hadise ile kartı karşıya geli
necek, ve nitekim, uluslar sosyetesi 
konseyinin kararından sonra, Japonya
nın, Çinin J ehol ilini zorla işgal et· 

mcsi üzerine de böyle bir hadise ile 
karşılaşmıştı - bu hareketine, sosyete
nin öbür üyelerine karşı da kayıdsız ve 
prtsız olarak barba girişmiş gözüyle 
bakılacaktır. Sosyetenin iiyeleri he -
men, harba girişmiş olan devletle bü . 

tün tecim ve finans ilgilerini kesmeık, 

andlaşmayı bozan bu devletin tcbaalarile 

'kendi tebaalarının her türlü münase . 

bette bulunmalarını yasak etmek sosye

tenin üyesi olsun olmasın, bütün öbür 

devletlerin tebaalariyle bu devletin te
baaları arasındaki finans tecim ve şah· 
ıiğ ilgileri kesmek yün<ümü altına gi -
recektir.,, 

Buna göre, eğer bu pakt harfi harfi

ne tatbik edilecek olursa, İtalyanın, u

luslar sosyetesi dışında bulunan dev -

!etlerle olan ilgilerinin de mutlaka ke

silebileceği bir biçimde abluka edilme

si lazımgelir. İtalya ile Birleıik Ame

rika hükümetleri veya Japonya arasın -

daki ilgilere gelince, her ne olursa ol • 
sun, Büyük Britanya, her şeyden önce 

pakt hükümlerinin korunmasını üzer.i
ne almış olacaıktır. Bu işi yaparken de 
Büyük Britanya, yalnız silah kaçakçı -
lığı teciminin değil, İtalya ile olan her 
türlü münasebetlerin önüne geçmek 
zorundadır. Noye Zurher Saytung 

~~~~~~~~~~~~~ 

Soabıahaıda Ha~fistandakj JeyJHıler böyle u~acaklsrmı§. 
(Prager Tageblat) 
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Biliyormusunu2 
ki ? ... 

§ Habetistanda, yerlilerın 
Kremt dedikleri, Yağmur mevsimi 
haziran ortalarında ba~lar ve A
dis - Abeba'da Maıkal denilen 
bayram günü, yani 17 eylülde, bir
denbire kesilir. ltalyanlarm asker
lerini yıjmakta olduklan Eritre 
sınırlarında 10 mayısta başlayıp 
5 eylüle doğru biter. Kırmızıdeniz 
kıyılannda ise yağmur mevsımı 

illrtqrinden nisana kadar sürer. 
İ9te bu hal İtalyanlardan yanadır. 
Kremt inanılmaz bir ,cydir. Bu 
mevs"mde yağmur, her gün öele · 
den sonra başlıyarak, gece yarısı
na kadar, bardaktan boşamrcası· 
na yağar ve bütün memleketi b~r 
çamur den;zi haline getirir. Kremt 
biter bitmez Habeşistan ilkbahan 
da hatlar. O zaman bütün Habe -
şiıtan cennete döner ve bu cen -
nette artık ... Avrupahlar bile harb 
edebilirler. 

§Nevyork Taymia'in yazdığına 
göre aıeçenlerde Amerikada, Tek
saı'ta, kadın terzi itçileri grev 
yapmışlar ve isteklerinin kabulü 
için ayak diremitlerdir. Terz"ler 
de gazetelere ilan vererek başka 
işçiler aramış ve kolayca bulmuş
lardır. Yeni işçilerin işe başlıya
caklarmı gören eski iıçiler atölye
lerin kapılarını tutmuşlar ve ge -
)enleri çırılçıplak aoymuşlar, ru -
balarını da parçalamıtlardu. 1ıe 
polis karışını,, grevcileri zorla da
ğıtmış ve çıplak kalan kadınları 
da hapis arabalarına doldurarak 
evlerine bırakmı9tır. 

§ Amerika Birlqik Devletle • 
rinde, 1920 yılında, 640.000 yük
sek okul talebesi vardı. On yıl aon
ra hunlar 1.370.000 i bulmuıtur. 

Üniversitelerle kollejlerin sayısı 
ise 620 idi. 1934 de bütün bu o -
kullar için 577 milyon dolar har -
canmışhr. Amerikanın en büyük 
üniversitesi olan Kolombiya'da 
2800 profesör ve 28000 talebe var· 
dır. Hükümete bağlı olmıyan üni
versitelerin kitab salonlarında 32 
milyon cild kitab bulunmaktadır. 

§ Son ıünlerde radyolarda 
tunları dinledik: "Geçen temmuz
da Almanyada yeniden 42.000 o
tomobil uraylara yazdmlmıştır. 
Alman otomobilciliğinde bu, gö -
rülmemit bir rekordur. Geçen 
yılın aynı ayında yazdınlan

lar 21.000 idi. - Japonya' -
da 1933 denberi doğum azal -
maktadır. 1932 de doğum ölüm
den 1.007.868 fazla iken 1933 
de 927.209 ve 1934 de ise 809.224 
idi. 1934 de Japonyada yalnız 
2.000.000 çocuk doğmu9tur. -Liz
bon' da yakalanan bir dilencinin, 
doğmuı olduğu şehirde bir lüks o
tel açmak üzere hükümete bat 
vurmuş olduğu anla91lmı§tır. Bu 
adam hakkında yapılan gerçin, 
yüz bin liraya yakın bir kapitali 
olduğunu meydana çıkarmışhr. 

§ Bu1ıünlerde fransız gazete -
leri neler yazıyor: Seçim rejimi, 
sürüp gittikçe, kıyacı olacak ka· 
dar bozulmu,tur. (Tardiyö'nün 
konferansından) - Ne sağa, ne 
aola, ileriye. ( Pariste çıkan Lö 
Fransist'den) - Sağ ve sol say -
lavları, kapitalist :veya marksist 
enternasyonalinin köleleri. Artık 
druunuz. (Ateşhaçların bir afişin
den) - Sağduyuları olan cumuri
yetçiler için, barışa en uygun ola
rak yapılacak en kolay, en sade 
teY kırallığı kabul etmektir. (Ak
siyon Franaez'den) - Parlamen -
tarizme inan kalmadı. Karışıklığı 
devam ettirmemek için tek çare, 
köylülere dayanan bir" selameti 
umumiye,, kabinesine bütün yetki
leri vermektir. (Lö Progre Agri -
kol' dan) - Milyonları kim verdi? 
Moskova, Berlin ve sollarla p ra
yı değersizleştirmek oyunu 1 v
nayan arsıulusal finans mı? Bel -
ki üçü birden. La Nas on' dan). 
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İtalyan basım, ceza tedhiı·leı"İ ha ·h e, 1 ~ı • 
ır 

' 
• 
)'Or. r 

Memleket Posta .. (Başı ı. inci sayıfada) 

Mesele, devamlı bir şekilde incelen -
miştir. Ve incelemelere devam oluna • 
calrtır. 

Röyterin sandığına göre, Büyük Bri
tanya hükümetinin bir çok fırsatlarda 

bildirdiği gibi, uluslar sosyetesi iç paktı 
karşısındaki durumunu değiştirmesi içiu 

hiç bir sebab yoktur. Kabine ha~ka l>ir 
toplantı günü saptamıştır. Bu sırada ba
:.s bakanlar, herhangi bir karar verilme
si gerektiği takdirde derhal b?r toplantı 
yapılabilmesi için Londra'da vcva Lon
drn'dan uzak olmıyan bir yerce top!an:t
caklardır. 

B. Hor, dış b3kanhgiyle siıel degcti 
devam ettircc ktir. 

Roytcrin öğrendigine gore, uluslar 
O"')'etesi konseyjnin 4 eylülde asamble

sinin de 9 eyliılde yapacağı toplantılar

da aytısmaların halen dü ünülen nomal 
1.atlar dışında geçeceğini :;anmaağ bir 

seıbeb yoktur. 

*** 
Roma, 23 (A.A.) ~ Joucnal d'İtalia 

diyor ki: "Radikal tedbirler, harb de.. 

me&tir ... 

BB. ,.;dmı ~,,. llonı t•erileıı yetki 
Pari , 23 (A.A.) - Gazetelerin san

dığına göre, B. Hor ve Edene 4 eylüle 
kadar ekonomik asığlarm çarpışma5• 

ihtimalini bertaraf edecek bir uzlaşma 
al nı tıulmaları için yetki verilmiştir. 

Gene sanıldıgma göre, ingiliz kabi 
nesi, radikal tedbirler meselesini derin

den derine incelemiştir. 

1ngifüf hav k'IVetleri başkumanda. 

nı Mareşal Sir Edvard Allingtonun, Do

vıing şehrindeki toplantıda başbakanca 

uzun uzadıya dinlenmiş olması da kay

da deger. 

1ngiliz hükümeti, Fransanın karada 
ve denizde üel yardımı olmaksızın ıra
diıkal tedbirleri yeritmenin çok zor o. 

Jacağıru hesap etmi tir~ 

Herhalde 1ngilterenin uzla~ma eğ· 
ginliğini ve Fransa ile iş beraberliği ar

zusu k ydedilmcktedir. 

Diplomatlar, ne 'bahasına olursa ol
un vakit kazanmak istemelktedir. 

Cenevre tüzüğüne göre, ltalya <1U

runv hakkınd ki raporun uluslar sos-

ıtcsi konseyine verildiği günden baş
Cyarak 3 ay tamam olmadıkça har.ha 
baştayamu. Böyle olmazsa, konsey pak· 
tın ıs ve 16 ıncı maddeleri hükümlerine 

göre, radikal tedbirlerin yeritilmesini 

düşünmekle yükümlüdür. 

Gazeteler, kabineden karar almağa 
lüzum kalmaksızın, ba§bakanla sü ~aka~ 
nı arasında yapılacak bir danışmadan 
sonra, ambargonun kaldırılabileceğini 

aarihlendirmektedirler. 

n. lal• IJonald ne diyor? 
lJondra, 23 (A.A.) - Kabine toplan

u ı 16.30 da bitmiştir. Uluslar :;osye

tesi konseyinin toplantısından önce baş· 
ka bir toplantı düşünülmemiştir. 
Toplantmın sonunda B. Mac Donald, 

§Unları söylemi tir: 
"- Biz, durumumuzu sakinane, SO-

ğuk kanlılıkla ve rahatça saptadık ve ne 
yapılması gcreık olduğu hakıkında şim

di açık bir fikre sahibiz.,, 

B. Baldvin, dün akşam tekrar Elk&. 

lebene gitmi§tir. 

Öteki !bakanlar da tekrar yazlık ev
lerine gideceklerdir. 

.4!'1wr , f•t•'l.·i derımı 1>tliy,Jr. 

Londra. 23 (A.A.) - Taymı gaze. 
tesinin 1 skenderiyeden öğrendi gine 
göre, italyanlar .asker sevkıne devam 
etmektedirler. 3.500 subay ve asker yük

lü iki gemi, Süveyş kanalını geç.mi ler. 

dir. Daima yeni kuvvetlerin geçme i 

bctklenmektedir. 

Birçok işçi, kendilerine onergcnen 
dolgun gündeliklerden ötürü, İtalyo hiz
metinde çalışmağı kabul etmektedirler. 

* * k 

