
• 

ON AL TiNCi YIL. No: 5061 Adımız, andımızdır 

Giimlclik B. MUSOLiNi YENi BiR SEY Sö YLEDi 
iŞ KANUNU ' 

Kamil ONAL 

Kamalizm rejiminin İ§ kanu -
nu henüz çıkmamıştır. Bu çıkma -
yı!; rejimin yurdda kendi açtığı 
yeni iş hayatının süreldi bir akı• 
alması içindir. 

• 
''lngiliz asığlarına sa. gı 

göstermiye hazırız .. ,, 
Cumurluktan önce de Türkiye

de bir İf nizamı vardı. Ancak bu, 
osmanlı devrinin bünyesindeki ya· 
rı sömürgeliğin bütün özellik -
lerini içinde taşıyan bir nizam idi. 

iş; memlekette, hemen hepsi 
de yabancı sayılabilecek kapital· 
ler elinde idi. Bunlar her şeyden 
önce emeği ucuzlatmağı düşünü · 
yordu. işleyenin değeri, türk ve 
yabancı olduğuna göre değişirdi. 
Devlet, iıçiyi koruyacak tedbirler 
almakta özgür değildi. 

İtalyan basını, Faşist İta !yanın her zamankinden 
kuvvetli bir granit blok halinde yükseldiğini söy

ledi - N egüs ne zaman harb ilan edecek? 

Yabancı kapital; para güciyle 
veya sıyasal kuvvetle, devleti, de
ğil it ve işçi için, birçok ulusal 
asığlar için de bir karar almaktan ~ 
her zaman alıkoyabilirdi. Böyle ' 
bir devrin esirliğe yaraşan i, ni -

1
. 

zamı ancak yok edilmeğe değerdi. 
Kami.lizm endüstrisinin her yılki 

genişleyi§ ölçüsüne göre, it haya
tmı da kendi rejimine uyar şekil
de düzeltmektedir. Büyük parti 
programlarında iıçiyi ilgilendiren 
hükümler, her kurultayda biraz 
daha genişlemektedir. Üçüncü ku
rultayın 1931 mayısında onadığı 
programın işçiye ait hükmü şun -
dan ibaretti: 

"Milliyetçi türk amelesi ile it -
çilerinin bayat ve haklarım ve 
menfaatlerini gözönünde tutaca · 
ğız. Say ile sermaye arasında 
alienk tesis\ ve bir İ! kanunu ile 
ihtiyaca kafi hükümlerin vaz'ı 
Fırkanın mühim itleri arasında 
görülür. Madde 5 fıkra 2 ,, 

1935 kurı ıltayında Büyük Par
ti, it ve İtçİ i ·in daha genit karar
lar almıttır. nu genişliği metinler 
üzerinde görm~k daha iyi olaca . 
tından program maddesini oldu
ğu gibi alıyoruz : 

" Hiç bir ekonomik girişim ka
mugasıya olduğu kadar, ulusal vu 
özel bütün kınavlar arasındaki 
uyuma da karşıt olamaz. iş veren
lerle işçilerin çalışma birliğinde 
de bu uyum esastır. İş kanuniyle 
işçiler ve it verenler a~sındaki 
karı ılıklı ilgiler düzenlenecektir. 
iş anlaşmazlıkları, uzlaşma yoluy
la 'fe buna imkan olmazsa devle
tir' lmracağı uzlaştırma araçları -
m'1 yargıçlığı ile kotanhr. 

Grev ve lokavt yasak olacaktır. 
Ulusçu türk İ§9İlerinin hayat 

ve hakları ile bu esaslar içinde il
gileniriz. Çrkarılacak iş kanun -
farımız bu esaslara uygun olacak
tır. Madde: 14.,. 

Programın son dört yıl içinde 
iş yönünden aldığı bu genişlik, 
bize, rejimin iş ve işçi üzerindeki 
sürekli çah§masım gösterir. Yur -
dun ilerileyişinden hız alan bu ça· 
lışmaların en nomal yeritilme 
(tatbik) aracı, İş kanunu olacak
tır. Bunun hazırlığı ile üçüncü 
Parti kurultayından beri uğraşıl
maktadır. Birçok devlet örgütle 
rince ayrı ayrı incelenen taslak. 

(Sonu 2. inci sayrlada) 

Londra, 28 (A.A.) - Deyli 
Meyi gazetesi, B. Musolini'nin 8. 
Vard Prays'a verdiği diyevden şu 
sözü nakletmektedir: 

" Bugün Bolzano' da yapılacak 
olan kabine konseyinden sonrn 
İtalya hükümeti, Britanya impa · 
ratorluğunun bütün haklarını say
mıya hazır olduğunu ve ltalya'nw 

ftalyan askerleri doğu Afrikasma 

giderlerken 

Britanya menfaatlerine zarar ve
rebilecek hiç bir niyet beslemedi -
ğini, bir bildirikle neşredecektir .,, 

Negii.s ne zam.arı ltarp iliirı 
edeook? 

Londra, 28 (A.A.) - Deyli 

Ordu terfi listesi 
30 ağrı.-.tmc zafer bcryrcırnr 
dolayısi)·le Cunıur ba.5ka
nının yiiksek orıaylam<ı-

.nndan geçerek ter/ i ede11. 
zabitlerim.izin İ!(inılerini 

yazıyorıız: 

Cumur Başkanlığının yüksek 
tasdikleri ne iktiran eden ordu ter· 
fi listesi şudur: 

Korgeneral Kazım Ortay ge -
nerallığa. 

Tüm general Ömer Halis kor . 
generallığa. Tüm general Sabit 
korgenerallığa. Tüm general 
Mustafa Ga1ib korgenerallığa. 
Tüm general Mümtaz korgeneral 
lığa. 

T uggeneral baytar Sadrettin 
Tümgeneratlığa, Tuğgeneral dok
tor İbrahim Mazlum Tümgeneral

(Sonu $.inci sayıfsda) 
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1ı) n Cunıuriyct rejiminin tii.rk nii/usu iizerintle yaptığı teRiri~ıi 
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, ve vardığı en rnüsbet neticeleri göstereceği içiıı, yal.nız bizleri ,IJ 
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Telgraf gazetesinin Adisababa 
aytaı·ı, imparatorun, Habeşistan'a 
karşı yapılması muhtemel olan 
ilk hareketleri basit bir inzrbat 
tedbiri gibi göstermeğe matuf 
olan manevraları hozmağa karar 
verdiğini az kuvvetlerle hücuma 
başladıkları takdirde ha beşler. 
bunları, sınır dışına süreceklerdi1·. 
Fakat, şayet ltalya, geniş ölcüde 
saldıracak olursa, İmparator dip -
lomatik ilgileri derhal kesecek ve 
harb ilan edecektir. 

fı'<ı~ist ltalyanııı kınııwıi 

Roma, 28 (A.A.) - Hemen 
hemen bütün yüksek İtalyan şah· 
siyetlerinin doğu Afrikası ordusu
na gönüllü olarak kabul edilmele. 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

Tarım Bal{aııı 

oidiyor 
~ . 

Bakan "11 yanında kim er 
bulunacak? 

Tarım Bakanımız B. Muhlis 
Erkmenin doğu illerinde ve Kara· 
deniz kıyılarında bir etüd gezisi
ne çıkacağmı yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre Bakan, 
yarın aktam gidecektir. Tarım Ban 
kası genel direktörü Bay Kemal 
Zaim, teftiş kurulu başkanı 8. 
M\tat, orman genel direktör veki
li B. Fahri, zeotekni ~ube direk • 
törlerinden B. Nurettin ve Ihsan. 
y eşilköy tohum arıtım istasyonu 
direktörü B. Mirza ve 8. Atıf da 
bakanla beraber gitmektedirler. 

Orman genel direktör vekili· 
le Zeotekni fUbeıi direktörleri bu
glin hareket edeceklerdir. B. Ba
kanm da yarın hareket ederek 
Samsun' dan kalkacak vapura ye· 
tişmesi ihti?'ali vardır. Gezi aşa
ğı yı•karı hır ay kadar sürecektir. 

Doğu illeri için hazırlanacak 
olan tarım planı, genel durum uz. 
manlaı· tarafından İncelendikten 
ve sürplas etüdler yapıldıktan 
sonra kararla~acak ve hazırlana. 
caktır. 

Aııtra~itimiz çıkıyor 
• 

Zonguldak'ta kurulan Sömi 
kok fabrikasınm eylul sonların -
da türk antrasitini piyasaya çıka 
racai'iını haber aldık. 

Fabrika yılda elli beş bin ton 
antrasit, 500 ton benzin, 350 ton 
mazot, 2500 ton yol katranı çıka
racaktır. 

Alman ve İngiliz antrasitleri 
vasıflarında ve aynı kalitede ola
cak olan antrasit imiz; her soba 
da, kaloriferde, maltızlarda ko 
layhkla ve cüruf bırakmadan ya 
nabi lecektir. 

Fiatı tabii antrasitlerin yarısı
na vakın olacaktır. Bu bakımdan 
yerli ve yabancı koklara nis
betle yüzde otuz beş ile elli, biı
artırım kabil olacaktır. 

Çıkacak antrasitler ona yirmi 
yirmiye otuz; otuza kırk; kırka 
altmış; altmışa yüz yirmi boyla 
rında olacaktır. 

29, ACUSTOS 1935 Pl:USh UI:E 

Tarım Bakanımız yunn Km~adeniz l~ı
yılarında tıe doğu illerimle bir f•tiid gezisi
ne çıkıyor. - B. ıllusoliııi lt<ılyamn lrılJİL
terenirı asığlarına saygı gijsıereceğini siiy
ledi. - Tiirk antnı.~iti eyliilde piyasaya 
tıkıyor ••. 

Her yerde 5 1 untş 

Büyük sal ırımın dördü 
cü günü durum ne idi? 

-
Kurtulut sa - ~ 

vaşında 29 a • 
ğustoı sayılı bir 
gün olmuştut. 
30 ağustosta öğ· 
leyiıı bu günde, 
şimşekleşmiş tü
rk ordusurıun. 
ne kadar büyük 
harikalar yarat
mış olduğunu 
görmek için 29 
ağustos harita -
sına şöyle bir 
göz atmak ye. 
ter... Yemeden 
yatıp uyumadan 
hatta su içme -
den kızgın ağu~ 
tos güneşi altın
da ilerliyen ve 
koşan türk or -
dusu o ğün mo
törlü arabala -
rın yetişemedi -

29 ağustostaki durumu gösterir harita 

ği bir hız-la kendine verilen 
emri yerine getirmeğe çalışmıştı. 
Koskoca tümenler, tek adam gibi, 
tek emirle oradan oraya kırk elli 
kilometre uzaklara yetişiyor ve 
sanki o gün ilk defa barba giriyor
muş ~ibi.. dü~mana saldırıyordu. 

Piyade tümenleri, süvarilerle 
yarışa girişmişti. denilebilir ... Ya
ya Memetcik atlı kardeşi gibi yo -
rulmak bilmeden saldırıyordu. 

29 ağustosta yapılan harblar 
da, gerileyen düşmanı uçuruma 
götüren büyük bir ustalığın bü -
tün sırlarını açıkça görmek müm
kündür, artık çevirm0tamamlanı 
yor ve akşam olduğu zaman ma 
kas, kaoanmak için son bir hare 
kek;1< hekliyordu ... 

Dütmanın bet tümeni artık. 
hiç bir tarafa kıpırdanamaz bir 
halde Çalköy, Adatepe ... civarı -
na yığılmakta ve Afyon'dan kur · 

tulan erken davranlllJf bazı kıta• 
lar da Dumlupınar' da son bir har~ 
la ermek için garb yolunda yıp • 
ranmakta idiler. 

(Sonu .S. inci sayıfada) 

Sovyet Rusya amerl 
k:an protesto una 

cevahverai 
Moskova, 28 (A.A.) - Taı 

ajansı bildiriyor: B. Kreıtimki. 
Moskova'da toplanan yedinci en
ternasyonal komünist kongre.inin 
çalışması dolayıaiyle So'ffetler 
Birliğinin Amerika'nm iç iılerine 
karıımamak yükenini gilya boz "' 
mak istemesine karşı B. Bullit ta .. 
rafından verilen notaya dün ce -
vab vermiştir. (Sonu 2. inci sayrlada). 

- ~LMANYA - iSTANBUL- ALMANYA 

l\'ladmazel Elli B ayıılıorıı son yol
culuğuııu anlatıyor 

13 ağuıtosta yukarı Slf ezya' da 
lı uçağıyla l•tanbul'a gelen ve hiç 
nerek 3750 kilometreyi 12 saatte 
bu yolculuğundaki duygularını 

Yukarı Silezya' daki Galyvitz 
uçak alanında, sabah, saat üçü 
krrk geçiyor. Ufukta belirmeğe 
baılıyan ıafaktan önce hareket 
edeceğim. De .. 
poları tıklım tık 
hm dolu bir U· 

çak la ilk defa 
yola çıkmryo • 
rum. Fakat şim· 
diye kadar 180 
metre gibi kı'la 
bir mesafeden 
hiç bir zaman 
havalanmamıt • 
tım. Uçağımın 
bacaklarını içe • 
riye çektikten ~ 
sonra, her ihti -
male kartı bu ~ 
uzun yolculuk 
için yanıma al -
dığım içi hava 
dolu yastıkları -
mm araınna ra -
hatça yerleştim. 

Glayvitz' den kalkarak T oylun aJ. 
durmadan aynı gümle Berlin'e tlö
cqan Madmazel Elli Baynlaor11, 
§Öyle anlatmaktadır : 

ki komütatörü açtım. 
Hareketimden biraz sonra, yüli 

sek Tatra'mn şahane tepeleriu
(Sonu 5. inci sayı/ada) 

Her şeyin yolun 
da olup olmadı· 
ğmı anlamak 
için, diıtribüs -
yon tabloauııda · Mel. Elli Bayntıorn Berlinde karşıTan~~ıı 



SAYIFA 2 

Tarını IHılıisleri 

Kuraklık tesirsiz 
bırakılabilir! 

U lu.sları binlerce yıUardanberi 
ıer yer ve zaman zaman korku -
tan, sar-ian ve yakan af atların ba. 
§ında kuraklık birinci sırada ge -
lir. 

Kuraklık öyle bir a/acur ki in
sanları umutsuzluğa düşürür ve 
onlarz yerlerini bırakarak başka 

yurd aramağa sürükler. Kuraklr -
ğın doğurduğu sıkıntılar, her fe
laketin üstünde görülür. Ulusla • 
rm varlıkları ve enerjileri üzerine 
onun yüklediği felaket rüküne 
dayanılmaz. l§te bu bakımdan ku
raklık. af atım gökyüzünden sil -
mek, dolaylarından uzakla§tırmak 
gerektir. i nsanlarm zeka ve ener· 
jisi her zaman tabiatı yenmekte -
dir. 

Eskideıı kuraklıktan ürken ve 
yılan uluslar toplu bir halde yurd. 
larını bırakıp daha elverişli yer • 
leci ele geçirir, yaşarlardı. O ta -
rih kapıları çok zamandanberi ka
panmıştrr. Şu halde her ulus bu • 
lunduğu ve yaşadığı yerlerde ta. 
biatla baş başa kalarak onun kö
tü taraf lariyle döğiişmeyi ve en 
son onu yenmeyi düşiinmektedir. 
Binlerce yıllardanberi, ulusları e
zip yıkan kuraklık af atı hiç de yl!
nilmez bir kuvvet değildir. 

O yalnız bir heyuladır. Onun -
la mücadeleyi göze alan ulus gene 
tabiatın öğrettiği tedbir ve çare • 
lerl(;(onu yenmenin her zaman İm· 
kan içinde olduğunu bilir. Yalnız 
tabiatın dilinden anlaması lazım -
dır, bu pek de anlaşılmaz bir dil 
değildir. Onu dinlemek ve bir az 
onunla uğraşmak, onu anlamak 
için, yeter. Kuraklığı yenmek için 
sulamak, kolayca söylenecek bir 
söıdür ama, yapılması paraya ve 
2amana muhtaçtır. Buna hiç bir 
zaman istiğrıa gösterilemez ve za
man. zaman kabil olan yerlerde, 
herhalde yapılmalıdır. Sulama, 

Gündelik 

lŞ KAN NU 
(Başı 1. inci sayzfada) 

Kamutay encümenlerine gelmit -
tir. 

Önümüzdeki k1ş iş kanununa 
kavuşacağımızı ıöylerken taila . 
ğrn geçen zaman içinde ilk tekli -
ne göre çok genişlediğini ve bu 
ölçüde de yararlığının artmıt ol -
duğunu hatırlatmalıyız. lı kanu • 
nunun bugüne kalmı§ olmasından 
üzülenler vardır. Bunlar düşün -
melidirler ki, yurdun her gün bir
az daha genişliyen ve yükselen 
ekonomik varlığı, ona her gün ye
ni bir hız verecek özellikte, tam 
ve devrimci bir it kanunu ister. 
Böyle bir kanun da ancak uzun 
bir emekle ortaya gelir. 

Kamil ONAL .. ±E!S 

A VUSTURY A'D ı 

A vrutury<l iç lxıl:anı yaralandı. 

Viyana, 28 (A.A.) - İç bakam, Vi· 

yana civannda geçirdiği bir otomobil 

kazasında yUzündcn oldUkça ciddi bir 
yara almıştır. 

Bununla beraber, llhbr dunımu. kay_ 

gı verecek ,ekildc değildir. 

Dol/ usu öldii renlerin duTU§ına.ı 

Viyana, 28 (A.A.) - Dolfilsün öl. 

düriilıneai hakkında Uç vatan bayınlığı 

davasından sonwıucuıu, harb divanı hU

surunda ba§lıyacaktır. 
Viyana zabıtası, amirlerinden da

nışman Stinboersel 7.34 tarihindcılı:i 

Jiitlerci azunasma girmek suçu ile du.. 

ruşacaktır. Suçlunun cilrmU pek nğır 
olmadığından hUlaniln hafif olacağı sa. 

