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İTALYA KARARA İTİRAZ EDECEK Mİ? 

Habeş kanı, uluslar sos
yetesini lekeliyecektir 

Lftval - Eden - Aloizi görüşmesinde anlaşmazlığın 
orta.dan kaJdınl dığı bildiriliyor 

Hıbef ashrler/ slJ11giJ talimi yıpıyorlar. 

Paria, 1 (A.A.) - Maten ı• · 
ıseteeiain kel aytan, Lam ile 
Edenia' karar prOJ..a üsindeki 
anlapna e....ı-ini •em a•••pna
ma .... 1armı biLI~. 

Uslafma Ye yarpçbk .....Ueri
ne deyam etmeli aajl11acak bir 
formül ....... balıiatir .. Bu for -
alll• ~·- ..._, riaı 
bazı detiıildildere uP&dılı IÖJ • 
lenmektedir. lngiltere, ltalya'nın 
kuVYete baıvurnıryacağı hakkın· 
daki yükenin; bir kere daha kuv-
Yetle berkitm •ıini istemektedir. 
Bu Jikea alb ıa airmeii kabul e -
den Baron AloiıJi, Jiikenin ancak 
bu ayın 25 ine kadar ıeser olabi • 
leceti ka7duu ileri IÜl'Jnüftiir 

lnıiltere, habq - İtalyan ud
lqmumm betinci maddeai ıere • 
iince, ltalya'mn z•m•• kntiril • 
mebizin bir yüken altma ıirdiii 
cevabını venniıtir. 

Maten ıazeteei, ıösterilecek 
betinci yarııcm İsYeçli Hamman
iold olmasını muhtemel Jörmıekte
dir. Bu arada Politia ile Urrutia' -
............... urı \ti. 

llflbet irnpcıratorunll ...,.,.,.. 

~ınan 

Lonclra, 1 ( .A.) - Güney af
rikah uçman ve ıinema fotoir&f· 
ÇUi Roy Tukett, ucak ülkeler i1ze.. 
rinde uçarak ediamit olduiu de-

neçlerclen fayclalaıulmaaı içDı, ha 
bet imparatoruna telsrafla batwr
muttur. 

1929 J'llında Kro1don'cla JCı. 
a&nürıeaine uçup, birçok ifllindiıis 
almıt olan T ukett, ıazetecilere: 

« Hayatında bir deiitiklik gör
mek iatediiiniıt aijylemİflİr. 

Fraruu, inwilü ltaraı- ,,,..;.; 
Cenevre, 1 (A.A.) - Röyter 

ajansı diplomatik aytanıua öjren · 
ditine göre framız; İngiliz karar 
projeainde ıu noktalar vardır: 

1 - Uluslar .0.7eleli konseyi, 
uzlqma komisyonunun yetkiıini 
bu komisyonun sınır buçlandml 
mui1le ,ükümlü olmadıiı yolun -
.da olaa italJ&D ıöriifüne uyıun 
bir tekilde tefıir etmelidir. 

2 - Bir IMfinci yarııç atana -
cak Ye lcomiıyoa, 1 eJIGle kadar 
bir u ...... ,.. wua, 1928 
andlapnumclalô uul üzerinde 
Jirüyecektir. 

3 - 1908 ancllqmuını imza 
eden, lntiltere, Franaa Ye ltal,. 
Ja ..... ==-1 • L!_ ..a-- .... 
n!!!•~ .. Ull" .....,... ~-d'Dmev .. 

m kola,latta •k içia •-• • 91 
rii .. ılıre Pit•xldenlir. Hı•eı 
Jaüldimetinin JU'dmu ile .. çhee, 
ltalya ile Hahefiatan arumcla eri 
ilıiler kurulmuım uillJ&C&ktn'. 