Roma, 23 (A.A.) - B. Musolinin.in 
büyüt manevraların yüksek komut ını 

eline alacağı hakkında bir söylenti do. 
laşmaktadır. 

8. Baldvin Ek.ttlı>bemlf?. 

Londra, 23 (A.A.) - B. Baldvin, 
EksJebcne dönmek i.i2erc Londradan ay. 
nlmıştır. 

lngilteı·tmin kt>.<i.İn kuran 

Londra, 23 (A.A.) - Uluslar sosye. 
tesi paktına başeğdirmek hususunda ka. 
bine tarafından verilen karar muhtemel 
radikal tedbirlerin ilke bir surette in
celendiğini tasınlamaktadır. 

Maden çıkah üzerine ani>argo ko. 

nulması ve Süveyş kanalının kapatılma
sı bususlannın da incelendiğ.ini tasın. 
lamak kabildir. Kabine toplantısının, 

Sör Samuel Hor tarafından 1 ağustosta 

Avam kamaraı;mda söylenen sözleri bcr
kittiği sanılmaktadır. Sir Hor, o söyle. 

vinde unları söylemiştic 

"- Biz uluslar sosyetesi paktını 

- karşısındaki soravlarumzı - tamamen 
biliyoruz ve onları yerine g<"timıeğe dö

Jeniyonız.,, 

H. jfol.· l>mıaltluı dam~nwlcırı 

Londra, 23 (A.A.) - B. Malı Donald, 

lbugün bakanların danışmalarına baş. 

kanlık etmiştir. 

BB. Hor, Eden ve Nevil Çember

layn, B. Mak Donald tarafından danış

maya ~ağırılan bakanlar arasında idi. 

Bu bakanların B. Mak Donaldın hare
ketinden sonra Londrada kalacakları 

sanılmaktadır. 

ti ml!rikmıın lt1ru/ "ı:.lık lwmnm. 
Vaşington, 2S (A.A.) - Amerikan 

parlamentosu senanın tarafsızlık hak
Lında kabul ettiği kararı reddetmiş ve 
projenin bazı değişiklikler :yapılması 

i~in komisyona gönderilmesine karar 
venmi~tir. 

B. lusolini blöf mü ~·llınyor? 
Nevyork, 23 {A.A.) - Nevyoıık He

rald Tribüne yazıyor: 

İngJ!iz kabinesinin kararı U-

!uslar Sosyetesinin son bir tın rı im

kanı vermektedir. Fakat esef etmelidir 

ki böyle bir haşan ihtimali pek de bü

yiık değildir. 

Ulu lar Sosyetesi erksiz olursa bü

yük Britanya belki de yalnız başımı ha

rekete ge~eccktir. Ve bu hal İn iltcre 
tcw fmdan yalnız Akdenizde değil dün
yada ü tün bir durum alınması demek 
olacaktır. 

Nevyork Taymis gazetesi de u sa
tırları yazıyor: B. Musolini "radikal 
tcdbirle.c s v demektir.,. yolunda u
çurduf,u balon, diğer büyük bir blöf de
gilsc, yersiz bir şeydir. Eğer bir blöf 
ise, bu blöf İngiltereyi sıyasasından çe
virebilecek kuvvette tkğildir. 

#ngili:: t•lçiliiirıi koru.wıctıl' 
lm.vı·ctler 

Londr 23 (A.A.) - Royter ajan
sı, Adisababadaki İngiliz elçiH ini ko
ruy cak kuvvetleri peki~tirmek için 
gönderilen Jntaların Bombay yoliyle 
Habe "stana harek~t t:ttilderini bildir

mektedir. 

K~ki iıalywı l'nt'n§çılurınm 
f'rmua ,:iireti 

Roma, 23 (A.A.) - EEki italy n sa
vaşçılarının fransız sava":e;ıları tarafın

dan yapılan görcte kar ılık olmak Ü· 

zere eylUlde Fran:;.aya ~itmeleri karar
laştırılmı§ iken bunlardan birçoklarının 
doğu Afrikası için gönderilen gönüllü 
altıncı tümene yazılmzlrm üzerine bu 
görct başka vakta bırakılmıştır. 

Uulmd lunlise inirı gerçini 
Roma, 23 (A.A.) - İtalyan - h beş 

hadiseleri sırasında U lual'daki İtalyan 
postasına komuta eden binbaşı Cinuno
nıta Berne gitmi tir. Or da bu hadiseyi 
kotarmak için scçilmi olan yargıç ko
misyonu tarafından dinlenecektir. 

Anıerilwıım yetn gifrmf'lliği 
tedbir 

Nevyork, 23 (A.A.) - Nevyork-Post 
v;e Nevyork Yörld Telegram gazeteleri 
kanun projesinde düşünüşler silfih am
bargosunu yeter bulmamakta ve bunun 
ödünçlerc, diğer maddelerin çıkatına 

ve yiyecek mnddalcrinc de teşmili !a
zımgeldiğini bildirmekt<!dirler. 

ı ~cgii. ... 'iirı §fileni 
Adisababa, 23 (A.A.) - İmparator 

bir dinsel hayranı dolayısiyle on bin iş
yar ve j)eri gelene bir şölen vermiştir. 

lıulycuuıı Jikri 
Londra. 23 (A.A.) - Hükümetin bu 

gece .Fransa hükiimetine bir not vcrf'· 
rek ingiliı: kabinesinin dünkü toplantı. 
sında alınmış olan kararlar hakkınila 
bilgi verme~ muhtemeldir. 

Bu sabahki görü ü ünden sonra ka

bine bildiriğine göre hükümet İtalyan 
_ babe§ anl azhğınd yeniden bir ara 

bulma girişiminde bulonmalt niyet.inde 
olmayıp İtalya ile fikir verili i i "ni 
Fransaya terketmeyi uygun gonn kte

dir. 

Kuzay Anadolusunun güzel köşesi: Tokat 

Tokat't::ı Atstilr1r amtı 

Tokat ili, toprak bakımından kuzey 

Anadolu'd eşine az rastlanan giizellik -

leri toplamıştır. 

Yeni ~ehir planının yetirilmesine baıı· 

Janılmıştır. Planın gösterdiğınc göre 

açılacak yolların üzerine rastlanan, ev 

ve dilkl..-finlann bir kısmı satın alınarak 

yıktırılmış, diğer kısmın da alınması ya· 

kında bitirilecektir. Atatürk anrtma mu· 

vazi olarak açılması 'kararlaştırılan yo 

lun yapılm ına ba lanmı tır. Cumuri -

yetin ilanından bu yana geçen 1 O yıl 

içerisinde başanlan işlerin başlıcaları 

67.SOO liraya 50 yataklı hastane, Ata -

tiırk anıtı ve ilk okulu, halkevi, aygıı· 

<leposu ve örnek fidanlığı ile sıhhat mü· 

zcsidir. 

Bunlardan başka 9 yoksul talebe, 

başka illere öğrenime gönderilmiştir, 

başlıca ihtiyaçlardan olan Turhal, To • 

kat yolu yaptırılmı tır. Yalnız Tokat 

tan imcndiferin geçmemesi bu şinn 

yerin güzelliği uzcrindc önemli etkı 
yapmaktadır. 

İçme ~ularının hepsi kiredidir. Şeh 
TC iki saat yerde Oğulbey 5uyunu şehre 

getirmek jçin projeler yapılmı , lakı:t 

yapıyn başlanılmamıstu. 

Tokat müzesi ve kitabsarayı da çok 

dt: ğcrlidir. Müzede 'hele (etnogr fik) 

eserler, kıy~tli mezar ve kitabeler. 

eGki türbe ve tekke eş.yalım, c~ki ,,arb 
iyim eşy ı, pul ve para kolleksiyon-

1 n ile zengindir. Müze haline getiri-

lllllilll!ll ıma ıı ıııımıııııınılRlll!nmı 

len (göy) medrese binası nefis çiniler· 

le sü lüdür. Nevyork üniversitesi, do 

ğu profesörü bu bina için eşme az rast· 

lanır, demiştir. 

Kitabsaray da l>u bin içer indedir 

2351 kitabı vardır Bıını 1 '980 i ,,hı, 

400 ü yeni harflcdir 934 yılı •çer ıı. 

de 1777 kişi okumuştur. 

BU GECE NÖBETCJ ECZA ~Vl 

SAMAN PAZARINDA 

i\tERKEZ 
•rza evu'lır 

I
_._.___~~ 

Son düzeltmelere göre 
Kılavuzdaki yeni 

kel' mel eri 

~a. ıl kullaıınıab,,1· 
Bu adla çıkan kitapta (Ulus) 

daki (Kılavuz dersJeri) toplanmı 
ve en son türkçc yazılardan örnek· 
ler korunu tur. Kitabın sonunda 32 

yfahk bir endek vardır. Bumda 
kılavuzdaki birçok yeni kelimelerin 
türkçed n osmanbcaya ve osm nh
cadan tiirkçcye karşılıkları f!ÖSteril· 
mi ve bunların örnek yazılarda 
hangi yfalarda kullanıl<lıkları da 
i ret edilmi tir. Kitap 168 sayfa 
dır. 

1 tanbulda Ahmet Halid ve An 
kar: da Akba kitapevJerinde 50 ku· 
ro satılmaktadır. 

TÜRK HAVA KURUMU BAŞKANLIGINDAN: 
27. 8. 935 den itibaren Türk Kuşu teşekkülünde modelcilik 

ders1erine başlanacaktır. Bu bö füme girmek istiyen üyeler 26.8.935 
pazartesi günü akşamına kadar Yayın şuğbesine baş vunnalıdır-
lar. 1-3700 
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Tefrjka: 101 ve bacaklar çıkıyordu. Başı kırmızı lastik ·· ı 
ten bir takke ile miğfer lenmişti. Kadının .~erı
si Akdeniz kıyılarında yaşıyanların o guzel 
yanmış toprak renginde olduğu halde 'ken · 
disi, daha soluk etli bir barbardı. 

Kadın sondasını -0ekerck Levis'e doğru 
~ğilip baktı: esmer bir yiizde, ışığın çoklu · 
f?.undan rengi ucmuş iki açık külrengi göz. .. 
Oyle tertemiz, öyle tatlı, bununJa beraber 
çekilip gerilemeleri öyle imkansız iki göz ki 
Lcvis suyun birdenbire oğuduğunu sandı 
ve gürültü ile soluk alarak, yorulduğunu an. 
latmak istedi. 

Levis'fo havlusu olmadığından kumlara 
sarıldı ve onlarla, yetecek kadar giyindikten 
sonra, bir sigara yakıp balıkçıların ağlanm 
kurumağa serdiklerindenberi daha koyu gö -
rünen plaja uzandı. 

• 
Levis ve lren 

Yaz~n : Pol MORAN 
Türkçrıye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Gözlerini açtı. Işık, bir atölyenin cam ta
vanından içeri giriyonnuşcasma, dikliğine 
iniyordu. Ay sanılabilmck için az daha ay
dınlık olması lazım gelen güneş dört yana 
oklarını fırlatmıyordu. Yağ gibi duru deniz, 
kuzaydaki, mesela Ostand'daki gibi bula -
nıktı. Levis, gözlerinde yeşil gözlükler bu -
lunduğunu unutarak buna şaştı. Gözlükleri 
çıkarmca, ilci gözünün tam ortasına, inen bir 
yumruk gibi~ güneyin bütün çiğ aydınlığını 
yedi. Başındaki Mattino gazetesi yanık 
kokmağa başlamıştı. Hemen denize girdi. 