11 rJma ktadrr. 

suyu olan yerlerde yapılabilir. Su
suz yerlerde bu tedbirden bahs bi. 
le edilmez. Şu halde sulama ted· 
birinin dışında kalmış çareleri P.

le almak, onlarla uğraşmak ve ta
biatın çetinliklerine bu yönden 
galebe çalmak ister. Kuraklıkla 
savaşmak için nasıl bir tedbir a • 
Jınmalıdır? Dünyanın bir çok yer. 
/erinde, kuraklıkla çarpışmış ve 
onu yenmiş uluslar çoktur. O u -
}usların çarpışma usulleri belki 
başka memleketlere uymayabilir. 
Yalnız metodlarmdan laydalanı -
Jabilir. 

Bit memlekette kuraklıkla te
melli çarpı§mak için ilkönce o 
memleketi bilmek, hiç olmazsa o 
memleketin yirmi yıllık tarım ta
rihinin geçtigi yolları ara§tırmak, 
onlarla biraz uğra~mak ister! 

Bu, içinden çıkılmaz bir iş de
ğildir, Bu ara~tırma ve incelenme 
yapılacak olursa görülecektir ki, 
bugün türk köy/üı;ünün bir yılda 
çalıştığı gün ve saarlacm sayıları 
hiç de çoğaldı/mamaksızm en ku
rak sayılan yıllarda bile almakta 
olduğu gelirin çok üstünde bir 
sonuç elde cdilmis olur. 

Sözlerimiz isbat edilemez iddi
alar değildir. Bunlar oldukça uzun 
ayılacak yılların İ§ alanında öğ
rettiği kanaatlard1t. Ben bu ba · 
kımdan yurdumun bir kaç bölge • 
sinde zaman zaman çıkan kurak 
lığın, yenilmez b."r kuvvet ve af at 
olduğuna hiç de inanır değilim. 

Hükümetimiz kuraklığın etki
lerini azaltmak için bir çok tedbir
ler düşünmektedir. Şüphe edilmez 
ki kuraklığın ruhlar iizerinde bı • 
1aktığı acılık/arı vardır. Türk 
köylüsü inansın ki kuraklık deni
len ezeli af at türk yurdunda etki
lerini yapamıyacaktır. O günler 
pek de uzak değildir. 

Kastamonu saylavı 
Tahsin COŞKAN 

BİRLEŞiK DEVLETLER'DEı 

Amerikmıın deniz büdce!li 

Vaşington, 28 (A.A.) - Kongre ta
rafından 1935 • 1936 devresi için kabul 
ecHlen deniz ayrımı, 1934-1935 devre
sine göre 270 milıyon faılasiyle 806 mil
yon 447 bin dolardır. Bu fazla mikdar, 
yeni deniz efradı kaydine, barb gemi
leri yapılmasına, hava kuvv-ederinin ar
tırılmasına ve harb gereçlerinin mo
dernleştirilmesine ayrılacaktır. Ulusal 
savga ayrımının t"kimu şu şekilde bö

lünecektir. 
Deniz ve ordu kuvvetleri 173 ve 97 

milyon fazla ile .483 ve 358 milyon do

lar. Deniz kadros\ında bugün 82.500 su

bay ve efrad mcvcud olup bu sayıya 

10.000 kişi daha katılmıştır. Ordunun 

118.750 olan mevcudu 165.000 olacaktır. 

Y mumi.-ıtan 1ıah·'1.·ında PM1!4!lız 
haberler 

Atina, 28 (A.A.) - Atina A1ans- bil

diriy,,r: Bazı ajans ve gazt..te aytarlan 

meseni (nisyon) hadiselerini oldukça 

büyütülmUş bir haJde göstermişlerdir. 

Hattise, üretmen köylUler tarafından 

tertip edilen protesto mitingleridir. Bu 

protestolar tamamen yersel ve ertiksel 

Hr mahiyettedir. Yalnız esefe değ::r 
olan biricik hadise dün Pılos'da olan ve 
beş kişinin yaralanmasına ıoebeb olanı • 
dır. Meseni bölgeı.inde bir sakru tedbiri 
olarak örft idare ilan edilmiştir. Meseai 
jandarma komutanı Kalarr~ta Pilos'da 

1 

sükunun tekrar yerine getirildiğini te • 
lefonla iç bakanlığa bıldirmiştir. Uret -
mtnlcr bazı ta gın arkadaşlarına olduğu 
kadar belki de gazetelerin yazdıktan gi
bi, bazı zararlı unsurlara uyara bu mi
tingleri tertip ctmi§ler ve bu sırada ba
zı "östericiler de kanunsuz hareketlerde 
bulunmuşlanhr. 

U L u,;, 

DIŞ HA E LE 
Sovyet Rusya ameri

kan protestosuna 
cevabverdi 

B. I\ıIUSOLiNi YENi RtR SEY SöYl.ıEDi 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

B. Krestinski bu notada diyor ki: 
"Sovyetler Birliği hükümetinin yap. 

tığı yüKenlerıe karşı en büyük riayeti 
göstermiş ve her zaman göstermekte oL 
duğunu kesin olarak kaydetmeyi lü.. 
zumlu görürüm. Bu yükenler arasında 
16.11.935 tarihinde verişilen notalarda 
yazılı olup B. Ruzvelt'le B. Litvinof a
rasındaki görüşmeler sırasında uzun_ 
boylu konuşulmuş olan ve iç işlere ka. 
n~ılmamasına dair olan karşılıklı yü. 
kenlerinde de mevcut olduğu açıktır. 

25 ağustos tarihli notanız, Sovyet bükü. 
meti tarafından yüıkenlerin bozulduğu. 
uu gösterebilecek hiç bir vakıayı ihtıva 
etmemektedir. 

Diğer taraft<Jı, Sovyetıer birliği hU. 
kümetinin enternasyonal komünist hak.. 
kında biç bir yilken kabul etmediğinin 
ve edemiyeceğinin Birleşilt Amerika 
devletleri hükümeti için yeni bir 'şey 
olmadığı açıktır. Bu suretle, 16.11.935 
tarihli notada yazılı yükenlerin Sov. 
yetler birli~i hükümeti tarafrndnn bo.. 
zulması iddiası iki tarafın kabul ettiği 
yükenlerden doğmuş değildir. Bundan 
ötürü protestonuzu kaıbul etmemek zo. 
rundayım. 

iç işlere kesin bir karısmamak mem 
leketlerimiz arasındaki dostluğun de. 
vanu için esas olduğu hakkındaki Bir
leşik Amerika devletleri hüküm.etinin 
düşüncesine içtem olarak katılan ve 
bunu pratik alanda da kesin surette tat
bik eden Sovyetler birliği hükünıeti, i. 
ki memleket menfaatierine uygun ve 
genel barış için büyük bıit önemi bulu.. 
nan Sovyetler birliği · Amerika dostça 
is beraberli~inin bundan sonraki gelişi. 
mine çahşmal-ta olduğunu bildiririm. 

Amerika ne diişüniiyor? 
Vaşington, 28 (A.A.) - Havas ajan. 

sı bildiriyor: 

B. Hull, Sovyet eumuriyetinin Ame

rika protestosuna vereceği cevap hak. 

kında B. Ruzvelt ile görüşmüştür. İyi 

haber alan çevenler, birleşik devletlerin 

diplomatik ilgileri keseceğini sanma. 

makta, yalnız elçiliğin muhafaza edil· 

mesiyle bera?ıer, izinli bulunan elçinin 

geri çağmlması ,ilgilerin sadece mutad 

muamelelere inhisar ettirilmesi, yahud 

hadiseye sebeb olan propagandanın ay. 

rmtılannx bildiren ikinci bir nota ve. 

rilmesi şekillerinden birmı tatbik etme· 

si ihtbnali oldu .nu söylemektedirler. 

lıır,rilterenin ııerdiği nota 

Londra, 28 (A.A.) _ Hava~ ajansı 

'bildiriyor: 

Resmiğ çevenlcr, Komintern kına
vı hakkında İngiliz elçisi tarafından Sov
yet hükümetine verilen 19 ağustos ta· 
rihli notanın. elçi ile sovyet hükiimcti 
oruntakl:oırı arasında bir gfüüşmeden i. 
baret olduğunu söylemektedirler. 

Bu çevenlerin söylediğine göre 
Moskova, dün, ihtar kabul edemiyece. 
ğini bildirmiştir. 

tN<;tL TERE' BE 

P. Pe.oınıezoğlu, Londrndn 

Londra, 28 (A.A.) - Yunan finans 

bakanı B. Pesmezoğlu, tecim göröşme-

lerine devam etmek üzere dün Londra 
ya gelmiştir. 

B. Pesmezoğlunun Londrada otur. 
masmdan faydalanarak hala burada bu

lunmakta olan eski yunan kralı J orjla 
görüşeceği sanılıyor. 

Bakanın, krallığa yanat olan balk~ı 

partiye bağh olduğu malftmdur. 

B. Pesmezoğlu, gazetelere her tilr. 

1ü diyev vcrmeği reddetmi§tir. Krala, 

yunan kamoyu haıkkında malfunat ver
mesi muhtemeldir, Buradaki yunan çe• 
ven1eri ,bu görüşmelere az önem y~r. 
mektcdir. 

(Başı 1. inci sayıfada) 
ri i~in B. Musolini'ye gönderdik -
leri mektuplardan bahseden ital -
yan basını1 hakkından kuv v .:t 
alan İtalya'nın b kkım saydırmaya 
dölennıiş oldu nu kaydetmektedir. 

Gazetele. diyorlar ki: 
"Mükemmel ı;urette silahlanmış bu. 

lunan fa~st İtalya, kendi yolunu her 
kim isterse ona karç_ bu silahlarını kul· 
lanmaya hazırdır. İtaly·a. boş yere yap:. 
lan korkutma teşebbüsleri kar~ısında 
her zamandan daha kuvvetli olarak ve 
bir granit bloku gibi yükselmektedir.,, 

1400 ~iyalı gihnle!.li 

Napoli, 28 (A.A.) - "İtalya,. vapu. 
ru, birçok subay ve 1400 siyah gömlekti 
olduğu hnlde doğu Afrikasına hareket 
etmiştir. 

Kamp~nia vapuru da hari> levazımı 
ile dolu olduğu halde gene doğu Afri· 
kasına Kogliarlden hareket etmiştir. 

H. Edenin 'ereceği diyı•v 

Londra, 28 (A.A.) - B. Eden ve Sir 
Samuel Hor, ingiliz d~le0a~yonunun 
Cenevrede güdeceği yol hakkımla gö
rüşmüşler ve B. Edenin 4 eylülde kon. 
seyde yapacağı diyev veya vereceği ra· 
poru gözden geçirmişlerdir. 

Diyev veya raporun metni Fransa 
hükümctinin fikri alındıktan sonra tes. 
bit edilecektir. Pari teki ingiliz büyük 
elçiliğine Fransa hükümetini istimzaç 
etmesi içın talimat gönderilmiş olması 
muhtemeldir. 

İtalya, Habeşistanm uluslar sosye. 
tesinden çıkarılmasını istediği takdir· 
de, bilyük devletlerin alacakları duru. 
mu incelemek üzere Pari ·e bir İngiliz 
ooblsı gönderilmesi mevzuubahs değil
dir. 

Kili~c /••d••raJJyonlaruun kaygu ıı 

Londra, 28 (A.A.) - Kanterburg 
piskoposu ve serbest incit kiliseleri fe· 
derasyonu moderatöril Berry, ita1yan • 
habeş hadisesinin barış yolu ile düzel
tilmesine dua etmek üzere birge bir bil· 
diriğ çıkaracaklardır. 

Bu bildiriğde, Ccnevrcde konuşu. 

lacak meselelerin kötülüğünden bahse. 
dilecek ve dünya barışının belki de bu 
görüşmeye bağlı olduğu söylenecektir. 

llal>Pşixttırula tecimel durum 

Adisaıbaba, 28 (A.A.) - Banka mu. 

ameleleri ile yabancı döviz satışı inhi 

sarına sahih olan habeş bankasının ya. 
bancı döviz satmaktan çekinmesi üzeri. 
ne tecimerler, bonolarını ödemek ve 
matlarınr gümrükten çıkarmak imkan_ 
sızlığı karşısında kalmışlardır. Girit 
durmuştur. 

Atliımlmbucla ,,ığmald.ur 
lıazırlamvor 

Adisababa, 28 (A.A~) _ İmparato-
run muhtemel bir hava hücumu hakkın. 
da_ki buyrultusu üzerine binlerce ki§i 
sıgınaklar hazırlrunak üzere kırlara git
mişlerdir 

llabcş mılu~<mılzığı ve 
inf.:iliz sigortaları 

Londra, 28 (A.A.) - Gazeteler, j. 

tal yan - hnbeş hadisesi karşısmda in. 
giliz sigorta kumpanyalarının göster

diğı reaksiyon hakkında tafsilat ver. 
mektedir. Buhranın başlangıcındanbe. 
r~ sigortacılar, harb tehlikesine karşı 
sıgorta muamelesi yapmakta ve filen 
yasak olan prim dileklerini reddetmek. 
tedirler. Duna karşı tecim gemilerinde_ 
ki yükleri nomal şekilde sigorta etme. 
ğe devam ediyorlar. Konturatlarda her 
zaman olduğu gibi, harb tehlikelerine 
aid bir madde bulunrnaktadır. Primler, 
nomaltdır. Bununla beraber, konturat
larda on günden önce haber vermek şar
tiyle sigorta kumpanyasına fesih hak. 
kını vererek de bir madde daha derce· 
di;miş bulunmaktadır. 

lt,ı/yarnıı siiel manevraları 

Bolzano, 28 (A.A.) - B. Musolini, 
bugün yanında fransız ve İngiliz süel t 
ealgıtlan şefleri general Meyrand ve 

' 
general Haining ile hu iki ülkeye men.. 
ırub gazeteciler bu1unduğu halde mann. 
ralarr teftişe devam etmiştir. 

il. ı<lval İtalyan oo ingi.li:s 
el('ilerilc göriiştü .• 

Faris. 28 (A.A.) - İtalyan ve mgi· 
liz elçilerinin B. Lavalin göretine veri. 
len önem sırasında, basın anlaşmazlığı 

buclamak ve hususiyle Avrupada sebeb 
olncağr akibetlere meydan veroH'm,.k 
hususunda açık hir kaygı göstermekte. 
dir. 

Pöti Jurnal gazetesi :liyor ki: 
"Lava! · Klark görüsmesi, anlaşmaz. 

lığın artmasın., Cenevrede arsıulusal bir 

anlaşmazlık vilcuda getirmesine engel 
olacak yeni hir gayretin hareket nokta. 
sı olmaktadır. 

Maten şöyle söylemektedir: 
"İngiltere, barba engel olmak ıçin, 

uluslar so yetesi tüzüğünün kesin su. 

rette tatbilri gerektiği fikrindt'dir. 
Fran~a. barba meydan vermemek üzere, 

zecri tedbirlerden uzak durmak lazım 
geldiğine ka:ıaat getirmiştir. 

Uluslar sosyetesinin Fransa ve in. 
giltere müstesna olmak üzere bilyü İl 
devletler tarafından terkedildiğini Tt 

bundan ötilril zayıfladığını görmekten.. 

sc, onun şerefini korumak daha iyi oL 

maz mı? 

Müsa~deli davranmadan ve özel un

surları göz önünde tutarak, bir Avrupa 

harbının önüne geçmek lunndır. Bir a3. 
mürge haeketinin, büyük devletler ara.. 

sında mutlaka büyük bir barba sehch oJ. 
ması Uizrm gelmez.,. 

Övr diyor ki: 

.. Baş bakanlıkların gösterdilden gay. 
re: tler, Londra, Paris ve Roma kabine. 
!erinin, bir italyan - habeş barb1 çrktığl 
takdirde, eski ıömflrge barbları hudut. 

larını sıkı 11kı muhafazaya ve bu an. 
laşmazhğın, hiç bir auretıe bir A nupa 
harbıne sebeb olmamasını sağlamağa çaı. 

lışacaklarını ta6ınlandırmaktadır . 
Cenevre konseyi açılıncaya llaft&T 

başbakanlıkların tuttuğu yol, anl~u.ı 
lığı buclamaılr lcaygnı olacaktır.,. 

Eko dö Pari, tunlan yazmalrtadırı 
'"Londra, belki de zecrf tedbidtr 

tehdidi karşısında Musolininin duraca. 

ğını sanmaktadır. Bu zan, Duça'nın ah. 

15.kını ve İtalya hakkındaki bUyOk ,._ 
melleri,,i bilmemek demektir. Bu hayal 

devam tdecek olursa, onanlması kabil 
olmryacak diplomasi hataları yapılmı. 
vac-aktır. Fransa hükUmeti, bu m~ele-

de, böyle bir tebdid usulünUn banp 
fdyda vereceğini sanmamaktadır. Ce. 

nrvredeki diplomatların bütün gayreti 
a~ırıhğa meydan vermiyecek bir usul 
~ıılmağa ve durumu son derece acdtb 
g:>stermemeğe matuf olmalıdır. 

lngilizler, Habeşistandan 
çıkıyorlar 

Cibuti, 28 (A.A.) _ Röyter aJanm . 
nm bildirdiğine göre, Habeşistan'da bu· 
lunan İngilizler, dört gün içinde Ha • 
beşistan'dan çıkmak için konsolosluk • 
tan emir alını lardır. 

YUGOSLAVYA 'OA: 

Yuıroslavyanın lıazırladığı 
genel a/ 

Belgrad, 28 (A.A.) - Hiıkümetin, 
kralın öldürüldüğünün birinci yıldönlL 
mu dolayısiyle ıııyasal cürümler için ge
niş genel bir af hazırladığı söylen· 
mektedir. 

FRANSA'DAr 

B. Larxıl dış itlerini anlatacak. 

Paris, 28 (A.A.) - Yarın toplana 
cak olan bakanlar kurulu, bilhassa B. 
Lavalin dıt itleri hakkında yapaeat1 
diyevi dinliyecektir. 

Kurul, Cenevreye gidecek olan fra:n. 

sız kurulunun te~kkül tarzını karar· 
!aştıracak vıe bayatı ueuzlatmak için ha 
zırlanan kararnameleri inccliycccktir. 





