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Giirıdelik 

PiRiNÇ lŞLERl 
Kamil ONAL 

Son on yıl içinde, Anadolu -
nun biraz süreklice sulanabilen 
yerlerinde, yeni bir tarım kolu, 
bütün verimliliğiyle ilerlemiş.tir. 
Bu kol, her yıl alanı biraz daha 
genişliyen pirinç ekimidir. 

Pirinç ekiminde çalışan köy -
]üler, buğdaya göre biraz da~~ 
güç de olsa, pirincin emeklerını 
daha çok korudunuğunu görüy~r 
ve ona daha çok sarılıyorlar. Pı -
rinç ekilen yerlerde uzun sulama 
kanalları açılmak ister Toprakları 
ufak olan köylüler bunu başara
mıyorlar. Ekim, dah~ çok. büyük 
toprağı olanlar.ın. el~n.dedır.. ~u 
toprak sahiblermın pırmç ekımı -
ne verdikleri değer köylününkin -
den üstündür. Bunların geniş top
raklarının verimi artmış, değeri 
yükselmiştir. 

Pirinç ekiminden bir çok şe -
birler de faydalanınaktadır. Bu -
ralarda pirinci kabuğundan ayı -
ran çeltik fabrikaları kurulmuş -
tur. Bu şehirlerdeki birçok adam
lar kabuklu pirinci çoğaltmanlin
da~ toplar, fabrikalarda ~şlettik
ten sonra iç pazarlara verır. 

Çeltik fabrikaları işçi çalıttı.r
dığından halk da bunları saygı ıle 
karşılar. Şehirleri bayındırlaştır · 
dığı gibi biraz gelir de verdiğin -
den belediyelerle özel i~areler de 
fabrikaların artmasına yardıın e

derler. 
Gümrük duvarlariyle korunan 

pirincin verimli genişleyişi, bütün 
yurdu sevindirecek bir konudur. 
Gerçi o, incir, üzüm gibi bize dı
şardan bir şey getirmiyor, unut -
mamalidır ki, cumuTluktan ön -
ce'ki devirlerde pirinç için ya -
bancı ülkelere çok para veriyor -
duk. 

( Sonu J. lincil sayfada) 

ERKİNLİK SAV AŞI 

Büyüli saldırımııı 
il{inci gü11Ü nasıl 

• • 
o·ecmıstı 
ö ..> ' 

26 ağustos günü, sabaht!ln ak
şam geç vekitlere kadar devam 
eden cetin muharebeler, düsman 
ordus~nda türk ordusunun b~ de-

Taarruzun ikinci günü 
Ktrmızı çizgiler ordularımızı gösteriyor 

fa kesin sonuç almak karariyle 
saldırdığı kanaatim meydana ge
tirmiş ve asker, subay, komutan,. 
bütün ordunun maneviyatını te -
melinden kırmıştı. 

27 ağustos sabahı erkenden 
başlayan harba, ihtiyat fırkaları · 
mızdan ikisi daha girmiş, yıllar -
danberi telörgü ve siperlerle müs
tahkem bir mevki haline gelmiş 
olan Afyon ve Afyon garbına uza
nan ilk müdafaa hattı akşama 
kadar süren boğazlaşmalardan 
sonra tamamen düşmüştür. 

Afyon'un kurtuluşunu temin 
eden 27 ağustosun önemli olan ta
rafı düşman ordusunun bütün in
tizanunı kaybederek, büyük bir 
hızla bozuk düzen gerilere koş -
mak durumuna düşmesidir. Bu 

(Sonu 5. inci sayı/ada) 

B M olini kesin kararını bildirdi . us 

istiyenleı-, bii· 
ile 

''Bize karşı tedbir almak~ 
tün bir ulusun silahlı düşmanlığı 

karşıla~acal<lardı l" •• n 

i tal ya Uluslar Sosyetesin den çekilecektir. - Fran
sız sosyalistleri B. Litvinof'dan meded umuyorlar 

Londra, 26 (A.A.) - Deyli 
Meyi gazetesi, Roma özel aytarı -
nın 8. Musolini ile yaptığı bir gö
rüımeyi yaymaktadır. Musolinl 
şunları söylem;ştir: 

'' - İtalya, geri dönmeye -
cektir. ltalyan hükümeti durumu
nu değiştirse bile şimdi doğu Af
rıkcunııda bulunan iki yüz bin İtal
yan askeri kendiliklerinden hare
kete geçeceklerdir. 

Bize karşı tedbirler alınması 

Cenevre'de kararlaştırıldığı tak -
dirde İtalya, uluslar sosyetesin -
den derhal çekilecektir. Şunu an
lamak gerektir ki, İtalya'ya kartı 
tedbir almak istiyenler, bütün bir 
ulusun silahlı dütmanlığı ile kar~ 
~ılaşacaklardır. 

Uluslar sosyetesi, bir sömürge 
sava~mr, tatmin edilmemit hırsla
ra kapı açacak bir A Yl"li.pa harl:ır 
şekline sokacak kadı>.r ihtiyat&ı;e.
lık gösterirse, böyle bir barba mil
yonlarca hayat kurban gitmiye -
cek midir? 

Böyle bir felaketin soravı doğ
rudan doğruya uluslar sosyetesi -
ne ait olacaktır. Bütün dünyaya, 
ltalya'nın durumunu kesin olarak 
açıkça anlatmak niyetiyle uluslar 

sosyetesi konseyine bir delegas 
yon göndereceğim. Orada birçol 
['~ 

8 . Musolini hiç bir kuvvetin ita/yayı 

durduramıyacağrnı söyliyor 

belgeler ve fotograflarla dava -
mızın haklı olduğunu göıterece -
ğiz. 

( So11ıı 2. inci .r,;ayrf ada) 

Admuz, andımızdn• 

• 

R. Celiil Baycır, lzmirtlı•. i~ lwyatı t•c 

<lı~ tecim de h.edef lerimizi anlattı. - il. 
Mmmlirıi lt<dya geri tWnmi)·ecel;tlr. f!i
yor. - Siiel man,•uralarmuz başarı ile 
bitti ..• 

Her .) enle 5 ktu·uş 

iş hayatı ve dış tecimde hedefimiz 
B. Bayar İzmirde Üiİ söylevi.le iş l{aııunn Üzerindeki çalışnıa

ları ve cık.atta devletiıı iste)~ le ı·iııi anlattı 
-> 

İzmir, 25 (A.A.) - işçiler bir
liğini açma töreninde Ekonomi 
Bakam B. Celal Bayar'ın verdiği 

söylev şudur: 
« - Arkadaşlar, hepimizin 

bilaistisna müttefik olduğu bir 
nokta vardır. Bu, memlekette iş 
hayatmın biran evvel tanzimidir. 
Şüphesiz bu hayal asırlardanberi 
ihmale uğramıştır. Bunun milli ik
trsadiyatımıza tamamen uygun 
bir sekilde tanzimi için vakıtta.ı 
kaybedildiği muhakkaktır. Hepi -
niz bilirsiniz ki, cumm·iyet halk 
partisi iş hayatına büyük ehemmi· 
yet vermekte ve hükümet te bun -

TRAl(YA'DAl{i 
l\IANEVRALAR 
Büyük bir başarı ile 

sonuçlandı 

İAtanbul, 26 (Telefon) - Birkac 
günden heri Trakya' da garnizon · 
manevraları yapan ordumuz ma -
nevralarmı bitirmiş ve bugün 
Kırklarelinde ~enel kurmay baş -
kam Mareşal Fevzi Çakmak ile 
ordu ispekterlerinin huzurunda 
büyük bir gecit töreni yapmışt.r. 

Gecit tör~ni.nde Trakva gene' 
ispekter vekili fç Bakanlık yönet
geri B. Vehbi Demirel, Kırklarell 
ve Tekirda~ ilbayları, İşyarlar ve 
binlerce halk bulunmuştur. 

Geçide ordunun bütun sa vga 
kuvvetleri iştirak etmiştir. Kah -
raman ordumuzun geçidi eşsiz bir 
başarı örneği olmuş ve binlerce 
halk, yiğit askerlerimizi dakikalar
ca alkışlamıştır. 

Genel Kurmay başkanı Fevzi 
Çakmak manevralardan sonra 
verdiği söylevde, geçit manevra -
larında gördüğü düzen ve başa
rıları anmtt ve hundan dolayı su· 
bayları ve efradı tebrik etmiştir. 

Sü ve Tarım 

Bakanlaı .. ı geliyor 
lstanbul, 26 (Telefon) - Sü 

Bakanımız Kazlm Özalp'la, Ta_ 
rım Bakanımız B. Muhlis Erk
men bu akşamki trenle Ankara'
ya hareket ettiler. 

l\facar ulusal bayra-.. 
ıııı dolayısile verisi-

' leıı telgraflar 
Ankara, 26 (A.A.) _ 
Cumur Başkanı Atatürk, ma

car ulusal bayramı dolayısiyle kı
ral Naibi Amiral Hoı-ti'ye gön • 
derdiği kutlama telgrafı ile buna 
gele11 cevab aşağıdadır: 

Maca~ ~lusal bayramı dolayı • 
sile altesınızden candan tebrik -
}erimin ve özel gönencinizle asil 
dost ulusun genliği için besledi -
ğim diteklerin kabulünü rica ede· 
rim. Kama! Atatürk 

Son ekselans Kamôl Atatürk, 
Türkiye Cumur BQ§kanı, 

Ulusal bayram münasebetiyle 
izbar etmek lütfunda bulundukla· 
rı iyi temennilerden dolayı en ha
raretli teşekkürlerimi kabul etme
nizi ekselansınızdan rica ederim. 

/Jl acaristan ko·al naibi 
Amiral Hor·ti 

da kuvvetli bir hassasiyet göster -
mektedir. Gene bilirsini7. ki, esaş 
prensiplerimizden birisi say ile 
sermaye arasında tevazün husule 
getirmektir. Ne sermayenin say'e, 
ne de say'in sermayeye karşı gay
ri adilane bir faaliyet ve hakimi.
yetini istemiyoruz. Mütevazin bir 
usul ve prensip kurduktan sonra -
dır ki iş hayatını bütün ehemmi -
yeti ile ele almış olacağız. Bu ar
zu ve ahdimizi yerine getirebil 
mek için en mühim miieyyide ta
biidir ki iş kanunu olacaktır. 

iş lamww 1w<lerı ,4l.>cilai? 

Matbuatta zaman zaman oku
duğunuz iş kanununun kamutay
dan çıkması gecikmiştir. Bir kaç 
defa kamutayın heyeti umumiye
sine de gelmiş fakat, şimdi arze
deceğim mecburiyetler dolayısiy: -
le gecikmek zarureti hasıl olmut -
tur. Fakat, herhalde bunun bir 
haddi olmak lazımdır. iş kanunu 
projesinde müteaddid defalar tet
kikat yaptırıldı. Evvela Yüksek 
lktisat Meclisi çalıştı. Mütatealar 
aldı. Şurayı Devlet projeler üze -
rinde kararlar verdi. Ve şimdi de 
kamutayda bulunmaktadır. Pro -
jenin bir an evvel cıkmasr icin 
de kamutayın formaÜtesi haricin
de tetkik ediliyor. tlgileri olduğu 
için projenin kamutayın bütün en
cümenlerinden geçmesi mecburi . 
yeti bulunmakta idi. Bunun için 

l'oldtın: 

de uzun zamana ihtiyaç hasrl ofa .. 
bileceğinden muhtelit bir encü -
men ayrıldı ve faaliyete geçti. Ka4 

mutayın son içtimamda bu projeyi 
bu celsede çıkarıp çıkarmamak 
isteyip istemediğimi bana sordu .. 
lar. Kendilerine verdiğim cevab 
aynen şudur: 

Karıun elosiksiz bir eser 
() "'("<t 1\'111'. 

iş kanununun bir an evel çıka· 
rılmasrnr şüphesiz ki arzu ediyo 4 

ruz. Fakat bu arzu biç bir zaman 
kanunun ehemmiyeti dahilinde 
tetkikatma mani olmamalıdır. Za.. 
rarı yok, kanunu 935 yılı içinde 
herha lde çıkaralım. Fakat bira• 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

General Kazım 
Dirlli. diyor kiı 
(İzmire giden arkadqu111z .. 

dan) - Yeni Trakya genel ispek~ 
teri General Kazım Dirik lıtan .. 
bul'a geldi. Kendisinden Uluı'a. 
duygularını bildirmesini rica et -
tim. Kazım Dirik dedi ki: 

''- Şu anda içimde aynı kuv~ 
vetle aevinç ve hüzün hiıle.ri çar .. 
pışmaktadrt. On yddanberi ilze .. 

(Sonu 2 inci SBJ!fsda) 

Arsıulusal İzmir Panayırı 
İzrnir'e giden arkadaşımızdan : 

B. Celal Bayar'ın, ekonomimi
zin gelqimi için yeni müjdeler ve
ren ve tü.rk defJletçiliğinin özel 
karakterini gösteren önemli ıöy· 
/eviyle açtığı arsıulusal lzmi.r pa -
nayırı dölenli oe metodlu bir ça -
lışmanın eseri olduğunu ilk bakıf· 
ta hiısettiriyo1·. 

Gece, pt.tnayır gazinosunun te
rasından elektrik ıtıkları içinde 
pırıl pırıl yanan türlü pavyonları 
seyrederken göğsüm sevinç ve gu
rurla kabardı. 

itiraf edelim: Şimdiye kadar 
m~IW.leketimizde seyrelm.İf olJuiu-

muı; ıergilerin hiç biri bıı lıallar 
baıarılı değildi. Ekonomik bula • 
ran )lliizi.inden pek az yabancı 
memleketin iştirak etmiı olmaa 
serginin arsıuluıal.lı.k vasfını za • 
yıFlatmıt olaa bile, gere'k organi • 
zasyon ve gerekse paoyonlanncn 
plastik fJe dekoratif güzelliğiyle, 
panayırı, hele lzmir ölçüriine gö. 
re, çok ileri ve mükemmel bir eıer 
sayabiliriz. 

Bizim pavyonlaı·ımız artUrnJa 
1§ Bankasiyle Sümer Bank oe ln
hflarlarınkileri ba!ta tutmalıy•z. 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

Paasyırda iş Banka~. lnh~ar1at Y.unantJtJrı. f talyaı pavyon1• 



SAYIFA 2 

iş hayab ve dış tecimde hedefimiz 
(Bqı 1. iaci ayı/ada) 

eeeikairı. Arkadqlar. Tetkikat safhaıı 
l»undan ibarettir. Açıkçası, layihayı bu 
~de muhakkak ve mutlak çılraraca.. 
lız. Ve işçiye mal edeceğiz. Bundan 
hfka memlekette iıçi dediğimiz BZmila 
hrtıMr çalıtan ve az çok farklı görü. 
ııen bir s1nıf vardır. El emeli ile çalı
flln küçillc sermayeli esn.ı ve .wuıat.Hr. 
lar. Bunlar berinde ayrıca tetkibt 
yapmalctayım. Hayatı bize benzeyen, 
benzemeyen ekıeri memleketlerin bun • 
lara ait uaul, prensip ve kanunlarını tet
kika başladık. Mütehassıslar getirttik. 
Tetkikat yaptırıyoruz. Ayni zm:nanda 
memleketin içtimai, Lktısadi hayatını 

bildiğimizi de iddia edebiliriz. Bunlar
dan bünyemize göre bti bir netice ala
cağız. 