Kıyıdan elli kulaç açığa var.an Levis, bir 
-0 kadar uzakta, bir kayıkçının, laçtan tek 
kürekle kullandığı, bir sandal gördü. Sanda
lın baş tarafında, yüzükoyun yatmış bir ka -
duı balık avlıyor; iğilmiş, göğsünün tam or
tasında bir gölge ile, oltasını denize bırakı
yordu. Giymiş olduğu kara mayyo'dan, za
yıf pazılr, oldukca kuru ve çok esmer kollar 

Bu mevsimde denize girdiğine göre 
(İtalyanlar ağustostan sonra denize girmez
ler) yabancı bir kadındı o. Biraz sonra Le
vis kadının ibalık tutmadığını anladı: o ora
lan sondahyor ve bir kağıda notlar alarak 
sanki denizin derinliklerini ölçüyordu. 

Lcvis, sırt üstü yüzerek ve ne yapaca. -
ğmı bilmediği için, yuttuğu suları bir d~z 
hayvanı gibi ağzından fışkırtarak düşün_du: 
"yoksa denizin haritasını mı yapıyor?,, ~~.z 
daha yüzdü. Yaklaşırken kadın, ona yuzu
nü çevirmeden, saçının birJ<aç telini te~ p~r. 
mağiyle takkesinin içine soktu. Levıs bır 
kaç kuiac daha atıp sandala tutunduktan 
sonra sordu: 

- İ:r.in verir misiniz, Madam? 

Üst tarafta hava masmavi idi. Sandalın 
kenarlarındaki su, parıltılı ve hareketli bir 
şerid halinde akıyordu. En uzak keçi yol -
lanndaki katırların çan leri ona kadar ge
liyordu. Her dalganın tepesinde, geoenin
kilerden çok daha canlı bir yıldız vardı. İle
ride yunuslar oynaşıp duruyorJardL .. 

. Ka~ Levis'i güzelliğine hayran eden 
bır sesle. italyanca sordu 

- Yorgun mu? 
- Hayır Madam, nefes alıyorum. An -

trenmanım yok. Çok sigar içiyorum. 
Levis başını kaldırdığı .zaman kadını gö

remedi. Yalnız sandalın öte yanmda bir 
güınbürtü işitti ve k1endi i de köpük içinde 
kaldı. Geri döndüğü vakit kadının kıyıya 
doğru yüzdüğünü nladı. O da ileri atıldı: 
Y klaşıyordu ve denizin dibinde, bedenleri · 
nin kırık gölgelerini göriiyordu. Kadın, kol
ıaı:ını kısıp başını suya sOkarak yüzdüğü 'için 
(bır sağ, bir sol yanağı görünerek) Levisden 
ç~buk ilerliyordu. Kıyıya vardığı zaman Le. 
vas'dcn yinni boy ileride idi. Levis onun, bir 
ÇOcuğun uzattığı san bir bomusa sığmdığını 
gördü. Gülümseyordu. İlerisinde, ıslak ça . 
maşırlarla örtülü bir incir sepeti ve alömin -
yomdan bir sandoviç kutusu vardı. 

Kadın da, ona çok yakm bir yerde, tek -
ra:t denize dalacakmış gibi, bacaklarını ki
netlcmi , kollarım başının ilerisine dognı 
uzatmış, gölgesini bir havlunun üzerinde ezi. 
yor:du. Dövmeli yılanlara benziyen mavi 
damarları kalcalarma doğru çıkıyordu. En
sesini acıkta bırakan kara saçları kumların 
üzerine dökülüyordu. Bir taraf1 yetecek ka. 
~ar yandr~.tan sonra öte yanmı giineşe cevi
rıyor ve boyleoe, boğulduktan sonra f ırtma 
nm karaya atmış olduğu bir romantik in(Tili? 
saJr ine benziyordu. b 

Kadın çok tuzlanmış gözlerini oğu tu -
ruyordu. 

Toprak hizasında böçekler ucuşuyord 1. 

Lcvis, dibinde kayahklann, \aciverd , . 
keler halinde. farkedilö-i denizi göc;teren'·. 

- Madem ki beni yarışta yendini.ı, b r 
kar ılık horclusunuz, dedi. 

Kadın fransızca ce,•ap verdi: 

-. Bu akşam o karşılığı .alacaıtsmız. 
efendım. 

(Sonu var) 
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Anı~aı a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlan 

t LAN 
Vizenin 44275 liralık ekmeklik ununun Pınarhisarm ,jl280 li

ralık ~kmeklik unu Pınarhi ·ın 16600 liralık srgır eti kapalı zarf
ı~ eksıltmeye konulmuştur. Vize ununun ilk pey 3320 lira Pınar
bısarın ununun ilk peyi 2346 lira Pınarhisarın etinin ilk peyi 1245 
liraır. Üçünün ihalesi 26 ağustos g35 pazartesi saat 16, 17, 18 de
diı. İsteklilerin Vize satın almakomisyonlarına gelmeleri. 

(20S9) 1 - 3424 

ILAN 
1 - 31500 kilo sade yagrnın 

kapalı zarfla ek iltmesi 4. 9. 935 
çarşamba günü saat 15 de Seli
miye askeri satın cılma komisyo· 
nunda yapıiacaktır. 

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

3 - Teminatlar ihaleden iki 
aat önce muhasebecilik vezne

sine yatırılacaktır. 
4 - Diğer mal sandıklarına 

yatırılmış olan teminat makbuz
ları ile diğer belgelerin teklif 
mektupları içine konulması ve 
teklif mektuplarının kamına uy
gun bulunma r mecburidir. 

5 - Şartname her gün ko -
misyonda görlilebilir 1- 3619 

t LAN 
1 - Siirtteki kıtaat ve mUes· 

aesatın senelik ihtiyacı olan 
456.000 kilo un kapalı olarak 31. 
8.935 cumartesi saat on birde ek· 
oiltmesi yapılacaktır. 

1. - Muhammen fıau 50580 
lira olup yüzde yedi buçuk temi· 
natı muvakkateleri ile müracaat 
etmeleri. (2088) 1-3411 

1 LAN 

ı - Elaziz kıtaatı ihtiyacı o. 
lan 130.000 kilo sığır eti kapa· 
lı zarf usuliylc 7.9.935 cumartesi 
günü aat onda ihalesi yapıla. 
taktır. 

2 - Mezkur sığır etinin be· 
deli muhammini 20800 lira olup 
muvaklkat teminatı 1560 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek isti· 
yenler Ankarada levazım Smirli. 
ğinde D. bekirde kor satın alma 
komisyon reisliğine Elazizde tü· 
men satın alma komi yon reisli· 
ğine hergün öğleden evci mUra. 
caatları. 

4 - Zarfları saati muayye· 
ninden evel vermiyenler kabul 
edilmiyecektir. Ve kanun daire. 
sinde zarflar yazılmış buluna-
caktır. (2311) 1-3702 
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Asken Fabrikalar Umwn Müdürliıgu 

SrıtTn Alma Komisyonu ilanlan 

300 ton tasfiye edilmf 
Avrupa pamuğu 

.rahmin edilen bedeli (100000) 
Ura olan yukarda mikdarı ve cin· 
ıl ya1rh malzeım Asker! fabri
kalar umum mUdUrlUğU satınat
rna komisyonunca 10. I. teşrin 
935 tarihinde perşembe günU sa· 
at 15 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname (beş) lira 
mukabilinde komisyondan veri· 
lir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
olan (6250) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur gUnde sa • 
at 14 e kadar komisyona verme• 
teri ve kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2. ve 3. madde • 
terindeki vesaikle mezkQr gUn 
ve saatta komisvona müracaat • 
tarı. (2236) 1- 3610 

100 ton petrol 
100 ton benzin 

rahmin edilen bedeli (58000) 
Ura olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fatr 
rikalar umum mlidUrlUğil satın • 
ima komisyonunca 10 eylUl 1935 

tarihinde salı günU saat ıs de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname (iki) lira (90) kurug 
mukabilinde komisyondan veri • 
Ur. Taliplerin muvakkat temi • 
nat olan (4150) lirayı havi tek
lif mektuptarmı mezkQr gUnde 
saat 14 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. mad· 
delerindeki vesaiklc mezkQr gün 
~e saatta komisyona müracaat -
lım. (2235) 1- 3611 

2 Ton ferro krom 
1 ,, ferro vanadyum 

50 ,, elektrolit tutyıı 
1.5 ,, nikel 
3 ,, Aleminyum 

'iOO ,, Hamatit 
ıs " Fecro mangan 

Tahmin edilen bedell (142000) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab
rikalar umum müdürlUğU satın· 
lmcı komisyonunca 10 I. te§rin 

935 tarihinde perşembe gUnU &a• 

t 16 da kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname (yedi) lira 
(10) kuruş mukabilinde komis • 
yondan verilir. Taliplerin mu • 
vakkat teminat olan (8350) lira
yı havi teklif mektuplarını mez· 
kOr gün ve saat 15 e kadar ko • 
mi yona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesalklc 
mezkur gün ve saatta 4mmisyona 
mUracaatJarı. (22"8) 1 -3613 

5000 metremıkabı ç m tahtası 
Tahmin edilen bedeli (175000) 

Ura olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü sa· 
trnalma komisyonunca 12 eylül 
935 t rihinde perscmbc gUnil "Sa· 

at ıs de kapalı arf ile ihale e· 
dilecektir. 

Şartname (sekiz) hra (75) 
kuru muknbilinde komi }'Otıdan 
verilır. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (10000) lırayı ha· 
vi teklif mektuplarını mezkur 
gilnde saat 14 kııdıır komisyo 

.. 
na vermeleri ve kendilerinın de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezki\r 
glin ve aatta komisyona müra
caatları. (2237) t-3612 

Müteahhid nam ve hesabına 6 
kalem Amerikan aynası 

Tahmin edilen bedeli (1650) 
lira olan yukarda mi:kdarı ve cin. 
si yazılı mal,crne Askeri fabri
kalar uu1um aıüdürh.iğli sat•'l al· 
ma komısyonunca 10 eylül 9J5 
tarihinde salı günü saat 14 de 
a~rk eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak ko. 
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan ( 123) li· 