4 ULUS 

• '!f • 

bılıyormusunuz 

ki ? ... l lY~ban~ı gazetelerde okuduklar mız 1 
-

§ Geçenlerde Amerikanın ün
lü uç.akçısı tek göz Villi Post'la 
birlikle uçakla düşüp ölen yazar 
ve &İnema artisti Vil Rocers'in, 
Hollivud mezarlığında, yüksek 
bir yere konulan ve üzeri kll'mızı, 
mavi ve beyaz çiçeklerden yapıl· 
ma bir Amerika bayrağı ile örtü
len cenazesi önünden, sabahın ye
disinden akşamın altııma kadar, 
100.000 kişi geçmiştir. O gün öğ -
leden ıonra, bütün Hollivud stüd
yoları kapanmış ve Hollivud'un 
"'Bovl,, admı taşıyan açık hava ti -
yatro~unda, 50.000 kişinin önün -
de, Vil Rocers'i anmak üzere, bir 
temsil verilmiş, temsilde Lorans 
Tibet ağniyeler, Konrad Nagel 
:: · .- r okumuştur. 

§ lzvestia gazetesi ile Tass a -
jansının Varşova aytarı olup Mos
kovada bulunan Kovalski'ye tek
rar Varşova'ya dönmesi için Polon
ya konsolosluğu pasaport vizesi 
vermemiş ve bu suretle de Lehis -
tanla sovyetler arasındaki gazete· 
cilik ilgileri büsbütün kesilmiştir. 

§Geçen hafta sonunda Fransa
da, kendilerine para yardmıı e -
dilen, işsizlerin sayısı - 297 .605 i 
erkek ve 82,828 i kadın olmak ü
zere - 380.433 idi. 

§ Oksford eğitim konferansı, 
bütün dünyadan gelen her .eğitim 
derecesine bağh delegeler hazır 
bulunduğu halde, çalışmalarına 
devam etmektedir. Konferansta, 
sinema filminin eğitimdeki ro ü 
incelenmit ve sinemanın okulda 
çok faydalı olabileceği görülmüf -
tür. 

§ Almanyada 1934 yılı içinde, 
56.244 ki,iye akamet operasyonu 
yapılmıftır. 

§ Amerikada Vayt Siti'de, dil
aizler için, araıuluaal atletizm ya
rıgmalan başlamııtır. Bu yanıma· 
lara F ranıadan 68, lngiltereden 
60, Almanyadan 50, Belçikadan 
22, Danimarkadan 12, Hollanda • 
dan 18, Macariatandan 5, Çekoı· 
lovakya Polonya ve Amerikadan 
ikişer dilsiz atlet girmiıtir. 

§ Deyli Telgraf gazetesinin bir 
yazısına göre, büyük devletlerin 
Dk hat hava kuvvetleri töyledir: 

lngilterenin 1 170 uçağı vardır 
ve önümüzdeki 18 ay içinde bu 
sayı 2000 olacaktır. Franıanın 
1700, Sovyetlerin 1500, Amerika 
Birtqik devletlerinin 1800, Ja -
ponya'mn 1400 dür. 

Almanya, lngiltere derecesine 
vardığını bildirmiş ise de sayı iyi
ce belli değildir. 

İtalyanın 2000 uçağı vardır. 
Bunlardan 1250 si ilk bat uçağı -
dır. Hava kuvvetleri subay ve ne
ferleri 40.482 dir. 

§ Alman filozofu Laybniç'i 
anmak üzere hazırlanan bir tö -
ren dolayısiyle Prusya fen akade
misi direktörii şunlan bildİ!IJliŞ -
tir: ''Filozofun eserlerini basıp 

neşretmek için 1923 denberi çalı
tılmaktadrr. Ancak bütün bu eser
lerin basılmaaının ne vakit bite • 
teceği daha belli değildir. Çünkü 
Laybniç'in eserleri 75.000 kadar -
dır. Bunlar arasında, tabii filozo -

lun yazdıi:ı sınamalar, etüdler ve 
makaleler de vardır. Ünlü filozo
fun, Hanovr kitabevinde saklı o
lan mektuplarına gelince: bunlar 
da 15.000 i bulmaktadır. Laybniç, 
devrinin bütün edebiyatçı, diplo
mat ve bilgin adamlariy le mektup
laşırdı. Bunların sayısı da 1045 
dir ve aralarında Nyutf)ıı, Kolher, 
Klark, Bossüe, Spinoza, Lok, Ma
)ebran,, Beyi, Papen, K.3.valyeri, 
Viyeto, Deli Petro ... bulunmakta
'dır. 

§ Almanyada limon yetişme . 
&!iği için onun yerine. rhubarbe a
'dmı ta,ıyan bir ot kullanılmağa 
başlamıştır. Bu ot Çin de ve Ti -
bette yeti~mckte olup 1500 yıhna 
ao~ru Aimanyava sokulmuştur. .., 

AKDENiZ üZERiNDE BULUTLAR 
Avrupa devletlerinde bu kadar kaygu uyandıran habq meselesinden ita/yanlar 0 ka

dar iirkmiyorltır. Çünkü, "Duçe'nin yeniden bir cihan devleti kurmak istediğini söylemesi 
bir ideal, retorik bir değifme ve tarihi bir karııltJ§tırma değildir. Bunlar, Duçe'nin ve hat
tô 40 milyonluk ulusunun, get~ekle§meıi için her §eyi göze alcl lğı gaye/erdir.,, 

Buna karşı, likitleri .arulan diplomatlar, bu işin, ltalya'nın iıtekleri yerine getirilmek 
suretiyle ve barq yoliyle kotarılma.aı gerektiği hakkında birlqiyorlt:rT. Bunların baJka bir 
luıyguları da, bütün çabalamalara karşı harb patlaraa, bunun, Avnıpa'ya Ja bulQfmasınrn 
önüne geçmektir. 

20 ağusto5 1935 tarihli Bnliner 
Tagblat gazetesinden: 

Afrika Uz.erinde toplanmıs olan bu
l utlar daha şimdiden Mısır ve Yakın -
tarkı karanlıkta bırakacak bir ölçüde 
yayılmağa başladı. 

Bu bulutlar, bütün Akdeniz havzasını 
kaplamak tehlikel!ini gösteriyor. Hatta 
Akdenizdeki egemenlik durumunu ye -
niden bir mesele haline sokmuş olan 
Roma - Londra gerginHğini bile yarat
tı. Bir gösteriş diye sağda solda çıka.. 
rılan top namlularına söz dilşmeden ya 
pılan kuvvet deneçleri, doğrudan doğ. 
rnya bir tazyik yapmasa bile, herhalde 
anlamı çok büyük ölçüde olan sıyasal 
kararlar verdirecektir. 

tki devletten biri, Akdeniıdeki du
rumunu kuvvetlendirebilecek, öbürü de 
kendisinin zayıf düşmüs olduğunu gö 
recektir. Balkanlarda, küçük Asyada 
ve Mısırda, bu durum daha §'İmdiden 
büyük bir clikkatle göz önünde tutul _ 

maıktadır. 

Habeşistan dolayısiyle çıkan hal _ 
ya - Britanya anlaşmazlığının ölçü • 
sünden ürkmemek için, insanın mutla
ka faşizm ikliminde yaşaması lazımdır. 
Bu iklimde İtalyan davası için uğraşan 
Duç.enin şuurunda, be~ on yıl içinde, 
öbür memleketlerin pek değer verme _ 
dikleri bir romablık rönesansı canlan
dı. Duçenin yeniden bir cihan dev -
Jeti kurmak istediğini söylemesi, bir 
ideal, retorik bir değişme ve tarihiğ 
bir karştlaştırma değildir. Bunlar, 
Duçenin ve hatıl 40 milyonluk uJusu _ 
nun, gerçekleşmesi için her şeyi g6ze 
aldığı gayelerdirl Bu yeni emperya _ 
lizmin tabiiğ kuvvetleri ise Akdenizde
dir. Bundan dolayı, eğer BUyük Bri _ 
tanya yavaş yavaş Kartacanm prespek. 
tivinc giriyorsa, bu durum gelişi gilzel 
bir gelişim değil, lojik bir sonuçtur. 

Rubikon, diye adı çoık manalı olan 
mecmuada bir resim çıkmıştu. Bu re • 
simde bütün Akdenizi italyan tayyare. 
ler!nin kanadları kaplamış ve altına da 
'
1/ç denizler bizim denizlerdirl,, yazıl
mıştır. Avrupa kıtasında güdülen sı -
yasanın arada bir aksamıt olmasma rağ. 
men, ki bunun da ııcbebleri gene Akde. 
nizdekıi egemenliık durumundan doğ -
maktadır, Akdenize doğru gösterilen 
bu istikamet, faşizm ııyaaasının her va.. 
kit btlkemiği olmuştur. Bu istikamet
te ilk panter 11çrayışı Korlu adasına 

yapıldı. Eğer Sir Oıten Çemberlayn, 
Cineva kıyılarındaki yatında Musoüni 
ile yaptığı görüpnede bu gidi~in de . 
vam etmesinin önüne geçebildiytte, bu
nunla elde ettiği sonuç, metodları de -
ğiştirmiş olmasıdır; yoksa gayeler de
ğişmemiştir. İtalya. Akdenizin doğu 
havzasındaki durumunu sağlamlaşt1r 
mak ve dolayısiyle, Akdenizin batısın
daki geçitler günün birinde kapan;ıcalt 
oluna, bam maddeler bulmaık bakımm. 
dan bUyilk önemi olan Karadeniz ge 
çidlerinin kendisine açık kalınası için, 
andlnşma sistemleri yolundan, Yuna -
nistan, Türkiye ve Sovyetler Birliğiyle 
durumunu sağlamlaştırmak istiyordu. 
Hicaz ve Yemendeki aralb dev1etleriyl!: 
temasa geçmek, asığ bölgelerini. ön Aa.. 
ya ve Şapdcnizine doğru yayacak. Ha
besistan ile yapılan dostluk ve tecim 
andlaşmaın da ekonomik alanlarında 

yayrlıf?a bir başlıtngıç olacaktı. 

Fransa ile başlanan yarış, italyaııla
rın Akdenizde kurdukları durumun 
sanki, kıuay batısındaki lıornşularma 
karşı imiş gibi bir tesir uyandırıyor -
du. On ıiokuzuncu asırdan bugünkü 
faşizm devrine kadar varan ••Biiyük Bri. 
tanya il~ ananasa/ dostluk,, . BüyUlı 
Britanyanın, Akdcnizdeki durumunu 
sağlamlaştırmak ma~sadiyle. halyaya, 

bundan böyle de yardım- edeceği nü -
§Üncesine kuvvet verdiriyordu. İtalya. 
Fı ansa ite ani.ıstık tan ve cloJ::ı.yısiyJ,.. 
Yunanistan, Türkive ve Sovyetler Bir. 

liğiyle olan münasebetlerindeki ziyan . 
lan denkleştirdikten sonradır ki, ege
menlik durumunda esaslı bir değişik _ 
lik oldu. Şimdi, fransızlarm bambaş 

ka gayeler arkasında koşarak yaptık -
)arı bu anlaşmanın sonucu, Akdenizde
ki yeni İtalya egemenliğinin, fransızJa_ 
rm bile hi~ bir zaman i&temedikleri bir 
ölçüde Büyük Britanyanm asığ alanla
rmm sınrrlannı aşarak mı ortaya çık. 
malı idi( 

İtalya hükümetinin bu anda besle

diği gaye, Habeısietana karşı tertip et
tiği ceza seferini tatbik ebnek, yarıma,_ 
sırdanberi dedikodusu yapılan sömür _ 

ge elde etmek meselesini artıık sona er

dirmektir. Ne var ki. Bfıyük Brıtan _ 

yanın İtalya hükümetine karşı takındı. 
ğı tavur. biiyük bir seddi yıktı. Bu sed 
vıkılınca. İtalyan gazeteleri birdcnhi -
re, İtalyanların A kdcnizdeki üstün cg~
menliğin varisleri oJdllklarını. Mısırın 

erkinlik isteklerini ha1klı gördüklerini, 
Büyük Britanyanm. ön Asyada man 
dası ahında bulunan yerleri, egemen -
liğinin destekleri diye kultanmağa hak 
kı o)Jnadığını, yakında batacağını iddia 
etmeseler bile, Britanya imparatorlu
ğunun çok büyük sar:.ıntılar geçirece
ğini söylemeğe koyuldular. Bu durum 
polemik bir aşırılık mıdır yoksa Av. 
rupanın sıyasal durumunu çok esaslı 
bir surette değiştirebilecek bir aykırı • 
lığın maskesi mi kalkıyor? Büyük Bri
tanya ve Fransanın Afrikadaki asığla
rmı bölüsmek suretiyle Büyüık Britan
ya ve İtalyanın Akdenizdeki asığları. 
nı denkleştirmek mümkün değil midir 

İtalyan gazetelerinin sinirlerunele 
rine rağmen, Habeşistan anlaşmazlığı, 
Akdenizde egemenlik üstünlüğü için 
bir savaş haline sokmak hususunda İtaL 
yada bir meyil yoktur. Büyük Britan
ya hükiimeti ise, uzlaşma işlerinde ken-

dini her vakit bir usta diye tanıtmıştır. 
Bu meselede Fransamn, 19 uncu asırda 
başlamış olan sömürge yarışı öbürlerin-

den çok ayrıdır. Bu ayrrhğın seıbebi 
de, fransızların güney Afrikasındaki 
sömürgeleri Britanyanın asığ alanına 
bitişik olmasına rağmen. Fransanın. Ak
denizdeki donanmasına, ana yurdla sö· 
milrgeleri arasında bağlantıyı yapan bir 

araç gözüyle bakılmasından ileri gel . 
mektedir. Halbuki, Musolininin bti -
yük bir soğUık kanlılıkla "son umudu -
tınız. daima harbta olmamı~ mıdır?,, di. 
ye söyledikten sonra, Şapdenizi bav. 
usında yayılmak 9 e dolayısiyle bumu· 

nu Britanya asığ alanının ıam ortaısıM 
tokmak istediğini artık bilnıiyen kal -
maınıştır. Bundan dolayıdır ki. Akde. 
nizde kimin sözü geçebileceği etrafın· 

da yapılan kuvvet deneci, apaçık bir 
tazyik halini almı11 , ve batta sUel gBste
riler yapılmasına kadar bile ileri git • 
miştir. Tehlike ise işin şurasındadır 
ki, ikıi devletten birinin Yakınprkta ve 
Afrikanın doğusundaki prestiji adam 
akını kırılmadan artık bu gidişin önü
ne geçitemiye~ği noktatındadır. ÖbUr 
kıtalar, bu gibi çatı,maların birer dik
katli seylrclsi keeilınitterdir. 

Britanya deniz bakanlığının, çok 
pahalı bir iş olan .. her ihtimale lıarfı 
hazırhmmak., makincBini işletıneğe ba'
la.mı~ olması çok c.iddiğ bir anlamdadar. 

Britanya Akdeniz donannıaıunuı de
polarını doldurmakta, uçak ana gemL 
leri ile Maltaya avcı ve bombardıman 
uçakları ta1ımakta, Malta adasına yeni 
uçak bataryaları dizmekte, Filistin kı
yılarında ve Süveyt kanalında boydan 
boya telsiz direklerini yükseltınekte ol.. 
duğu hakkında, hergUn f Ji, fakat 
mevıuk haberler gelmektedir. BU~Un bu 
tedhirler İtalyanlar tarafından cevapsız 
kalmış olsa ~aşılacak bir mesele olurdu. 
Diolomatlar gfüü Urlerken. de.ııiz kur· 
maytarr kuv;ve.tlerini iırtr- böyle olçiı· 

yorlar: 

lnt:iliz diplom<ltlarmın fikirleri 

Noyes Viner jurnal gazetesinin Lon. 
dra ayıarı, Büyük Britanyanzn eski sö
mürge ve deniz bakam L. S. Ameri ve 
parlamento iiyesi denjz komutam Pe -
ter Agnev'e lta/ya - Habeşistan anlaş· 

mazlığı hakkında ne dil§ündüklerini 
sormuştur. Bu sorguya eski sömürge 
ve deniz bakanı demiştir ki; 

" - Eğer İngilterenin bir İtalyan . 
habeş harbı önüne geçmek için yaptığı 
uğraşmalara, doğrudan doğruya ita) -
yanların sömürge sıyasasma karııt bir 
hareket gözüyle bakılacak olursa, yan
lış bir dilşünceye saplamlmış olur. Kct
binıe üyelerinin bir çok diyevlerinden 
de anlaşılacağı gibi, burada yapılmak 
istenilen şey ne bir yanı ve ne de öbür 
yanı tutmadan anlas.mazlığın genişle

mesinin öniine geçmektir. 

UJu~lar sosyetesi makinesinin 
işletilmesinin de sebebi, Cenevre 
toplantısını işlerin içine karıştırmak ar 
zusundan doğmuştur. Bununla, İngiL 
trenın, yalnız başına barış görüşmeleri

ne girişmek ve kendi insiyatifi He ha-
• reket etmek istediği fikrinin ortaya 
sıkmasına çalışılmıştır. Mesele iki ege. 
men devleti ilgilendiren bir iş olsa da, 
artık harb veya barış met>elesi çoktan 
bir arsıuluııal mesele olmuştur. Her ne 
kadar bugünkü hadise ile egit bir halde 
görülemezse bile, 1914 deki Avusturya
Sırbistan anlaşmazlığınm felaketli ıo
nucu göz önüne getirilince, İtalya ile 
Habeşistan arasında.ki yapılacak he _ 
aab1aşmanın yayılmaması için, bugün. 

eld.en ne gelirse yapılması isteniliyor. 