Bakanlığın İf büroau 
tı kanununun projesinden bahseder

ken size vekaletin tqkilitından da bab
eetmekliğim tazım. Bakanlıkta SUTeti 
mahsusada te,ekkül etmi1 bir büro var. 
dır ki, adı i§ ve iıçiler büiosudıur. Bu 
IBronun yapacağı itleri çok önftnıi ad
dediyoruz. Ve bu ve.ile iledir ıki bu bü
roya memur ettiğim gençler, Avrupa. 
da sureti mahsuada bu işi tahsil etmiş 
olan gençlerdir. Bunu da kifi görme· 
dJm. Cent!Vrede cemiyeti akvam mesai 
Nrosuadalci bir avrupalı miltehassıs ge. 
tlrettk baro ile hizmetini birleftirdim. 
ICanrınu eline alınca bu büro çok yakın
la. İKİierie alihdar olacalrtır. Kanun 
pkınca ba büro da faaliyete geçecektir. 
myni .zamanda küçük sanatlar bür09U da 
arzettliim tetkikat sonunda ite bqbya
caktır: blru evel IÖylediğim gılbi itçl 
Myatmdaki aistemimiz parti program· 
lanmuda unbateıı yazılıdır. O da ne 
llyiıı hakkını eermayeye ne de serma. 
Jeftin hakkmı llye geçirmiyerek mü
tnuln ve Adil bir politilııa takip etmek• 
tir. 

ltçller lf;ln lwopertUyon 
Butlu da mutlaka temin eclecetb. 

Dçtlk unatJar isin ayni ---da icL 
•• ediyonan 111, lffiler için Jıooperas. 
Jon - ~ teeanüd manama alıyorum -
tok faydalıdır. Bu teaantid de kredi ih. 
tiyaçlamım temin edilmeU 1ııeyfiyeti
tir. Hari~ki ballan fais JWmekliğin. 
den ve bilhaMil ldiçUık sanatkrilarm bu 
faiz bunaltıaında duyduğu ıstırabı ve 
.. ttl faiz bulamadılmı da bHiyonıaa. 
lbtikida mücadele için tec1blr ald*. 
Palrat bu mücadelenin llldece menfi o
ıuü yüriimeainin bir fayda vermiyece. 
linl de evelce anllmıfbk. Halı:.ikt kree 
diyi bilba... ktlçtik krediyi tanzim 
15in, ona "mlspet bir iatibmet" 'ftrmek 
ilin tqkilit IUımchr. Bunun için de 
Mık aandı&ları yapacağu. Kanuna da 
pkmı§tır. Kanunun tatbilkıi için maddi 
bir kuvvet ve efkir arıyoruz. Ve 6unu 
da bulaçağn. Ya1111z ihtiyatkh olarak 
.,yliyebilirim ki, fimdiden bunun za.. 
.lfMnlnı tayinden ici:ıim. Fakat matlalc 
olarak bu kanunun emrini yerine geti
nceğiz. Bu kanun ki.içlik aediyi bul
muk ve ibtiHrla milt:adele etmek esas. 
ları ile beraber esnaf ve işçilerin kredi 
blzmetleri için onların teıkilltı ile be. 
nber yürüyecektir. 

Vç kurumun İf birliği 
Şu halde esnaf müesseseleriyle be.. 

•aber bizim halk hizmet müeaaeaeleri 
ve halk bankasının mesai iftirakıi im
kinları mevouttur. Kredi iJlerine ne 
bdat' ehemmiyet verilirse yeridir. Na. 
ariyatın, hayalin maddi it kadar neti· 
ce •ermiyecegini hepimiz biliriz. Ve 
her ifiıni.z gibi de reel, milsbet İf nolr. 
tamda yani hakikat ve fiil noktai na· 
sarmdan dUfilnmellyb. Birkaç inunna 
Wr araya gelmeei isin eevp llııfııl oWtL 
lir. Fkat bunun yanında ,.... menfa. 
etleri ve bunun •nnnmda da memleke· 
tin menfaatlerini pmil bir te9e" ille vU
cut veriline o teteJdrii1 yqu. Ve sar. 
eılmu. Biz iıçi ve nml Nft!ÜlUlai
llJizin hvv~tli olmasım istiyoruz. Par. 
timis ve büktimet iı ve Jgi bayauaa H
ff!.k esnaf• lbıııı ttlaa 6aeml nrmek 
kararındadır. Bunun da tezahüratını ya
mda aareceğu. Temenni ederim ld, 
diğer büyük itlerdelr.i muvaffalı:iyetimiz. 
.ıen buna da bir pay ayırmalr imkin "" 
saadetini bulalım." .. 

"" İzmir, 25 (A.A.) - Şehrimiz tecim 
w endüstri odası tarafından Ekonomi 

Bakanı B. Celal Bayar ıerefine bir şö. 
len verilmiştir. Verilen Mı öğle töle
ninde B. Celal Bayar önemli Wr cliyev. 
de bulunmuştur. Şölenden aonra Baltan 
B. Celil Bayar, doğruca Sakarya vapu
runa gitmiştir. Vapur saat on altıda ha
reket etmiftir. General Ki.ıım Dirik de 
bu vapurdadır. 

Celil Bayarın verdiği söylev şudur: 
"- Aranızda kaldığım pek kısa bir 

zaman içinde gördüklerimi ve duyduk
lılrımı hulasa etmek isterim. 

Egıe mıntakaaı umumi ve tabi! buı 
tesirlere rağmen, geçen yıla göre daha 
varlıklıdır. Pamuğu, tUtünii, inciri w 
üzümü itibariyle zaten en mühim istih
salit ve ihracatımızı da bunlar teşkil 
eder. 

Çıkaıçıların ulwal ödevleri 
Arkadaşlar, her zaman tekrar ettiği

miz servet, hatta devlet büd<:«inin in
tizamı, harici ticaretimizin milli men
faatıla beraber yilrümesine bağlıdır. İyi 
hatırlarım, Ankara'da toplanan umu.mi 
ticaret odaları kongresinde tüccarları
mızın bilhassa dışarı tecimle uğr.t}Cln 
tarın vazilyeti büyüktür, onlar bi~ e
min ellerimizdir, demi~. Bu sözümü 
burada tekrar ederim. Fakat asıl mese-
1e ellerindeki işi yalnız ~ahsi saadet ve 
servetlerini temin etmek için değil ken
dilerine tevdi edilen bu vediayı aynr 
zamanda memleketin ulusal menfaatrna 
uygun olarak kJJllanmaktır. Bizim mil· 
li gayeledmizden istediğimiz budur. 
Kendilerine katiyetle ifade ederim ki, 
sadıece kendi liberal dU§Üncelerine gö. 
re, tecrübeloerine göre hareket etmek 
genel bir refah yolu değildir. H•ti u
mmniyıcyi gören bir adam aıfatiyle ken
dilerine tavsiye ederim. Hükilmetin e· 
mirlerine intibak etmek .zarureti var
dır. 

LiberuJism ölmiiftür. 
Bugün bütün acun tecimi bir taraf

lı değildiı'. Hepimiz biliyoruz ki, tuim 
bıerkeı için aerbeet bir saba idi. Her· 
kee Imendiaine kendi phaına göre bir 
menfaat payı ayırabilirdi. TaJdb ettiği
mi% sıyaaaıyı açıkça söyHyoruz. En sa
lahiyetli ağı•lardaıı da birçok defa bu
nu ifitmek suretiyle hepini• biliyorsu
mu ki, eski serbe.ı rejime avdet et.fek 
bile karpmı:ıdakileri bu sistemde bula
ı1111yacağız. Birim de acun ekonomi a· 
bengine uymak zarureti bw hükümetin 
ba hildimetlerle ta1rib ettiği ekonomi 
poHtikaıuına göre yürümeğe mecbur 
eder. Bu doatluiu herkes halrkmda si
yanen ve idil bir te-kilde kullanmaya 
ÇıalıJ&cağız. 

Hayat ıürprülerle doludur. 
GllYI"etlıerimizin bu tekilini nazarı 

itibare alacaklarına fiipbe yoktur. Ken
dilerinin beaıblan ne olursa olsun bir 
de hUkümetin heaab1 vardır. Fakat, ha
yat sürprizlerle doludur. Hadisatın bek· 
lenmedik tebeddUlüne karşı aize temi
nat verecek vaziyette değilim. Bu daki
bda harici ticaretimizi ele aldığımız 
takdirde tüccar ve miistahsiJlerimizin 
kuvvei maneviyelerini asla bozmıyarak 
çalışmaları lbnngelir. Şu halde tabii 
terait içinde mahsullerimizi elden çı· 
karmak gibi şeyler düşünmemelerini 

temenni ederım. Bunu da bana bu içti· 
maı temin eden tüccarlardan beklerim .. 
Şabaım, vekaletim, bükümetim ve mil
letim namına ulusal ekonomi namına 

tilccarılarmnzdan beklerim, tekrar edi· 
yorum: Şabsl kazan' ile umumi menfa· 
/atı telif etmeleri lazımdır. Ve kendi
lerine de umumi harekıet tarzının bun· 
dan başka bir §CIY olmıyac:ağı:na da ka
niim. Bana bu sözleri söyle.meğe fırısat 
verdikleri için ve çok değersiz plısım 
hakkında muhabbet göstermek için bu 
yemeği tertib ettiklerinden dolayı keıı. 
dilerine tetekkür ederim. 

Atatürk H ismet lnönü 
At•tiirk ve ismet lnönii... Atatürk 

bütlia cibaoca sevilea bir fldıaiyettir. 
Tflrk olsua, A tatBrk'IJ snmesin bu ola
ma. Nuillide Nylermş o/dulum bir 
lılua dlıma ıeldi. Hopma gittiği içi• 
burada tekrar ede~flm. Atatilrk'IJ sn
me.t daimi bir ibadettir. Buaun berke• 
tarafından kabul edilıMsiai .isterim. 
Bu ibadeti her zaman yapalım. 

ismet laiiaS. 6yle bir pbsiyettir lci. 
zekbiyle, irlaaiyle, yaptıklarım bir ta
n/• bıralcacalı olak IJile milyonlarca 
eser kendilerinin büyülrlliü hakkında 

başltbqına bir fikir vermeie kafidir 

u L \J S 

DIŞ HAB ERLER 
B. Musolini kesin 
karanın bildirdi 

(Bqı 1. inci sayı/ada) 

Bugün bile esir tecimi yapan habeş· 

lerin barbarca yaşayıflanna aid bir lan· 
dık dolusu ldtab göndereceğim. 

Bu vesikalar. incelendikten sonra 
uluslar sosyetesinin Habeşistan'la ltal
ya 'yı eşit tutan bir muamele yapamıya. 
c:ağmı iddia edebilirim. 

İtalya, lokarno ve Stresa paktlarının 
sının içinde elbirliği yapmak hususun -
daki arzusunu isbat etmiştir.,, 

Paris. 26 (A.A.) - Bugünkü gaze 
telerin hiç birisinde, İtalya işlerine da· 
ir hiçbir düşünce yok gibidir. Bununla 
beraber, bu işlerin önemi azalmış gö • 
rünmemektedir .Gazetelerin çoğu, özel 
aytarlannın hazır bulunduğu İtalyan 

manevralarına, birçok sütunlannı ayır· 
mı§lardır. 

İtalya meselelerine dair düşünce yi:i
rüten ancak sosyalistlerdir. Lider Leon 
Blum. Popüler gazetesinde, ltalya'ya 
yargıçlığın zorla kabul ettirilmesini is • 
temekte devam etmektedir. 

Leon Blum. diyor ki~ 
"- Arsıulusal kamoy yarğıçhğm 

kabulünü veya reddini. bir kabul ya • 
hud karşı, ve yargıç kararını saldmnak 
veya saldırmamazhğın sarsılmaz bir mi
yarı gibi görecek bir eğitim derecesine 
yükselmistir. Yargıç önergesini reddeıie · 
cek olan devlet gizli kötli düşünceleri•ıı 
açığa vurmuş olur . 

İngiltere, yargıç önergesinde bulu • 
nabi1ir. Bunu yapsın. Fransa ve Rusya 
keza bu önergeyi yapabilirler, yapa~lar. 
Bu hakkı şahsan taşıyan bir adam var
dır. Bu adam, uluslar ı.:06ytteıinin bu· 
günkU başkanı !)]an Litvin.of'tur. 

Briand. dünya barışı için bundan da 
ha az tehlikeli olmıyan durumlarda bu 
hakkı nasıl kullanıyorsa, Litvinof da 
şimdi ISyle kullanmalıdır. 

ltçi grupıı 'bafkam 
Londra, 26 (A.A.) - Avam .kama

ran işçiler partisi grupu ba§kant bin · 
bap Thalee, Paris'e giderek B. Leon 
Blum ile habeş buhranı baklanda görüş· 
mUtierctir. 

Binbap, Leon Blum ile görUşülerinl 
karpla9tırdıklarını ve durumu toplu o 
larak aytrştıklannr söylemiştir · 

Ledi Saymenin lıasul.adıiı 
belgeler 

Paris, 26 (A.A.) _ B. Musolini, 
Deyli Meyl gazetesine verdiği bir di · 
yevde, Cenevre'ye, Habeşistan baklanda 
beılediği duyguların esaslı sebeblerden 
ileri geldiğini lsbat eden bir sandık no
lusu belge göndereceğini söylemiştir 

Maten gazetesi, bunu izah ederek 
diyoı:: ki: 

" İtalya delegelerinin Cenevre'ye gö
türecekleri kitablar ve belgeler arasm -
da, köleliğe karşı senelerce savaşmış 
olan, İngiltere eski dış bakanının karısı 
Ledi ~ymen tarafından toplanan ve 
Habeşıstan'da hala kanunsuz muamele 
ler yapıldığını isbat eden bütün belgeler 
bulunmaktadır . .. 

DAGINIK H \HERLER. 

Komiinistler lıspiR rn;mmıtı 
çarpıldı 

Darmstadt, 26 (A.A.) _ Komüni~t

gençli.kleri kurmak istiyen 18 kişi üç 
buçuk aeneden altı aya kadar hapse 
mahkum edilmişlerdir 

Polonya ordusunda manevra 
Varşova, 26 (A.A.) _ Manevrala· 

ra gitmekte olan biz piıyade tümeni ile 

diğer müfrezeler ve deniz kıta.lan bü
yük bir ayındaJt sonra ordu enspektörll 
general Bruhardt Bukackinin önUnde 
bir geçid resmi yapmı,lardır. 