ld (75) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatta 
komisyona mliracaatları. 

(2290) 1- 3685 

15800 kilo un 
Tahmin edilen bedeli (1578) 

lira (90) kuruş olan yukarda 
mikdarı ve cinsi azılı un Aske
ri Fabrlkalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 17 ey
lül 935 tarihinde salı günü saat 
14 de a~ık eksiltme ile ihale e. 
dilecektir. Şartname parasız o • 
tarak komisyondan verilir. Talip 
terin muvakkat teminat olan 
(llS) lira (34) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. madde. 
deki vesaikle mezkur gün ve a. 
atta komisyona müracaatları. 

(2313) 1 -3708 

30 ton bor yagı 
20 ton yirmi numaralı yağ. 
10 ton yirmi beş numaralı yağ 
20 ton otuz beş numaralı yağ. 

6 ton yirmi altı numaralı yağ 
10 ton kırk altı numaralı yağ 
Tahmin edilen bedeli (45840) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin.. 
i yazılı malzeme askeri fabrika. 

lar umum müdUrlUğü satın alına 
komisyonunca 16 eylül 935 tari
hinde pazartesi gUnli aat 15 te 
kapah zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname (2) Ura (30) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat o
lan (3438) lirayı havi teklif me'k
tuplarını mezkur günde saat 14 
e kadar komisyona vermeleri ve 
ıkendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerinde>ki 
vesaikle mezkur gün ve aatte ko. 
misyona müracaatları. 1-3703 

1 ~nk:::~~:~.:,;~~~~~ci~~~~·ı~: llftnlon 
~ . 

B1L1T 
J - ı 9. 8. 935 tarihine rast· 

layan pazartesi gUnU kapalı zarf 
u uliyle ihalesinin yapılacağı 

ilan olunan 14350.05 lira bedeli 
keşifli Samanpnzarı meydanın • 
da yapılacak dilkk{ln işi pazar • 
hkJe verilecektir. 

2 Ke if, şartname ve sair 
evrakını görmek üzere fen ka· 
lemine gelinecektir. 

3 - Pazarlrk, 26. 8. C)35 p , r 
tesi gi.ınü saat 14 de fen dir k 
tôrluğü odasında yaprlac.-ı ktrı. 

4 - Muvakkat temın ıt 107C 
liradır. (2279) l 1)43 

ULUS 

ıı Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 

20770 muhammen bedelli ve yerli malı {.'.110000) tane 
devlet tipi galvanize tirfon 5 eylUl 935 perşembe günü saat 
15.30 da Ankarada idare binasında kapalı zarf usuliyle sa. 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1557 lira 75 kuruşluk mu· 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni mani.. 
leri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdür. 
lüğünden dağıtılmaktadır. (2226) 1-3609 

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 kurus muhammen bedel 
ile ve aşağıda gösterilen eşkal dahilindeki ameliyelerle 
bir sene için kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 4. 9. 935 tarihinde çarşamba günü saat ıo da Hay· 
darpaşa gar bina ı içinde 1 inci işletme artırma ve eksilt. 
me komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İstekliler muvakkat teminat mikdan olan 1975 lira 30 
kuruşu demiryollan 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 saatmdan evel ko
misyonda bulunmak üzere bizzat veya fadeli taahhiidlü 
olarak göndermeleri lazımdır. 

Teklif mektubunda aşağıdaki müfredatın her birine ton 
ve cins itibariyle ayn, ayn fiat gösterilecek ve şartname
nin tamamen okunup kabul edildiğine clair meşruhat ve. 
rilecektir . 

Fiatların 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 Uzerine 
ne işe dair olduğu yazılacaktrr. 

Şartnameler Haydarpaşada komisyonda, Ankarada 
Demiryolları malzeme drıiresinrlen, Derincede liman baş 
memurluğundan para ız olarak alınabilir. 

Ameliyenin nev'i 

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

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

3 ( Vinç iştiraki olmaksızın nhtım 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 yanaşmı 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 mütekabiten ... 

7 ( Vagondan idare vinçi ile açık arazive 
tahliye ve istif ve mütekabilen ... 

8 ( Vinçsiz merakibi bahriyeden kUfelerle 
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 ... 
t 1 ( Yevmiye ite alınacak amele .•. 

(2277) 1~363~ 

1 LAN 
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Muhammen bedeli 8580 lira olan ıso dane mahruti ça
dır. 6.9.1935 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiynelcrin 643.50 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve i e 
girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerle aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliği. 
ne vermeleri Iazımdrr. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa
da Tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malze. 
me dairesinden parasız olarak dağıtılmaktadır. (2227) 

ı-3608 

SLİNGSBY TRUCKS, 
LADDERS, BARROWS & 

CASTORS 

Ankara için komisyou Uı:eri
ne çalısacak ve fabrikalar, mUes.
seseler. depo ve atölyelerle mU • 
nasobatı bulunan umumi bir a. 
centa arıyor. Referans göstere • 
rek tekliflerin aşağıdaki adrese 
~önd rihnesi: 

H. C. Slingı.J.Jy 97 King way, 
ı.onclrc W. C 2. A~leterre. 

l-3709 

------
Doktor 

li Maru ı 1er 
DERİ, FtRENGİ VE BELSO· 
CUKLUôU HASTAT..IKJ..ARJ 

MOTEHASSISI 

Tabakh no caddesi başında Al· 

tmtaş eokak No. 17. Hastalarını 

hergUn 9.13 ve 15-20ye kadar 
b.bul eder 

1 

24 AGUSTOS 1935 CUMARTf .. ' 
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Milli Müdataa Vekaleti Satın Alına 

Komi yonu Hanları i 

B 1 1. t T 

1 - Alınacak olan 1,000 adet yi.ın bıntaıııve kapalı 7.ilrtlıı c k ı't
meye konmuştur. 

2 - Hep inin bicilen ederi (8.000) ve ilk ınanç pJrası (600> 11 

radır. 

3 - İhalesi 4 eylUI 93S çarşamba günü saat 14 dedir. 
4 - Şartnamesini almak ve örneğini görmek istiyenlerin her

gün eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. iincil 
maddelerindeki belgeleriyle ve ilk inanç karşılığı ile teklif mel . 
tuplarını ihale saatinden Lir saat vel M.M. Vekaleti satmalma ,o-
misvonuna vermeleri. (? 1 "4) 1-3499 

B1LIT 
Asken lıse ve orta okullara ögretmen aranıyor 
ı - İstanbul ve Bursadaki liselerle Kırıkkale askcrı sanatlar 

lisesine ve orta okulasına ve Erzincan, Konya askeri orta okula · 
larına her ders için öğretmen alınacaktır. 

2 - Öğretmenlerin kanuni şart ve vasıfları ta ımaları gerektir. 
3 - Bu gibilerden istekli olanların dilek kağıdlarını Ankarada 

a keri liseler müfetti liğine göndermeleri. 
4 - Dilek kağıdlarma iliştirilecek kSğıdlar şunlardır: 
a) Fotoğraflı ve tasdikli fi . 
l>) Çıktığı yüksek okutanın şahadetnamesi veya tasdiklı sureti 
c) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almrs tsc bunun 

tasdikli sureti 
Bunlardan; tetkik edildikten sonra uygun görülenlerden a\ • 

rıca hüsnühat ilmühaberi, sıhhat raporu ve taahhüd senedi iıı ene· 
cektir. 

3 - Ocr~tleı şöyledir. 
lstanbuldaki askeri liseler ıçin riyazıyc ve fızik dersh:ranıu 

ttylık ücreti 108 liraya, diğer aersler ücreti 98 liraya kadardır. Bur· 
sa lisesi için riyaziye, fizik ve kimya deslcrinin aylık iicreti 11f• 
liraya, diğer derslerin ücreti 108 liraya kadardır. 

Kırıkkale sanat lisesi için riyaziye ve fizik 165 lirava kadar 
diğer derslerin aylık ücreti 126 liraya kadardır. 

Konya orta okulası için biltün derslerin ücreti 108 liraya k11 
dardır. Erzincan orta okulası için bütün dersler 126 liraya kadardıı. 

6 - Maarif okulalarında dersi olan öğretmenlere ders başını• 
ücret verilir. 

7 - İsteklilerin 1 eylül 935 tarihine 
(2096) 

kadaı müıacaatları. 
1 - 3418 

Bİi.İT 

ı - 2000 tane kilim kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsine biçilen eder 
6000 ve ilk inanc para ı 450 li · 
radır. 

3 - 1halesı 9. 9. 935 pa7.artcsı 
günü saat oııdtıdır 

4- Şartnamesini parasız al
mak ve örneğini görmek istiyen
ler her gün ekı.iltmeye girecek· 
ler ve ilk inanç parası makbuz 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ün· 
eli maddeleril'!dc yazılı beJgctc
riyle birlikte teklif mektu.olarını 
ihale saatrndan bir saat eve) M. 
M. V. satın alma komi yonuna 
vermeleri. (2110\ t- 3489 

R1l..1T 

Yapı: M .M. V. bınasındakı 
hatalarda yapılacak değişiklik &· 

çık eksiltmeve konmuştur. Ke • 
şif bedeli, 2080 liradır. Keşif ve 
şartnamesi bedeline karşı inşaat 