İngilterenin takındığı tavrı, İtalya 

aıyasasının açıktan açığa tenkidi diye 
görmek, manasu bir ıey olur. Ben şu 
kanaattayım H. bu anlaşmazlık mesele. 
sinde İngiltere bükümeti sorulmadan 
işe karışan bir yargıç olmağı ak
lından bile geçirmemiştir. İngiltere
de, ne bir yanın ve ne de öbür yanın 
tutulması istenilmediğini, tarafsız kal
mak arzusu taşındığını dış sıyasa hak
kında aon haftalar içinde verilmi§ o 
lan söylevler de yeter ölçüde isbat et
tnıştir. İstenilen şey, anlaşmazlığı uz. 
la manın önüne getirmek suretiyle dü
teltmeıktir. Buna karşı, bugün Afrika

da hazırlanmakta olduğu gibi, ak ırkla 
kara ırk arasında çıkacak olan bir harb, 
böyJe harbların her vakit verdikleri 

•onuçlaıa göre, İngiltere ile Afrikada. 
ki silinUrgeleri arasındaki ilgilere de 
kesin bir etki yapacaktır. Halıbuki, bu 

anlaşmazlığın, hali imk!nı olan bant
la düzeltilmesi takdirinde, gen.el duru
mun •tatUkoaunda esaslı blr değifiklik 
yapılmadan italyanlarm arzulanm hiç 
olmazsa bir parça yerine getirmek mUm 
' ' kun olacaktır. Bu diltilncelcrdc, in . 
giJterenin, bu anlaşmazlığın kan dökill-

meden düzeıtilıncti.ndeki asığlarını an
latmaktadır. Bu düzeltme çaresinin 
ne biçim olaıblleceğini söylemek güç • 

tür. İtalyanların yayılma hareketleri • 
ne karşı koyacak dllziinelerce teklifler 
yapıldı. Ancak, Musolini. bSlS eski dil
§1.inceai olan, Habeıistanın baştan &§ağı 

ltalyaya verilmesi fikrine ıımeıkı ta. 

rılmış ha1ini bırakmadığından, fİmdİ -

tik bu önergelerin milnakata edilme · 
tine fırsat dl\tmedi. lngilterenin aı _ 

yasası, herhalde bundan böyJe de bir 
götilf\JTJe ııyasaıı olarak kalacaktıı, ve 
öyle sanıyorum ki, diplomasi görüpe
lerine devam edildiği müddetçe, BUyÜık 
Britanyanın, ceza tertibi t-ebdidinde 
bulurumyacağı büyük bit ihtimal için· 
dedir. 

Hatta daha ileri giderek diyebilirim 
ki, bütün anlasma imkanları ortadan 
kalkmış bi1e olıa, Avrupa devletleri bir 

araya gelerek İtalyanlara kartı cebhc
<ılmağa da kalkı$lllıyacaklardır. Fransa 

Komşularımızda 
~ıer ol yor? 

SURİYE'DE: 

§ lrau' da yapılmakta olan de
miryollarında çalışmak üzere Lüb 
nan'dan lran'a işçi akım vardır. 
Son günlerde 220 kişilik bir i§Çİ 
grupu daha yola çıkmıştır. 

§ Cumur başkanının onadığı 
bir kararnameye göre finans ha -
kanlığı ile Suriye bankası arasın 
da, hükümet hesabına bir milyon 
950 bin tane birer kuruŞluk 
mağdeni para basılması için bir 
anl&.Jma imza edilmiştir. 

BULGARİSTAN'DA: 

§ Bulgaristan'ın başlıca şe -
birleri arasındaki gezintiler için 
bulgar denıiryollar direktörlüğü • 
nün yaptığı ucuz tarif eler yolcu 
sayısının artacağım göstermekte -
dir. Bu sefer yapılan ucuzluk, de
miryolları, Tuna ve deniz vapur -
ları üzerinde yüzde yetmişi hula -
caktır. Bu ayın 23 ünden eylül 
sonuna kadar her yolcu, bir ay 
hükmü olan ve başlıca şehirlerde 
kalmak hakkını veren biletlerden 
alabilecektir. Sofya - Vidin - Rus
cuk - Varna Burgaz yolculuğu 
için üçüncü mevki bir bilet 295 le
va, yani bizim para ile aşağı yu -
kı:ırr 18~ kuruştur. 

§ Bulgar finans bakanlığı, 0-
aam, T opolnitza, orta Meriç ve 
Meata nehirlerinin yataklarını de
ğİftİrmek için lazım gelen parayı 
vermiştir. Ekonomi bakanlığının 
ıu itleri kıımı oralara bir çok mü
hendis ekipleri göndererek, bu iş 
için yapılması lazım gelen feyleri 
incelettirmektedir. 

§ Geçen sayılarımızdan birin · 
de gene bu sütunda, Bulgaristan • 
daki posta artırım sandıklarından 
hahsetmittik. Bir bulgar gazete -
sinde okuduğumuza göre, hulgar 
posta genel direktörlüğü merkez 
artırım sandığı ile posta çekleri 
servisini içine almak üzere genit 
bir bina yaptırmak için 7,5 milyoıı 
levalık tahsisat almıştır. 

ile yapılmış oln anlaşmanın yalnız dip. 
lomatik hareketler çerçevesi içinde kal· 
dığı tahmin edilmektedir. Yok hir 

barb çıkınca, yukarda söylenmış olan 
ceza tertibi i~iyle ilgili değildir. An -
Jaşmazhğr bir Avrupa anlaşmazlığı ha.. 
line sokmamak için her iki devlet ge -
rek İtalyaya gereks~ Habeşiatana si -
lah veriJmesini kesmişlerdir; bundan 
böyle de aynı arzuyu taşıyacaklardır. 

*** 
lngiliz parlamentosu üyelerinden 

deniz komutanı Peter Agnev ise de • 
miştir ki: 

·• - İngiltere herhalde, aıığları doğ

rudan doğruya tehlikeye girmedikçe, 

bu itlerin tarafsız bir seyircisi kala ~ 

caktır. Fakat, hadiselerin geJişiml du

rumda ~ni bir değişiklik ortaya çr,kara

cak olursa, İngilterenin de pratik te<1-

birle almasrı lazım gelecektir. Baz ı çe. 

venlerde Habeşistana kar§ı sempati 
rösterileri yapılmakta olmasına rağ -
men, biç bir zaman unutulmamalıdır ki, 
İngilterenin, Afrikadaki prestijine zi
yanı dokunacak hiç bir işe girişmeme

li lazımdır. 

Habqıistanın kesin bir zaferi, üa

nomal bir ölçüde tehlikeli olmut olur; 
onun için bunun önüne geçmek gerek.. 
tir. İf, İtalyanın taktik ve sayı Ustü, . 
lüğünUn habe!f savaıçılarının çete har
bına dayanıklıbğını ve taassup derece. 
sini bulan enerjileriyle karşıla§tırıla -
cak olan kuvvetlerin denenmesine ka · 
dar vardırılmadan, anla§mazhğın or -
tadan kaldırılmaıı imkanının bulun • 
ması, İngilterenin toleranslı olan sıya
aaıına da tamamiyle uygundur. Fakat 
İtalyanın i5tediği, bir barbtan çok o;ö • 

nıürge alanlarını genişletmek olduğu • 
t .ı göre, anla,mazhğın, italyanlann ar• 
ıularını yerine getirmek ııur-.tıyle ha -
rt~la dilzeltilebileceği umudunu ~ ı:.lc .. 
mem•'k i~in hiç bir sebeb yoktur . 
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den başka Pusta'nm uzak land
Jarına kadar biltün ufukları ôr -
ten ağ:r bir sis tabakası iıze

rinden uçuyordum. Ortalık aydınlan -

dıkça sis kayboluyordu. Nihayet önü -
me .ilk çıkan şehri görünce, gideceğim 

tarafı araştırmağa ladım. Fakat Tay

fon'da telsiz cihaıı olmama ından dola

yı, bu iş için pusıa iJe hartamı kullanı

yordum. Bu uzak macar şehrinin istas

yonunun üzerinde ancak okunabilen 
bir yazı vardı. Fakat uçağımın başka 

ir iyi meziyeti beni güçlükten kur -

ıardı. Saatte 250 kilometreden fazla 
·r süratle giden uçak bir spor uçağiy

Je, yerin girintilerine ve çıkıntılarına 

karak nerede bulunuldugunu anlarna

mn çok guç oJdugunu herkes bilir. Te

kerlekleri gövdeden dışarı çıkararak 

az zamanda uçagımm sıiratini 100 kilo

metreye indirdim ve önceden kendimf' 

çizdiğim yolun yanında olan Haydu· 
Nana şehri üzerinde olduğumu anla

dım. Teker1ckJeri yeniden içeri çek.ıe

tt..k, uçuşa normal hızla devam ettim. 
Motör, biraz gürültülü bir dikiş ma. 

ikinesi gibi, rahat rahat homurdanıyor
du. Transilvnnya alplarında kopan bir 

kaç biıyük fırtına, bana dönüşüm için 

kaygu Hrmekle beraber, şimdilik önem 

li bir me ele değildi. Uçağın büyiık 
sürati sayesinde hızla ilerliyordum ve 

sıbahın saat altısında. hareketimden -

beri be nci memleketin üzerinden u • 

suyordum. Romanyanın yüksek dağla
nnın arkasından, buJgar sınırına kadar 

ovalar başlıyordu. Ondan sonra da, ye
re inmrmden önce üzerinden geçece • 

ğim son dağlar olan Balkanları aşmam 

)az.mı geliyordu. 

O arada hava da çok güzeJleşmişti. 
Etrafımda mavi, bulutsuz bir sema var. 

dı ve ufukta, vaktiyle iki defa daha Ü

zerinden uçtuğum Marmara denizinin 

lnce ve gümüş renginde çizgisi belir • 

meğe başlıyordu. Gicliş yolculuğu ba
kımından bütün güçlükleri yenmi ol. 

duğum is;in, ilk defa olarak bu kadar 

mun mfiddet bir yerde oturmanın o 

kadar kolay olmadığını anlıyorum ve 

hiddetimden yastıklarımı oturacak ye
rin üzerinde bir taraftan öbür tarafa 

~ekip duruyordum. Fakat yere inme

den biraz önce, tabiiğ bu küçük kız -

gınhk geçti. Bütün yolculuk boyunca 

bir dilim ekmekle ıbir kaç salkım üzüm 

yemiş ve susamadığım için de hiç bir 

e içmemi tim. 

Şel kumpanyası tarafından gonderi

len B. Hennig'le, benim Asya topragı 

üzerinden uçtuğumu resmen saptayacak 

olan bir kimseyi Bogaziçinin Anadolu 
ıyısmın belli bir noktasında lbulun _ 

durması için anlajınr tun. Hennig de 

bu işi görmek üzere Haydarpaşa garı • 

na bir türk subayı göndermişti. Saat 
9,20 de, yani Almanyadan hareketim· 
den be saat 40 dakika onra Haydar -

paşa garının üzerinden uçuyordum. Bu 

türk su'byı benim lstanbuJa vardığımı 

itk olarak ~rline bilclirım.tıir. 
Bir düşünün, Almanyadan Asyaya 

küçük bir por uçağiyle be saat 40 da-

Jrikada gitmek 1 1928 de uçakçılıkta 

yaptığım ilk deneçlerc gôre bu bana 

her şeye rağmen tuhaf görünüyordu. 

Saat dokuzu 34 geçe Yeşilköye ine
rek bana çiçekler, çukuJata, sabun ve 

bir havlu, bir çok yiyecek hat~ Mnr _ 
marada ı;erinletici bir banyo yapmak 

i~in bir deniz mayosu bile getirmi ~ 

lan 'büyük bir halk yığını ik> karşıla • 
trm. 

Uçak alanındaki kısa kabul töreni 

çok güz.el tertib edilmişti ve son dere

cede heyecanlı oldu. Almanya general 

konsolosu, alman elçiliği işgüderi ve 

f ütün alman kolonisi benim gelişimi 

ilutlamak için orada bulunuyorlardı . 

T5rkler arasında bir çok büyıik rfidJe_ 
li subaylar, idman kulübleri oruntaık • 

]arı, ilk türk kadın uçmanı, oliınpiyad 

komitesinin genel ekreteri ve tabia • 

tiyle İstanbuldaki bütiin turk ve ya _ 

bancı gazeteciler vardı. Herkes büyük 

bir sevk içindeydi ve bana öyle g<:liyor· 

du ki türkler yolculuğumun hedefi o 
larak kendi memleketlerini çtiğim 

içın özel bir ecvinç duyuyordalar. Fa. 
kat şunu da söyliyeyim ki, uça~mıı O· 

rada bırakmak ve kendilerine tınak 

ıçiıı bana yaptıkları önerge hi~ dt ho 
~uma gitmedi. 

İstanbulda bir saat kaldıktan -.e bu 
bir saat içindeki ödevini çok iy.i başa. 
ran sadık Hennig'in elini sıktıktan 

sonra yeniden hareket ettim. O zaman 

da uçuşun güç tarafı basladı, çunkü dô
nüş yolu gidiş yoluna gôre 450 kilo 

metre daha uzundu ve sabahın saat hL 

rinde uyandığıma gore, tahiiğ pek din

lenmiş ve zinde bir halde değildim Ben 

C'n çok bu noktadan çekiniyordum fa. 
kat sonradan aldandığımı anladım. ls

tanbuldan hareket ettikten sonraki ilk 

saat içinde pek de farkında olmadan 

yorgunluğun hücumunu herhalde yen

mi; olmalıydım. Hava güzeldi, ilzerin.. 

<len uçmakta olduğum memleket olduk. 

ra düzdü ve özel giıçlıikler gôstermı · 
yordu, bu yüzden de gene hemen bir 

yorgunluk duygusu başladı. 

Transilvanya alptan üzerinden dO.. 

nüş. gidişe göre daha rahat oldu. Fır

tma geçmişti. 3000 metre yüks klikte 
u~rak hiç bir güçlüğe rastlamadım. 

Bir bç meyva ile pasta yedim ve kah· 

ve dolu küçük bir şişeyi bo alttım. 

"çman olan kimseler bilmelidirler ki, 

modf'rn bir sp::>r uçagrnda insan ufar< 
tefek bir çok şeyler yopabilir. Yi.ıksek

lerde uçmak, yere değen bir otomobil

de her dakika aklından gec.miyen y · 

lerlc karşılaşabilecek bir otomobilci • 

nin gidi inden büsbütün ba kadır. Me

sela, sabahleyin bana verilen bir dl.'r 

giyi okuyup hemen hemen bitirmiştim. 

Gidişte Ç.l'k uslu olan yüksek Tatı l 
üzerinde, bir çok bulutlar vardı. Bun • 
}ardan bazıları o kadar yiikseklere çık

mışlardı ıki bir zaman yalnız aletlerime 

bakarak etrafımı görmeksizin uçmalı 

zorunda kaldım. Bu yüzden de, •aktiy· 
te etrafı görmeden uçuş yapmalt ders.. 

lui almıt olduğumdan dolay~ t>eYindi· 
ğimi itiraf edeyim. 

Alman toprağma dönünce Glayviu-

Güreş eri kazandık 
İstanbul, 28 (A.A.) - Viyanah gü

reşçiler Uçüncü ve son maçlarını dün ge 
ce Taksim tadında yaptılar. Stad, ço 
kal lıktı. Sonuçlar §lllllardır: 

56 kiloda tUrk ÖmerJe viyanalı AJo_ 
h güreştiler. Ömer sayı hesabiyle yen
di. 

61 kiloda türk Yaprla viyanah E.. 
rih güreştiler. Yaşar ı hesabiyle 
yendi. 

66 kiloda Yusuf Aslanla viyanalı 

Jozef güreştiler. Viyanah sayı hesabiy
le yendi. 

72 kiloda anıkarab Hüseyinle viya
nah Anton güreştiler. Hüseyin sayı he
sabiyle yendi. 

79 kiloda mersinli Ahmed ile viya.. 
nah Hans güreştiler. Ahm d sayı he
sabiyle yendi 

87 Riloda tiırk Nuri ile viyanah 
Frank güre tiler. Frank sayı hesabiyle 
yendi. 

Ağır siklett\: Çoban Mehıncd ile Ed
vard güre til r. Çobc"ln Mehmed hük
men yendi. 

Sonuçda gurcşçilerimiz 5-2 kazan
mışlardır. 

Zonuultlah ]'rtıb:-'Jıuı y<>ndi. 
Zongırldok 28 ( A.A. ) - Grup bi. 

rindlik maçları için Trabzona giden 
bölgemız şaroiyonu Zonguldalffipor 
T~zon şampiyonunu 3-2 ile yenmiştir. 
Ayın 29 unda Karacleni.r snmpiyonluğu 
fin.,lini yapal"aktır. 

r'flmtın m;uğı lwl;kııulcıki lrnber 
Bcrlin, 28 (A.A.) - Viyana'da çı -

kan Telegraf Am Mittag ga 1 etesinin Al 
batros sistemipdeki büyük alman harb 
uçağının düştüğtıne dair verdigi habe . 
rin esa sız oldugunu yazm ktadır 

ın üstünden geçtım. Oradan döniışumu 

hemen Berlinc ttlgrafladılar. O anda 

200 litr kadar benzinim olduguna go. 

re aşağı yukarı 1000 kilometre uçabi • 

tirdim. 

Berline yalda ırt.e.n yere ad r ınen 
ycnı ve koyu 'hır bulut perdesine rast . 
!adım. Az d ha Konigsvu tcrhavzen 

telsıı ist syonunun dıreklerine çarpı _ 

yordum Ayrıcc s.ıgnak halinde yaı,: 

mur } agdıgı ıçin msan hıç önunu gö

remiyordu. 

Saat altı\ ı duz geçe Tayfun, Tem
pclhof uçak !anına indi. Orada da bın. 

lerce kimsC' b nı knrştlamaga gelmisti. 

J<esmig şabs v tlerden başka o kadaı 
dost ve tanıdık gelmıştı kı onların, be· 

nım yapt· ~ım bu ı.,i nasıl öurcndiklc 

rini anlayamıyorum. 

Biraz sonra ortadan kaybolarak, u. 