4 - Gariitmelere devam ede • 
cek olan ilıili taraflar bu bu.uta 

( Sonu 1. inci •ıyladı) 

Atlımı~ andımızdır 

C. H. P. 
Genyöııkurul11 

Bil diriğ 
C. H. P. ıenyönkurulu dün 

belli toplantısını yaparak bazı il -
çe bqkanlıklarile ilyönkurul üye
liklerine seçilenlerin ödevlerini in
celiyerek onayladı. Partinin iç it-
leri üzerinde görü!meler yaptı. 

Parti biirotıu ı~ıanbula 
i h<ıreket elli 
~ C. H. P. genyönkurul üyelerin-

den tehrimizde bulunan zatlarla 
Parti büroıu İfyarJarmdan bir kıa· 
mı dün akpmki trenle fatanbula 
hareket etmiflerdir. Parti ıenyön .. 
kurulu ıüreıiz bir zaman için top
lantılarını İatanbul'da yapacaktır. 

B. Çaldaris Belgrada 
gidiyor 

Atina, 1 (A.A.) - Yupalay. 
,. Ye JUD&D hükümetleri araam • 
ela liuıl olan bir anlapaa üzerine 
B. Çaldaria, Prenı Pol Ye B. Sto • 
;.4ino~ ile ıörütmek üzere Ble
d' e gidecektir. 

Konutmalar, iki ülke arumda 
heaiz kotarılma7an meealel.ıe 
Amapa durumu hakkında olacak
br. 

8. Çflldaria bir luusa geçirdi 
Atina, l (A.A.) - Bqbakan B. Çal• 

d&rıaJn otomobili Yunanistan banka11 
asdirektörli B. Korl.zisiıı otomobiliyle 

~~'Jlll'i ve ba~ ~11ndan hafif 
tııere......._.lr Buauıt,.9...,. ....._... .. 
IDOI baataneıııine göttirlllmlittOr. 

Başbakanın yarasının hiçbir tehlike 
göıtermedigi anlaşılmıı ve kendiıi eyf. 
ne giderek bir komite toplantııına baş
kanlık etmiıtir. 

tngiliz seçimleri 
Loadra, 1 (A.A.) - Hayu a

jan11, iaıiliz bqbakanı B. Bald • 
Tin'in timdiye lcadar ıeçim tarihi
ni aaptam•mıt olduğunu haber 
Yermektedir. B. Baldrin azat ııra
.-cJa anıuluaal durumla iç duru. 
mu incelemek Ye hareket hattını 
ltuna pre aaptamak laaarmdadır. 
eJıdWnin alacalı kararda etke 

olac•k bazı itaretleri ıöıtennek 
mümhi•diir.Mulıaf•zalcirlar, da
.la ıimdiclen sonbahar a&ftfl için 
.fauırlıldarda ~. ikin
ci t.püacleJ.uır olmak için MÇİm 
dapeledncle propagaadalannı 
.. netlendirmeye çabtınaktadır -
lar. Muhafaukirlarm yapmakta 
oldukları çallflD&larm her ihtima
le kartı hazır bulunmak ıayeıile 
Japılmıı olması ihtimali vardır. 
Ancak eeçim mekanizına11 çallf • 
maya bqlar batlamaz ilk aldıkla
n hızclan faydalanmak için sonba
har .eçimi ammnmı taptamuı için 
B. BaldYin üzerinde baıkı yapma. 
lan ihtimali Y&rdır. 

Türk - macar tecim 
anlaşması 

Türk - Macar ticaret anlq • 
muı bir eyl61 935 e kadar uzatd 
llllfbr. ····-

2. CUSTO 1985 CU 

Y arıowı, l ( ..f. '4.) - Geceleyin bir n 
., .~-ılnı.lf ve ıimdiye kadar yJunıa akından 
altJ öUi cıkarılmlflıl'. Y İrmi 'icatlar yarala 
vardır. 