şubesinden verilecektir İhalesi 
3. 9. 935 sah günü saat on birde· 
dir. İlk inanç parası 156 liradıt 
Eksiltmeye girecekler 2490 sa 
oh kanunun 2 ve 3 UncU mad 
delerinde istenen bel~elerivle 
birlikte ihale saatında ~~ M. V 
atın alma komicıvonunda bulun· 
rnaları (2167' t-3517 

Bll .. 1T 

l - Alınacak olan (4230) 
metre astarlık bez açrk ek iltme
ve konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen t"cleı ı 
(1057) lira (50) kuru ve ilk 
inanç parası (79) lira (50) kuruş. 

3 - İhak. i 3. 9. 935 salı ~
nU saat on dörttedir. 

4 - Şartnamesini ve örneği 
ni görmek istivenlerin heı gün 
ve ekslltmeve gireceklerin ilk 
inanç para ı ile ve malobuzu ile 
2490 sayh kanunun 2 ve 3 Uncll 
maddelerindeki belgeleriyle M. 
M. V. satın alma 1c:omi vonuna 
varmaları.( 2148 ) 1 -3491 

B1LT1 
Askcrt liselerin on 5ınıfları· 

na talebe alınma*a devam edile· 
cektir. İsteklilerin 30 ağustos 
935 tırihine kadar İstanbutda bu· 
lunan Kuleli, Maltepe askeri H
aelerivle Bursadaki Bursa aske
ri lisesine veya askerlik şube • 
lerine müracaat etmelidirler. 

(2268) l-3640 

BİLİT 

1 - HV. ihtiyacı içın 500 ta· 
kını palaska s.çık eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Hepsinin ederi (2250) 
ve ilk inanç parası (169) liradır. 

3 - İhalesi 2. 9. 935 pazarte· 
si günU saat 14 dedir. 

4 - Şartnamesi parasız al • 
mak ve örneğini görmek istiyen
lerin her giln eksiltmeye gire • 
cekterin ilk inanç parası mak • 
buziyle ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vaı:ılı 
belgelcrivle M. M. V. satına! • 
ma komisyonuna varmatan. 

(2149) t -- S490 

B1L1T 

1 - Bir metresine biçilen -
der 25 ku uş olan 500 bin m'
re çamaşırlık bez eksiltmesine · 
verilen fiat J>ahalı görüldüğün -
den yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 10. 9. 935 sah gü 
nü saat J 5 dedir. 

3 - Şartname i 625 lkuıuşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

4 - E~iltmeye girecekler 
7500 lirahk ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlariylc kanu -
nun 2 ve 3 üncU maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evel M. M. V. satmalma 
Ko. na vermeleri. (2322) 1-3710 

BİLİT 

l - Biçilen ederi 2600 lira 
olan son sistem bir pedal maki· 
nesi açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

2 - İhalesi 9 birincitcşı ııı 
935 çarşamba günü saat 11 dedir. 

3 - İlk inanç parası 195 lira
dır. 

4 - Şartname ini para ız al 
mak istiyenler her gUn ve eksilt 
meye girecekler ilk inanç par, ı 
mektup veya makbuzlariyle ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerin 
de yazı1 • belgelerle bitlikte ih _ 
le saatmda M. M. V. satmalın. 
komisyonunda ouhınmaları. 

(2321) t-3711 

BiL1T 

Ordu ihtiyacı için S iia 8 a 
det lavabolu müşterek fakım cİ· 
hazları kapalı zarf u uliyle sa. 
tın alınacaktır. Muhammen bed . 
li (11500) liradu. Teminatı mu· 

vakkatesi (862) lira 50 kuruştm 
İhalesi 10. 10 935 per embe sa. t 
14,5 dadn. istekliler evsaf ve 
artnamesini almak ve görme: 

istiyenler bedel iz olarak M. M. 
V. satınalma komisyonundan a • 
lınacaktır. El:siltmeyc girecek. 
lcrin 2490 No. lu k.ınıında gcb. 
terilen \'csailde ve teminnt vt: 

teklif mektuplariylo birlikte bel· 
li gUn ve saatından en az bir sa
at evel satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (2320) t- 3712 

BİLİT 

Ordu ihtiyacı için (78) k. 
lem suni aza malzeme i açık ek. 
siltme ile alınacaktır. Muham • 
men bedeli (1795) liradır. lha -
lesi 11. 9. 935 çarşamba günü ısa. 
at 14 dedir. Muvakkat teminatı 
134 lira 67 kuruştur. Evsaf \'C 

ıartnaınesini almak ve görmek is. 
tiyenler bedelsiz olarak M. M. 
V. satrnalma komisyonundan a· 
lınacaktır. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 No. lu kanunda gösteri
len vesaikle ve 134 liıa 62 kuruş.. 
luk teminat mektubiyte birlikte 
belli gün ve saatında satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(2319) .1-3713 



... 

Türk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiş.tir. 
19 uncu tertib 5 inci keşide ll eylUJ 935 tedır. 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Anl{ara Asl{erlil{ Şubesi Reisli. 

ğinclen: 
111 sayılı Askerlik mü~ellcfiyc~i kanununun 36:. ~addesine 

2608 sayılT kanunla ilave edılen fıkray~ g?re lH. SB. 
(Zabit) yetiştirecek kadar okumuş olup ta ask~rlık. ~ag~nd~ ~.uıu • 
nanlardan tam AS. ehliyetnamesi olan!ar eylUlu~ ~ırı~c! g~nu ~a . ." 
zırlık kıtasına ve yüksek chliyetnamelıl~r 2. teşrıı:ın bınncı _gunu 
ihtiyat subay (zabit) mektebin~ gönrlerıl~.ce.klerd~!· Bu vazıyette 
olanlardan isteyenlerin As. ehlıyetname huvıyet cuzdanı. ve mekt~p 
şehadetnamesini alarak istida ile bulundukları yerler<lekı As. Ş. sı. 
ne müracaatı. (2258) 1-3656 

Nafıa Bak:anlığınd.an: 
Bakanlık müstahdemini için yaptırılacak olan 30 adet erkek 

paltosu ı adet kadın mantosu, 8 takun kostum tay>:ör, 78 takım er
kek elbisesi, 15 adet iş gömleği, 15 adet tulw_n elbı_se, 3 adet. hasır 
şapka 2175.29 lira muhammen bedelle aırık cksıltme ıle ve 78 çıft er· 
kek ve 8 çift kadın iskarpini 447.20 lira muhammen bedelle ve pa· 
:zarlık usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Pazarlıık 6 eyhıl 935 
cuma günü saat 11 de, açık eksiltme ayni gün saal 15 ~e ~nkarada 
Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklılerın pa.zar• 
Irk için 33.54, açık eksiltme için l 63.l 5 liralık .. m~va~~at t~~mat 
ve ticaret odası vesikası ile birlikte malzeme mudurlUgundcıu ko· 
misyona müracaatlan lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankara<la 
Bakanlık malzeme müdürlüğünden ve Haydarpaşada Bakan1ık: tc-
seJlüm "e muayene memurluğundan alabilirler. (2278) 1-3642 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme 
Nafıa Bakanlığından. 
ı - Eksiltmeye konulan iş: (Ank~ra .• ~i}ayetinde Ankara -

İstanbul yolunda betonarme Ovaçay köprfü;u ınşaatı) dır. 
İnsaatm keşif bedeli (34.500) liradır. 
2 ..:.. Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır ı 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi,_ . . ~ 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kargu ınşaata d":ır fennı şartname, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fennı şartname, 
f) Keşif hulasa cedveli, 
g) Proje, 
lstiyenler bu şartnameleri ve ev~a~ı (173) k~~u~ bedel muka • 

biiJnde Nafıa Vekaleti şoeeler reislığınden alabılırler. • 
3 - Eksiltme 5. 9. 935 tarihinde perşembe günü saat 16 da An· 

karada Nafıa Vekaletinde şoseler reisliği dairesinde yapılacaktrı. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (2587.5) bra ~uvak· 

kat teminat vermesi, bundan baska aşağıdaki vesikaları baız 01 • 
ması lazımdır: • . 

ı - Ticaret Odasına kayıdh bulunduğuna dair vesıka, 
ı - İsteklilerin yapmış oldukları işle~e a_it vesikaları ihalede~• 

en az üç gün evet gösterernk Nafıa Vekaletınden alacakları ehlı-
yet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarda Uçiincü ~added~ .yazılı saa~tan 
bir saat eveline kadar şoseler reisliği dairesıne getmler~k eksılt • 
rne komisyonu reisliğine makbuz muk~b~.lin~e verilecektır. Posta 
ile gönderi1ccek mektupların nihayet ucuncu madd~d.e yazılı saata 
kadar gelmi · olması ve dıs zarfın mühür mumu He ıyıce kapatılmış 
olması lazımdır. 

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

Nafıa Bakanl~ndan: 
A

0

ydın hattının Ödemiş şubesi üzerinde Torb~ı istasyonu ci t~ 
varında Petrek deresi yatağından 30.000 metre mıkab _dere halas 
ihıariyle hat kenarına nakli ameliyatı Nafıa B kanhgmca kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye Jconulmuştur. . 

Muhammen ihale bedeli {15.000) liradan ve ınuv~kkat temı?-atı 
da (112.5) liradan ibııret bulunan bu inşaat ve amelıyatın eksılt -
mesi 27. 8. 935 tarihinde öö-leden sonra saat 16 da Ankara~a Nafıa ., · ı· · · k ']tme komısyonun· Bakanlığı bina:>ında demiryol insaat reıs ıgı c ~ı .. 
da yapılacag-ından istek"lilerin teklif mcktuplarıyle munakasa şart· 

"h" d o"l den sonra namesinde yazılı diğer evrakı 27. 8. 935 tarı ın e g e . 
saat 15 e kadar in aat reisliğine makbuz mukabilinde teslım e! · 