çağımın yerJeştirılmi olduğu hangnra 

gittim. O, sanki hiç hir şey olmamış gi· 

bi. duruyordu. Motörün kapağı üzerin

den yavaşça limı geçirirken, tekniği _ 

mizin ve tndüstTimizin pratik gelişi 
minden asığlanmak imldinları otan u _ 

çakçılık dünyasına mensup bulunmanın 

giizel bir ,ey olduğunu dü ünüyorclum 

(Başı 1. incı sayı/ada) 
bga Alb. Yusuf Ziya Tuggeneraııığn Alb. 

ebmed Nuru Tuğ~eralhğa, Albay 
Cemil Tahir TuğgeneraJhğa, Albc\Y 

Muharrem Maz.lum Tuggcnerallı a, Al

bay İahak Avni Tuğgeneralh a, Albay 
M. Kemal TuğgeneraJhga, Albay hari

ta Abdurrahman Tuğgenen:ılhğa, Al· 
bay cezacı Eyüb Sabri Tuğgenerallığa, 
Albay Bayrıı Kamil TuggencraJhğa, 

Albay Ahmed Hacmi tuğ generalhğa 

Albay doktor • Raif Tuğgeneralhğet, 
Albay baytar M. Nurettin Tuğgenenıl
lığa, Albay A. Ferhat Tuğgcnerallığa, 

Albay M. Tevfik Tuğgenerallığa. Al
bay O n Nuri Tuğgeneralhğa, Al
bay M. Nu rat Tııggenerallığa, Albay 

A. Tevfik Tuğgenerallrğa, AJbay M. 
Rasim Tuğgeneralhğa, Albay Şükrü 

TuğgeneraJhğa. 

Kurmay Yarba(}ılıkum Albaylığa: 

M. Süreyya Selanik. Ali Besim Saray
köy. 

Kurmay birıbt&§ılıkwn ytırbaylı.ğa 
Osman Validei Atik, Mustafa Edir

ne, AJi Rıza Osmancık, Ali Remzi Bur

sa, Mustafa Sofular, M. Zeki İstanbul, 
!. Mümtaz Şam, Enver İstanbul, Hak· 

kı Hezar Drama, A. Nurettin 1 tanbul, 
M. Nuri Beıiktaş, M. Fasih Mersin, Da
vut Zeki Diyarbekir, A. Muhtar Binga
zi, H. Hfisnü Harput, Mükerrem İstan

bul, A. Niyazi Manastır, Yakub Erge
ne, Hayrettfo GcmJik, Vc<l d Durdari

ye, A. Şevki Diyarbekir, •H. Ekrem Üs
küdar, H. Tahsin Kaptanpaşa, H. Hus
niı Bakırkoy. H. Hayri Ortakôy, A. Ce
vat İstanbul, M. Şevki Dedeağaç, A. 
Neşet Edirnt:, Behçet Bitlis, Salahattin 

Vodina. M. K. zım Preşova, Raşit Us
kup, Mitat Tiran, M. Hamdı Erzincan, 

İbrahim Hereke, M. Seyfettin İstanbul, 
Mustafa Kasrmpaşa, M. Tevfik Edime, 
t. Hakkı Süleymaniye, Necati İstanbul, 

Hakkı İstanbul, M. Muzaffer Erzurum 

Tahsin Ka!'ta..'Jl-Onu, Ali Riza İstanbul, 
Fazıl Manastır, Kamil Perşembe, A. 
Ragıb Erzincan, Neşet Kırklareli, Ne
riman Fc.:vzi Davutpa a. Hulusi İstan
bul, Remzi Ay zmıı. 

Kur yiizboşılılaıın bin.i>f1Jılığa: 
Hüseyin Yanya, M. Nuri Arabkir, 

M. Neşet Bağdad, Saim K sımpaşa. 
Tevfik Baıyburt. 

l'iyude yarbuylıkt.an albaylığa: 
Rifat Bayozıt, H. Va ıf Erzmcan, 

Abdullah Naci Sıvas, 

Pi~mle lıirıbcı.~ılıkwn yurbtı)lı/ia: 
A. Necati Kay eri. Faik Erzunım, 

H. Vehbi Mc nastır, Hakkı Galata, Hak

kı Amasya, Şakir Şam, Lütfi K.asımpa
şa. M Beşir Kafkasya. Ş. Şevki lşkod

ra, Muhittin Kuçiık Ayasofya. 
Tevfik Kozan, Fuad Eyyüp, Musa l 
kodra, M. Şevket Diyarhekir, M. Nuri 
İstanbul, A. Vehbi Bitlis. Hiısamettin 
Beşiktaş, Ali Osman Trabzon. A. Tur
han Malatya, luettin Afyon, O. Nuri 
Samsun, M. Neşet Erzincan, Ati Rıuı 
Harput, M. Zeki Süleymaniye, Ö. Lüt
fi Girit. M. Refik Van, Ali Elmab, A. 
Necati Kapuağzı. M .Mihri Diyarbekir, 
M. Rlfat Erzincan, Ali Hıfzı Kesriye, 
H. Hüsnü Erzurum, HilsnU Van, Rıza 
Sıva , Said Osman Gergök. Ahmed Tu-

•• 
(' J g 

' 1ırunı nt· İ< ·? 
(B~ 1 inci aylada) 

Son gune kadar Toklu ivrisinde tutun. 
muş olan dfişman tıımeni anı mevzı e
rini bırakarak yollara dokiılmu tü. Bi
rinci ordumuzun 14. 15 57 ve 6. ıncı 
tUmenlerile 4. ve S • ın b.ızı parçal.ıı 1 

Dumlupınar hattında birleşmcğe ç •. lr. 
şan kıtnlara saldırmak yolunda ilerler
ken 3. S. ve 15. inci fırkalarımız AsıL 
hanlarda ve arkında Dumlupınara in
mek istiyenleri zorla şimale sürüyor ve 
yolu kati olarak kapıyorlardı .. 

Silvad kolordum Kızılta deresıne 

doğru, yunan ordusuna geçid verecek 
bu tek deliği kapamak için bütün gün 
yol almı tıH 

Söylenecek en kısa öz udur ki: 
Büyük tUrk ordusu "'düşmanı vata 

nrn harlmi ismetinde boğmak.. emrini 
yerine getirmek yolunda... her karı~ 
toprağı kaniyle sulamadan çckilmiyer 
ocsur bir hasım ordu unu son sozün 
soylenecegi :ere doğru orla --ürü} or, 

siıriıyordu .••. 
29 a •usto , tiırk neferinin hareket 

ve sürat bakımından harika yarattığı 

bir gün olarak gösterH~ilir. 

ran Erzincan, Mahmut Kozanlı, Halil 
Sulumahmed, Mustafa Rü em Edirne, 

Piyad • yiizbf.ı.şıh.ı~um binlx'*ılığa 
Şevki E!'Zincan, Kadri İstanbul, Mu

zaffer Erzurum, Abdurrahman İstan

bul, İrfan Lüleburgaz., 1. Halil Harput, 
İ ail Onye Kadri Edirne, Halil E~ 
yüp, Yaşar Sutlucc, Sabri Trabzon, Ce
mal İstanbul, Muhittin Şcbzndebaşı, 1. 
Ethem Macuncu, A. Cevad İzmir, Mu-
sa Kfi%ım Bandırma, M. evlut Erzin
can. İhsnn Edirne, Muzaffer Kuruçıçş
me, Salih Be iktaş, A mı ÇengeJköy, 
Ne~t sılacık, Tahir 1şkodra, Yahya Ha

yati Şam, İbrahim Şam, O . Nuri lstan- . 
bul, M. Salih Diyarbekir, 1. Hakkı Bağ
dad, Sezai Knbasakal, M. Cemal Bitlis, 

Murat Ortaköy, Aza İstanbul, Hasib 

latanbul, Kizım Fındıklı, E. Vehbi es-

ki Zağra, Salahattin Harput, İhsan Us-

küp, Nadir SeUinik, M. Mihri Doğancı· 
lar, M. Fahri İstanbul, .Mehmed Diyar
bekir, Ahmed HuJOsı kilçilk Mustafapa-

şa. Hüsnu Erzurum, Abdillkudus Di
yarbekir, Arif Hurşit Harput. Hayri 

Cumaibala, O. Nuri Erzincan, E~d Ka

dıköy, 1. Celalettin Urla, Ahmed Silis

tre, M. Hilmı İstanbul, M. Fahri Di

yarbckir, . Tevfi Bayburt, Naci 
Trablus, M. Rıfkı Trablu , Ba.yram 
Van, M. Mazhar Edime. Kemal Afyon, 
Abdurrahman SUJeymanıye, Saffet tz. 
mir, M. Zeki Kadıköy, A. Kemal Or
takçılar, Kemal EthC'm Perlepe, Nuri 
Kum' lpı, İdris Gt:ncc, Ö. Faruk İs
tanbul. Hilmı Tatar Pazarcık, Vamık, 

Konya, A. CeıaJ Ahlat, A. Ş fik Diyar
bekir, M. Hamdi Eski Zağra. Abdurrah
man İstanbul, 1. Hakkı Tokad, Hüseyin 

Samsun, M. Şükrü Trablus. Ali Rıza Er. 
zincan, M. Ct>Uilettin Edim , Kemal A

dna, Rffat Fatih, A. Zeki Beşiktaş, M. 

Şükrü Misi . (Sonu yarın) 

Vl .. lJS'un rom.um: T efril<:~: H; 
Levis yatağının içinde, bir anlaşm.az~~ 

meselesinin unsurJannı anlata anlata, bır · 
lerden bile kazanç çıkarmak tuhafına gidi
yordu. (i te bu sıralarda, Döküm ve Çelik 
sosyetesi, buhrana karşın, Cebclihadid'de, 
her biri iki yüz elli tonluk dört tane izabe fı. 
mu yakmış ve bilindiği gibi, ne kadar da kar 
etmişti!) Onu asıl kızdıran şey, başarılar 

bilinmedik bir ağırlık altında, bir sıkınt1 ile 
ezilmekte olduğunu duymasına engel ola -
mazdı. Bu kronik hastahğm ka rnağı nerede 
idi? Sicilyada mı? • 

Levis ve lren 
Yazan : PoJ MORAN 
Türkçeye çevirea: Nasuhi BAYDAR 

Fakat ev sabahlan dolup boşalıyor. Çünkü 
o saatte Levisin evde bulunduğu biliniyor. İşte 
müşteriler, muameleciler, kambiyo ajanları, 
borsacılar. Telefon, Undcrvud yazı makine
lerinin - dolu yağıyonnuşcasma - çıkar -
dıktarı sesler arasında, ekşi ve kavgacı, dur. 
madan çalıyor. Yatağın baş tarafına konmuş 
bir standard makinesi onu bürolariyle, mü
hendisleriyle, borsadaki odacığı ile karşılaş
tırıyor. Şiddetten, sinir kuvveti sarfından 

spekülasyondan yapılma hareketler, mo -
dem çabşışlar, bütün bunlar, Sen nehri sol 
lıyısmm yeşil bir sokağında bulunan, on ye
dinci asır üslubundaki sa.kin görünüşlU evi 
ile ne tuhaf bir tezad halindedir! Pencereler. 
tlen, vaktiyle Lö Notr tarafından yapılıp çi-
mentodan pergolasına kadar, olduğu gibi, 
tekrar kurulmuş bir bahçe uzanıp gidiyor. 
Ağaçlar ve havuzlar kırağıdan masmavidir -
ler, çünkü şimdi kıştır. Sicilyadan geri ka -
lan şey, bir kavanozun içinde, etiketli kü -
kürd örnekleridir. 

ğıd yazdırıyor . 
- Ben odasında çalışan bir zanaatcıyrn 

- diyor - ben 2engin olmak için, bir altın ~-
ralı olmak için, paranın sağladığı kudretm 
sahibi olmak için talışmıyonnn. B~ ~~ .. -
makla eğleniyorum. Bir iidünç aıma ışını g'?9 
rüşüp bitirmek yelken kullanmaktan ve b:r 
sosyete tüzüğü huırlamak poker oyanmak -
tan çok hoşuma gidiyor. işte o kadar. 

LeviSt Sicilya yolculuğunun sonuçlarmı 
.Pranko - /\ friken sosyetesi yöne~ ktı .. ~!11 

na bildirmemişti. İnadcı olduğu içın, duş~
düğü gibi, kapital toplayıp kendi başına btr 
sosyete kurmuştu. Aksiyonlar basılıY<>!'du. 
Aksiyonlarm bedelleri tam olarak ödenınce 
hemen Paris borsasına ve bir yıl sonra da, 
Triycste ve Nevyork borsalanna yazılmaJa. 
nm sağhyacaktı. Birçok teknikciler yola çıka
nımrştr. Levis, San LUÇ-ido'da i§in, bir aya 
varmadan, ciddi sw ette başbyacağmr mnu
yordu. 

İşlerin böyle mutlu sonuçlar vermesi Le
vis'in keyfini kaçırıyor, adeta sinirlendiriyor
du. Levis, kendi neslinden olanların ç~ 
gibi hem pratik, hem çılgın; hem pozitif, 
hem de sinirli bir adamdı. Başanmn, ku. 
maraya talisizliğin saı;rlmaa gıöi, İ§ adamı
na sanlmumdan ım~Janmlı. En tehlike1i U.. 

wnduğundan çok aşağı olduğu halde, başka
larına haşan hissi vermekte olınası idi. DA· 
ha bir gün önce, kazandığına sıkıldığı için, 
~lübden çıkıp gitmişti. ''Finanscılar, yalnız 
finans işlerinde öngürülüdiirler: bu bir ver
gi, bir yaradılıstır; geri kalan seylerde ise 
birer beyinsizdirler. Fransızlara gelince, is
te fimdi, hepsi iş adamı oldular- l!Örülmedik 
bir bu kalmıştı~. diyordu. 

Levis acaba İren'i seviyor mu! 
O, kaç kereler sevdiğini sa~ış ve sonra, 

cevabmı veremiyerek, yolun ortasmda dur -
muş veya durdurulmuştu. Kendini sevmeğe 
z~rlamakta olduğunu düşünmekten çekinir
dı. Unutmamalı ki Levis, büyük bir karakter 
değildi ve böyle olmaktan da çok u2aktı. 
Sevdada, - boks diliyle - belden yukarıya 
vurulan yumruk1arm tehlikeli olmadığım 
söylerdi. İçini açıkça görmek umurunda 
değildi. Gurur, phsiyetinin tamamhğı, her 
§ey, onca birdi; çlinlril her gün bir şey icad 
edebilirdi. 

:Ru kayıdsızht, %am;tn ?~tı~:ın. kRlbinin 

. Haysiyeti hiç bir vakit işe karışmam15t1. 
Bır takımlarının dedikleri gibi, her vakit 
"Zevahiri kurtarmıştı.,. Hal böyle iken, o 
ak amki görüşmeyi kesip bitirmek için kul
lanmış olduğu kısa kelimeJerden sonra ken. 
dini, görünmeyen bir ircleye bağlı, onun et
kisi, bir sahsiyetin zaman ve uzaklık yfüıiin
den azalma bilmiyen kudreti altında his<:e _ 
diyo~du. Paskal'ın yüziincü yıldönümü r'fo • 
layısıyle, bu pek az tanılan var.arm bir ta -
knn düsüncelerini, gazetesinclP. okumm;tu 
Bu rlüsüncelerden hatınnda sunlar kalm1c;tı; 
"sevdanın vaptı!h ilk sev büviik bir s;:ıvgı 
du~~ası.~rr .... Bu onu öner O"Ülrliir-ıiiş, snn
ra duşundurmüstü. Levis. tren'L rhha cok 
h!r önürdeş sosyete Jrihi. hatırlardı. hazı va: 
kıtle~ ~e bir insan ıribi .. Fakat bir karl1T1m, 
kendını (hele ona) feda etmemesi onu ~ . 
Trttr ve o kadmm. evdadan başka ödevleri 
olması ise kızdırırdı. 

Levis, benliğine hücum eden türlü ve ue
ni duygulara karşı başkalarında ort:ıt-l;tr 
a~adı. Bunlardan çoğu. her vakit olrl1 fiu ai
bı, ona ortaktık etmediler. Bunun üz~r·~e 
avunmuş olmak icin, kananlar ve kendilerini 
kurban edenler aradı ve bulihı. 

(Sonu var) 
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1 Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

' 
Komisyonu ilanlan 

Askeri lise ve orta okullara 5ğretmen aranıyor. 
ı - İstanbul ve Bursadald liselerle Kmkkale askeri aanatlar 

lisesine ve orta okulasına ve Erzincan, Konya aııkert orta okula • 
larına her ders için öğretmen ahnacaktır. 

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

nkeri liseler miifetti~liğine göndermeleri. 
4 - Dilek kağıdlarına iliştirilecek kağrdlar şunlardır; 
a) Fotoğraflı ve tasdikli fiş. 
b) Çıktığı yüksek okutanın şahadetnamesi veya tasdikli sureti. 
c) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almış ise bunun 

tasdikli sureti. 
Bunlardan; tetkik edildikten onra uygun görülenlerden ay • 

rıca hüsnühal ilmühaberi, ıııhhat raporu ve taahhUd senedi istene• 
cektir. 

3 - Ucretler şöyledir: 
İstanbuldaki askeri liseler için riya;ııye ve fizik derslerinin 

aylrk ü~r~t~ ıos. lir~ya, d~ğ~r dersl~r Ucreti 98 liraya kadardır. Bur· 
sa lisesı ıçın rıyazıye. fızık ve kımya deslerinin aylık ilcreti 126 
liraya, diğer derslerin ücreti 108 liraya kadardır. 

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

Konya orta okulası için biltUn derslerin Ucretf 108 liraya l<:a· 
dardır. Erzincan orta okulası için bütiln dersler 126 liraya kadardır. 

6 - Maarif okulalarxnda dersi olan öğretmenlere dera başına 
Ucret verilir. 