Her yerde 5 kuruş 

KURU ÜZÜM ORONOMOZ 

Fiat düşürmenin doğru 
olmadığı avlaşddı 

Bu yıl kuru üzümlerimizin aliY· 
re satııları hakkında dıt pazarla • 
ra yapılmakta olan önergeler için 
en az fiatlar önce lzmir kuru mey
Y& satıcıları birlifi tarafından ko· 
nurdu. Bu birliğin batkan ve üye
lerinin son günlerde toplanarak 
birliğe girmit bazı tecimerlerin 
kartı ıelmelerine Ye bazılaruun 
muatenkif blmalarma kartm da
ha önce kararfattırdıldan en as 
fiatı indirdikleri haber alnunlf • 
.tır. Bu fiat inclirm11incle izim re· 
koltemizin yükaekliii Ye önürdet 
memleketlerin, dıt piyaaalara Jap
tıkları önerıelerde, fiatlanm bir 
aydanberi indirmiı olduktan ae • 
beh olarak ıöıterilmfttir. 

Tiirkofiı merkeainin m it için 
dıt kollan araciTle ya"Pbrmıf ol • 
dulu el&llı etüdler sonucunda 
önürdet memleektlerin ali ..... u • 
tıı fiatlarım indirmedikleri, hatta 
bir a7danberi ıtabl bir halde bu -
lundurduldan, fiatlan iadirme,i 
düıünmedikleri ve tüi'lli memle • 
ketlerin bu yılki üzüm rekolteleri
nin ıenel ihti7acı ancak kartıh,.· 
bilece;i anlatılmııtv"· Ş~le ıl
re de İzmir kuru meyva çıkatçıla
n birliiiıua ~in fiatla
rım lnnaak h.......cla ilerl eütcla. 
tü aebel:tler Jerıiz Ye e1&11a oldu· 
iu sonucuna varılm11tır. 

Hamburı, Marsilya, Roter • 
dam, Lonclra ıibi tinemli limaa • 
lara ikide birde dütkün ftatlarla 
Japılan Cinerıeler Türkiye dq te • 
ciminde durauzluk bulunduiu 
haldnncla yanlıı bir fikrin dolma
sına .ebeo olmakta ve aln:ılann 
maHanmm alm17arak bir aman 
durumu. ıeliıimini beklediklerl 
görülmektedir. &erlin türk ticaret 
oduı raporlarmda ortada hiç bir 
ekonomik aebeb olmamak dola11-
ıiyle yalnız bazı tahal anllar için 
yapılmakta olan l la t.aiue'lerden 
llkl:ret etmetd:edlr. .. ddl'UllUI 
ıaz önünde tutm•lr n iiriinlerlml
zi ıpekülitörleria elinden kurtar-

mak zamanının ıelmit olduiuna 
hükmetmemek imklnaızdır. 

Türkofiein almakta olduiu ted· 
birler yalanda yeritilmeie batla • 
nacak ve yakmda açılacak olaa 
İzmir boraaıı yeni ürün alım aabm 
itlerine bir düzeft verecektir. 

Türk - yunan tecim 
anlaşması 

Yananistan'I• aramada JI 
riirlükte olaia tecim anlaflllUI k 
aym on betinde bitecektir. Yeni -
den konuınalar ,apılmau iki dOll 
devletçe anu edilditinden Pariate 
bulunan Elcoonmi Bakanlıiı yl -
netleri 8. Faik Kurtollmnan bat· 
bnbi•dald •lkarumus d._ • 
kea At1 .. •p utr.,..calmr. 

Mucurlu köylünüiı yaptı
ğı Atatürk heykeli 

llluourdı 61r~y/I yruaa.,,,, At• 
turi'On ,,,.rmerdea o,_. bl.r lffylt.ellal 
yıptıfıaı yısmqıılt. s116ıa ,.,.ı,,, 

koydufumu• heyltell ffyll yarddaJ SO 
61ade yepaufttr. Heyhlio ısıl 6ke ~,.. 
pan tarı/ı oyma merı.rden olmaı ve 
-IW W,l• ~,-.. yıpıl,,..lldır. Bu 
lı •I••• tayat Oalleri lt.albitttle ve 
blı•ıtd• llUll ~mtını ınlıtın ıü· 
rel 61r W«etlir. 