Şu dakikada arkasında ~ttlli 1-ıuauam 
bir tarih vardır. Ba gibi yeti~n mua:z 
zam evlatlarla iftihar et,,,.Jiyiz. Her 

yerde g6rdilğüm sevgiyı ve dl!şitncele
rinizi AtatiJrk'e ve l!ltnet lnlJnlJne say
/emeğe çalışacagım. Gene yakın bfr ?.a· 
manda sevgili Ege mıntakasına •re ~ize 
kavuşmak temennisiyle ı;ize veda edi
vl)rurn.,, 

İstanbul • Londra 
yolu 

Kongre 10 eylulde 
toplanıyor 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Londra ile 
İstanbul arasın-da, kıtalar arası bir yol 
yapılması için toplanacak olan arsıulu· 
sal kongre, bu yolun geçe«ği toprakla
ra sahib ulusların da katılmasiyle 10 
ey!Cılde açdacaktrr. 

İngiliz, fransız, yugoslav, bulgar, 
türk ve belçika eksperleri, yolun yapıl· 
ması.na dair olan mesel-eleri görüşecek
lerdir. 

Arsıulusal turizm birligi, arsıulusal 
yol cemiyeti kızılhafilar arsıulusal ku
rumu delegeleriyle, uluslar sosyetesi 
seyrüseier komitesi delegeleri, 14.9 ta
rihinde bitecek olan kongre çahş..'llala· 

rrna katılacaklardır 

Yl GOSLA VY A 'DA: 

B. ""ta)·rulinoviç'i ıenkid 

Belgrad, 26 (A.A.) - Kraguyevaç'
ta birl~ik ayrışık partiler tarafmdan 
yapılan bir mitingde. 50.000 ki~i top
lanmıştır. Eski harb demokrat partisi 
başkanı Davidoviç. Stoyadinoviç kabi
n.esini tenkit etmiş, Sırplarla Hırvat· 

lar arasmda bir anlaşma yapmak kabil 
oldugunu söyleyerek demi--tir ki: 

"Zagrebde olduğu gibi Belgra.d'da 
da herkes bu memleketin mutluluğunu 
istiyor ... 

Davidoviç, söylevinin dış sıyasa 
hakkındaki kısmında, Fransa, küçük 
anlaşma, Balkan anlaşmsr ile tlbirliği 
yapmak ve Bulgaristanla bir yakınlaşma 
vücude getirmekten yana sözler söyle· 
miş ve Sovyet Cumuriyetinin tanınma
SJnr da ileri siirmüştür. 

Fransı~ - yugoslav do•tluiu 
Paris, 26 (A.A.) - Yugoslavya bit-

bakanı B. Stoyadinoviç, Pöti Parisiyen 
razetesine verdiği bir diyevde, <k-miş

tir ki: 

· "Fransa ile olan sıyasamız, sarsıl
maz. Fransa ile Yugoslavya arasında 
ancak doetluk ve birlik vardır. Ve bu 
dostlukla birlik, yalnız geçmi,telriler 
dereceainde değil, hatta imkan ohtrsa, 
ondan daha sıkıdır.,, 

JAPO VA'DA: 

IJenia görii.fnıelerinde japon wzi 
Tokyo, 26 (A.A.) - Deniz bakan

lığı~dan bildirildiğine göre Japonya 
22 aguııtosta İngiliz hükümetine bir no
ta vererek gelecek deniz konferansı 
hakkınaki görüşünü anlatmıştır. 

Japonya filolar arasında nisbet sis
temin~ tutacak olan konupalara daya· 
rıan bır konferansı faydasız görür. An
cak Japonya tutar tonilatolar üzerinde 
beraberlik sası üzerinde her türlü si-
lahsızlanmay .. 

ı goruşmeye hazırdır. Ja· 
ponya bütün tonilatolarda buclama ya· 
pılmadıkça gemilerin keyfiyet ıtiharile 
buclanmasrnı reddeder. 

Hurb tledikodul.arı içinde barı~ 
Tokyo. 26 (A A ) De . bak 1 · · - nız an J· 

gı ileri gelenlerinden biri Havas A
Janı;ına şunları söyle . t" 

mış ır: 

Biz ilk önce salım gemilerinın .. rnıf 
ıtibarile ve keyfiyetcc buclanmasınr ve 
ondan sonra savga genı"l . • 1 ı ennın yanız 

mecmu bir tonı"lat o saptanınak sure· 
tile keyfr•-tçe de~ ·1 le • . '.~ gı emıyetçe buclan 
masını ıstıyoruz. Bizim arzumuz ka· 
rarlaştırılacak .en yu·· k•"'k t • ..... ıneanu onı· 

latoda İngiltere ve Amerika i~ bera-
berlik elde etmektir. Btitün devletler 
için aynı mec~u tonilato preniİpir.:ie 
ısrar ediyoruz. 

Diyevinin sonunda delllittir ki. 
Bana kalına bir deniz konferansı

nın toplanması Habeş • İtalyan mese
Jeeine bağlıdır. Bir taraftan harbden 
bahaedilirken öteden silihau:lanmayı 
görUşmek biraz gilçtiir. 

BELÇiKA 'DA: 

Katoliklerin 1oplantıK1 
Brüksel. 26 ( A.A.) - Genç katolik

ler yıllık kongresinde, 100.000 genç bu· 
Junmuştur. 

Amerika Sovyetleri 
• protesto etti 

V~ington, 26 4A.A.) - Dıt bakan
lığı, arsıuluul komünist kongresi sı· 

rasmdaki bazı kıvanları ve o kongrede 
bazı d-elegeler tarafından, komünist 
örgütlerinin gütmeleri gerektiği ileri 
rilrülen programı protesto etmek üzer-e. 
Sovyet Cumuriyetine bir nota venniş

tir V~ington, bu haııeketin, diplo-
matık ilgilerin kurulma&! c::-11Srııd9 

Sovyet Cumuriyeti tarafından alman 
yükenJeri bozmak demek olduğu kanaa
tini beslemekte ve iki ülke arasındaki 

nom.a.l ve dostça ilgilerin devamının, 

Mr iki hükumetçe. birbirlerinin iç iş· 
lerin.e karışmamak yolundaki yükenle
rini yerine getirmekle kabil olduğunu 

göz önilM koymaktadır. 

••• 
Ncvyork, 26 (A.A.)) - Vaş.ington 

gazeteleri aytarlan, Moskova'ıya gö~-. 

~rilcn Amerik~ notasının bir protes· 
toda.n daha önemli bir mahiyıeti oldu· 
ğunu bildirmektedirler. 

Silah saıqının durdurulmaa 

Londra, 26 (A.A.) - Amerika sena
sı üyelerinden B. Pa,Pe Londra göre. 
tinin hiç bir resmiğ mahiyeti olmadığı· 

nı ve dolayısile kendi adına söz söyle· 
diğini kaydetmiştir 

B. .Pape Amerika parlamentoaunun 
kabul ettiği silah ambargosunun fayda
lı olduğunu ancak harblerin önüne geç
mek için Amerika hükfimetinin diğer 

devletlerle beraber çalışmakta daha ile· 
ri gitmesi lazım geldiğini aöylemittir. 

A VUSTURYA'DA ı 

Bir otokar /uu;aaı 

Viyana. 26 (A.A.) - Viyana ı&ne
yinde bir tren, ıeçid yerinde bir oto
kara s-pauf ve eamittir. 6 ölü, 24 ,. .. 
ralı nrdır. 

Komda kaç kifi öldü 1 
Viyana, 26 (A.A.) - Otokar kuau 

kuı:ıbanlanndan 18 kişinin dunımu atJl'tt 
dır. Bunlardan birkaçmııı hayatından 
umud kesilmiştir. 

Ölenlerin yedi kiti oldufu anlatıl
mıttır. 

Otokar 50 metr~ öteye alrüklenmİf
tir. İmdad geldiği .zaman toprakla ör .. 
tülmüş bulunuyordu. Çarpan trenin 

yolcuları, yaralılara yardım etmekle 
uğraııyor. 

Otokarda bulunanlar, Viyana or· 
maoı tepesinde yapılan dolffus kilise· 
sine gitmekte idiler. Kiliseyi yapan 
mimarın karısı da bu kaza ıonunda öl
m~tilr 

ALMANYA'DA: 

Alman parasının .ağlamlıfı 

Leipzig, 26 (AA) - Almanya fi .. 
nans bakanı, serginin açıhşı dolayısile 
verdiği söylevde, "Paramızın değerini 
düşürmeği reddediyoruz ve ciddiğ eko
nomiler yapmağı tercih ediyoruz .. ., de· 
miştir. 

General İizını 
Dirik diyor ki: 
(Batı 1 inci sayı/ada) 

:as 

rınde alınterı dökerek çalı§tığım v-e 
her karış toprağını ayn ayn tanıdığım 
ve sevdiğim İzmir'den ayrılıştan duy • 
duğum hüınil, daha büyük bir iSdeve 
geçmenin nrdiii sevinç brphyor. Acı, 
tatlı birçok batıralannı yapdığım İzmir 
ıli ve orada kazandığım ae\rgi n g6rg0. 
nün değerini hiç unutmıyacağım. 

Yeni çahpc:ağım bölge hakkında pm. 
diden bir ter IÖyleyemem. Fabt Ata
tiirk'ün yaratıcı ve kurucu devriminc1ea 
aldığım bula eski ödevimde ne kadar 
<Szen ve dölenle ~ahıtıyaam yeni itimde 
de aynı iI>an,ş ve feracatıe çalıpcap 
tabiidir. ,, 

General Kazım P..irilE.la~bul'da bir 
müddet lcalarak teflerin emıderini al 
dılrlaıı, tarım ve endüstri kurumlannda 
Ye1ilköy tohum istasyonunda ineelem• 
ter yaptıktlln t1onra Edime' 'decekti 



Gii11tlt.•liJ.· 

PiRi Ç İSLJ.,RJ 
(Ba.~1 1. inci sayıfada) 

Marmara çevresinde, Akdeniz 
kıyılarmda, Ortaanadolunun bir 
çok sulak yerlerinde, mesela An -
kara yakınlarında pirinç ekimi -
nin böyle her ilgiliyi ~evind1ren 
hir ilerleyİ§i vardır. 

Ancak pirinç ekimi devlt~tçe 
Te uluıça daha iyi bir düezne kon~ 
mak zorundadır ve bu zorluk e -
kim alam genişledikçe daha art -
ma.ktadır. Bu düzen §İmdiden a -
lınmazsa, ileride bir çok güçlük -
]er doğacaktır. Bi:r. bunla.-ı kısaca 
uyacağız: 

Yakında Kaınutayda konutula
cak olan toprak kanunu, pirinç 
eken köylüyü kendi toprağında, 
daha çok kazançla çahştıracaktu. 
Ancak ıu iti de toprakla birlikte 
çöziilmek tartiy1e. Susuz pirinç 
ekimi olamaz. Suyun tiındiki da
talıt tekillerinden bir örnek dinle
dim: Biraz varhklı olan hiriıi kal
kıyor, bir ıuyun akıtını •z bir ,ey 
harcayarak, yeni bir kanalla de -
fittiriyor ve bunu tapuya bağlı • 
yor. Artık bu kanalın altında ka • 
lan pirinç tarlaları ıuyu buradan 
almak zorundadır. Şimdi bu a • 
dam bir defa için harcadığını, 
her yıl hiç hir emek karşılığı ol • 
mıyar~k kanal altındaki toprak 
aahiplerlnden almaktadır. Su, 
bir kamu aıığrdır. Bunu da toprak 
gibi yalnız çalı,a.nlara, yurdun 
ekonomisine almteriyle yararlı 
olanlara vermeliyiz. 

Pirinç ekiminde aağlıjı koru • 
mak en önemli bir konudur. Su • 
ların uzun zaman tarlalarda kal • 
muı, ve ufak balomıızlıklarla ba· 
taklıklar yapması, o çevrede ö -
lüm getirici bir sıtma yapar. Ar· 
tık pirinç ekim yerlerine yakın 
yaşayanların hayatı tehlikededir. 
Devlet 11kı kanunlariyle, bunu 
mürakabe eder. Toprak kanuniy
le küçük çiftçiyi koruduğumuz 
gün bu mürakabe de en ufak köy
lüyü ,a,madan düzgün çalışma • 
cak bir tekilde düzeltilmelidir. 
Bugünkü mürakabenin iyi yeritil· 
mesi üzerinde de ayrı bir dikkat 
gerekmektedir. 

Pirinç ekiminin ekonomik ku
rallara uyacak yönleri de var. Bi
ze anlatıldığına göre, pirincin 
kabuğunu ayıran çeltik fabrika • 
larmın ıay11r ihtiyacın üstünde • 
dir. Bunlar artık tam randı • 
manlariyle çalııamıyorlar. Her 
yılın ürünüJ bir çok fab
rikalar arasında paylaııbyor. lı · 
lenen mikdar bir fabrikanın bü -
tün yıl harcadıklarını karşılamı· 
yor. Gerçi pirinç ekimi her yıl biraz 
daha genişliyor, ancak bu genişlik 
de ayrı bir zorluk hazırlıyor; 
pirinç İçpazann yoğaltacağmdan 
çok yetiıince köylünün emeğini 
koruma:.ı bir değere dü,ecektir. 
Her yıl düşen fiat da bu tehlike
nin yaklaıtığmı gösterir. Buğday 
gibi pirincin de korunmaıı gerek· 
tiği günler gelecektir. 

Bunu karıdayacak bazı ted -
birler hatıra gelir: Yurdda pirin
cin daha genit yoğaltımıw ıağ • 
lıyacak sanayie önem vermek. E • 
kilen pirinçlerin cinslerini ıılah 
etmek ve iklimimize göre çeıitli 
cinsler yaratmak. Bunlarla içerde 
yoğaltımı artırabileceğimiz gibi 
etireceği dövizlerin batka fay -

dala.rmı hesablıyarak dı anya da 
~ata'1ilt!eeği:ı ıamrız. 

Pirinç. ekiminde lilrk yoğalt • 
nıanmm da konınnıası dütünüle A 

c~ktir. Su, toprak Te be'lki fabri
ka itlerinde hiç bir emek verme
den, pirincin devletçe korunan U· 

luıınl fiatma yaslanarak yoğalt • 
mau zararına ya~ayanlar a:r.altrla
caktır. 

Hulasa; her yönden ölçülü Te 
toplu yeni bir düzen verilmekle 
pirinç ulusal ekonomimizde daha 
değerli bir yer alacaktır. . 

Kamal ONAL 

18U GECE NÖBETCt ECZA EV! 
'KOYlCN PAZARINDA 

HALK 
tezıı evid.fr 

H 
Türk - Yunan tecim 

anlaşması 
15 agusto:)ta süresi bitmiş olan 

türk - yunan teciın anlaşmasının 
15 eylüle kadar bir ay uzattlrlığI 
diin gümrükle.re bildirilmistir. 

Kayseri fabrikasınln 
açılması 

Kaysen dokuma fabı;kasının 
açılma töreni 12 eylülde Ekonomi 
Bakam B. Celal Bayar tarafından 
yapılacaktır. 