meleri lazım g-eldiği ve munakasa şartnamesiyle mukavele pro3e· 
si ve ilişiklerinden mürekkep bir ta~ım evrakı_(?~~ kuruş be~lel. 
mukabilinde Bakanlık demiryollar ınsaat reıslıgınden alabıle 
cekleri nan olunur. (2078) 1- 3461 ------
İstanhnl Sıhhi 1'1ües~,~seler artırnıa 

~ksiJtmc konıisyoııı ndan: 
Akliye ve asabiye hastanesinin 6,000 ı;netre yerH .• a~e

rikan bezine kapalı zarfla teklif edilen f ıat fazla goru] -
düğünden yeniden kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 28 ağustos 935 çarşamba a:ü_nü saat l~,30 
dan bir saat önceye kadar makbuz mukabılmde komıs • 
vonda yapılacaktır. 

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

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

sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeler muvakkat ga
'"anti makbuz veya banka mektuplariyle usulü dairesin • 
"'eki teklif mektuplarım yuka. da yazrlı eksiltme saabn -
la Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü binasındaki komis-
ona vermeleri. ( 4589) l -3463 

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

ilkokullar için bir alfabe kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 
2 - Müsabaka müddet; eylül 1935 den başlamak ve 29 şubat 1936 

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

cumartesi günü öğleye kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına mü
racaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını ya:ıdıra-
1 ak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsbakada birinciliği kazanan kjtab üç yıl müddetle okul
larda okutulacak ve müel1ifine her yıl için 500 lira telif hakkı ve
rilecektir. İkinci çıkan kitabı yazana bir defaya mahsus olmaık üze
re birincinin müellifine verilenin bir yıllığı üçüncü dördüncü ve 
beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere ikiser yüz li· 
ra miik5fat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üç nusha olmak üzere 
makine ile ve kağıtların yalnız birer taraflarına yazılmrş olarak 
Kültür Bakanlığına makbuz mukabilinde vermeleri veya gönder· 
meleri Uzrmdır. Kitaba girecek resimlerin a:.ıllan birer nüsha ola· 
rak müsvedclelerle birlikte verilir. Müsabakaya basılmı bir kitapla 
girenler de kitabrn üç nüshaı;ını Bakanh~a verecekler veya gönde
receklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser müsvedcJelerile birlikte, eseri 
kabul edildiği takdirde, eserini ilan edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her tilrlü tasarruf hakkından vazgeçerek Kültür Bakanlığına üç 
yılJık bir devre için tcrkettiğini ve kitabın o devre içindeki her 
basılışının son tashibkrinin kendisi veya kentli mcsuliyeti altında 
tayin edeceği diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir Noter· 
tikten tasdikli bir tcahhütname verilecektiı'. 

7 - Kitapta bulunması lazımgelen pedagojik ve teknik vasıfla· 
rı gösteren ~artname ile noterliğe tasdik ettirilecek teahhutname· 
niıı formülü beş kuruş mukabilinde Kültür Bakanlığı Yayın Direk-

• törlüğünden alınabilir. Ankara' dan ba ka yerde clan]arın aynı ad· 
rese bu kıymette pul gönderıneh:ri lazımdır. (1955) 1-3249 

Aıık:~ra valiliğinden: 
J - Ankaıa - İı>tanbul yolunun 123 350 - 130 500 kilo • 

metreleri nrasmda 3X 10 metre a~ıkJığmda Çay.rrhan köprüsü ile 
üç menfez ve takriben 6 + 000 kilometre tt tünde makadam şose 
insaatı ve muvakkat kabul ile kati kabul arasında bir senelik mü
temadi tamiratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaalm tahmin edilen bedeli (23448) lira (63) kuruştur. 
Bu işe ait şartnameler ve e\'rak şunlar dır: 
A - Eksiltme sartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri seraiti umwniyesi 
D-Tesvjyei türabiye, şose ve kiirgir insaata ı1aır fenni şartname 
E - Hususi sartname 
F - Keşif ve si1silei J;iat cc:dveli 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankara vilayeti nafıa ba~ 

mühendisliğinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 2 eylül 935 tarihine mil$adif pazartesi gıinü saat 

15 de Ankara vilayeti hinasmda Vila\ et enciimeni tarafından ya
pılacalrtır. 

4 - Eksiltnıeye girebilmek için: 
A - İsteklilerin 2490 numaralı artırma, eksiltme ve ihale ka· 

nununun 17 inci maddesine uygun (1758) lira (6.S) kunışluk mu· 
vakkat teminat vermeleri. 

B - Ticaret Odasına kayıtlı bulunmaları. 
C - Bu işi yapabileceğine dair Ankara vilaytti nafıa baş mü • 

hendisliğinden fenni ehliyet vesikasını haiz bulunmasL 
5 - Teklif mektupları ihale günü nihayet saat 14 e kadar An

kara vilayeti binasında Vilayet encümeni riyasetine maıkbu.ı mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet 
saat H e kadar gelmiş olması lazrmdır. Pos 'ida olacak gecikme • 
ler kabul edilmez. (2132) ı - .3486 

TARSUS 1\1\IERICA ı 

Amerikan Erkek Lisesi 
TEDRİSAT 1 BİRİNCİTEŞR!NDE BAŞLAR 

Tam devreli lise olduğu Kliltür bakanlrğrnca tasdik edilmi§tir. 
Türkçe, İngilizce, Fransı.tca okunur. Ticaret dersleri vardir. ' 
LEYLİ ÜCRET 220 LİRA, NEHARİ ÜCİST 40 LİRADIR. 

Far.la m.alümat için Direktörlüğe mür:ıcaat. 
l-3ôH 

•mNmN'"'R!NN~aoo~,.,ıBGlliG..,M~'"'~~!\':'"'~~~:...~"'~.'-t.;~ 

İstanbul t)niversite i 
Rektörlüğüııdcn: 

Üniversite kadr06undaki a 'ık doçentlikler aşağıya ya
zılmıştır. Şunlara, ~~sa?aka ~tihanmda ka2ananlar, a. 
lınacaktır. Imtihan ıbınncı teşrınm 18 inci cuma günü ya
pılacaktır. İsteklilerin yasmm kırkı aşkın olmaması fa . 
ki.ilte veya yüksek mekt~l? r:nezunu bu1unmalan, bau hü. 
yiik kültür dillerinden bıı:n~ hu dilde ilmi tetkik yapa
cak ve yazacak surette eyı bılmeleri lazımdır. İstivcnlerin 
Üniversite rektörlüğüne müracaatlarr. ( 48il) 

Açık docent1ikler: 
Tıp fakülte~!·· 

1 _ MikrobiyoloJı salgınlar bilgisi ve parazitoloii 
2 _ 1ç hastalıkları. 
3 - Kadın hastalıkları ve doğum 

Edebiyat fakültesi: 
ı _ İlk zamanlar tarihi, 
2 - Turk dili tarihi, 

Fen fakiiltesi: 
ı - Riyaziyat 
2 _ Şimi . Fizik, 

Hukuk fakültesi: 
ı _Amme hukuku. 

Nafıa Bakaııbğından: 

1-3616 

Aydın hattı üzerinde Burhaniye istasyonu civarında Km. 209 da 
Fezlek deresi yatafınd8? 70.000 metre ınikab dere balastI iluar ve 
hat kenarına nakli amelıyatl Nafıa Bakanlığınca kapalı r.ır! usu • 
liyle eksiltmeye konulrI?uştur. Muhammen ihale bedeli 35.000 li· 
radan ve muvakkat temınatr da 2625 liradan ibaret bulunan bu in· 
şaat ve ameliyatın eksiltmesi 27. 8. 935 tarihinde öl7leden sonra sa· 
at 15 de Ankarada ~afra Bakanlığı binac:mda a~ryol inşaat re
isliği eksiltme komısyonunda yapılacağından isteklilerin tek'lif 
mektuplariyie mlinakasa şartnamesinde yazılı diğer evrakı p7. 8. 935 
tarihinde öi}Jeden soııra sa~t 14'e 1kadar in,ant reisliğine makbuz 
a;ıukabilindc teslim. etp1c~~.r~ ~azı~ geldiği •re münakasa 1artnarrıe· 
sıyle mukavele J?I'OJesı v.e. ılışıklennden murekkep bir takım evrakı 
175 kuruş bedeh ttıltkalnlınde Bakanlık dtmirvollar inşaat reisli-
ğ"inden alahjlc;crkleri il<ın olunur. (2019) • ı -3460 

SAYIFA 7 

1 Nafıa Bakan ı"' 
Sular Umum MüdiirJüm Art ırma., o 
Ek.siltme ve ihale <~•nıis) onun a 1: 

An'karanın Çubuk barajı himaye ımintak ıoın tel -Ol'. u ile v-
rilmesi işi 12. 8. 935 tarihinden itibaren J.S giin mt;ddetl k pah 
zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur Bu ı~n keşıf par.:ı 1 18 200 
llradır. 

Şartnameler Nafıa Vekaleti sular umum oıiid 1rlügtinden p ra ı 
verilir. 

Pr.ojesi adı geçen dairede görülebili 1 • 
:nikdarı (1365) liradan ibarettir. Eksi rn ~ 8. 9. S tarih nf" r t
layan salı günu saat 1:5 de Naha v .. Vi etl sular umum m .. urlu •u 
odasındaki eksiltme komisyonda yapılacttkt.rr 1 t~klilerin :rt rma 
eksi!tme ve ihale kanununda gösterilen vesıkalarla er ber adi geçen 
ka.Dunun 16 ve 32incimaddelerindeyan1ı 'teklif ve temın t mektup-
iarmı 27. 8. 935 tar.ih·nl" müsadH ~1ı günü saat 14 de d r 
umum müdürlüğüne makbu.z mukahilindt; vereceklerdir Tek ıf" 
zikrolunan 2490 numaralı ltanunun tariflerme ttygun ol 

(2104) 1 ~ 34 9 

ı - Vekaletçe alrnıu:ak 300 teneke bin ın çık eksıltın!"Vr ko· 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme S..9.935 gununde saat 15.30 d ve 1 t b ı ıcm· 