7 - latektilerln 1 eyliil 935 tarihine kadar mUracaatlarL 
(2096) 1 ~ 3418 

BILtT 
1 - Alınacak olan 1,000 adet yiin battaniye kapalı nrfla eksilt· 

meye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi (8,000) ve ilk inanç paraıu (600) Ji. 

cadır. 
3 - İhalesi 4 eyl0.1 935 çarşamba günü saat 14 dedir. 
4 - Şartnamesini almak ve örneğini görmek lstiyenlcrin her· 

gün eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. üncil 
maddelerindeki belgeleriyle ve ilk inanç kar§ılığı ile teklif mek· 
tuplarrnı ihale saatinden bir saat evet M.M. Vekaleti satınalma ko-
misyonuna vermeleri. (2164) 1-3499 

BtLtT BİLİT 
Yapr: M .M. V. binasındaki Askert liselerin son srnıflarr· 

ııaıatarda yapılacak deği~iklik 1. na talebe alınmağa devam edile· 
çık eksiltmeve konmuştur. Ke • cektir. tstektiterin 30 ağustos 
şif bedeli, 2080 liradır. Keşif ve 935 tarihine kadar lstanbulda bu· 
gartn~mesi bedeline karşı inşaat lunan Kuleli, Maltepe askeri li· 
şubesınden verilecektir lha!esi .;elerivle Bursadaki Bursa aske· 
3. 9. 9l\5 sah giinü saat on birde- ri lisesine veya askerlik şube 
dir. İlk inanç parası 156 liralln !erim~ milracaat etmelidirler. 
Eksiltmeye girecekler 2490 5a • (2268) 1-3640 

yılı kanunun 2 ve 3 Uncü mad · BİLİT 
delerinde istenen bclgelcrivle 1 _ Alınacak olan (4230) 
birlikte ihale saatmda ..,.. M. V. metre astarlık bez açrk eksiltme· 
&atın alma komisyonunda bulun· ye konmuştur. 
tnaları. (2167) 1-3517 2 _ Hepsinin biçilen ederi 

BİLİT (1057) lira (50) kuruş ve ilk 

1 - HV. ihtiyacı için 500 ta· 
kım palaska aç1k eksiltmcvc kon
muştur. 

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

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

4 - Şartnamesi parasız al • 
mak ve örneğini görmek istiyen
lerin her gün eksiltmeve gire · 
ceklerin ilk inanç parası mak • 
buziyle ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki yazılı 
belgelerivle M. M. V. satınat 
ma komisyonuna varmaları. 

(2149) l - 3490 

B1L1T 
1 - 2000 tane kilim kapalı 

ıarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsine biçilen eder 

6000 ve ilk inanc parası 450 li . 
fadır. 

3 - İhalesi 9. 9. 935 pazartesi 
günii saat otıdadır . 

4- Şartnamesini parasız al· 
ınak ve örneğini görmek istiven· 
ler her gün eksiltmeye girecek
ler ve ilk inanç parası makbuz 
\re 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ün· 
cü maddelerinde yazdı belgele
riyle birlikte teklif mektuplarmı 
ihale eaatından bir aaat evel M. 
M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2110) 1- 3489 

inanç parası (79) tira (50) kuruş. 
3 - !balrsi 3. 9. 935 sah gil· 

nU saat on dörttedir. 
4 - Şartnamesini ve örneği· 

ni görmek istiyenlerin her gün 
ve eksiltmeve gireceklerin ilk 
inanç parası ile ve makıbuzu ile 
2490 saylı kanunun 2 ve 3 UncU 
maddelerindeki beh~eleriyle M. 
M. V. satın alma komisyonuna 
varmaları.( 2148 ) l -3491 

foıthanrde lıdenhul Lt: 
"azım Amlrlit!;; Snım 
ı\lma KomİMyonu 

fliinlnn. 
t LAN 

İstanbul levazım imirliğine 
bağlı kıtaat için 500 ton un 10 
eylül 935 salı güntl saat 15.30 da 
Tophanede satın alma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli s.s 
bin liradır. İlk teminat 4000 lı· 
radır. Şartnamesi 275 kuruş mu. 
kabilinde komisyondan alınır. ta. 
teklilerni 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 maddelerinde istenilen ve· 
aikle beraber teminat ve teklif 
mektuplarını belli saatten bir sa· 
at evel komisyona vermeleri. 

(4982) 1-3714 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 

1 - Yenişehirde olup aşağıda ada ve pargel numaralariyle mile.. 
darları ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları yazılr 
altı arsa açık artırmaya çıkarılmış ise de istekli çıkm.ad1ğmdan on 
gün müddetle uzatılmı§tır. 

2-
Ada 
No. 

Parsel 
No. Metres! 

Muhammen B 
Lira 

Muvakkat 
teminatı 

Lira 

1149 1 680 2040 153 
114g 5 646 1938 146 
ı14g 6 646 1938 146 
1149 1 513 1539 116 

1 114!# 13 555 1665 125 
1149 33 547 1641 124 

3 - Bu arsaların prtnamesinl okumak ve narltasr Uzerinde 
mevkilerini görmek ve daha .z.iyade tafsilat almak istiyenler her 
gün besab işleri dir~ktörlilğilne gelmelidirler . 

4 _ İhale 9.9.935 pazartesi gunü saat on beşte komisyon huzu.. 
runda yapılacaktır. l~teıkli o!anl:ı-r ihale saı:tından evel teminatla -
rmr Belediye veznesıne teslım ıle mukabilınde alacakları makhuı 
Umilhab:rini komisyon reisliğine veıecek ve artırmaya iştirak ede. 
celttir. (2368) t - 3775 

t LAN 
Ankara oto ııs ışleri 

:tbı lügiinden: 

direk- lüğündedir. 
İhalesi 10. 9. 935 tarihli salı 

Otoblis biletleri için (50) a.. 
det çanta alınacaktır. Tahmin 
bedeli (200) liradır. 
Şartname ve mühürlU nilmu • 

nesi Ankara otobli teri direktö 

gUnil saat 10.30 da yapılacaktır. 
İsteklilerin yüzde 7,5 ilk te. 

minatlariyle otobüs işleri direk
törlüğUne gelmeleri. (2371) 

ı - 3772 

1
., Devlet Demiryolla~ ve 

Limanlan Satmalma 
Komisyonu llanlan 

~ IA11kura ,:;,:.;::=ı\mirl~ııl 
~ Satmalma K omiı;) ouu 1 

: ilan lan 

Muhammen bedeli 8856 lira 
olup nıikdarları aşağıda yazdı 
olan yata.k eşyası 11.9.935 tari. 
hinde çarşamba günü saat 15.30 
<la Ankarada idare bina!ômda ka
palı zarf usuliyle satın aJın.t 
caktır. Bu işe gitmek istiyenle
rin 664.20 liralık muvakikıat te
minat vermeleri ve kanunun ta· 
yin ettiği vesikalar ve işe gir. 
:neğe manii kanuni bulunmadı. 
gına dair beyanname ve teklif· 
ler ile ayni gün saat 14.30 a ka. 
Jar komisyon reisliğine verme. 
leli lazımdır. Bu işe ait şartna· 
meler Haydarpaşada tesellüm 
~e sevk müdürlilğündc Anka
rada malzeme dairesinde par:ı. 
ıuz olarak dağıtılmaktadır. 

200 dane pamuk şilte: 30 da 
ae seyyar karyola şiltesi, 1600 
dane yatak ve yorgan çar~afı · 
200 dane küçıil< yastık yüzii ; 
1000 dane büyük yasdık yüzU · 
SO dane küçük baş yasdığı 300 
dane büyük ba~ yasdığr: 200 da. 
ne cibinhk. (2337) t-3742 

İLAN 
Fevı:ipaşa - Diyarbekir hat. 

tının Yolçatıdan sonra Sivrice, 
Kürk Gezin ve Erganimaden is. 
tasyonlarını havi kısmı 30.8.935 
tarihinden it~haren yolcu ve her 
türlü eşya nakliyatına açılacaktrr. 

Şimdilik haftada Uç defa cu.. 
martesi, ı:ıalı, perşembe günleri 
bir yolcu katarı Elazizden Er. 
gani madene gidip dönecektir. 
Elazizden kalkış saat 8.00 
. Erganimadene varış ,. 12.10 
Erganimadenden kalkı ., 16.00 
Elazize varış ,, 20.10 

(2370) 1-3770 

5 kilo 22 bonıeli amonyak 
30 top şeffaf resim muşam~ı.ası 

400 top Prusya kağıdı. 
50 top Ozalit kağıdı. 
25 top şeffaf ozalit kağıdl. 

Tahmin edilen bedeli (2055) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab· 
rikalar umum müdtirlUğü satın 
alma komisyonunca 16 eylUl 
ı 935 tarihinde pazartesi günü. 
saat 14 de açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname para
sız olaraık komisyondan verilir. 
Taliplerin mmrak.kat teminat o. 
lan (154) lira (13) kuruş, ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkOr 
giln ve saatta komisyona müra-
caatlarr {2276) 1~3679 

• 
aıma genç 

dainıa güzel 
KANZUK 

Bal~aınin kremi 

Elli senelik bir maziyo 
malik ve dilnyanrn ber tara· 
f ında takdir kazanmış gtl· 
zellik kremidu Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini da.{. 
ma muhafaza eder. Balsa.. 
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

görmüş ciddi bir kremdir, 
Çilleri ve buruşukları iza
le ederelı: tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruh
nilvu kokusu ile ayrıca 

töhret kazaumı.ştır. Balsa· 
min kremi kati yen kuru· 
ınaz. Teninizin l~tif taze
liğini, cildinizin cazip ta• 
ravetinl aneak krem Balsa
min ile meydana çıkarabl· 

lirsıniz. Biı defa Balsamin 
kuHanan başka krem kul· 
tan1.maz. Tartılmış itriyat 
mağazaları He bUyUk ecza· 
nelerde bulunur.. 

İLAN 
1 - Izmir müstahkem mev • 

kl kıtaat hayvanatının 612700 
kilo arpa ihtiyacı kapalı zarf u· 
ıulil ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 10 eylül 935 sa· 
h günil saat on altı buçuk· 
ta İzmirde kışlada müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 -Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

4- Arpanın tahmin edilen 
meı:mu tutarı 27571 lira 50 ku • 
ruştur. 

5 - "Beher kilo arpa için 4 
kuru~ 50 santim fiat tahmin e 
dilmıştir. • 

6 - Teminatı muvakkate ak· 
cesi 2067 lira 86 kuruitur. 

·7 - İstekliler Ticaret Oda· 
;nda kayıdlı olduklarına dair 

,esika göstermek mecburiyetin. 
dedirler. 

8 - Münakasay iştirak ede· 
cekler '24'90 sayılı artırma ve ek 
siltme kanununun 2 ve 3 üncU 
maddelerinde ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla teminatı mu. 
vakkate makbuzlarını ve teklif 
mektuplarrnr ihale saatından en 
az bir saat evet komiı;yona ver· 
miş bulunacaklardır. (2282) 

1- 3649 

1 LAN 
1 - Elaziz kıtaatı ihtiyacı 0 _ 

lan 130.000. kilo sığır eti kapa
lı zarf usulıyle 7 .9.935 cumartesi 
günU saat onda ihalesi yapıla. 
caktır . 

2 - MezkUr sığır etinin be· 
deli muharnmini 20800 lira olup 
muvakkat teminatı 1560 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek isti· 
yenler Ankarada levazım amirli. 
ğinde D. bekirde kor satın alma 
komisyon reisliğine Elazizde tu
men satın alma komisyon reisli
ğine hergün öğleden evel müra
caatları. 

4 - Zarfları ı.aati muayye
ninden evet vernıiyenler kabul 
edilmiyecektir. Ve kanun daire. 
sinde zarflar yazılmış buluna.. 
caktır. (2311) 1-370Z 

İLAN 
1 - Denizli garnizonundaki 

kıtaatın ihtiyacı olan 331.000 ki
lo un kapalı zarf usuliyle ek • 
&i.ltmeye konuldu. 

2 - İhalesi 10. 9. 935 günne. 
meci olan sah günü saat 11 de 
satınalma komisyonunda yapı • 
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2979 
liradır. 

4 - Teminatın ihaleden önce 
maliye veznesine verilmiş olma
sı ve teklif mektuplarının ka • 
nunda yazılı formüle uygun bu
lunması lazımdır. 

5 - Şartnamesi her gUn ko
misyonda görülebilir. 

6 - Tahmin bedeli 39720 1i • 
radır. 

7 - Kapalı zarfla ihale gUnll 
saat 10.30 da komisyonda bulu • 
nacaktlr (2348) 1-3748 

1 LAN 
Kırıkkale askeri sanat mektep

leri talebesinin üç aylık ihtiyacı 
olan 22,000 kilo ekmek 16 eyHU 
935 pazartesi günü saat 14 : 17 
de açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Taliplerin muham 
ıncn bedeli ola'l o;:;.oo liraya mu. 
kabil temina•ı eveliyesi olan 
165 lirayı Kırıkkale askeri fab
dkalar muhasebeciliğine yatı • 
rarak vaktinde mektep satın al. 
ma komh~yonuna müracaatları. 

(2361) 1- 3765 
!LAN 

Kınkkale askeri sanat mek • 
tepleri ihtiyacı olan (10000) ki
lo ağç ve tahta pa~ası 16 eylUl 
935 pazartesi günü saat 14 ·: 17 
de açDk eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Taliplerin muhammen 
bedeli olan 500 liraya mukabil 
teminatı eveliyesi olan 37 lira 50 
kuruşu Kırıkkale askeri fabrika. 

· lar mubasebeciliğine yatırarak 
vaktinde mektep satın alma ko • 
misyonuna müracaatları . 

(2362) 1- 3769 

Z A Yl 
Yeni~hir Paşalar tepesi ile 

Yenişehir ec.,,anesi arasında cüz. 
danımla beraber içinde nüfus 
tezkeremi a keri terhis tezkere
mi ve bir kaç tane fotoğrafımı 
kaybettim ytnilerini alacağım -
dan eskilerinin hükmü yoktur. 

Kırşehirin Kaman nahiyesi
nin Çağırgan köyünden Kı· 

zıl oğullarından Mahmud 
oğlu İıbrahim Çavut 

ı -3777 

Satılık arsalar 
Yenişehirde Devlet mahatle

slnde. Mliracaau Maliye Vekl -
!etinde Kemal Onur. 1-3778 

YüliSek Ziraat Enstitüsü 
Relctörlüğüııden: 

Bu yıl Ankara YUkaek Ziraat EnstitUsUnUn Ziraat, Baytar F'a· 
kültesine Kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek para • 
sız Leyli paralı leyli ve nihari talebe alınacaktır. Enstitüye yazll•· 
bilmek için aşağıdaki şartlara uymak gereklidir. 

l - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryaı:ırnı yapmıı 
veya Lise olgunluk diplomasını almış olmak (Bakaloryasını yap· 
mamış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar Enstitüye ıılrna· 
rnaz). Ve tilrk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gele· 
cek olanlar orada okudukları sömesterlerden, muvaffak olmuşlar 
ise, ikisi kabul edilerek Baytar Ziraat ve Orman Fakültelerinin Ü· 
çüncü sömesterlerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenle· 
rin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlcrinde okunan Anatomi 
dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakültt'sine girenlerin 
Ziraat stajını yapmalar..!. ~ereklidir. 

3 - EnstitUye girec'el} talebenin ya::ıı l 7 den aşa~r ve 25 den yu 
karı olamaz. Nihad talebe yüksek yaş kaydına bağlr değildir. 

4 - Parasıı: leyli talebeden mesleklerinin tuzum göst'erdiği be· 
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teskeküJJii bir 'hasta 
evi kurulunun raporu Jbnndır. 

~ 5 - Enstitüye vazdao talebe iki ay içınde. yeniden sağlık •e 
s~glamlrk mua,renesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdi· 
ğı beden kabilıyetini g6ıteremiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

~. 6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftli· 
gınde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu stai mUddetince talebe: 
r.e 30 llra aylık verilir. Yatacak yer Çiftlikte parasız sağlanır. (Sta
Jıyer. talebenin yemeıl ve içmesi de enstitilce sa~landığı takdirdt 
kendılerine bu 30 lira veritmez). 

7 - Parastz yatı talebesinden staj veya okuma de~si içinde 
~?~radan meydana gelen milcbir halter dışında olmak Uzcre kendi: 
~ğ ~den stajrnı veya okumasını bırakanlardan veya cezel ol~rak çı· 
ar!

1 
anlardan hUkUmetçe yapılan masrafları ödiyeceklerf hakkrnda 

ven ecek niltnuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alrnu 
8 - Enstitüye girmek fstiyenter vukarda yazılı rapordan baş 

ka ~Ufus k~ğıdını. aşı klğıdttıı, polis veya Urbaylıktan atacakları 
uzgıdim ka~rdınr, orta mektep ve liselerde görmüş oldukları sQeJ 
dersler bakkrndaki ehtivetnamelerl iliştirerek el yazıları ile yaza· 
cakları pullu bir ditekce ile ve altı tane fotojtrafı ne birlikte doğru 
ca Ankarada YUksek Ziraat EnstitüsU RektörlUğUne başvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazdı kflğıttarm ilişik obm 
dığı dilekçeler gelmemiş saydır. 

10 - Vaktinde tam kiğıtlarlylc başvuranlar arasından kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve baş\-urma tarihlerine gört: 
seçilirler. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul gönıtennelidirler. 
lZ - Başvurma zamanı temmuzun on be~ind gilnünden eylötun 

30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki basvurmalar ka· 
bul edilmez. 1-2977 

Ankara valiliğinden· 
Vattarfn mahallesinin HaRardı sokağında k!in 52 met -

ruke No. lu dükkanın aylığı 12 lira 50 kuruş bedeli icar muham
men Uzerinden açrk artırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin 11 lira 50 kuruşluk depozito makbuzu ile şeraiti 

CSğrenmek ve pey sürmek Uzere ihale gUnU olan 3 eylUl 935 sair 
günü saat 15 de defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

(2293) ı - 3693 

Dahilive Vekaletinden: 
1 - Vekaletçe alınacak 300 teneke benzin açık e1Giltmeye koe 

nulmuştur. 