Lahey adalet divanına 
namzedimiz 

Bazı İstanbul gazeteleri Bay 
Mahmud Esad Bozkurtun Lahey 
arsıulusal adalet divanına hükü· 
metimiz tarafından namzed gös
terileceğini yazmaktadırlar. Bu
rada yetkili kimseler üniversite 
rektörü B. Cemil Bilgeden başka 
hiç bir kimsenin namzed gösteril· 
mediğini ve bu hususta bilgi sahi. 
bi olmadıklarım söylemislerdir. 

Tüze baş ispekterliği 
Açık bulunan tüze baş ispek. 

terliği ayrımı karşılık tutulmak ü
zere ikinci sınıf tüze ispekterliği
ne Malatya ihtisas genel savama
m B. Hasan Tahsin atanmıştır. 

Asliye hakyeri ba~kanlığı 
Açık bulunan İstanbul asliye 

hakyeri başkanlığına yargutay 
raportörlerinden Necip Nadir a 
tanmı::;tır. 

Tarikatçilerin duruşması 
Nevşehirden Divrimli İsmail 

ile 29 arkadaşının ilk duruşmaları 
dün ağır cezada yapılmıştır. 

Şeyh Ahmet, lsmail, Şerif 
kadın hapiste olarak ve diğer ar
kadaşlarının bırakılarak; duru§ma
nm 12 eylüle, şahit dinlemek için 
bırakılmasına karar verilmistir. 

Üç genç orman 
uzmanımız 

Alınanyada ormancılık ögre
nen BB. Fikret, Adnan ve Rıdvan 
doktoralarını vererek memleketi
mize dönmüşlerdir. Bunlardan B. 
Rıdvan amenajman baş mühendis 
yardımcılığına atanmıştır. Diğer
lerine de bugünlerde is verilecek. 
tir. 

B. Bayyo'nun gezisi 
Tarım Bakanlığının vrupa-

dan getirttiği pamukçuluk uzma. 
ru B. Bayyo yanında bakanlık pa
muk masası şefi B. Seyfi olduğu 
halde SakaryaJ Adana ve Nazilli 
pamuk bölgelerini yerinde incele· 
mek ve pamuk istasyonları direk
törleriyle değette bulunmak üzere 
bu dolaya gitmiştir. 

KURU 
tadır: 

da, B. Asım U!f 
şunları ya?m&k· 

"Büyük harpten sonra mütareke adı 
ile suikastlcııin en alçağına uğrayan 

türk ulusunun naul kurtulduğwıu ve 
nasıl kurtarıldığını anlamak istiyenler 
26 ağustos 1922 tarihinde Kocatepedcn 
verilen taarr\1&' emrinin nasıl hazrrhı.ıı. 

mııı ve nasıl tatbik edilmi~ olduğunu a• 
raştırmabdır . ., 

. l te, B. Abidin Da
Cumhunye ver §Unları yazı. 
yor: 

"Bulgarlar ,bulgar gazetelerinin ye. 
rine, kendi paralariyle kendi müftileri 
Ahmedofa çıkarttıkları ga::rete vasıta· 

siyle bize hücQm etmenin yolunu tut. 
muşlardır. Şimdi, göreceksiniz, bulgar
lar, iki yüzlü sıyasalarına devam ede. 
cekler, Bize, "Ne yapalım, sizin soyu• 
nuzdan olanlar. Bulgaristan türkteri 

ULUS 

BERLER 
ISTANBUL TELEFONLAR/ : 

Tarım genel direk
törünün gezisi 

İstanbul, 26- Tanın genel cti-
1 t:-ktörü Ankaradan yarımda uz
manl<:ırclan mürekkep bir kurulla 
hemen doğu illerinde bir etüd ge
zisine çıkacaktıı. 

Esnaf Bankası toplantısı 
htanbul, 26 - Esnaf banka::.ı 

genel kurulu yarın tekrar topla
narak tasfiye taleplerini gözden 
geçirecektir. 

İstanbul' da ekmek narhı 
İstanbul, 26 - Bugün topla

nan narh komisyonu ekınek fia
tını on para daha indirdi. 

Talebe birliğinin turnesi 
İstanbul, 26 - Talebe birligi 

Anadolu turnesini hazırladı. Gezi. 
ye 11 eylülde baslamlacak ve 150 
kişi iştirak edecektir. 

B. İlhami Nafh. 
Rusyadan döndü 

.C.:konomi Bakam B. Celal Ba
yarla birlikte Rusyaya giden Ba
kanlık endüstri genel direktörü B. 
İlhami Nafiz dün Ankaraya gel
miştir. 

Pamuk çiftliklerinde 
çırçır evleri 

Nazilli ve Eskişehiı pamuk Ü· 
retme çiftliklerinde yeni kurula
C<I~{ olan çırçır evlerinin planları 
hazırlanmış ve hemen yapıya baş. 
!anması için Tarım bakanlığı ta
rafından cif tlik dİTektödiiklerine 
emirler v~rilınistir. 

Üç limanın i&len 
incelendi 

Bakanlığın emriyle Zonguldak, 
İnebolu ve Samsunun liman isle
rini inceleyen limanlar seksiyonu 
direktörii B. Kemalettin Apak 
şehrimize döm?iiş ve .ha.zırladığı 
raporu bakanlıga vermıstır. 

İç Bakanlık işyarlar1 ara
sında yeni atanmalar 
İstanbul urayı asba~kanlıgma 

iç bakanlık öze.ı biiro direktörü B. 
Ekrem, güvenhk genel direktörlii. 
ğü yedinci ~ube dir.ektörlüğüne 
türe fakiiltesınde11 dıplomalı B. 
Arif Kocaeli güvenlik direktörlü
ğün; Kastamonu güvenlik direk. 
t'örü B. Şerif Nimet ve İstanbul 
güvenlik dh ektörlüğü ikinci şube 
direktörlüğüne Akç~dağ ilçebayı B. 
Necati11iı1 atanmalan cumıır bas.
kanının onayından gecmiştir. 

yazıyorlar. Biz ya~mıyoruz. Onları na. 
aıl menedeliın.,, dıyecekler, sonra Ah
medofa dönecekler ve ona biraz daha 
para vc:rlp • Y~, ~ürkiye. aleyhinde, 
Türkiye cumurıyeti aleyhınde ağzına 
geleni yaz., diyeceklerdir. 

Halbuki Bulgaristanda ruatlıuat hür. 
riyeti yoktur. HUkU.met, bütün gazete
leri sansör eder, istediğini yazdırır, iıte. 
diğini >•azdırma.s. Onun için medeniye~ 
tın yazdıklarını da bulgarlar kendileri 
yazdırmaktadırlar. 

Bizim merakımızı mucib nokta, hll· 
kümetimizin ne vakte kadar, "Medeni. 
yetin neşriyatınr., müsamaha ile karşı. 
lamakta devam edeceğidir. Bulgaristanın 
adeta arap harfleriyle türkçe naşiri ef· 
karı otan bu gazetenin aleyhimizdeki 
hücllmlarmı protesto etmek ve bu pa. 
çavrayr susturmak dış işleri bakanhğı. 
mı:ı: için artık önemli bi.r vazife olmuş· 
tur ... 

Ekonomi Bakanı 
İstanbul'da 

lstanbul, 26 (A.A.) - Ekono
mi Bakam B. Celal Bayar, bu ak
şam saat 19 da Sakarya vapuruyla 
şehrimize gelmiş ve rıhtnnda il. 
bay yardımcısı, saylavlar, Ekono
mi hakanlığı ileri gelenleri ve ta
lebe birliği iiyeleri tarafmdan kar
şı laıımıstu. 

Dost Afganistan için 
asılsız bir haber 

Ankara. 26 (A.A.) -
Amanullah Han'ın rus ve ef. 

gaıı sınırında olduğu ve taraftan 
fakir Lena tarafından bazı oymak
ların tahrik edildiği hakkındaki 
haberler ef gan büyük elçiliği tara
fıııdan tekzib edilmekte ve Ef ga· 
nistanm her tarafında güvenlik 
ve sükunetin tamamen yerinde ol. 
dnğu hiJd;rilmcktedir 

İstanbul öğretmenleri 
bugün geliyorlar 

Anadolu içinde bir geziye çrn:an 
İstanbul öğretmenleri bugün Sam. 
sun treniyle 17.40 da şehrimize 
geleceklerdir. Öğretmenler yansı 
kadın olmak üzere 60 kişidirler. 
İlk olarak İzmirc gitmişler ve 
Konya, Aclana, Kayseri ve Sam
sunu dolasrmslardır. Persembe 
aksamı 1stanbt;la dönccekle~·dir. 

Ankara ilk okul öğretmenleri 
ertikdeşlerini durakta karşıhya
caklar ve konuklayacaklardır. Bu
nun icin bir gmp dündeııberi ça· 
lı maya ba::;hvarak arkadaslarmm 
yatacakları ve yemek yiyecekleri 
yerleri haıırlamıslardır. 1stanbul. 
lu öğretmenlere Ankaranın görü
lebilecek yerlerini de gt::.zdirecek
ler ve çan~amha akşamı Orman 
dftliği bira parkında hir yemek 
verec-ek lerdir 

Kıdem zanunı görenler 
Kiiltür bakanlığı. orta öğretim 

ögı etmenlerinden bu yıl "kıdem 
zammı,, görenlerin fü;telerini neş
retıni~tir. 

Bilecik kültür direktörü 
İlk öğretım bölüm direktorlü. 

ğünde çalışmakta olan B. Hicrinin 
bos olan Bilecik direktörlüğüne a
tanması Cumnr haskan lığınca o
navlanmıstır. 

Kültür kurulu üyeliği 
Gazi terbiye enstitiisü kimya 

ogretmenlerinden Avnürrefikin 
bos bulunan Kültür kurulu üye1i
ğine iisteni1me ile atanması cnmur 
baskanhğmca ona,·Iannııstır. 

Teki tler Bakanı İstan
bul' da kalıyor 

Tekitler bakam B. Ali Rana 
Tarhaımı tekit işlerile uğraşmak 
için 15 eylüle kadar İstanbulda ka. 
lacağı &öyleıımd•1 edir. 

ZAMAN 
yor ki: 

aa, ~aman ımzalı 
yazıda da denlli-

"İtalya, ço ehenuniyet verdiği ha.
beş it:;ine glrişcmezse, ister istemez: or
taya bfr Avrupa meselesi hem de bil· 

yük bir Avrupa meselesi çıkaracaktır. 
Çtinkil bunu çıkarmamaya adeta imkan 
yoktur. Böyle yatağından taşan bir sc. 
lin ,taıbiiğ mecrası önüne birdenbire scd 

çekilecek olursa, o setin istikametini çe. 

virerek önüne gelen her şeyi çiğneme

sine hiç bir kuvvet mani olamaz. Ondan 
dolayıdır ki ,biz de son günlerde i)e.. 

rin aldığı tekle bakarak, vaziyeti artık 

kendi hesabımıza da tehlikeli görmeğe 

başlndık. M. Mac Donald geçenlerde 
dediği gibi, umumi harptenbetl, Avru. 

pa hakikaten bu kadar tebliık{:;H tbir va· 
zlyetc düı;memişti 

11 raıı ~aya giı·.-.c·<'k 

ınallarıınız 
6 agusto:s 1935 de akdedilmis 

olan türk - fransı7. vivendinin 52 
ine maddesinde özel takasa imkan 
bırakılmıştı. Bu imkana göre Eko· 
nomi bakanlığınca hazırlanan 
fransız özel takas izahnamesi dün 
gümrükler ve tekitler bakanlığı. 
na bildirilmiş ve bakanlıkca da 
giimriiklere telgrafla genelge ı.,ııön 
aerilmiştir. 

Bu genelg-ede ozel takasa gın.n 
türk "menseli,, mallar Fransada 
kcıntenjana 'tabi tutulmadıgmdan 
Fransaya serbestçe girecektir. Ü~ 
zeJ takasa giren franstı "men~,.li,. 
mallar; 

A - Genel girit rejimimi:.ı:cle 
giriti serbest bırakılmış mallar
dan, hiç bir kayda bağlı kalmak
sızın 

B - Geıu~l girit kontenjana 
bağlı tutulan mallardansa ona gö~ 
re girti yapılacaktır. Şimdi yapı· 
lan tecim anlaşmalarında özel ta
kasa giren mallar memlekete ser
bestçe girit edilmekte idi. 

Fransa ile yapılan Mondüs vi
vendinde özel takas mallarına 
serbestlik verilmemiş ve konten.. 
jan sınırları içinde bırakılmıştı.. 
Bundan dolayı Fransa ile özel ta
kas yapmak istiyenlere aşağıda ya· 
zıh o1duğ·u şekilde kolaylık gös
terilmesi uygun görülmüştür. 

Fransa ile özel takas yapacak 
Türkiye kontenjanına bağlı Iran
sız "menşeli,, mal girit etmek iıt. 
tiyenler. 

1 - Fransa'ya türk ''men
şeli,, mal çıkatmda bulunur· 
lar. Bu çıkatm yapılmış oL 
duğuna dair gösterecekleri vesi
kalar üzerine getirtecekleri mal
ların gümrüklere gelmesini bek· 
leıneksizin eldeki kontenjanın bu~ 
lunmasma göre sıraya girerler. 
Buna karşın getirecekleri malı ö.. 
zet takas için saptanan süre için
de memlekete getireceklerine da· 
ir bir teahhtltname verrneğe mec· 
bur tutulurlar. Bu suretle spekü
latif mahiyetindeki tehlikelerin 
de öniine geçilmiş olur. 

2 - Kliring anlasmasının l 5 
inci maddesine göre menşe şeha.. 
detnamelerinin ikinci nüshaları 

giı it yapan memleketin gi.tmrük
lerince onaylanarak ayni memle
ketin kliring müessesesine gön 
derilecektir. 

Buna göre Fransaya girecek 
malların menşe şehadetnameleri
nin ikinci nüshası girit yapılan 
memleket gümrüklerince onaylan. 
dıl-tan ~oııra ayni memleket kti-
ring müessesesine gıönderilecek 

tiı. Bu itibarla Fransadan getirti
lecek malların yanında gelecek o
lan menşe sehadetnamcleriniıı i~ 

kinci nüshalannın gümrüklerce 
onaylanarak Cumuı-iyet merkez 
bankasına gönderilmesi lazımdır. 

Gaz kursunu bitirenler 
Gaz kursunda dün öğretim bit· 

ti. Bugün bitirenlere vesika 
verilecektir. Bundan sonra kursta 
fabrikatörlerle şimendiferler iş. 
yartan ders göreceklerdir. Daha 
sonra da belediye işyadamıa dcra 
verileceği söylenmektedjr. 

ANKARA RADYO g 
19.30 - Çocuk saati 
19.40 - Musiki: 

Glazounov: Melodic Arab 

.. : Serenade Eapagnc 
Edip Sezen: Violonaeı 
Ulvi Ceın:ll: Piyano 

20. - Maliye vekaleti saatı 
"C).1 O - Musiki : 

Haydn: Trio 
N ccdet Remz.i : Kenııın 
Ulvi Cemal: P1yaı1c 
Edip Se en: v · 

\vmp d 
"0.30 D "'!l"I :.. 
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YUNAN İST ANDA. 