de toplanacak satınalma komı yonunea y:ap•l lrt:ır 

3 - Muvakkat teminat IlO Jıradır. 
4 - Benzin topdan tesdlum edi miyecek ancak artn cnın 9 

ve 10 unctı maddelerine gore hu::.un hasrl oida ça al tdktı 
5 - Şartnameyi görmek e almak ıist" nler v~kfilet 1 v. m J· 

daresine muracaat ederler. Şartname iç.in p.~ra alınmaz 
6 - Alınacak benzinin evsafr şartneme!ie y ıhdır 
7 - İstekliler 5.9.935 gürtu 14.3 a kadar te.ninatlann lc:onus· 

} ona tevdia mecburdurlar. (22 D) 1-3595 

Ankara valilif!inden: 
l - Ankara vilayeti dahilinde :.tadyom etrafında yapılacak yola 

ait tt·:.viyci türabiye, şose imali ve sathı asfaltlı kaplama inşaatı 
ve kabulu muvakkat ıle kabulü kati' arasında bir senelik mütt"madı 
tamir.at kapalı uı.rf nsuliyle eksiltmeye konulmU§tur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedelı (77628) lira "88) lı:uruı· 
tuı. Bu ışc ait şartname ve evrak şun lar<iır: 

A - Eksiltme şartna~si 
B - Muka\•elename projesı 
C - Nafıa işleri eraiti umumıyes: 

D - Tesviyei türabile, şo e ve k rgU' n~ ata .ait re ni fJıırtname 
E - Hu usi ~rtname 
F - Keşif ve silsilei fiat cedveli 
t tiyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankara ı.ilaveti nafıa baş mü

hendisliğinde görcb.ilirler. 
3 - Eksil~ 2 eylül 935 :tuihıne müsadii pazartesı günü saat 

15 de Ankara vilayeti binasmda Vila\ et encümeni tarafından ya
prlacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için, 
A - İsteklilerin 2490 num.ırah artırma, tksıltme ve ih;ıle ka • 

nununun 17 inci maddesine uygun 5131 lira 44 lı:urusluk muvakkat 
teminat vermeleri. 

B - Ticaret Odasına kayıtlı bulunmaları 
C - Bu işi yapabıJeceğine dair Ankara vıl~yt't; Rafta ba mii· 

bendisligindcn ıveritm.iş .ehliyet vesoikalarını haiz olmal:m. 
5 - Teklif mektupları ihale giinii nihayet s?.at J.4 c kadaı An • 

kara vilayet binasında Vilayet ıoıcümeni fr~a~tine makbuz muka
bilinde verilecektir. Poma fü: gönderilece'k mektu.plarm nihayet 
saat 15 e kadar gelmiş olması laznndrr. 'P0«tada olan ed'kmeJt.r 
kabul edilmez. (2133) l- 3487 

Diyarbekir 
ilhayhğından 

Tamamına 15000 Ura değer biçilen Çermik ilçesi bu -
yük ve küçük hamam adıyla andan kaplıcası ve bunun kü
tük yazısına bağlı oda, dükkan, ahır ve kahve yerinin kü. 
tükte yazrlı yerleri içindeki idareye :ait sekizde yedi payı, 
parası ihaleden on beş gün sonl'.aya k&lar verilmek şar -
tiyle 7 eylül 935 cumartesi günü saat 12 ye kadar kapalı 
artumaya konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 985 liradır. 
Teklif mektuplan o gün saat 11 e ll:adar v~nlmis ola • 

caktır. 

Kütük yazısınr ve .şartnamesini öğrenmek ve daha zi. 
yade bilgi edinmek istiyenlerin Diyarbekir da"mi encüme
nine müracaat eylemeleri ilan olunur. {4843) 1-3615 

Türkiye iş Bankasından: 
.Resmi gazetenin birinciden :yedi yüz :yetmiş beşinci 

sayısına kadar olan nüshaları satın alınacaktır. Satmak 
istiyenlerin Bankamız Hukuk Servisme müracaatları. 

Satılık apartıman 
ürkiye Ziraat Bauka~ı dan: 

Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan Ankarada A· 
~af~alar ca~dcsindc M:rsinpalas namile maruf her da· 
ıresı u~ oda bır mutfak hır banyo ve tuvalet olmak üzere 
aln daırcden ıve .alt katta üç mag~ azadan ibaret 1..!-- '4>A .. 
l"'l 935 ·· ·· auw .~v ey 
~ cuma gunu saat on altıda, aşağıdaki şartlar dahi-

linde, sattlacaktır. 
1 M .. 

- uzayed~ kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
. 2 - Satış peşın ve taksitle de yapılacaktır. Ancak tak

sı tle satış yap~~dığ! takdirde ilk taksit peşin olmak ve beş 
~ene ve b~~ musavı taksitte senevi yüzde 9 fairile birlikte 
odenmek uzere sauş bedeli istifa olunacaktır. 

S - İSteklilenn pey akçesi olarak. 3000 lirahk nakit 
veya banka mektubu ile birlikte tekliflerini havi zarfları. 
ı;: satış !'amanmdan cvel Ziraat bankası Merkez Mücnrlü
gune tevdi etmeJcri ve fa:da tafsilfit 2lmak 'e a h nayı 
gezmek için de Merkez Müdürlüğü Muha<::eh~~·.,., rn-
caat evlemeleri i!an olunur. 1- .. ı: 



SAYIFA 8 

Satılık yağ ve cigıt 
Fabrikası 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Mersinde, l\lcrsin - Tar ue; yolu iizerinde Nnsl'e-

" 
ti~e nıalıalliııde kain pamuk ve n('hati yağlaı· liirk A-
ıwninı şirketinin malı. 

Yağ \ 'C Cigit fabrikaları ve ıuii~lenıilat , .c içinde 
lmlmıan alat ve ede,·at motör ve sah-esiyle birlikte 
(mlifredatı şartname<lc yazılıdır) Beyoğlu Altıncı no
terli~inde tasdik cclilmiş ~O. 11. 931 tarih ,.c 15142 
ııumaralı mukavele ile Pamuk ve Nebati yağlar sanayii 
Tiirk Anonim şirketinin bankamıza olan mikdaı·ı ma
lfnu hoı'Cunu 10. 4. 1935 tariltinde µ;önclerilcliği kay
aen müsbet ihbarname iizc'rine de tesviye (•tmemiş ol
du~nndan işbu borcun ihale ıar·ihinc kadaı· yiizde 9 
'faiz ve yüzde 3 komisyon. ~i~oı·ta ikretj. lıesah mas
ı·af'ı, nakli nukud, muamele n·ı·gisi, a' ukat iicrcli , -e 
ı;;air bilumum nıasarifle l•irliktc tahsili i«:in hu boı·ç 
mukabilinde bankamıza ipotekli yukarda hudut~ cins 
ve sair e,·safı yazılı Mersin tapu miidiirli.i~iinün 
23. l 1. 929 tarih ve 54·. 980128 ımmarah tapu sene·
(li~1c şirkt!tin tasarrufu altm<la hulunan ,.e (2280) 
numaralı kanuna tevfikan İt<; yeminli ehli vukuf tara
nncfan cenıan 158.822) lira kıymet takdir edilen 
ınezkô.r fabrika (1697) nnmaralr Ziraat Banka~ı ka
nunu hiikiimleri <laiı•esinde 10. 8. 1935 tarilıimlen 
itiharen bir buçuk ay miiddetle a<;ık artırmaya çıka
nhmştır. 

i\'luvakkat ihale~i 26. 9. 1935 taı·ilıine miisadif 
per~cmhe günü saat 2 de lstanhul Ziraat Banka'"mda 
}'apılacaktır. 

Teminat akçesi yüzdt• i 1/2 clir. 
Şartanme Galatada kain bankamız, Adana~ J\fcr -

sin. Ankara Ziraat Bankalaı•ı kapılarına asılmıştn.3:l(H· 

Ankara inhisarlaı" 
Baş müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
1 - Küçük Yozb-atta yaptırılacak 5667 lira 91 kuruşluk patla

yıcı maddeler deposu ıkapalr zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme 12 eylUl 935 perşembe günü saat 15 de Ankara in. 
hisarlar baş müdürlüğü binasında müteşekkil arttırma ve eksiltme 
kotnisyonunda yapdacakttr. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak ~nlardır: 
A - Fenni şartname. 
B - Nafıa şeraiti umumiyesi 
C - Proje 
D - Vaziyet planı. 
İstekliler bu kağıtları elli kuruş bedel mukabilinde baş müdür

lük münakasa ıkomisyonundan alacaklardır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 425 lira 10 muva.k· 

kat teminat vermeleri lazımdır. 
5 - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz olmaları ve 2490 No. 

kanunun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirak eylemeleri ilan olu
nur. 

6 - Zarflar ihale yapılacak olan 12 eylUl 935 perşembe günü 
saat 13 de komisyona verilecektir. İhale saat 15 de yapılacaktır. 

(2308) 1~3704 ------
l(ütahya ilhaylığından: 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan (Kütahya - İstas
yon caddesinin OxOOO - lx038 arasındaki kısmın 22 metre genişli... 
ğinde !bulvar ha.linde yapılması için lazım gelen bordür, trotuvar, 
parke, kanir) ve irki adet menfez inşaatının ihalesi günü olan 20.8. 
!;135 tarihinde talipler tarafından vaki olan teklifle.ı- layik had gö
rülmediğinden 2490 numaralı artırma, eksiltme, ihale kanununun 
!40 ıncı maddesi mucibince hazinenin menfaati namına pazarlıkla 
:yaptırılmasına karar verilmiştir. 

Bunların mecmuunun keşif bedeli (26757) lira 27 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi 
C. - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D. - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şart

name. 
E. - Hususi şartname 

.F. - Keşif hülasası 
G. - Projeler 
3 - Eksiltme 3.9.935 salı günü saat 15 de Kütahya hususi mu

hasebe binası içinde daimi encümen odasında yapılaca'ktır. 
4 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye .girebilmek için isteklilerin (20w06) l_ira d~rt 

ku~·uş !lluvakkat temınat vermesi, bundan başka aşagıdakı vesaık
lerı haız olup göstermesi lazımdrr. 

A - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 
B - İstekliler eksiltmeye girmezden bir hafta evel lbu gı.ibi in