2 - Eksiltme 5.9.935 gününde saat 15.30 da vekalet binası için
de toplanacak satmalma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 110 liradır. 
4 - Benzin topdan tesellüm edilmiyecek ancak şartnamenin ~ 

ve 10 uncu maddelerine göre IUzum hasıl oldukça alınacaktır. 
5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler vekSlet levazım L· 

daresine müracaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
6 - Atrnacak benzinin evsafı şartnamede yazılıdır:. 
7 - İstekliler 5.9.935 günü 14.30 a kadar teminatlarını komit-

vona tevdia mecburdurlar. (2210) 1-3595 

Anl\:ara Ubaylığın dan: 
J\nkaranın Deliler tepesi mevkiinde 218 ve yenı vergı tahrırtne 

göre müezzin Hacı Mehmed adına kayıdlt 4.2661 numaralı bir krta 
harab bağ için Hacı Mehmed varisleri oğlu İsmail ve kızı Huriye 
adlarma intikaten tescili için müracaat etmişlerdir. Tapu sicillln
de kaydr olmıyan bu yerin tasarruf ve mülkiyeti ile başka a1akah 
olanlar varsa 11. 9. 935 gilnü saat 9 da mahalHnde tahkikat yapıla. 
cağından evrakı mUsbiteleriylc birlikte 15 güne kadar tapu idare&i. 
ne veya mahallinde bulunacak tahkik memuruna ibraz etmeleri 
ilan olunur. 1 - 3763 

Hariciye Vekaletinden: 
Vekaletimiz ihtiyacı için kapalı zarfla 160 ton kok kömüru sa

tın ahnacaktır. Şartnamesi levazım mildürlilğünden her gün alı 
nabilir. Muhammen bedeli 5280 liradır. Taliplerin 20 eylUl 1935 cu
ma gUnü saat 15 de satın alma komisyonuna müracaatları. 

{Z365 ) 1- 3773 

Anl\:ara tlhaylıffeından: 
Ankaranın Deliler tepesi mevkiinde 318 ve yeni tahrırlerııw 

göre Kayaların Hacı Osman namına kayıdlr ve 4-2662 vergi nu 
ınarah 7 döntim mikdarında harab bağı için scnetsizden nam n .~ 
tescili için müracaat etmiştir. Tapu sicillinde kaydı olmıyan b\ı 
bağ hakkında t l. 9. 935 de tahkikat yapılacağından tasarruf ve 

mülkiyetiyle başkaca alakadar olanlar varsa evrakr miısbitelerivle 
birlikte on beş .;in içinde tapu idaresine veya mahalllnde bulun" 
cak memuruna ibraz etmeleri ilan olunur. 1 - 3762 

Devlet Surası Uınu ıııi iT af ~-!İ~slH· 
!l 

den: 
On yedi buçuk lira asti maaşlı bir of:it il>lik açıktır. 6 eylül 935 

cuma gUnU saat on dortte müsabaka yap lacrıktır. Memurin kanu. 
nundaki vasıf ve şartla.rı haiz olan ve ylik.,e.k mektebe müdavim 
bulunmıyan isteklilerin bolgeleriyle birlikte Surayzdevlete mit. 
racaat1an. (2369) ı · -ı 71 



Sümer Bank 
Umuıni l\Iiidürliiğiinden: 

--1 Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Bankamı~ nam ve hesabına Avrupaya müsabaıta 
ile muhtelif sanavi mühendisliği tahsili için 10 tale-

J 

be gönderilecektir. . . . 
Biri iiniversite kimya ve elektromekanık. şubelerı 

me.zunlanna ve diğeri de lise mezunlanna 8:ıt bulun· 
rnak iizere aynı zamanda iki müsabaka imtıhanı ya· 
pılacaktrr. h. . 

Müsabakaya girebilmek için şartlar bcrveç ı atı-

dir: ik b 1 
A - üniversite kimya ve elcktromekan şu e e-

ri mezunları için: 
1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 20 ila 25 arasında bulunmak 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam sthhatli olmak • 
5 - Üniversite kimya ve elektromekanık şubele-

rinden son üç sene zarfında diplo~a almr~ bulunmak. 
6 - Bankaca istenecek kefaleti verehılmek 
B - Lise mezunları için: 
1 - Türk olmak 
2 - Yası 18-25 arasında bulunmak 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 _ Tam sıhhatli olmak • . 
5 - Bir türk lisesinin son üç sene zarfında ıyJ de-

recede bakaloryasını almış bulunn:ak. . 
6 _ Bankaca istenecek kefaletı vercbılmek 
l{ayıt için Sümer Bank Umum. müdürlüğünde 

kimya sanayii şubesine müracaat edıp asağıda yazılı 
'esaiki vermek lazımdır. 

1 _ Niifus tezkeresi veya noterlikçe musaddak 

sureti • l'k 
2 _ Mektep şehadetnames1 veya noter ı çe mu-

saddak sureti. . . 
3 - Askerlik vaziyetinin Av~paya • tahsıle gıt. 

· d v d ·r askerlık vesıkası. meye matn olıııa ıgına aı 
4 - Sıhhatta olduğuna dair şarbaylık doktorlu. 

ğunca tasdikli sıhhat ra~onı: . 
5 - Dört vesika fotograf ısı . • 
Kayıt müddeti 15 eylül 1935 tanhı:ıe k~dar olup 

bu tarihten sonraki müracaatlar sureti katiyede ka-
bul olunmıyacaktır. .. 

İmtihanlar eylül sonunda yapılacak olup kati gu-
nü aynca bildirilecektir. 

1·1·""'· d Ankara va ı ıgın en: 
ı - Ankara - lstanbul yolunun 123 + 350 - 130 + .soo ~ilo • 

metreleri arasında 3Xl0 metre açıklığında Çayırhan köprilsii ile 
Uç menfez ve takriben fi + 000 kilometre tu1ünde makadam §O~e 
inşaatı ve muvakkat kabul ile ~tt kab~ arasında bir aenellk mü· 
temadi tamiratı kapalı zarf usuliyle ekısıltmeye konulmuştur. 

ı - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli (23448) lira (63) kuruştur. , 
Bu işe ait şartnameler ve evrak §Unlar dır: 
A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri §eraitl umumiyeti 
D-Tesviyei türabiye, şose ve kirgir inşaata daıt tenni ttnaıne 
E - Husust şartname 
F - Ke if ve sitsilci fiat cedveli 
lstiycnler bu şartnameleri ve evrakı Ankara vilayeti nafta baş 

.oıııUhendisliğinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 2 eylül 935 tarihine müsadif puartesl günü ıaal 

15 de Ankara vilayeti binasında Vilayet cncUmeni tarafmdan ya· 
pıtacaktır. -

4 - Eksiltmeye girebilmek iç.in; 
A - İstektiterin 2490 numaralı artırma, eksiltme ve ihale ka· 

nununun 17 inci maddesine uygun (1758) lira (65) kunışluk mu· 
vakkat kminat vermeleri. 

B - Ticaret Odas,na kayıtlı bulunmaları. 
C - Bu isi yapabileceğine dair Ankar~ vilayctı nafıa bas ınn · 

hendisliğinden fenni ehliyet vesikasını haız bulunmasr. 
5 - Teklif mektupları ihale gUnü nihayet ıaa! 14 e kadar An· 

lrara vilayeti binasında Vilayet encümeni rlyasetıne maıl.-bu~ mu· 
kabilinde verilecektir. Poı1ta ile g5nderileeek mektupların ~ıbayet 
aat 15 e kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecıkme • 
~kabul edilmez. (2132) J - 94M 

Anl<ara valiliğinden· 
Ycnişehirde .Kavaklıdere meV"kiinde ô • 328 kapı. ve 3~6 ın.ı:truke 

No. Ju ilç oda, hala, banyo, mutfak ~e o~unl?ğu mUştemıl cv:ın a~: 
hk icarı mnharnmeni olan otuz lıra lızerınden lcarmın ıha~esı 
17. 8. 935 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa katmıştır. fstek~.ıle· 
rin 27 liralık depozito makbnzu ile şeraiti öğrenmek ve pey sur • 
rnek üzere defterdaı lıkta kurulan komisyona müracaatları. 

(2294) ı ~ 3692 

i ınar ~1iidiirlüğüııden: 
Ticaret mekteıbi altında Samanpazarı istasyon .cadd~sine _bir· 

leşen sanayi caddesiyle bu caddeyi Bahriye cadde~ıne bırleştıren 
yolun açılması tekarrür etınistir. Bu yollara tesaduf eden ev ve 
arsaları gösterir planlar beltdiye, imar daireleriyle mahalline asıl. 
ınrştır. AJakadarların imar miidürlüğiine. milracaatları Jınn olunur. 

Ankara ilhay~ğından: 
Okullarm adr Lira Kr§. 

Çankaya 599 ()4 

Bağhun 443 80 
Albayrak 485 39 
Başhcalık ~64 61 
Cunıurluk ~84 8 
İltekin 40 
Devrim 333 95 

1 - Yukarda yazılı ilk okullar tamir olunacaktır. 
2 - Bu tamiratın oranlanan değerleri (3251) lira (71) ~uFUştur. 
3 - lhalesi 5. 9. 935 per;ıcmbe günü saat U de Ankara ıl kona .. 

.tında il Urel komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talipler oranlanan bedellerinin yilz.de 7,5 ~.e~~~ınatı m:ı • 

nkknteyi bir giin evel Ankara özel sağı~ dırekförlugu vemeaıne 
yatırmış bulunacaktır. • . .. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler Ankara kılltür •tirektorlil ... 
ilin° miir:tcaat edehillrlet. (Ut)9) 1- 3678. 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam 
1 - Kiiçük Yoı:gatta yaptmlacak 5667 lira 91 kuruşluk patla

yıcı maddeler deposu kapalı .zarf usulüyle eksilt.meye konulmut
tur. 

2 - Eksiltme: 12 eyJUl 935 perşembe günil saat 15 de Ankara in. 
hisarlar baı mildi1rlUğU :binasında mUt~ekkil arttırma ve eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait prtname ve evrak tunlardır: 
A - Fenni şartname. 
B - Nafıa şeraiti umumiyc;si 
C - Proje 
D - Vaziyet planı. 
İstekliler bu kağıtları elli kuru.: bedel mu.kabilinde baş mildür· 

Jük münakasa komisyonundan alac~ktardır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için foteklilerin 425 lira 10 muvak

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

kanunun tarifatr dahilinde eksil~ye i, tirak eylemeleri ilan olu. 
nur. 

6 - Zarflar föale yapılacak olan 12 eylUl 935 perşembe günil 
saat 13 de komisyona verilecd:tir. tha)e saat 15 de yapılacaktır. 

(2308) 1-3704 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
Bo1ıı Tafıa l\liidiirlüğiiııden: 

l - Ui. 8. 935 cuma giınu y pılan eksiltmede talip çılanadığıh· 
dan aynı ~erait altında tekrar eksiltmeye konulan iş: Bolu vilaye
tinde Botu - Düzce yolunda 21 x 287 ir.ci kilometre ile 47 x 590 
mcr kilometre arasında üç kısımda 9961 metrelik şose sökülerek 
evrakı ke~fiye ve fenniyesi dairesinde inşaatıdır. Bu inşaatın ke. 
şif bedeli (22187) liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltm şartnamesi 
B) Mııkavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyeı:;I 
D) Şose tamiratı csasiyesine dair fenni ve husust şartname 
E) Keşif hulasasr, silsile\ fiat, mesahat cedvelleri. 
F) Grafik. 
f stiyenler 1.ıu şartnameleri ve evrakı 112 kurng bedel mukabiUn

dt Bolu nafıa müdürlüğünden alabilir. 
3 - 2. 9. 935 tarihinin pazartesi günü saat 16 da Boluda .hükU • 

met binasında nafıa müdürliığü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1664 lira muvakıkat 

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

1- Ticaret Odasında kayıdh bulunduğuna dair vesika. 
2 - İstekliler yol inşaatını yapabilecek iktikdarı fennisi bu • 

lunduğuna veya bu evsafı haiz göı.terebilecekleri fen memurunun 
Nafıa Vekaletinden veya nafıa müdürlUklerinden veya devairi aaire 
heyeti fenniyelerinden aldıkları ehliyet vesikaları • 

6 - TekJif mektuplan yukarda üçıiQcü maddede ya.ıılı saattan 
bir saat eveline kadar Bolu naf ra mUdürJUfil daireslne getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğin~ mak<buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet llçllncU maddede ya· 
zıh saata kadar gelmiş olması \ e dış zarfm m hUr mumu Ue iyice 
kapatdmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil. 
mez. Evrakı keşfiye ve fenniye ve şartnameler Ankara. İstanbul, 
Zonguldak vilayetleri nafıa mUdürlUkterint de g5nderilmi~tlr. 

(2330 ) ı - 3725 

Ankara: J. ı IL. TB. sabn alına 
komi~yoıııından: 

• 
ı _ Ankara jandarma mil~takil t~ur ihtiracı i~in eksHtıneye 

konulan erzakxn mikdau tahmın bedeh ilk temınatı eksiltme usulO 
eksiltme tarihi beşinci m3ddede yazılııu~tır. 

2 _ Eksiltme şartnamesi parasrz olarak tabur karargfilıından 
ahnaıbUir. -

3 - isteklilerin eksiltme günUnde yasılı vaktında.n bir aaat eveJ 
teklif mektubunu ve açık eksiltıııelerde ilk teminatını komisyona 
vt-rmiş olmahdrrlar. 

4 - Komisyon para ve para mahiy~tindeki evrakı alamaz ilk 
teminat banıka mektubu veya rnalsandıgına yattnlmıt para mak • 
b\lzu olmalrdrr. 

S - Ahnacaık erzak: 
Behet 

Erzakın cinsl 

Birinci çc. it 
Zeytin :;ağı 
Sığır eti 
Bulgur 
Pirinç 
Sade J ağı , 
Kuru soğan 
Sabun 
Nohut 
Kuru fasulye 
Patates 
Mercimek 
Kuru üzüm 
Tarhana. 
Çay 
Gaz 

Kile Kilo 

Beyaz salamura 
peynir ıooo 40 
Döğülmtiş kırmızı biber 500 30 
Zeytin tanesi 1000 :JO 
trnıik 800 2.5 
Fıstık içi 60 100 
Kuş ü.ıilmU (kuru} 60 50 
Arpa lSOOO 5 
Kuru o• 10000 4 
Samoın 10000 ı 

so 00 
11 25 
.!Z 50 
15 00 
4 50 
2 2.5 

5ti 25 
jQ 00 
18· ;5 

" 
" .. .. 
., .. 
" •• 

" .. .. ,, 

.. fJ 

,, .. .. ,, .. .. .. .. 
,, ,, 
" " .. H 

,, .. 
1--3723 

13 
U,15 
13,30 
13,45 
15 
ıs.ıs 
15,30 
15,45 
16 

ı nkara tnlıisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Kcçeç tuzlası tek dam şebtr önU cihetindeki ankrla bunlara bi- , 
ti§ilr bekçi kulUbesinir. t;ımlri bedeli Jrec;fi 458 dört yüz clll sekiz 
lira 82 kuruştur. · 

Bıı iş yirmi gUn müddetle açık ekslltı,nf'ye konulmuştur. İhale 1 
7 eylQl 935 cumartesi gilnil saat on be}te ba<- mildürUlktc yapılacak· 
tır. f st,,kli1erin şeraiti anlamalı i~fn ha~ ırıi' lilrlüğo müracaatlatı. 

(721 ti) . 1 • l l--3.596-
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Ank.ara illlaylığından: 
Cinsi Mikdarı Fiyatı ~ u\ncı 

Lira K. 
Odun 128000 1,75 2240 
ÇıJ'B 2800 2,S 10 
Mangal kömUrU 2480 4,S ssı t>O 

2691 60 
1 - llk okullar için yukarda cinsi, mikdarr, fiyotr, tutarı ynzflı 

ıııahrukat açık arttrrma ile ahnacakttr. 
2 - Bu mahrukatın oran\anan hedeli 2691 lira oO kuruştur. 
3 - İhalesi 9.9.935 pazartesi günü eaat 15 de Ankara İl konu 

ğında U ıürel komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talipler oranlanan bedelinin yüzde 7 ~ teminatı muvakka .. 

teyi bir gün evel Ankara özel sağış cVre t ı ~ ve"nl'sine vatır
rnrı bulunacaklardır. 

5 - Şartnameyi gijrmek istiy nler .iltür Oirel{törlü§;ünr mi.ı 
racaat edebilirler. (2345) 1-3746 

Kapalı zarf usulile eksil me ilanı 

Sü er Bank 
Umumi ~liidiirlüğüııden: 

ı. - Ankara'da Anafarrnlar caddesinde eski Taş 
han yerinde yaptırılacak Sümer Bank mer
kez binası inşaatmm temel kısmı vahidi fiat 
esasiyle ve temelden yukarı kısım toptan 
götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Talı. 
min edilen mecrpu keşif bedeli 575.000 lira 
dır. 

2. - Bu işe ait evrak şunlar<lrr· 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesı 
c) Hususi şartname 
d) Fenni şartname 
e) İnşaat listesi 
f) Metraj ve kesif cetveli 
g) Projeler 

f stiyenler bu evrakı 30 lira mukabilinoe 
Sümer Bank Ankara Subesinden alabilirler. 
Fazla izahat almak için Sümer Bank İnşa
at Servisine müracaat edilebilir. 

3. - Eksiltme 16 eyl01 1935 pazartesi güniı saat 
16 da Ankarada Bankalar Caddesinde Zi
raat Bankasında Sümer Bank merkezindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usuliyJe yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek icin isteklinin 22. 750 

lira muvakkat teminat vermesi ve Bankaca 
seçilecek bir komisyon tarafından fenm eh
liyetinin tasdik edilmiş olması lazımdrr. 