§Proia gazetesi, Pari teki üç ~ 
r konferansının sonuçsuz bitme

ainden sonraki genel durumu in · 
celiyerek diyor ki: ''H rb -
eonu Avruaasının bünyesine ba
kınca, hiç bir ulusun, bMıfı 
İçlem olarak istemesiyle, bü-
yük anlaşmazlığa sürüklen -
mekten kendini kurtaramıya -
cağını kabul etmek lazım gelir. 
Yunanistan ise, coğrafya bakımın
dan, Akdenizin öyle bir yerinde -
dir ki - barış bozulacak olursa -
hadi elerin çoğu - herhalde -
oralarda geçecektir. Bundan do -
layı, yunan ulusunun, bugün her 
zamankinden çok sakin, birleşmiş 
ve herhangi bir sürprize karşıko
yacak surette hazırlanmış bulun -
ma ı gerektir.,, 

§ Cenevre'den Yunaniıtana ge
\en haberlere göre Amavtulukta-

i yunan azlığı okulları me elesi, 
ulu lar t.osyetesinin önümüzdeki 
toplantısının gündemine konul -
muştur. Hatırlardadır ki uluslar 
sosyetesi bu iş hakkındaki son ka
rannı, arnavud delegelerinin, La
hey tüze divanının dü.üncesine 
göre bir kotarım ekli bulmağa ça
lı ılacağı hakkındaki sözlerine gü
venerek, sonraya bırakmıştı. An
cak, arnavudluk hükümeti, yunan 
okullarının açılması hakkındaki 
vadini şimdiye kadar yerine getir
memiştir. 

§Yunan dış bakanlığına gelen 
haberlere göre alman hükümeti 
Almanyaya çok mikdarda yunan 
üzümleri ıatılması için izin ver -
ıni§tİr. Bu izin 1 O birinci teşrin ta
rihinde bitecektir. 

ROMANYADA. 

§ Adverul ga2etesi, liberal 
parti başkanı Bay C. Bratyano ile 
hükümet arasındaki anla mazlık -
tan bahsederek Köstencede bu iş
ler üzerine başbakan T ataresko 
ile görüşmeler yaptığını ve başba
kanın parti başkanına "bir çok 
güçlüklere kar§m gene hükümet 
wravım taşımakta devam edece -
ğini, ancak hükümetle parti ara -
aında açıklık bulunmadığının bir 
diyevle halka anlatılmasını iste -
diğini bildirmi~ olduğunu,, söyle
mektedir. Köstence görüşmelerin
de bulunmuş olanlar, Bay Bratya
no ile Bay Tataresko'nun prensip 
bakımından, anlaşmıt olduklan · 
nı, a.ncak Bay Bratyano'nun üç 
noktada ısrar edilmemesini iste -
diğini söylemitlerdir. Bu üç nok -
la ise 1° - örfi idarenin uzatıl -
maaı. 2 - Parti il~ hiç bir ilişik -
leri olmayan namzedler arasından 
ulusal bankaya direktör atanması. 
3 - Anasal kanunun değiştiril -
mesidir. 

Yetkili çevenler, prensip ba -
lnmından bir anla ma yapılmış ol
duğuna göre hükümetle parti ara
sındaki genel anlaşmanın da ge -
cikmiyeceği düşüncesindedirler. 

JRAK'TA: 

Irak kadınlarından ve kız -
larından bir u.)gıt hükümete ba,
"11rarak, erkekler gibi kendileri · 
nin de kara ve hava ordularında 
hizmet görmeye hazı:r olduklarını 
hildirmişlerdir. Irak kadınları 
ilni~ersiteye alınmalarını da hü • 
lrlimetten istemektedirler. 

§ Bağdad'ta büyük bir radyo 
t.taıyonu kurulmak için çalışıl . 
maktadır. Kurulacak istasyonun 
teşrin aylarında açılma ı bekle -
nilmektedir. iç Bakanlığı büyük 
rney:danlara, uray salonlarına kon
mak üzere şimdiden 40 radyo ıs-

arlamıştır. 

§ Irak ordular için fngiltere 
ve ısmarlanan 24 uçağa 12 uça'k 
dl'!ha ilave edilmesi icin 1n iltPr.,. 
1"e başvuru} r· ~ur. 

ULUS 
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Ajans telgrafları her gün ita/yanın doğu Alrikasına ;)eniden a ker gönderdiğini bil

diriyorlar. Habeşiıtanın süel kuvvetleri hakkında okurlarımıza §İmdiye kadar bir kaç de
la bügi vermİ§t~k. ltalyonın süel durumunu bilmenin Je, bugünkü artlar içinde ilgen 
olacağını düıündüğümüzden Temps gazetesinin bir zctmandanberi yabancı devletlerin 
orduları hakkında neırelmeğe hatladığı bir betke serisinden Q§ağıdaki yazıyı alarak 
okurlarımıza aunuyoru.z: 

İtalyanın bugünkü nüfu u 45 mil -

IYotı kişiye yakındıı. Onun için. her 
yıl silah altına çağmlacak ıkimseler sa. 
yısının 560.000 kişiyi bulmasında şa

şılacak hiç bir şey yoktur. Bununla be

raber şimdilik bunların hepsi silah al
tınn alınmamaıktadır. Fakat, bUtün sı. 
nıfın silah altına alınması için, bugün· 
)erde f talyada bir eğlim vardır. Bunun 

sonucu, eski zamanlara göre daha yük. 

sek sayıda kimselerin askerlik ögren -
mesi olacaktır. Şimdiki halde her sı
nıfın ortalama mevcudu 300.000 kişidir. 

Bu sayının içinde 22.000 tane olan su -
baylarla, 23.000 tane olan ~üçük subay. 

lar yoktur. Buna göre İtalyanın or • 
talama olarak silah altında 350.000 kişi. 

lik bir kuvveti vardır. Bu esasa göre. 
yaşları 21 ile 55 arasında olan talim 
gönnüş kimselerin sayısı 8 milyona ya. 
kındır. Nisan 1933 de çıkarılan bir buy
rultu ile, yaya askerler.in hoylarınrn 

haddini saptayan hükiımlerin degi ti -
rildiğini kaydetmek de iJgen olur. O 
tarihe kadar en kısa boy 1,54, en uzun 
boy da 1.74 metre ıdi. Bundan Eonra 
en küçük boy 1.58 dir ve en uzun boy 
icin hic bir buc yoktur. Bu tedbir, re. 
jimin yaya sınıfına, bu sınıfın basar • 
mak zorunda olduğu nazik ve önemli 
ödeve her bakımdan uygun elemanlar 
sağlamak yolundaki kaygusunu göste
rir. İnsan boyunun, beslenişi, rahat -

lığı ve sıhhatiyle doğrudan doğruya il
gisi olduğundan alınan bu tedbir, ital
yan ırkının iyileşmekte olduğunu söy
lemeğe de imkfin vermektedir. 

Ayle drumuna göre, 12, 6 ve 3 ay 
azaltılan hizmet süresi, 18 aydır. Şim

diki halde, 6 ayın bir askerin yetişti -

rilmesine ve başka 6 ayın da, cüziıtam. 
!arın yetiştirilmesine ve harb edecek 

hale okutmasına yeteceği, yani hiz • 
metin bir yılJık olabilecegi yolunda bir 
eglim vardır. Yeni bir asker alma kanu
nu etüd halindedir. Bu kanun yalnız si
lah altına çağrılacak sınıfın hepsinin ta 
Jim görmesi e ası üzerine değil, aynı 

zamanda hizmet süresinin de azaltılma
sı esası üzerinde yapılacaktır. Zaten 

bu yolda bir deneç de yaprlmış ve: {atlı, 

bcrsa1iye, bisikletli. atlı topçu ve hafif 
hücum arabalarından meydana gelen "özel 

ciıziitamlar gibi) çabuk cüzütamlara H 

tiımen haline sokulmamış atlı alayları. 
na aynlmıs olan 1914 sınıfı bu } ıl clor· 

de ayrılarak her kısım üc ayda bir si. 

Jah altına çağırılmıştır. 

Osurctle ki, mcvcudların dörtte ü. 

çiı yctismiş asker ve dörtte biri de a • 
cemi asker olduğuna göre, bütün yıl 

boyunca her cihütam, eksiksiz olmak. 

tadır. 

Fasist re1im ordunun kadrolarını 

fazlalaştırmak icin cok calısmrştır. Gö. 

niılhiler s;ıycsinde küc;uk rutbelere bir 

çok adam bulunmuştur ve yakında or· 

duda yeter sayıda kuçuk subay bulun". 

cagı umulmaktadır. Bu bakımdan, u 

iki sebeıi.ıe dayanılmaktadır. Şımı!iki 

tabyc. kiicük grupların her zam n ken. 

di başına buyruk kalmasını gerekle tır· 

mektedir ve .ıyrıca, modern harbm ma. 
hiyeti böylelikL en önemli ek ilderin. 

den birini doldurmak imkanını bulmu;:· 
tur. Eskiden orduda 17 000 den f z l.ı 

onbaşı ve cavuş yoktu. Bugun ise bu 
!layı kat kat geçilmiş. bunların SiiYJ ı 

23.000 i bulmuştur. Subay sınıfı rla 
baştan a·ağıya deği!itırilıp yeniden or. 

ganize cdilrnistir. Bu sınıfın 17 yıl 

icinde alınan tedbirler <;ayesınde kıy . 

n•etinin değistıgı bile SÖ} lenılebilir. Bu 
ctimleden olarak. hir rüf eden ötckıne 
geçmek için yarışma maçları yapıl · 
m. ktadır. Böylelikle her ubay d ha 
fazla çalışmakta ve eski ordudauyle 
kıya lana:nıy ccık mesleki bir de~crf 

hib olmakt.ıdır. 

nunu i Ayr ca yeni bır (tcrfı 
ı rl ~ l'O'l lm ı tur Rı nrl n • e. 

büyük harbta, acele ile silah altına a. 
lınmış küçük subayların fazla olusla . 
riyle, silahlar arasındaki farklara göre 
değisen (terfi) zorlukları yüzünden 
ortaya çrkan güç durumu kurtarmaiktır. 

Yeni kanunun ilk yeritim yıllarından 
sonra, kadroların gençle tirilmesi yo. 
lunda büyük adımlar atılacağı düşiıniıL 

mektedir. Kumanda edecek subayla • 
rın sayısı azaltılacak ve !i<'.Çkinlestirile_ 
cck, yedek subaylar kadrosu tamamla _ 

nacak ve hele, bilyiık rütbeli ubayla _ 

rın kadroları, daha genç elemanlarla 
tamamlanacaktır. Cünku en çok bunlar 

arasında yaşlılar göze çarpmakta idi. 
Kiıçük subaylar sınıfının da böylece 
azaltılması saglanacaktır. Butiın bun . 
lar, eski zamanlara göre daha çok seç
meler yapılmasını gerekleştirecektir. 

Bu seçmelerin sert, fakat "munsıfane .. 
olacagr ve bunlar yapıhrk n, harbta 
geçirilmiş zaman, kultlir, fizik, mesle
ki ve ahlaki k.,Jitelerle. hizmette 'lieri. 

len ı andımanın da hesaba katılacagı 

söylenmektedir. Secme ı i insanig bir 
seık11de yapılacak \'e terfı edemiyen 
kımselerin mesleklerine yedek subay o. 

larak devam ctmege yahut gençlik ör
gütlerine geçmeğe hakları olacaktır. 

Bu bakımdan, kanunun ilk yerıtimi bli. 

tiin şüphcleri dağıtmıstır. Bu _uretle 

kadro dışında bırakma ve yedek su"ooy 

sınıfına geçme i:.inin yarıdan fazlast, 
iJgiJiJerin isteği üzerine yapılmış ve 

boş yerlerin imkan verdigi nir.bette bü
tün istekler kabul edilmi tir. Böylelik
le. yeni kanunun ruhu ve hedefi, ulu _ 

sun içinde seçkin bir 11nıf olarak kal • 
mak istiyen subavlarrn kendilerince de 

begenilmektcdir. 

Bu yüzden, ordunun kadrolarında 

me} dana gelen huy degişikliği de du -
yulur derecededir. B. Musolini bir soy
levınde meslcklerıni ilgilendiren mese. 
leleri etüd etmek için italyan subayla
rının besledikleri bliyük aşkdan hah . 
setmi ti. Şunu da söylfyelim ki. B. 

Musolininin rzusu i.ızenne Romada 
biıtün silahlı kuv\ etlerin ubayJ rı için 
bir teJı: kulüb kurulmuştur. Bu ku)ub, 

sehrin ortasında olan Barjerini ara -
rındadır. Bu da. hükümet efinin bu 

yeni kuruma verm k diışüncesinde ol • 
duğu biitün önem ve prestiji gösterir. 

Faşi:.t hükiımet, kurmayda d<ı bas -
ka bir değişiklik } apmıstır. Her mem. 
Jekctte, her orduda, yüksek kumandan· 
lıklara cidden en ıyı subayların gelme. 

si ve harb sırasında rastgele hareket -

!erde bulunulmamak üzt.re. büyük bir 
subay ~ayısının kurmay hizmeti için 

hazırlan:naları liızumu vardır. Yeni 

sisteme gore. harb okulundaki dersleri
ni başarı iJe goren bütün subaylar, ku. 
m ndadaki bilgılerıni de is:,at etmiş ol. 

mak şartiyle • kurreay servisı .. ne gire
bilırler. Böyle bır tedbir barı zama. 
nında uiıyük cuzıitamlar komutanları . 

nın ödevını kol yla tıracak ve hcırb za
manıntla da, hiz:netin i teklerini daha 
kolay karşılamak ımkanını verecektir. 
"Kurmay koru., mı gecmek ise, karak. 

ter. zekfi. ve m sle:ki kap·ıc:ite lıa'omın

dan meziyetler ini açıkça gosterm o -

lan bir kac yarba~ la aı•1ar1ara ayrıl -
mıstır. 

Siıel teknı,,. · n ılerleyi i m ... selcı;i dC' 

derin ıncelcmelere konu olmaktadır. 

· 1 tihhm,. ınrtı ba tan b. sa yeniden 

organize cdilr:ı.ı tir. Ya) a 14ı;kerlerin a· 

tes k .. pasite i (OK artm.stır. Bundan 

bır kaç yıl öne~ 56 hafif makineli, 36 

a rr makin"lı tuf i:ı ve 3 tane 65 • 17 

lık topu olan her ya.ya alııvında sımdi 

81 hafif, 36 agır m kıne' . · fekle 4 ta. 

ne 65-17 lik top v Z7 tane pi yadc h?. . 
Ve nı vardır. 8 lik ..,ır m .. kineli ttlfe tc 

y pılmaga ba lanm olan değişikligın 
d ... öze) ır ne vardır . l\lermıkri 

de icı olacak o n b;ı ag:r m .. kfoeli tü. 
c k, tank ve uc. \;•cıra kar : kuvvetli bıt 

silah olduktan başka, çok iyi bir ko
ruma silahı da olacaıktır. Yakında 20 

mılimetrelik (hava savg r.ı) topl rı ba

taryalariyle 47 milimetrelik (anti- tank) 

toplardan meydana gelmiş gruplar ku -
rularak yaya alaylarına ilave olunacak -
tır. 