Hava 
telılik,., • • 

ını 

Yoketmt-.k 
• • 
ıçın, 

varımızdan 

özverilik 
~erektiğini 

unutmıgalım/ 



Al -
y ' a g · reti şart ___ ; 

a1manyada bulunan yurttaşlarımız• olduğu gibi artış ihtimalleri de göstcr-
dan Orhan Tokunbet, iki alman arka w mektedir. 
daşının yardımiyle (Alman - türk sa • Türkiyede memleketin ttıbiiğ sart• 
ııayi ve ticaret kılavuzu) adı ııltında ları ve durumu kendir yetiştirme e 
'ok değerli ve faydalı bir eser mey· çdk uygundur. Yalnız üretme mikda~ı-
dana getirmi.ftİr. Bu est/T türkçe ve aJ. nın nrtrrılmasiyle kalmmıyarak aynı 

manca iki kısımdan mürekkep olup zamanda yerli bir endüstri .kurarak bu 
türkçe kısmı ayrı bir cild halinde 'ık • kend" len· k • k~- ı · l"k " . • ır çı arma ım cuıI o an ıp ı 
mıştır. Turk çcvenlerım alman çıkat haı· t" k · 1 k l d" . . . ıne ge ırme ~ suretıy e ıymet en ır 

ekonomısı uzerınde aydınlatmak gaye· k d . . me ve aynı zaman a ayrıca türk hat .. 
sıyle çıkarılan bu eserın almanca Jus ~ k • b" • . • • ına yenı ır ı§ ve kazanç sahası temin 
mı da alman gıret tecımerlerıne türJ: k • ktt 1 d . • etme ım cın ı ır. 
malları hakkında bılgzler verecektir. 

Ba değerli eserin türkçe kısmından 
memleketimizi ilgiliyen bir iki bahsi 
okurlarımıza sırasiyle vereceğiz. Bu e
serde, yukarki bqlıkla çıkını§ ve alman 
tarım direktörlerinden Goth Petzoldıın 
imzasını taşıyan yazı şudur: 

Türkıye çıkatımn kıymet bakımın· 

dan yüzde doksanının tarımsal ürünlere 
ait olduğu göz Clnünde tutulursa, türk 
ürünlerinin ürümünü hangi yolda iler
letmek ve genişletmek lazım geldiği 
kendiliginden an1aŞılır. Gözetilecek 
tıedd, bugunktl çıfkat mikdarını ge • 
ni§letecek, aynı .ıamandA boş duran ça
lışma imkanlarını harekete getirecel{ 
tarzda üretimi artırmak ve düzenlemek 
olabilir. 

Türkiye tarımı Almanyaya yıllardan· 
beri hep belli ürünlerini çı!kamıakla kal· 
mıştır. Halbuki daha bir takım tarım· 
sal çıkat maddelerinin yetiştirilmesi 
im1'~nlnı Türkiyede eskiden olduğu 

g''Ji bugün de vardır. 
Duıumu ve §artları yakından takip 

eden herkes bilir ki, Türkiyede yaban
cı memleketlerin ihtiyacı olan tarım il· 
rünlerinin mikdar itibariyle artırılması 
"çin gereken imkanların hepsi vardır. 
Bu hususta üretim kuvvetlerinin ayrı • 
c:a artırılmasına ihtiyaç yoktur. Tam .. 

tersi, nüfus mevcudunun llçte birine ya 
kın bir mikdarı tarımcılardan olan Tür
kiyede bu Jtuvvetten tam olarak fay .. 
dalanılamadığı için gerek Jç yoğaltım 
ve gerekse çıkat ma~delerinin mikdan 
urc-tilcbilecek Urlln mikdanna bakarak 
çok azdır. 