5. - Teklif mektuplan yukarıda yazılı gün ve sa. 
saatten bir saat eveline kadar eksiltme ko. 
misyonuna makbuz mukabilinde verilecek· 
tir. Posta ile gönderilecek mektup1ann ihale 
saatinden bir saat evetine kadar gelmiş ve 
zarfın kanuni sekilde kapatılmış olması la· 
mndır. 1-~751 

Etlik Merkez Lahura tuvarları 
Müdürlüğünden: 

Merkez Serom laboratuvarlarmın evııatı :ıe.riye odası ile serom 
beygir ahın çahlarmın tamiri ve betonla tadili açık eksiltme su· 
retiyle yaptırılacaktır. Keşif bedeli 4399 lira ıo kuru~tur muvakkat 
teminatı 330 lira olup banka teminat mektubu ve yahut bu mlkdar 
paranın hazineye yatırıldığına dair komisyona makbuz ibraz edil· 
meJidir. Bu i~e ait şartnameler bedelsiz olarak laboratuvarlar mü
dilrlü~ünden verilir. Eksiltmeye ehliyeti fenniyeyi haiz ve Ticaret 
Odasında kayıtlı olan kimseler girebilirler. İsteklilerin 30. 8. 935 
tarihine düşen cuma günü saat 15 de Ziraat Vekaleti muhasebe 
müdilrlilğünde toplanacak olan komisyona mUracaatlan. 

(2091) ı~ 3414 

Ankara Gazi orta öğrebnen ol(ulu 
VE 

Eğitim Enstitüsü Direk:t«i>rliiğünden 
l. Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü talebe yazım ye alı. 

~xna 2 .eylfıl 19.35 pazartesi günil başlanacaktır. Kurumun pedago-
31, edebıy~~· ~rıh • coğrafya, tahiiğ bilgiler, ri?aziye, resim _ iş ve 
beden eğıtımı kolları vardır. Bu kolları bitirenler ort<> okullara 
ve orta dereceli ertik okulJarına öğretmen ve ilk öğretim ispekte• 
ri olabilirler. 

2. Gazi orta öğretmen okulu ve eğitim enstitilsil yüksek derece .. 
lidir. 

S. . Kurumun kollarına lise ve altı yıllık öğretmen okulunu 
tamamlamış talebe alınacaktır. Yalnız, okuma süresi Uç yıl olan 
resim • iı ve beden eğitimi kollarına en az bir ders yılı başarılkl; 
ilk ok'.ıl öğretmenliği yapmış olan beş yıllık öğretmen ekulunu ta· 
mamlamı§ olanlar '1a girebilirler. 

4. Yazım 25 eylftl 1935 çar~amba akşamına ırliı'ecek ve 2? eylil< 
cuma, 28 evlQJ cuıı:attesi gün!eri seçim smaçlan yapılaca\hr. 

S. Yazım ve sec;;ım i~leri fçın daha fazla bilgili olmak istiy,enler 
bulund.ukları .:ve.rlcrin KiiltUr DirelrtörHiklerine baıJwrmah ~ ır.. 
naca gımıek ıstıyenler de oradan öğrenecekleri şartlara uy.gun o.;. 
Jarak işlerini görmelidirler. (U42) t--374! 

·.· Blı· Daktilo aranılıyor. 
Ank~~a~a ~l~i ?ir mil esede devamlı bir iş için almanca " 

tilrkçeyı ıyı bılır bır bayana ihtiyaç vardır. 

Yazı maki!1es~~le d~ğru V: çabuk yazması gerektir. Stenoğr;aft 
f:ansızca ve ıngılızceyı de bılenler tercih olunur. lstiye:ıler tah-
tııl ve lisan dereceledni tercUmei hallf'riyle berabez 15 ey};,1e 
-kadar, Ankarada maden tetkik ve arama ~mıtitüsU dokumant 
kısmına vazı ile bildirmeleri rica olun\lr, (2151' t- a:• 
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Etlik Merkez Laboratuvarları 
l\'lüdürlüğünden: 

Merkez serom müessesesi için açık eksiltme suretiyle alınacak 
olan 36 kalem eczayı kimyeviyeye talip zuhur etmediğinden dola
yı bu maddeler pazarlık suretiyle alınacaktır. Muhammen bedeli 
1533 lira 50 kuruştur. Muvakkat teminat 115 liradır. 

Şartname bed~lsiz olarak merkez laburatuvarları müdürlüğün
den verilir. 

İsteklilerin banka teminat mektubu veyahut bu mikdar paranın 
hazineye yatırıldığına dair komisyona makbuz ibraz edilmelidir. 
Pazarlık 29.8.935 tarihine düşen perşemıbe gUnU saat ıs de Ziraat 
vek81eti muhasebe müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılır. 

(2158) 1-3495 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanr 

Urfa Gümrüğü TB.2. satın alma 

komisyonu l)aşlianlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan İ!? "Urfada yapda<:ak gümrük muhafa. 

za alayı talimgah binası insaatıdrr.,, . ~ 
İnşaat Urfada Külaplı mevkiinde yapılacaktır. ~n§aat ta~ımgah, 

hala ve mutfak ve banyodan ibarettir. Keşif bedelı 31756 lıra. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia islerı şeraiti umumiyesi 

D - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi sartname. 
F - Keşif cedveli, silsilei fiat cedveli, metraj cedveli. 
G - Proje grafik. . .. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsız olar.ak Urfa gum.. 

rlik muhafaza alayı ikinci taburda satın alma komısyonu?~ her 
gün gelip görebilirler. Eksiltme müddeti 16. 8. 935 den ıtıbaren 

ıs gündür. .. .. 
3 - Eksiltme 2. 9. 935 pazartesi günü saat 10 da Urfa gumruk 

alayı ikinci tabur satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2382 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesaikleri haiz olup gös
termesi lazımdır. 

Eksiltmeye iştirak edecekler inşaatın mesuliyeti fenniyesini 
deruhte edecek bir mühendis veya en aşağı "yirmi beş bin,, liralrk 
ıbir inşaatı nıuvaffakiyetle idare ettiğine dair ait olduğu vilayet 
nafıa müdürlüğü ve belediyesi tarafından müştereken tasdik edil
miş bir ehliyeti fenniye vesikasını hamil birisini bulunduracaktır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yazılı saatt~n 
bir saat eveline kadar gümrük 2 inci taburundaki satın alma komıs.. 
yonuna getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz ~uka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nıhay~~ 
3 üncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mu
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (4938) ı- 3699 

Ank~ara Otobüsler idaresi 
Direktörlüğün<len : 

l - Yenişehirde otobüsler idaresi arsasının projelerine göre 
inşa olunacak otobüs ve kamyon deposiyle mevcud garajların ara • 
lığının kapatılması ve bunların tesisatları ve teferrüatc sairesi yap. 
tırrlacağmdan 25. 8. 935 den itibaren on beş gün müddetle eksilt -
meye konulmuştur. . . . .. .. . 

2 - Keşifleri ve şartname ve pro1elerını gormek. uzere Yenı -
ıehirde otobüsler direktörlüğüne müracaat olunacaktır. 

3 - Depo inpatı 26347 lira parke döşemesiyle sıva~arı 1261~ 
lira ve kapatılacak kısmın keşfi 7624 lira ve deponun tıesısatı keşfı 
3197 liradır. 

4 - Cümlesinin ihale müddeti 9 ey!Ql 935 pazartesi günü saat 
10.30 da Yenişehirde ot~sler direktörlüğU binasında kapalı zarfla 
yapılacaktır. 

5 - Cümlesi birden bir müteahhide ihale olunacağından ona 
göre toplu bir fiat verilecektfr. · . · 

6 - Cümlesi için kanunun tari.fi dairesinde muvakkat temınat 
3735 liradır. 

7 - Taliplerin proje ve keşiflerıi görmesi için ?iplomah mimar 
veya mühendis olduğuna ve bu gibi taahhUd i~lerıyle m~şgul bıı -
lunduğuna dair belediyeler fen direıktörlüklerınden vesıka almt! 
bulunmaları lazımdır. (2340) 1 - 3756 

Ankara imar 
Müdii rlüğünden: 

1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
mezarlık duvan inşaatı olup keşif bede
li 67871 lira 50 kuruştur. 

2. - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi. 
C. Nafıa işleri şeraiti umwniyesi 
D. Umumi şartname 
E. Keşif cedveli 
F. Proje 
İstiyenler bu evrakı 3 lira bedelle İmar 
Müdürlüğünden alabilirler. 
3. - İş pazarlıkla bir ay içinde yani 23 

Eylul 935 pazartesi saat 18 ze kadar be
del layık görüldüğü takdirde talibine 
ihale edilecektir. İsteklilerin İmar Mü
dürlüğüne müracaatları. (2341) 1-3757 
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~ Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı ~ - -= s·· B k = i umer an ~ - -- -- -
~ Umumi Müdürlüğündeıı: ~ 
= = s: ı. - İzmit kağıt fabrikası direktör ve işyar evle- 5 
ss rinin inşaatı temel kısmı vahidi fiat esasiyle § 
~ ve temelden yuk:ın kısım inşaatı toptan gö- E 
:= türü olarak eksiltmeye çıkarılmıstır. Tah- ES 
ES min edilen keşü bedeli 49.402,50 li~adır, = 
=: ~. - Bu işe ait evrak şunlardır: := - -= a - Eksiltme şartnamesi := e b • Mukavele projesi = 
~ c - Fenni şartname ~=-
3 d - Metraj, vahidi fiat ve keşif hulasası _ 
3 e - PrOJ

0 eler := - -:= İstekliler bu evrakı 2,50 lira mukabilinde E: 
~ Sümer Bank Ankara şubesinden alabilirler. ~ 
:: 3. - Eksiltme 13 eylfil 935 cuma günü saat 16.30 da =: = Ankarada Bankalar caddesinde Ziraat Ban- 5 
;;; kast binasında Sümer Bank Umumi Mi.idür- =: := lüğündeki komisyonda yaprlacaktır. ;; 
;;; -t. - Eksiltme kapah zarf usuliyle yaprlacaktır. = 
= 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3706 = 
;;;; lira muvakkat teminat venneleri ve fenni eh· ;;; 
§ liyetlerini vesaikle isbat etmeleri rnzımclır. = 
E 6. - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve sa. ~ = atten bir saat evveline kadar Sümer Bank U- -
~ mumi müdürliiğündeki komisyona ınakhuz = = mukabilinde verilecektir. E§ 
=: Posta ile gönderilecek mektupların ihale = = saatinden nihayet bir saat evveline kadar ;;; 
- gelmiş ve zarfın kanuni ~ek.ilde kapatılmış ~= ::= olması laznndır. 1-3750 _ 
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Ank.ara l)efterdarlıeından: 
Kazası Kayıt No. K. No. 
Ankara 12126 4406 

Ticaretgah adresi 
Bankalar caddesi No. 26 

tarihi 
14.6.935 

Mükellefin isi ve adt 
Biraci Eyyüp Gaffar 

Kızılbey şubesince namınıza 932 sene:.i için tarholunan ka.zanç 
vergisi hakkmda tetkiki itiraz komisyonunca ittihaz ediltniş olan 
20. 12. 932 tarihli karar, temyiz komisyonunun 19. 9. 932 tarihli 
bozma kararına muhalif görüldüğünden yeniden bir karar ittihazı 
için 14. 6, 935 tarihli kararla tekrar bozulduğu tebliğ mak;unına 
kaim olmak üzere ilan olunur. (2324) 1-3734 

Adliye Vekaletinden: 
Her ikisi 37 forma teşkil edecek olan martcn'in borçlar kanunu 

şerhinin bir cildi ile borçlar kanunu metni ayn ayrı birer cilt olmaık 
üzere şartnamesi mcibince beherinin bin beşer yüz adet bastmlma· 
sı eksiltmesi adliye vekaleti levazım müdüriyeti odasında toplanan 
eksiltme komisyonu tarafındı:m 6.9.935 tarihinde cuma günü saat 14 
de pazarlıkla yapılacaktrr. 

Muhammen bedel beher forması 24 lira hesabile 888 liradır. 
Şartnamesini (f,Örmek ve parasız almak üzere hergün ismi geçen 
müdüriyete milracaat eylemeleri ilan olunur. (2300) 1-3669 

Artvin Hudut talluru 
komisyonundan· 

satın alma 

Artvin Garnizonu ihtiyacr için 125. bin ~ilo un ~9.8.~3~ paza~
tesi gilnli saat onda yapılan ihalede verılen fıat ~~ddı ~-ayıkınde g~
rüJmediğinden 22,8.935 tarihinden itibaren 15 gun ·muddetle yem~ 
den kapalı zarf usu1ü ile ekıdltmeye konulmasına karar veri!di
ğinden eksiltme 6.9.935 te Cumartesi günü saat 14 de yapılacagrn. 
dan taliplerin bu saate kadar teklif meJctuplarmı ve 1687 lira 50 
kuruşluk teminatlariyle ve ticaret odalarında musaddak hüviyetle
riyle şartnameyi görmek istiyenler Artvin alım satrm komisyonu_ 
na müracaatları. (2343) 1-3744 

Kiralılc ev 
Havuzbaşmda Paşalar tepe _ 

sinde Necatibey caddesi numara 
20 modern tesisatı havi b~ oda· 
1ı geniş ve ferah bir kat kiralık
tır. 2574 tlefon numarasına mü. 
racaat. · 1 - 2752 

nııııı uı1ınııuuıı ııııııınnmmınmııııınrııııı~ 

E Cebeci Hastanesi Operatörll ~ 
1 Dr. TURGUT 1 1 Hastalarını Adliye Sarayı 1 
s karşısında Hayati apartmanın · ~ 
§ da her giln ıs den 19 za kadar ~ 1 kabule baızJamrstır. § 3 "ı: • ı::: 
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Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 

Sivrisinekleri ö L O ÜRÜN ÜZ, 
Bir sivrisinek ısırı~ı. huınmayı tevllt 
edebilir. Tesirsiz ve ancak bayıltıçı 
bir (haşarat öldürücü mayt) nln siv. 
risineklerl öldilreblleceğlnl zan ettlğt. 
niz vakıt maruz kalacağınız tehllkeyt 
di.işününüz. Huzur ve emniyetiniz için 
FLİT kullanınız. FLİT, hakikaten ve 
ebediyen öldürür. Leke yapmaz, taze 
ve latif kokuludur. Siyah kuşaklı ve 
asker resimli sarı tenekelerQ dlkkal 
ediniz. Fhıflar tenzillitlı. 

UmııoıJ .Deposıı : J. CRESPIN, İst. Galalı, Vorfllda HU .1 

Türk Hava K.urıımu 
•• • • •• 

iBUYUK piyangosu! 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

19 uncu tertib 5 inci keşide 11 eyl{\1 935 tedir. 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Aynca: 15,000, 12,000, 10,000 Jirahk ikramiyelerle 
20.000 liralık bir mükafat vardır. 

Ankara valiliğinden: 
1 - Ankara vilayeti dahilinde stadyom etrafında yaprlacak yola 

ait tesviyei türabiye, şose imali ve sathı asfaltlı kaplama inşaau 
ve kabulü muvakkat ile kabulil kati arasında bir senelik mütemadi 
tamirat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli (77628) lira (88) kuruı-
~ur. Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi .. 

D - Tesviye! türabiye, şose ve kargit inşaata ait tennl şartnama 
E - Hususi şartname . 
F - Keşif ve silsitei fiat cedveli . . 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankara vıtayetı nafıa bag m 

ben disli ğ inde görebilirler. 
3 - Eksiltme 2 eylül 935 tarihine inlisadif pazarteai günü saat 

15 de Ankara vilayeti binasında Vilayet encümeni tal"afından ya• 
pdacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için, 
A - İsteklilerin 2490 numaralı artırma, eksiltme ve ihale ka • 

nunwıun 17 inci maddesine uygun 5131 lira 44 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri. 

B - Ticaret Odasına kayıtlı bulunmaları 
C - Bu iş.i yapabileceğine dair Ankara vilayeti nafıa ba~ mil• 

hendisliğinden verilmiş ehliyet vesikalarını haiz olmaları. 
S - Teklif mektupları ihale günU nihayet saat 14 c kadar An • 

kara vilayet binasında Vilayet encümeni riyasetine makbuz muka• 
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların !'ihayet 
saat ıs e kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olan gecıkmeler 
kabul edilmez. (2133) 1- 3487 

Ankara 
Doktor 

Ali Maruf tinver Va lili~nden : Aylık bedeli Depozito 
t. Mh. Mk. Mikdan 

DERİ, FlRENGl VE BELSO
ÔUKLUÔU HASTALIKLARJ 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında Al 
trntaş sokak No. 17. Hastalarmı 

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

SATILIK PİYANO 
Bir piyano acele satılıktır. 

(1805) No. tlefona müracaat. 
1 - 3739 

imtiyaz sahibi ve Baş.mu 
arrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

1 Yazı İşleri MUdürU Naııuhl 
1 BAYDAR 

Çankırı caddesi civarmdiA 
Ulııs Basımevind• bıHı/rııış. 

t(M, u owww o 1 

Mahallesi 
Vattarin 

" .. 

Sokağı 
Vattarin 

K.. No. Mt. No. Müştemilatı Lira K.. Lira K.. 
2/2020 117 Uç oda, mutfak, hal! ve sairi! 12 10 80 

18/1993 118 " .. ., •• 18 16 20 
" 16/1992 119 Dört oda ,, .. 13 11 70 

Foçin oğlu 12/1918 128 ,, ,, .. 25 22 50 
.. Ba!lik oğlu 15/2057 144 İki oda ,, ,, 10 9 00 

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

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

Yukarda mahalle, sokak numarasr ve müştemiia tları ile aylık icar bedeli tnuhamr;nenled yazılı evler 
3 eylill 935 sah glinü saat ilçte açrk artınna suretlyle icara verilecektir; İsteklilerin !leralti öğrenmek ve 

pey sUrmek Uzere yevmi mezkO.rda hizalarmde g8s terilen pey akçesi makbuztariyle Defterdarlıkta ku.. 
ruları komi~vona mUraca~tları ilan olunur. (2296) 1-- 3577 

ı ..--·SİNEMALAR 
f= YENi J 

1 
BU GUN BU GECE 

MARTHA EGG~RTH 
Silva Varesku rolünde 

ÇARDAŞ FÜRSTIN 

lusiki - As.k - Nes'e 

f KULÜP) 
BU GECE 

CANLI GETiR 

insan ayağı basmamış ormanlarda 
hayvanatı Tahşiye ile mücadele 