Son zamanlarda ordunun bütün cü. 

zütamJarına bir çok hafif hücum araba-

lan verilmiştir. Her "çalbuk tümen,, de 

bu arabalardan bir grup vardır. Ya -

kında her kolodu ile her atlı alayına da 

bunlardan verilecektir. Kolordularda 

bir hiıcum arabası taburu bulunacak ve 

bunlar isterlerse arabaların hepsini ve-

ya bir kısmını tümenlere verecektir. 

Yeni hafif hucwn arabalarında uçak • 
larda kullanılan tipte bir tek ağır ma-
kin~lı tüfek ) erine, iki tane 8 mılimet. 

relik agır makineli ti.ıfek vardır. Ay • 

rıca da, orta çapta bir kaç yeni top ti-
pı hazırlanmı olup bunlar da mumkün 
oldugu kadar stiratle yapılacaktır. 

İtalyanların iızerinde harbedecek)eri 
topraıgn durumu, İtalyan ordusunun 

ba tan asağı makineleştirilmesini ge -
rekli kılmaktadır. Bunun tersine ola • 
rak, kuvvetlerin çabuk yer değiştirme
leri hakkındaki teoriler göz önünde bu. 
lundurulmuş taşıt ve çekme ara ları. 

nın gittikçe daha fazla motörlcştiril • 
mesi yolu tutulmu~tur. Buna göre hü.. 
cum arabaları İtalyada yeni ve başlı 
ba ına bir silah olarak görülmektedir. 
Bunlar asıl silah olan yaya askerlere, 
hucum sırasında yardım etmek için bL 
rcr araçtır. Har'btan sonra yapılnn a· 

ra tırmalarda, hafif, çabuk ve dağlık 

yelerde dola abilen hücum arabaları 

yapılması göz önünde bulundurulmuŞ
tur. Ordunun motörleştirilmesi iç.in 
alınan tedbirlerin başlıcaları şunlardır: 
Hafif ve agır top ara alarmın motör. 

le tırilmesi ( olordu ıle " çabuk tü -
men,, topçuları): bir Alp bölgec:inin 

en bozuk yollarından ge'iCbilecek oto. 
karların orduya sokulması; her türlü 

yerlerde yürüyebilecek olan altı te -

kerlekli bir otokarın kabul edilmesi. ki 
bunun motris olan dört arka tekerleği. 
s.ısıye göre !;Crbesttlr. Bir veya iki ki

"-İHk. esnek a<:;ili moto~ikletler de çok 
ise varamak~adır. Ayrıca "33 tipinde 

sen hücum arabası,. denilen kücük bir 

hucum arabasiyle. 8 ve 10 tonluk bir 

kc:c t nk ve orta ve ağır çapta toplar 

için agır traktörler yapılmıştn. Ağır 

kamyonlar için. kalın yağla işler motör. 

ler kullanılmakta olup, gazojenli mo • 
torlerin kullanılması da gittikce ya • 
yılmaktadır. 

Bundan da anlaşılacağı gilbi it~lycı.n 
ordusu bütün silahların ve hizmetlerin 

gıttikçe motörlestirilmesine doğru yol 
almaktadır. Süel orunların özel tipler 
yaptırmaga çalı ·mayıp, özel endüstri -

ye dirtktiflt!" vermekle yetsindiğine de 
dikkat olunmalıtlır: özel endüstri de 
la.zım gelen araştırmaları ve diğer i§ _ 

lerı yapmı tır. Bütiin otomobil servis.. 
lerınin yönetım birliği, her kolordunun 

komutanlığına bağlı olan uzman subay
lar tarafından yaprlmaktadır. Ordunun 

,eferbcr edilm ·si halinde bütün ~rvis. 
lt-rin de motörleştirilmesi göz önünde 

tutulmaktadır. Ayrıca sivil makineler 

d kullanılacağı cihetle, orduyu en çok 
il~ilendiren modelde sivil makineler 

icin vergiler hafifletilmekte ve iyi ha. 

kım için sahıblerine primler verilmek
tedir. BöylelikJe de. pahalı }'edekler 
bulundurmak ıahmetınden kurtulun . 

m .. lrtadır. Motörizasyon en fazla. yeni 
kı rulmuş olup atlılarla bersalyelerin 
ananaJarını devam ettiren "seri tümen. 

ler. dcğiştirılmektedir. Butün bu ev • 

rim b"r kısmı fransız buluşlarından e

s nlenen prensiplere göre yapılmakta. 
dır. 

Tcmps P:ıris - ?1 8.935 
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Bi iyormusunuz 
ki ? . . . 

§ Birleşik Amerika devletleri 
içinde kanun ve tüzüklere uygun 
rontgen ve radyoloji uzmanı ola -
rak çalışan ve bir laboratuvarı o -
lan hekimlerin sayısı 1934 yılın 
da 1286 idi. 

§ Almanyanm 1934 yılında al· 
kollü içkilere harcadığı para 
3.042.000.000 marktır. Adam ba -
şına harcanan arab mikdarı yıl -
da 4 litre olup bunun kar§ılığı 4 
mark 40 feniktir. Aynı yılda har
canan bira mikdarı 34 milyon hek
tolitre olup tutarı 2,206.000,000 
marktır. Yani adam başına 51.8 
litre bira düşmekte \'e bedeli 33 
mark 80 feniki bulmaktadır. Böy
lelikle Almanyada adam başına 
yılda 0.814 litre alkol ve 2.32 lit
re de alkollü içkiler dü§mektedir. 
Bu bize göre ''da)•anılmaz,, bir 
mikdar değil mi? 

§ Almanyadan yahudi akını -
nm derecesini anlatmak için bir 
misal veriyoruz: Yeni rejime ka -
dar Almanyadaki yahudi doktor
ların sayısı 6.488 e varıyordu. Ve 
Almanyada 50.000 doktora nisbet 
edilirse yüzde 13 yahudi doktoru 
bulunmakta idi. Sadece Berlinde 
3.000 yahudi doktor vardı ki bun
ların müşterileri daha çok zengin 
sınıf dandı. Nasyonal sosyalizm 
başa geçtikten sonra yapılan sa -
vaş onucunda 1934 de Almanya
dan çıkan yahudi doktorların sa • 
yı ı 598 dir. Durum böyle devam 
ederse, bir kaç yıl sonra Alman
yada yahudi doktor kalmıyacak 
demektir. 

§ Şu hadise bize ııtma müca -
del esinin önemini anlatıyor: Sey
lan adasında çıkan sıtma salgı -
nında 250.000 kiti hastalığa tutul
muş ve bundan yalnız bir bölgede 
4.000 kiti ölmüştür. Bunların ara
sında doktorlar da vardır. Hasta· 
lığa tutulanlara yardım için Hin -
distandan 50 doktorluk bir grup 
yola çıkmıştır. 

§ lrlandanın iklimi ve sıhhi 
durumu hasta yurdlarma büy~:: 
bir önem verdirmekte ve sosyal 
kurumları hasta yurdlarına yar -
dım için harekete getirmektedir. 
Bu arada İrlanda hasta yurdları 
için yapılan at koşuları piyango 
biletlerinden alınan para 1934 so
nuna kadar 224.000.000 doları 
bulmuştu. Bundan 38.000.000 do -
ları hasta yurdlarına ''erilmiştir. 

~ Londra'da 1<>n zamanlarda 
fabrika işçilerinin kazalara karşı 
korunulması gayesiyle büyük bir 
müze kurulmuştur. 1934 yılında 
sadece Londrada 688 işçi kaza do
layııiyle ölmüş ve 112.572 işçi de 
yaralanmıştı. Bunlara verilen taz
minat yekunu 10 milyon doları 
geçmekte idi. Bu kazalar dolayısile 
tüzel gerçin ve hekim paraları da 
buna katılırsa senelik harcanın 45 
milyon doları bulmakta olduğu 
görülür. Müzede kazaların sebeh
Ieri, karşıgelme tedbirleri ve bu -
na benzer şeyler canlı bir §ekilde 
gösterilmektedir. 

..., Eski mısırlıların kan grupla
rının, mumyalar üezrinde atan· 
dart ağlütinaıyon deneçleri yap -
mak suretiyle, belitilmesi müm -
kün olduğu meydana çıkmı§tl1'. 
Boıton hula yurdu doktorlarm -
dan Boyd son zamanlarda bu de
neçleri bir çok mumyalar üzerin
de yaparak aJri mrsırldarm B ıru
puna ait olduJdarmı bulmuştur. 
Bugünkü mısrrlıların bir çoğu da 
bu gruptandır. 

§ 1913 de vitamin A yi bulan 
Jons. Hopkins üniversite!i prof e -
sörlerinden Dr. Elmer Makkolm 
Nev-York amerikan enstitüsünde 
bir konferansta yeni üç v:ta.min 
bulduğunu söylemiştir. r rnfrsör 
yaptığı deneçlerle bu vitaminLr 
den birinin yağda, ikisinin de su-

<la eri~ekte oldu~umı görm·· .. tiJ 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 
BİLIT 

ı-

1 

Asken lıse ve orta okullara bgretmen aranıyor 
l - İstanbul ve Bursadaki liselerle Kınkkale askert sanatlar 

1i esine ve orta okulasma ve Erzincan, Konya askeri orta okula • 
larına her ders için öğretmen almacaktır. 

2 - Öğretmenlerin kanuni şart ve vasıfları taşımaları gerektir. 
3 - .Bu gibilerden istekli olanların dilek kağıdlarınr Ankarada 

askeri lı~ler mlifettişliğine göndermeleri. 
4 - Dilek kağıdlarrna iliştirilecek kiğullar şunlardrr 
a) Fotoğraflı ve tasdikli fiş 
b) Çıktığı yüksek okulanm sahadetnamesi veya ta <liklı sureti 
c) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almış ise bunun 

tasdikli sureti. 
Bunlardan; tetkik edildikten sonra uygun gorUlenlerdcn ay 

rıc:a hüsnühal ilmühaberi, sıhhat raporu ve taahhild senedi istene· 
cektir. 

3 - Ücretler şöyledir: 
İstanbuldaki asked liseler ıçin riyazıye ve fızılt dcrsleruun 

aylık ücreti 108 liraya, diğer dersler Ucreti 98 liraya kadardır. Bur· 
aa lisesi için riyaziye, fizik ve kimya deslerinin aylık ücreti 126 
liraya, diğer derslerin Ucreti 108 liraya kadardır. 

Kırıkkale aanat lisesi için riyaziye ve fizik 165 füaya kadar, 
diğer derslerin aylık Ucreti 126 liraya kadardır. 

Konya orta okulasr için biltün derslerin ücreti 108 liraya ka· 
dardır. Erzincan orta okulasx için bUtün dersler 126 liraya kadardır. 

6 - Maarif okulalarında dersi olan öğretmenlere ders başına 
ilc:ret verilir. 

.., - İateklilerin 1 eylUI 935 tarfüinc kadar mUraçaatları. 
{2096) 1 - 341S 

BlLlT B1L1T 
1 - Yangın söndllrme ilet · 

terine mahsus eczanın pazarlık.. 
la eksiltmeye konmuştur . 

Aakeri lıselcrin son sınıfları· 
na talebe almmağa devam edile· 
cektir. İsteklilerin 30 ağustos 
935 tarihine kadar İııtanbulda bu
lunan Kuleli, Maltepe askeri ll· 
aeteriyle Bursadaki Bursa as.ke· 
r1 lisesine veya askerlik şube • 
lerine müracaat etmelidirler. 

(2268) 1-3640 

BİLİT 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
5000 ve ilk inanç parasr 375 1i • 
radtr. 

3 - İhalesi 18.9.935 çarsam· 
ha gUnU saat ondadır. 

4 - Şartnamesini ve örneği· 
ni görmek istiyenlerin her gün 
eksiltmeye gireceklerin 2490 sa.. 

l - 30.000 metre yazlık el • yılı kanunun 2, 3 lincü maddele· 
blsclik bez kumq kapalı zarfla tindeki belgeleriyle M. M. Ve · 
eksiltmeye konmu§tur. kileti satınalma komisyonuna 

2 - Hepsinin biçilen ederi varmaları. {2229) 1- 3664 
(16300) ve inanç parası (122Z) B1L1T 
lira (50) kuruştur. BİLİT 

3 - İhalesi 6. 9. 935 cuma gU· ı - Alınacak olan 2,000 ma· 
nü saat ondadır. nevra kayışı acrk ek iltmM·e ko· 

4 - Şartnamesini almak ve nulmuştur. 
örneğini görmek istiyenlerin her 2 - Hepsinin biçilen deri, 
gün eksiltmPye gireceklerin ilk 2,200 ve ilk inanç parası 165 li· 
inanç parası ve teklif mektupla· radır . 
riyle 2490 saydı kanunun 2 ve 3- İhalesi 3. 9. 935 salı gU-
3 üncil maddelerindeki belgele • nll saat ondadır • 
rlyle ihale saatmdan bir saat e~ 4 - Şartnamesini ve orneğini 
vel komisyona varmaları. görmek istivenlerin kanunun 2 

(2165) ı- 3534 ve 3. maddelerindeki belgeleriy· 
le M. M. Veklleti satın alma ko-

B 1 L 1 1 misyonuna varmaları. {2145) 
1 - Bir tanesine biçilen eder 1-3492 

200 kuruş olan 25 bin tane şaplı BİLİT 
koyun derisi kapalı zarfla eksilt- 1 - Bitlis garnizonu ıçın 
meJ•e konulmu!ftur • 350.000 kilo fabrika unu kapalı 

2 - İhalesi 14 eylül 935 cu• zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
marteai günU saat ıı dedir. 2 - İhalesi 14. 9. 935 cumar. 

3 - tık inanç parası 3750 li. teai gtinU saat 10 da Bitlisde Sa. 
radır. Al. Ko. da yaprlacaktır. 

4 - Şartnameler 250 kuruşa 3 - Hepsine biçilen eder 
M .M. V. Sa. Al. Ko.dan alınır. 35.000 liradır. 