Sürümü sağlamak için yalnız ham 
maddelerin harcanma mikdarlarını ar • 
tınnak değil, daha fazla memleketin 
üretme kuvvet ve imkfinlarmı elden gel· 
diği .kadar tam ve mükemmel bir tarz. 
da çalışmaya sevketmek ve dilzenlemck 
gerekir. Şimdi yapılacak ıey. kar§ılı 
kıymetler satın alabilmek için yalnız 
mikdar ile kalmıyarak kıymet1endiril • 
miş mallar çıkarmaktır. Kıymeti artır· 
mak, çıkat mallarını daha iyi ve türlil 
türlü işlemeyi gerektirmektedir. Tarım 
la uğraşabilecek daha bir çok kuvvet • 
lerin mcvcud olduğu göz önünde tu • 
tulursa bunların tanm ürünlerini işli

yebilece k şubelere getirilmesi çok iyi 
sonuçlar verecektir. 

Bu hususta şunu da söylemek laznn. 
dır ki, şimdiye kadar Almanyaya çıka· 
r!lagelmekte olan tütün, kuru meyva 
ve birkaç çrkat ür.inünden başka daha 
bir çok tarımsal ürünlerin bu suretle 
Almanyaya çıkarılmak imkanlarının bu· 
lunabileceğinc pek fazla dikkat edil • 
memistir. 

Aşağıdaki rakamlar Almanyanın dr· 
şardan aldığı bazı ham maddeleri gös
termektedir. Bu rakamlarda Türkiye • 
ni:ı payı ya çok az veya hiç yoktur. Bu 
ürünlerin orada yetiştirilmesi sayesin· 
de Türkiyeye düşen yekunun çok ar -
tırılması imkanlıdır. 

Dokuma için Almanyanın 1934 yı • 
hnda aldığı maddelerden bazıları: 

Kendir 
Adi kendir 
Adi ve iyi jüt 

Çin kendiri 

'Hlrklıktır. 

Mark değerinde 
?.853.000 

Vekün 

2.239.-000 

20.838.000 
8.635.000 

39.565.000 

Geçen 1934 yılmda Almanyanın bu 

maddelerden yapmış olduğu 395, milyon 
marklık giretten Türkiyenin payı an • 
cak 139.000 mark gibi çok önemsiz bir 
yekundur. 

Buna rağmen bu rakama gene önem 
vermdk gerekir. Çünkü 1933 senesin -
de Türkiyeye Almanyadan 150.000 
marklık işlenmi kendir maddeleri çı -
karılmış olmasına karşılık Almanyaya 
bir liralık bile kendir gönderilmemişti. 

"mdi 1934 yılındaki çıkat bir baslangıc 

Yağ çıkarmaya özgü maddelerden 
AJmanyanın 1934 yılındaki giretleri: 

Raps ve rüpscm 
Hardal 
Arabistan fıstığı 
Susam 
Ay çiçeği tohumu 
Keten tohumu ve nnu 
Kendir tohumu 
Soya fasu1yası 

Yekun 

Mark 
2.SOJ.000 

2.992.000 

44.715.000 

410.000 

2.093.000 

39.490.000 

3.139.000 
69.121.000 

164.461.000 

Bu betkede yukarda sayılan madde· 
Jerin Tür1dyede yetiştirilmesi imkan· 
ların; tedkik etmek imkansızdır. Bu .. 
rada Almanyanın bu maddeler giretinin 
164.5 milyon olmasına rağmen bu husu 
sa Türkiyede fazla önem verilmemiş 

olmasına işaret etmekle kalacağım. 
Yağ vere~ bu maddelerin bir çok 

yerlerde kullanılması bunların Türkiye 
de üretilmesinin artırılmasını gerektir· 
diği gibi aynı :zamanda bu güzeyde ö
nemli bir hammaddeye de sahib olmak 
sağlanmış olur. Bunun yanında tnsfi· 
yehaneler de ilerlerse bu suretle mem
lekette tarımla ilgili bir endilstri §U• 

besi gelişmiş olur. 
Almanyanm 1934 de dı ardan aldrğı 

kuru ebzelcr: 