ş~at i~lerinde ihtisas sahibi olduklarına ve yahut mesuliyeti fen
nıyeyı kabul edecek mektep mezunu bir mühendis veya fen memu
taraf ından tasdikli teahhütnamesini vilayet nafıa dairesine tasdik 
ettirecektir. 

6 - İkind ~ddede. gösterile~. bu iŞe ait keşif kağıtları ve 
şartnameler pro1e ve san· evrakı Kutahya Vilayeti nafıa dairesin-
de görülelhilir. (2314) 1-3707 

Karacabey Harası 
Direktörlüğünden : 

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

(4870) 1--3617 

1 

ULUS 

bulunur 

Ambalaı ve kompr melerın f.'J~•• 
üzerırıde halıslıgın timsali 

o!an EJ.) markasını aray ı n ı z . 

İmar i\fü<lüı~Iüğünden: 
1050 lira bedeli muhammeneıi bir adet DUOPHLI makinesi 

şartnamesine göre 2 eylül 935 pazartesi günü saat on beşte ihale 
edilecek. Taliplerin Ankar3 şehri İmar miidürlüğündeki komisyo-
na müracaatları. (2154) 1-3510 

f ophaoede l~aubul L~ 
vazım AmirU~i Sntm 

Alma Komisvonu 
tlanlan: 

1 LAN 

1stanbul levazım amirliğine 
bağlı kıtaat için 500 ton un 10 
eylül 935 sah günü saat 15.30 da 
Tophanede satın alma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin ıbedeli 55 
bin liradır. İlk teminat 4000 li
radn. Şartnamesi 275 kuruş mu
kabilinde komisyondan ahnxr. İs
teklilerni 2490 saydı kanunun 2 
ve 3 maddelerinde istenilen ve
saikle beraber teminat ve teklif 
mektuplarını belli saatten bir sa
at evel komisyona Yermeleri. 

(4982) 1~3714 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Ellsiri 
Saçların dökülmesine ve 

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

DEVASIDIR. 

METAMORFOZ 

Ankara biriuci sulh lm
kuk uıalıkt•mesindcu: 

Çerkeş kazasında belediye ec
zacısı mütekaid binbaşı Şükrü. 
ye: 

Ankarada Kızı!ıbey mahalle 
sinde 11 No. lu evde İsmail ta: 
rafından aleyhinize açdan alacak 
davasından dolayı ilanen gıyap 
kararı tebliği suretiyle yapılan 
muhakeme sonunda müddeabih 
45 liranm masarifiyle birlikte 
tahsiline 19. 5. 935 gününde ka -
rar verildiğinden usulü hu'kuki
ye mucibince sekiz gün içinde 
temyiz etmediğiniz takdirde hü
küm katilcşeceği ilanen bildiri _ 
lir. 1 -3682 

ANKARA DÖRDÜNCÜ İC
RA MEMURLUôUNDAN: 

Ankarada polis Mehmede 20 
madeni liraya borçlıs lstanbulda 
Fatihte Bünyan Hamidin Camii 
cedit mahallesinde 106 No. e
vinde Mustafanın halen ikamet. 
gaht bilinemediğinden tebligat 
ifa ediJemeımi.ş olduğundan ila. 
nen tebligat icrasına karar verU
mis olup i~bu ilan tarihinden i
tib~ren bir diyeceği varsa daire_ 
mizin 935-3688 No. dosyasına mü
racaatla beş gün içinde bildirme
si aksi takdirde tebligat yapılmrş 
nazariyle hakılacağ[ bildirilir. 

1-3706 -------
Daktilo aranıyor 
Seri ve doğru yazan daktilo

ya ihtiyaç var. Postahane arka _ 
smda 'Sabanzade apartmıanı ı 
numar~ya müracaat edilmesi. 

1 - 3673 

~nuıınıııııııııııııııııuııııumııııııııııııııııııuıııımııınıııııınıııııııııuııı lli6 

~ Cebeci Hastanesi Operatörü 1 
~ E 

1 Dr. TURGUT i = § 
E Hastalarını Adliye Sarayı ~=~ 1 karşısında Hayati apartmanın 
~ da her gün 15 den 19 za kadar ! 
~ kabule başlamıştır. § 
~mııııııımıınıııımııııııııunıiuııırmmıuııııuııııuıwuwıııımıııumınıo~ 

TERCÜME 
Almanca, fransızca · ttirkçe 

muhabere yazı işleri ve tercüme 
'ucuz ve serian yapıhr. tlan me
murluğuna müracaat. 1-3603 

Kiralık ev 
Yenişehirde. Tamamiyle yeni. 

ı salon, 3 yatak odası, 2 küçük 
oda. Her türlü konfor. Kalöri -
fer. 9 dan 2 ye kadar 3376 ya 

telefon. 1 -3674 . 

24 AGUSTOS 1935 CUMARTES 

Sümer Bank 
Umumi l\'.lüdürlüğünden: 

Bankamız nam ve hesabına A vrupaya müsabaka 
ile muhtelif sanayi mühendisliği tahsili için 10 tale· 
be gönderilecektir. 

Biri üniversite kimya ve elektromekanik şubeleri 
mezunlarına ve diğeri de lise mezunlarrna ait bulun
mak üzere aynı zamanda iki müsabaka imtihanı ya
pılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek icin şartlar bervechi ati
dir: 

A - Üniversite kimya ve elektromekanik şubele-
ri mezunları için: 

1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 20 ila 25 arasında bulunmak. 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam sıhhatli olmak 
5 - Üniversite kimya ve elektromekanik şubele-

rinden son üç sene zarfında diploma almış bulunmak. 
6 - Bankaca istenecek kefaleti verebilmek 
B - Lise mezunları için: 
1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 18-25 arasında bulunmak 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam srhhatli olmak 
5 - Bir türk lisesinin son üç sene zarf mda iyi de

recede bakaloryasını almış bulunmak. 
6 - Bankaca istenecek kefaleti verebilmek 

Kaylt için Sümer Bank Umum müdürlüğünde 
kimya sanayii şubesine müracaat edip aşağıda yazılı 
vesaiki vermek lazımdır. 

1 - Nüfus tezkeresi veya noterlikçe musaddak 
sureti 

2 - Mektep şehadetnamesi veya noterlikçe mu
saddak sureti. 

3 - Askerlik vaziyetinin A vrupaya tahsile git. 
meye mani· olmadığına dair askerlik vesikası. 

4 - Srhhatta olduğ1:1na dair şarbayhk doktorlu. 
ğunca tasdikli sıhhat raporu. 

5 - Dört vesika fotoğrafisi 
Kayıt müddeti 15 eylül 1935 tarihine kadar olup 

bu tarihten sonraki müracaatlar sureti katiyede ka
bul olunmıyacaktır. 

İmtihanlar eylül sonunda yapılacak olup kat! gü
nü ayrıca bildirilecektir. 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUÖUNDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasma karar verilen Ankaranın Balkeh.. 
riz bağlarında vaki ve tapunun 10/3/9 6 T. 35/9 No. sunda !kayıt
lı bağ yeri aşağıdaki şartlar dairesinde açık arttırmaya çıkarılmış
tır. 

2 - Evsaf ve müstemilatt: 
Mezıkfir bağ yeri Şarkan mülazim evci Celal, garban Memiş ça

vuş, şimalen Balkehrfae giden yol, centtben yüzbaşı Hamdi bağı 
ile mahdut olup 670 metre murallbaı sahada bulunmaktadır. Üzüm.. 
lüğü yoktur. 167 lira 50 kuruş kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 30.9.935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukarıdaki muhanunen kıytne
tin yüzde 7 .5 ğu nisbetıinde p'ey akçası veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah. 
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve ile defa nida ettirildikten sonra mezkUr günün 
16 ıncı saatinde en ~çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İsbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin ~yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 15.10.935 tarihine müsa
dif salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak jkinci artırmada (Keza 
muhammen kıymetin yüzde 7 5 ini bulmaık şartil~ en çok artıran ta
libine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise Z280 mı .. 
maralı kanun ahkamına tevfikan borc bes sene müddetle tecile ta-
bi tutulacaktır.) · · 

7 - Birinci ve ikinci artrrmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta.. 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında da 
ihale bedeli yatrrılmadrğı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evel en yüksek teklifte bulunan talib~ teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razi ise i
hale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edL 
lecektir. Teklifi veçhil-e almağa razı olmazsa gayri men.kıul yeni
den on beş günlük ikinci artırmaya çrkanlarak en çok artıran tali. 
bine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildi:lcte 
tapu harciyle dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar o
lan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men.. 
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirme
leri lazımdrr. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 15.9.935 tarihinde 934/74 nu
mara ile daireınizdeıki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memi:ı:i okuyabilirler. 1-3716 

Adliye Vekaletindan: 
Ankaraya nakletmiş olan Temyiz mahkemesi eşyasiyle Anka • 

raya gelmiş Temyiz mahkemesi mümeyyiz ve katihlerinin Vekalet 
Levazrm Müdürlüğüne müracaathırr. (2318) 1- 3fiQ7 
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Çankrtt caddesi civannda 
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Magda Schneider • Georges Ale
xendre tarafından temsil edilen 
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