5- Eksiltmeye girecekler 4- Şartnamesini nlmak isti. 
ilk inanç parası mektup veya yenler lıer giln, eksiltmeye gire-
makbuzlariyle 2490 sayıh kanu- cekler 2625 lirahk ilk inanç pa· 
nun 2 ve 3 Uncil maddelerinde rasiyle Ticaret vesikaları ite 
yazılı belgelerle birlikte teklif birlikte teklif mektuplarmı iha4 

mektuplarını ihale saatından bir le saatından bir saat evet Bit • 
saat evel M. M. V. Sa. AL Ko. Uste Sa. Al. Ko. na vermeleri. 
na vermeleri. (2270) 1- 3654 (2306) 1- 3689 
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li Kapalı zarf usulile ekslltnie ilanı ~ 
E : 

1 Ömer Bank i 
& A 5 
SE mumı 1üdiir1üğündeıı: § 

1 ı. - İzmit kagıt fabrikası direktör ve işyar evle- ~ 
rinin inşaatı temel kısmı vahidi fiat esasiyle 5 

g ve temelden yukan kısmı inşaatı toptan gö- § 

I
= türü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Talı· § 

min edilen keşif bedeli 49.402,50 liradır. a 
il 2. - Bu işe ait evrak şunlardır: § 
51 a - Eksiltme şartnamesi 5 

1 
b. Mukavele projesi e 
c • Fenni şartname § 
d • Metraj. vahidi fiat ve keşif hulasası §i 

~ c - Projeler . . . 5 
§1 İstekliler bu evrakı 2,50 lıra mukabılınde E 
::a Sümer Bank Ankara şubesinden alabilirler. § 
§1 3. - Eksiltme 13 eylUl 935 cuma günü saat 16.30 da 5 
§i Ankar~da Bankalar caddesinde Zir~at .~~- ji 
$ kası bmasmda Sümer Bank Umumı Mudur- :e 
§!!! lüğündeki komisyonda yapılacaktır. 5 = ... - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktrr. $ 
§ 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3706 5 
sa lira muvakkat teminat vermeleri ve fenni eh·§ 
§§ Jiyetlerini vesaikle isbat etmeleri laznnchr. § 
5 ,. - Teklif mektuplan yukarıda yazılı gün ve sa. § 
§ atten bir saat evveline kadar Sümer Bank U- § 
§ mmni müdürlüğündeki komisyona makbuz 5§ 
sa mı1kabi1inde verilecektir. = 
5 Posta ile gönderilecek mektupların ihale § 
5 aatinden nihayet bir saat evveline kadar § s gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmı§ ~ 
:E olması lazımdır. 1-3750 =: 
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f Kapalı zarf usulile eksi \me ilanı 

l LAN 
A - 1'rabzon kıtaatı ıçin kapalı zarfla eksiltmeye konulan 

takriben 31875 liralık 255 ton ikinci fabrika unu eksiltmeye konul
muştur. 

B - Şartnamesi komisyondan paıası mukabilinde gönderilir. 
C - Artırma eksiltme Trabzonda kalede satın alma komiııyo-

nunda 29 ağustos 935 perşembe günü saat 16 dadır. 
D - Artırma ve eksiltme kapalı zarf usuli iledir 
E - Muvakkat teminat Z397 liradır. 
G - İsteklilerin 29 ağustos 935 perşembe günü saat 16 darı hir 

.,aat evel teklif mektupları ile birlikte Trabzon atın alma ko-
misyonuna müracaatları. (2141) 1-3478 

İLAN İLAN 

l - İzmir müstahkem mevki 
kıtaatmrn 66100 kilo sade yağı 
ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 4 eylül 935 çaı • 
şamba günü saat on altı buçukta 
lzmirde kışlada müstahkem mev. 
ki satnı alma komisyonunda va· 
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi 258 kuruş be· 
del mukabilinde komisyondan 
alınabilir. 

4 - Sade yağım~ tahmin c • 
dilen tutan elli bir bin yüz elli 
sekiz .liradır. 

5 - Beher kilo sade yagı ıçin 
78 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 

6 - Teminatı muvakkate ak· 
çesi 3827 lira 90 kuruştur. 

7 - İstekliler Ticaret Oda· 
sında kayıdlı olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetin • 
dedirler. 

8 - Münakasaya iştirak ede· 
cekler 2490 sayılı kanunun 2 ·ıe 
UçüncU maddelerinde ve şartna· 
mesinde vazıh vesika ve temina· 
tı muvaıkkate makbuzlarını iba· 
le saatmdan en az bir saat evel 
komisyona vermiş bulunacaklar· 
dır. (2221) 1- 3580 

lLAN 

.Kor merkez: kıtaau ihtıyacı 
iç.in 400.000 kilo bugday unu 11 
eylül 935 çarşamba günii saat l 5 
de ihalesi yapılmak üzere kapa
lı zarfla ekı;iltmeye konmuştur. 
Şartnamesi Ankara levazım a -
mirliği satrnalma komisyonun • 
da görülebilir. Muvakkat temi -
nat miıkdarı 2850 liradır. 

Teminatı muvakıJ.-..ate makbu.ı 
ve teklif mektuplarını ihalenin 
yapılacağı muayyen saattan bir 
saat evel Balıkesir kolordu sa -
tmalma komisyomma vermeleri. 

(2347) ı~ 3747 

İLAN 

ı - Ueniı:li garnızeınundakı 
kıtaatın ihtiyacı olan 331.000 ki· 
lo un kapalı zarf usuliyle e.k • 
siltmeye konuldu. 

2 - İhalesi 10. 9. 935 gunne. 
meci olan sah gilnü saat 11 de 
satınalma komisyonunda yapı · 
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2979 
liradır. 

4 - 'l eminatın ihaledeıt önce 
maliye veznesine verilmiş olma.. 
ar ve teklif mektuplarının ka • 
nunda yazrlı formüle uygun bu
lunması lazımdır. 

5 - Şartnamesi her gün ko
misyonda görillebilir. 

6 - Tahmin bedeli 39720 li • 
radır. 

7 - Kapalı zarfla ihale günü 
saat 10.30 da komisyonda bu.lu • 
nacaktır. (2348) 1-3748 

J:t:lnıaltda bulunan kıtaat ~h _ 
tiyacı için kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye konan 188.000 kilo 
b~rıinci nevi unun ihalesi 10 ey _ 
lül 93~ salı g~nü saat 14 de ya· 
pılacagından ıstcklilerin Ankara 
levazım amirliğindeki şartname 
mucibince muhammen bedeli o _ 
lan 10 kuruş 75 santimden 1516 
liralı;k muvakıkat teminatının 
mal sandığına yatırarak Antalya 
da askeri -·atınalına k()tnisyonu -
na müracaatları .(2349) 1-3749 

İLAN 
İatanbu.l levazım amirliğine 

bağlı kıtaat için üç yüz bin ton 
lcvemarin kömürü 10 eyJUl 935 
salı günü saat 16 da Tophanede 
satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla. eksiltmesi yapılacaktır. 
Tah~ın bedeli kırk üç bin beş 
yüz lıradır. İlk teminatı üç yüz 
bin iki yüz altmış iki lira elli 
kur~ştur. Şartnamesi iki yliz on 
yedı hu-;uk kuruşa komisyondan 
alınabilir, Kömürün muayenesi 
Zonguldaıkta yapılacaktır. Ek· 
siltmeye gireceklerin 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. UncU 
maddelerinde istenilen vesika t
le beraber teklif mektuplarını 
belli gUn saat on beşe kadar ko
mis 'ona v<:rmeleri. (2335) 

1-3721 

l LAN 
1 - Kars garnizonu il.: Ar

dahan ve Karahan hudud abur
ları için un 23.8.935 den itibaren 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Miktarı eksiltme nevi 
tahmin bedeli muvakıkat teminat 
.ıniktarları aşağıda yazılıdır. 

3 - İhalesi Karsta askeri sa· 
tın alma binasında yapılacak ev· 
saf ve şartnamseini görmek isti· 
yenlerin hergün ve ihaleye işti. 
rak edeceklerin belli edilen za· 
mandan bir saat evet teklif mek
tuplarını teslim etmek şartiyle 
Karsta ~omiswma mürıı~aatları. 

4 - Mevkii Kars, miktarı 500 
bin kilo ilı '9 tarihi 11.9.935 s<ıat 
onda bedı ı tahmini 65.000 mu. 
vakkat terPinatr 4R7ı; Hm uı: ılii 
kapalı. Ardahan miktarı 124.000 
kilo ihale tarihi 11.9.935 saat 11 
bedeli ta hın in 17360 muvakkat te
minatı 1302 1in usulü: kapıılı ek
siltme mevkii Karahan miktarı 
124.000 kilo ihale tarihi 11/935 
saat 14 bedeli tahm;n 17360 mu. 
vakkat teminat 1302 Ura usulü 
eksiltnH.• kapalr (2336' 1-~720 

t LAN 
ı _ Siirtteki kıtaat ve mUess.caa

trn senelik ihtiyacı olan 456,000 
kilo un kapalı zarfla 18.9.935 çar· 
şamba günU ~aat 11 de yapılacak.. 

tır. f' 5 2 _ :Muhammen ıatı 60,000 
liradrr. (2331) 1-3726 

nkara ;a7'İ orta ö~retıııeıı oktılu 
VE 

Eğitim _ .. ııstitüsü Direktörlüğünden 
1. Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü talebe yazım ve alı.. 

mma 2 eyUll 1935 pazartesi gUntı başlanacaktı.r. x:urumun ped.ago
ji, edebiyat, tarih • coğrafya, tabiiğ bilgiler, rıyazıye, re&im - ış ve 
beden eğitimi kollan vardır. Bu kotları bitirenler orta okullara 
ve orta dereecU ertik okullarına öğretmen \•e ilk öğretim ispekte
ri olabilirler. 

2. Gazi orta öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü yüksek decece.. 
lidlr. 

3. Kununun kollarma lise ve altı yıllık öğretmen okulunu 
tamamlamıf talebe alınacaktır. Yalnız, okuma süresi Uç yıl olan, 
resim • iş ve beden eğitimi kollarına en az bir ders yılı başarılkla 
ilk okıul öğretmenliği yapmrı olan beş yıllık öğretmen okulunu ta• 
mamlamış olanlar da girebilirler. 

4. Yazım 25 eylQl 1935 çarşamba akşamına sürecek ve 27 eylQt 
cuma, 28 ey161 cumartesi günleri seçim ıınaçlan yapılacaktır. 

5. Yazım ve seçim işleri için daha fazla bilgili olmak istiyenler 
bulundukları yerlerin KUltUr Direktörlüklerine başvurmalr ve aı.. 
naca girmek istiyenler de oradan öğrenecekleri şartlara uygun o.. 
)arak işlerini görmelidirler. (2~42) t-3743 

TarınıBakanlığından: 
Konya ovası sulr.ma idaresi kadrosunda iki yüz lira aylık t\c 

retli su milhendisliği ile vilz lira aylıkUcretli iki fen memur 
luğu açıktır. . 

Hizmete istekli olanıaı ve fazla maHunat almak istiycnler z,. 
raat Vck.illiğind~ -ıiraat umum mfüliirlügüne acele mUracaat 
etsinler (2157' ! ·-3512 

Sümer Bank 
Umıımi .l\lüdiirlüğüııden: 

• 
ı . - Ankara'da Anafartalar caddesinde eskı Taş-

han yerinde yaptırılacak Sümer Bank mer
kez binası inşaatının temel kısmı vahidi fiat 
esasiyle ve temelden yukarı kısım toptan 
götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Talı. 
min edilen mecmu keşif bedeli 575.000 lira 
dır. 

ı. - Bu işe ait evrak şwılardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesj 
c) Hususi şartname 
d) Fenni şartname 
e) İnşaat listesi 
f) Metraj ve keşif cetveh 
g) Projeler 

İstiyenler bu evrakı 30 lira mukabilinde 
Sümer Bank Ankara Şubesinden alabilirler. 
Fazla izahat almak için Sümer Bank İnşa
at Servisine müracaat edilebilir. 

3. - Eksiltme 16 eylO.l 1935 pazartesi güniı saat 
16 da Ankarada Banka-lar Caddesinde Zi· 
raat Bankasında Sümer Bank merkezindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 22.750 

lira muvakkat teminat vermesi ve Bankaca 
seçilecek bir komisyon tarafından f enm eh
liyetinin tasdik edilmiş olması lazımdır. 

'· - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve sa. 
saatten bir saat evetine kadar eksiltme ko. 
misyonuna makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların ihale 
saatinden bir saat evetine kadar gelmiş ve 
zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması la-
zımdır. l-'.\751 

Ankara P. T. T. 
Başmiidürlüğünd n: 

3"40 lira 46 kıuruş keş.ifli Ankara telsiz irsal istasyonu büyük au 
kuyusu ile 210 lira 91 kuruş kesifli bu istasyon hala kuyularmm 
tamirleri pazarlıkla yaptırılacaktır. Muvakkat teminat 41 lira 35 
kuru§tur. Buna müteallik şartnameler yazı büromuzdan parasız ve.. 
rilir. isteklilerin 9 eylfil pazartesi gUnü saat ıs de 2490 sayılı ar
tırma eks.iltme ve ihale kanununda yazılr belgelerle komisyonumu. 
za müracaatlarr. (2329) 1-3740 

--~--~--~---· ~-----.... -------
nl\.ara llbayhğından 

Cinsi 

Oduu 
Çıra 
Mangal kömUrU 

Mikdarı 

128000 
2800 
2480 

Fiyatı 

1,75 
2,5 
4,5 

l'utarı 
Lira K. 
224-0 

70 
381 60 

2691 60 
1 - tık okullar ıçin yukarda cinıu, mikdarı, fiyatı, tutarı yazılı 

mahrukat açık arttınna ile alınacaktır. 
2 - Bu mahrukatın oranlanan bedeli 2691 lira 60 kuruştur. 
3 - İhalesi 9.9.935 pazartesi gilnil saat 15 de Ankara İl kona· 

ğında il sürel komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talipler oranlanan bedelinin yUzde 7,5 teminatı muvakka. 

teyi bir gUn evel Ankara özel sağış dlrcktör!UğU veznesine yatır. 
mış bulunacaktardrr. 

S - Şartnameyi görmek istiyenler Kilittir DireıktörlUğüne mil· 
racaat edebilider. (2345) 1-3746 

Maliye Veka1etinden: 
Cinsi Miktan Muvakkat temınat 

Müstamel anbalaj kiğıdı 3000 kilo Lira: 22 Krş. 50 
Kırık balye kapağı 2500 kilo Lira 1 Krş. 88 
Müstamel tahta sandık lU\l adet Lira: 2 Krş. 63 

,, çenber 500 kilo Krş. 09 
Ankara 11\ıtasiye deposunda mevcut yukarıda cins ve miktar. 

larr yazdı dört cins anbalaj malzemesi pazarlıkla satılacağından i• 
tekli olanların yukarda gösterilen muvakkat teminatrları ile bir. 
likt-c 11.9.935 tarihine mUsadif çarşamba gUnli saat on dörtte Mali. 
ye vekiletinde miiteşekkil komisyona gelmeleri. (2328) 1-3741 

Türkiye İ~ Banka~ından: 
Resmi gazetenin birinciden yedi yüz yetmiş beşinci 

sayısına kadar olan nüshalan satın alınacaktır. Satmak 
istiyenlerin Bankamız Hukuk Servisine müracaatları. 