Fasulya 
Bezciye 
Mercimek 
Nohud 

Yekun 

Mark 
5.935.000 
9.882.000 

7.499.000 
6.508.000 

29.842.000 

Türkiyenin yemeklik için yetiştir • 
mekte olduğu bu maddeleri Almanya • 
ya şimdiye kadar çıkarmamış olması 

şaşmaya değer. Yabancı piyasalar Tür· 
kiyenin bu kuru sebzelerini tanımak • 
tadır1ar. 1934 senesinde ilk defa ola • 
rak Almanyaya 400.000 mark kıymetin· 
de nobud gönderilmiştir. Almanyanın 

milyonlara varan bu ihtiyaçlarının sağ• 
]anması hususunda Türkiyenin büyült 
bir pay sahibi olması umulabilir. 

Bunlardan başka Türkiye tarım ü • 
rünlerinden olan darı, kuş yemi, yem • 
lik arpa, ve hatUi buğday gibi madde • 
lerin de fazla mikdarda Almanyaya çt· 
kanlması imkanı vardır. Ve bunların 
umut vericl başlangıcı geçen sene ol • 
muştur. 

'l'ilrkiye dış teciminde Almanyaya 
çıkarılmasr gözetilmemiş olan madde· 
terden 1934 senesinde Almanyanın gi· 
retleri: 

Anason ve rezene 
Zi ori 
Sarımsak 

Soğan 

Yekun 

Mark 
l.311.000 

626.000 

589.000 

3.679.000 

6.205.000 

Türkiye ile Almanya arasında te • 
cimsel ilgilerin ilerleme ve gelişimin· 
de Türkiye toprak ürünleri önemli bir 
mevkie sahihtir. Bu hususta: 

1 - Bu toprak ürünlerinin satışını 
saf lamak ve artırmak için vasıf ve ne
vilerinin alman piyasalarında istenen· 
)ere uygun olması gerektir. 

2 - 'Orü:ı mikd.ar ve nevilerinin ar
tırılması ve mesela soyn fasulyesi gibi 
yeni bazı maddelerin yetiştirilmesi la· 
21mdır. 

Bu arzuların temini yalnız imkanlı 
değil, aynı zamanda fayda verici bir 
§eydir. Bu maddelerin satı !arının 

temini için karşılıklı tecim artlarınm 

gerekLit'iine uygun esasların mevcud 
olması lazımdır. Bu gcrckli-k ve şart· 
lar Türkiyenin üretim durumu içinde 
pek iyi gerçekleşebilir. Çünkü genel
likle tarımsal hammaddeler üretimine 
pek uygun olan Türkiyede göz önün · 
de tutulan mesele, üretim işlerinden 
fazla sürüm tarafıdır. Halbuki hal ve 

CSona J ıincti saytfadtı) 

alya-Ha eş 
anlaşmaz] ğı 

(Başı 1. inci sayfada) 

4 eylUldc bir rapor hazırlıyacaklardır. 
5 - Konsey arada çıkacak hadisele

re bakmaksızın 4 eylUlde toplanacak ve 
durumu olduğu gibi baştan aşağı görü -
şecektir. 

Aııltt._.nwzlığı gecihıiren ebeb 
Cenevre, l (A.A.) - Anlaşmayı ba

la geciktiren biricik nokta kuvvete baş 
vurmamak yolunda verilecek sözdür. 
Şimdiye kadar İtal~ bu işte ısrardan 
vaz geçmemiştir. 

lJyu~ulamaz~o kon~t•y ,·unw~·a 

1.·alarok 
Cenevre, 1 (A.A.) - İngiliz • fran· 

sız karar projesi lizerinde İtalya ile da
ha hiçbir anlaşma yapılmadığından u
lu!lar sosyetesi konseyinin toplantısı 

cuma gününe bırakılmıştır. Fakat B. 
Musolini bu karar projesine karşı mu· 
kabil önergelerde bulunmu tur. 