1-3646 

NCOKALMilA 

e . ~ ,:;,e; 

EDKALMiNA 
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De, lct Demir) olları 'e 
Limanları Saımalma ~~ 

~ • ~ \ kcı·ı l•ahri&..:alar l ıırnm .. 
.~ Miirliirliiğii ... atınalma 

iş kumbarası 
sahiplerine 

senede 
20,000 lira 
mükifat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BtRi JCi TER1,iP.. iKi JCi 1"F~R1,iP ... • 

t~ııede iki def ada 

414 kişiye on ltiıı 

lira ikranıiye 
Ucl' ~ne l oisaa '~ 1 ilkte~rind~ kum

bara sahibleri arasırula çekile;ı kura)ar41a 
ve hc·r defasnıcla 207 ki~i}" hr. .Pr itin lira 
tm zi e<lilmektc·dir. 

Birinci mükafat: 1000 Lira 
ikinci ,, 250 

" On kişiye yüzerden 1000 " Yirmi ., elliıerde~ 1000 ,, 
175 ki,iye onardan 1750 

n,.~ hin liralık kura 
1 i1kt~şrim1c çckH(•cPktir. 

en ede· 

da ile'"' 
' 

hcş defa-
ki._ İytı. Ol 

' .. 
1. ·ı . ıra ı iram1ye 

\:eni ihda ... cdilt·u hu kuralıırm heı 
hirindf• tek kumbara .. ahihirıe iki hin lira 

ikrami)C Ycrilnwkteclir. Hu kuralar >ıene

dc h~. dc·f a: 

Şuhut. Haziran. Tt•mmuz, E) liil Y€' 

Hirincikföıtm 

a~1ı.urmm ilk ıriin1c·ri cekilt·cf"ktir. 
• l"' • 

iki hin lirahk ilk kura l eyliiMt 

~t·kilcccktir. 

Kuralara iştirak edebilmek icin kumbara sahibler nin asgari 
yirmi beş lira biriktirmiş olmaları lazımdır. 

+ 

TILIK R 1 

SÜR' er Bank 
Uınum [\1iidiirlüğiiııden: 

Uı·. CE 1 ·in 

Nasır ilacı 

En e ki nasırları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu : İngıltz Kan· 
zuk eczanesi, her ccunede bu· 
lunur, ciddi ve müe sir- bir na
sır ilacıdır. -----
Kanzuk öksürük şurubu: Öksü· 
rüğU kati şekilde durdurur. 

Bir Bayan aranıyor 
Mue:.sescmızın yaüancı 

K • h'" 1 ~ omı"") oun un arı ~ 

Muhammen bedeli 8856 lira 
olup mikdartarı aşagıda yazılı 
olan yatak eşyası ı 1.9.935 tari. 
hinde çarşamba günü saat 15.30 
da Ankarada idare binasında ka. 
pah zarf u~uliyle satın alına
caktır. Bu işe girmek istiyenle. 
mı 664.20 lirafık muvaldkat te
minat vermeleri ve kanunun ta
yin_ ettiği ~esi-kalar ve işe gir
:nege manıı kanuni bulunmadı. 
gına dair beyanname ve teklif
ier ile ayni gün saat 14.30 a ka. 
~a~ k~misyon reisliğine verme
ıeıı lazımdır. Bu işe ait şartna
meler Haydarpaşada tesellüm 
-.c sevk müdürlügünde Anka. 
rada malzeme dairesinde para. 
.ız olarak dağıtılmaktadır. 

200 dane pamuk şilte; 30 da
ne seyyar karyola şiltesi. 1600 
dane yatak ve yorgan çarşafı: 
2:-ıo dane ki.ıçuk yastık yüzü: 
1000 dane büyük yasdık yüzü· 
!ıO dane küçük aa yasdığı 300 
dane biıyi.ık baş yasdıgı ; 200 da. 
ne cıbinhk. {2337) 1-3742 

i'~·~-~·.-.·~-~-.~~·~·~·~· . . ~ 

~ Baktcrh olon ~~ 
• I"'! '4 

:: Dr. S.. Atamanoğlu :~ 
..,4 (1:t·l:-ıofaıkl11••u - Fr•·nır(} t.

4 

p; ... _.,, - :-. ' 

İLAl'i 

Ankara belediyesi su ~şlerı 
direktörlüğü ic;in 19000 kilo ha
lis mese odunu alınacaktır. Bu. 
nun tüm tutarı 38000 kuruştur. 
Acık eksiltme yöndemi ile ek. 
siltmeye konmuştur. Eksiltme 
12. 9. 935 perşembe günü saat 15 
de itfaiye meydanında su işleri 
artırma ve eksiltme ve ihale ko· 
misyonunda olacaktır. Şartname. 
yi gö~mek istiyenter her gün su 
işleri direktörlüğü levazımında 
görebilirler. (2344) 1- 3745 

Doktor 
li i\laruf Ünver 

DERİ, F1RENG1 VE BELSO· 
ôUKLUôU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesı basında At 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 

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

Z AY 1 

.. ~ Komi 'onu ltiinları 
.~ . 

5 kilo 22 bomeli amonyak 
30 top seffaf resim musamha ı 

400 top Prusya lkağıdı. 
50 top Ozalit kağıdı. 
25 top effaf ozalit k.agıdı. 
Tahmın edilen bedeli (2055) 

lira olan yukarda mikaarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 16 eylUI 
1935 tarihinde pazartesi gunü 
ı;aat 14 de açık eksiltme ile iha.. 
le edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muva'kkat temin~ ... 
lan (154) lira (13) kuruş, ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkt'.k 
gün ve saatta komisyona müra-
caatları (2276) 1-3679 

ZAYİ 

Cüzdan içinde nufus cuzda
rum. yol parasına ait makbuL. 
sunnetçiliğe ait ehtiyetnamem 
ile diger evrakımı kaybettim. 
Yenilerini alacağımdan eskileri
nin hükmü yoktur. 

Ali Osman oğlu Ali Ça'IUf 
1 - 3737 D. 312 

~ııımırn!!111111!lı llllU11Ml!llllilm~ 

~4 Hastalarını her giın ak 
~ şam saat bes buçuktan sonı a 

kabul erer 

926 senesinde almış oldugum 
164 No. lu şoförlük bilgi kagıdı. 
mı kaybettim. Yenisini alacağım, 
eskisinin hükmü yoktur. 
1-3738 Şoför: İbrahim 1 Cebe~;.a~ü~~ÜTörü I 

1 Hastalarını Adliye Sarayı 
karşısında Hayati apartmanın· 
da her gUn 15 den 19 za kadar 

kabule .başlamıştır. 

Adres - Adliye sarar• 
karşı sıraı.mda Altan sokak, ~ 
Culhaoğlu apartımanı No. 1 ~ 

1 - 3520 ,.,, ..:' 

SATILIK PİYANO 
Bir piyano acele satılıktır. 

(1805) No. tlefona müracaat. 
1 - 3739 

Silifke Jaııdaı~ma okulu satın alma komisyonu Baş
li:~ııılıWıı<l<ı11: 

Beher kilo,,u- Muvakkat 
Eksiltmeye ko- nun muham- teminat Hangi usul ilo 
nan me~ddın Mikdarı men fiatı mikdan ekslltmenia 

c1nsi kilo Lira Kr. Lira Kr. Ek iltmenin yapılacağı gün ve saat yapılac:aft 
Ekmek 230000 7 S.Q 1293 75 2. 9. 93.S pazartesi saat 14 Kapalı zarf 
Sığır eti 5000() 15 00 562 50 ,, ., ,, U " • 
Kuru fasulye 10000 11 09 82 50 ,, ,, " 16 " • 
Nohut ı 10000 08 00 60 00 ,, ,. ,, 17 " ., 
Sade yagc 5000 55 00 2oey 25 3. 9. 935 salı saat 14 Kapalı zarf 
Bulgur 15000 7 SO 84 38 ,, ,, ,. ıs .. .. 
Arpa 15000 3 SO 39 38 ,. " 16 ., • 
Pirinç 8000 16 00 96 {)0 ,, ,, ,, 7 " ,, 
Mercimek 3000 S 50 19 13 4. 9. 935 çarşamba saat 14 Açık eksiltme 
Toz şeker SQOO 28 00 105 00 ., ,, ,, ıs " " 
Sabun 4000 25 00 75 00 ,, ,, ., 16 " • 
Patates 5000 10 00 37 SO ,, .. " 17 " ,. 
Zeytin yağı 1000 30 00 22 50 5. 9. 935 persembe saat 14 ,, .. 
Zeytin tanesi 3000 20 00 45 00 ,, ,, ,. lS' n ,, 

Kuru iı:r:üm 2000 14 00 21 00 .. ,, ,, lfi ,, ,, 
Kuru soğan 5000 4 50 16 8S ,, ,, ,, 17 ,, .. 
Odun 00000 1 50 337 50 6. 9, 935 cuma ı;aat 12 ,, ,, 
Kömür sooo ı 50 ıs 00 ,, ,, ,. 13 " ., 
Saman 15000 1 00 \1 25 ,, ., ,. 14 ., .. 

Çay 300 250 00 i6 25 " " ,, ıs n " 

Domates salçası SOO 25 00 9 38 ., ., ,, 16 ,, • 
Silifke jandarma okulunun 1. 9. 935 den ı. 9. 936 ya kadar olan ve bir sene için mukaYCleye bağlana .. 

cak bulunan yukarda cins ve mikdarı yaulı mcvad dı iaşe şartnamede yazılı olduğu şekilde teslim ahn• 
mak şartiylc hizalarında gösterildiği usul ile eksilt rrn=ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mi kdarları hizalarında gösterilmiştir, 
3 - İhalenin yapılacağı gün ve saat hizalarında gösterilmiştir. 
4 - İhale Silifke jandarma okulunda toplanacak komisyonda yapılacaktcr. 
5 - Her cins iı;in lazım olan evsaf ve şartları oku\ salonunda mahsus yerine asılmıstır. Istektılerc 

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

olanlar bu nlimuneleri her gün diledikleri saatlarda okul K. lığına müracaat ederek görebilirler. 
7 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş olan mevaddın teklif mektupları ile 2~90 sayılı kanuna 

göre verilecek muvakkat teminatların en geç ihale saatmdan bir saat önce ihale ~omısyonuna makbuz 
mukabilinde teslim edilmesi şarttır. Bu saattan sora verilecek mektupların hükmü olmıyacaktır. 

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

9 - Her iki suretlerde eksiltmeye gireceklerin kanunt ikametgfih .. sahib.i~?l.d~klarını Tecım Odasın~ 
da kayıdlı bulunduklarını evelce taahhild islerinde bulunmuşsa taahhud ettıgı ışı doğrulukla yapmış ot 
duldarına dair alakadar dairelerden tasdikli vesika tarı ibraz etmeğe mecburdur. 

10 - İşbu meı.·addı vermeğe, istekli olanların e~ saf ve şartları öğrenmek üzere her gün okul K. lığın 
•;e ıhale icin tavin edilen gün ve saatta komisyona müracaatta bulunmaları lüzumu itan olunur. 

(2207) ı- 3559 

A 1 
'

/ ı · ı · d Aylrk bedeli Depozite 
Ankaranın en mutena yerlerinden olup mahallinın kro

kisi yukarıya cıkarılmış bulunan belediye dairesi civarında 
ve Anafartalar caddesi üzerinde Tahtakale yangın sahası 
dahilinde 732,24 metre murabbamdaki müfrez arsanın ta
mamı Sümer Bank Umum Müdürlüğü tarafından satıhğa 
çıkarılmıştır. Fazla izahat almak istiyenleriı:ı Ankarada U. 
mum müdürlük muhasebe müdüriyetine ve lstanbulda Sü
mer bank şubesine müracaat etmeleri ilan olunur. (2333) 

dilden kitab servısinde çalış. -
mak iızere fransızca bilen 
bir bayan aranıyor. 

J1 iaJ'a 3 1 lµlll (_.il : 1. Mh. Mk. Mikdarı 
Mahalle:;i Sokağı K. No. Mt. No. Miıstemilatr Lira K. Lira K. 
Vattarin Vattarin 212020 117 üç oda, mutfak. hata ve saire 12 10 88 

" 18/ 1993 118 ,, " .. " 18 16 20 

1-3731 

Aııkara llhaylığııı daıı: 
Okulların adı Lira Krş. 

Çankaya 599 94 
Bağlum 443 80 
Albayrak 485 39 
Başhcatık 464 61 
Cumurluk 884 8 
il tekin 40 
Oevrim 333 95 

ı - Yukarda yazılı .ilk okullar tamir olunacaktır. 
2 - Bu tamiratın oranlanan değerleri (3251) lira (77) liuruştur. 
3 - İhalesi 5. 9. 935 per:.embe gunu saat ıs de Ankara il kona -

ğında il sürel komisyonunda yapıla~a~tır. 
4 - Talipler oranlanan bedellerınm yuzde 7,5 temınatı mu -

vakkateyı bir gün evel Ankara özel sağış direktorlüğu veznesine 
yatırmış ıbulunacaktır. s _ Şartnameyi görmek istiyenler Ankara kultı.ir direktorlu _ 
tüne müracaat edebilıder. (2309) t- 367S 

Akba Kitabevi. Tel: 3377 
1 - 3672 

Kiralık e 
Havuzbaşında Paşalar tepe _ 

sinde Necatibey caddesi numara 
20 mopern tesisatı havi beş oda· 
h geni ve ferah bir kat kiralık. 
tır. 2574 tlefon nwnarasına mü. 
racaat l - 2i52 

lmtiyaı sahibi ve Ba~u 
arriri. Falih Rıfkı ATAY 
Umumi ne§riyatı idare eden 
Yazı İ§leri Mildilı U Nas ıhi 
BAYDAR 

Çsnkm caddesi Clvaruıda 
Ulu& Bssımıvind• btsı/mış· 

tıl', --

,, .. 16/ 1992 119 Dört oda ,, ,. 13 11 70 
,, Foçin oğlu 12/ 1918 128 ,, ,, ,. 25 22 50 
,, Bani4: oglu 15/ 2057 144 İki oda ,, ,, 10 9 00 

Hatuniye Mike 1/ 1509 167 üç oda ,, ,. 12 10 80 
Boyacı Ali Boyacı Ali 4/ 5458 247 İki oda ,, 10 9 00 

,, Şamlı oğlu 15/ 5346 292 üç oda ,. 8 7 20 
tç hisar Mektep 22/ 27 311 İki oda ,. .. 4 3 60 

Yukarda mahalle, sokak numarası ve müstemila tları ile aylık icar bedeli muhammenleri yazılı evler 
3 eylill 935 salı günü saat üçte açrk artırma suretiyle icara verilecektir. İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve 

pey sUrmek üzere yevmi mezkurda hizalarında gösterilen pey akc;esi makbuzlariyle Defterdarlıkta ku. 
rulan komisvona mıiracaı>tları ilan olunur. (2296) l 3677 

1 : SİNEMALAR 1 
{KULÜP) 

ÇARDAŞ FÜRSTlN 

Muıild - Atk - Neı• e 

BUGUN t:SUt;E.CE 
Buzlar arasında çevriı ••• 

milyonlar sarfile vücuda getirilen 

ESKlMO 

Hakiki bir şaheser 