Zorlu"1tır orUıdmı 1aaltlırılmış 

Cenevre, 1 (A.A.) - Roytcr ajansı
nın öğrendiğine göre, birge anlaşma yo· 
tunda ortaya çıkan büyük zorluklar La· 
val • Eden • Aloızi toplantısında orta· 
dan kalkmıştır. 

İtnlyanlar, başlıca iki şeye itiraz edi· 
yorlardı. Birisi Habcşistanın 1906 and· 
laşmasını imza eden devletlerin konuş
malarına kanşmasr, ve öteki de uluslar 
Gosyetesi konseyinin bu konuşmalarla 
ilgili olması kJ. bu takdirde Uç devlet 
arasında yapılacak olan görüşmeler Ce· 
nevrenin çerçevesi içine girmiş olacak· 
tı. 

Laval - Eden · Aloizi toplantısının 
ilgili hUıkümetler tarafından oylanma ı 
şartiyle kabul ettiği uzlaşmaya göre ka· 
rar projesinden yukardaki iki hüküm çı
karılacak ve onların yerine Fransa, İn· 
giltere "·e İtalyanın ayrı ayrı yapacak
ları bir taraflı bildiriğ geeçcektir. Bu 
bildiriğ ile bu iiç hükümetten her biri 
mesele ile ilgili dört hükümetlc 1906 

andla§ması fikri içinde görüşmeye eğ· 
gin olduğunu bildirecektir. 

Bu uretle Habeşistanın ismi karar 
suretinde geçmiyecek ve İngiltere esas· 
ta, İtalya da şekil bakımından istedik· 
terini elde etmiş olacaklardır. 

Lavat, Eden ve Aloizi arasmda~u 
gece yeniden bir toplantı yapılacak ve 
bu arada ilgili hUkUmetlerin kabul ce
vaplan gelirse uluslar osyetesi kon• 
seyi yarın toplanarak proje hakkında 

kararını verecektir. 
Habeşistanın bu lkararı kabul edece

ği sanılwor. 

Alman ba. ınz umut u~ 
Berlin, 1 (A.A.) - Alman gazetele· 

ri, Uluslar Sosyetesi konseyinde diin 
yapılan göril melerin karşılastığı zor
lukları yazmaktadırlar. 

. Bcrliner Tageblat gazetesi diyor ki· 
"Ccnevre'de ka11Jıla~an asığların çok· 

luğundan ötürü, en kuvvct!liz tarafın, 
yani Habeşistn•ın boyun eğmek zorun
da kalacağı tasınlanabilir. Fakat bu ha
disenin, diplomatik başarısızlıklara 

mahsus bir §Ckilde geçmesi hiç de muh
temel değildir. Habeşistansa herhangi 
bir şekil, zorla kabul ettirilmek istenil· 
diği takdirde, kan akacaktır. Ve bu kan, 
Uluslar Sosyetesini lekeleyecektir.,, 

Kreuz Zeitung gazete i diyor ki: 

"Fransa ve İtalya'nın Habe istan 
hakkında güttükleri sıyasanın anlamı, 

kesin olarak anla ılıyor. Fransa, Avru
pa'da Almanynıya ka~ı güttüğü sıyasa
ya, 1talya'yı çekmek istemektedir.,, 

Bu gazete, Cenevrc"nin önüne geçe
miyeceği bir harba lngilterenin göz 
yumması gerektiğini söyll"tııektedir. 

Cenevre, ı (A.A.) - "Havas'1 B. E
dcn'in tekliflerine uygun olarak ileri 
sürülen kar.aın ön projesi ilzerinde, B. 
Lava! ve Eden'io akşama doğru uyuş
mus o1duklan saat ı de berkitilmektc 
tdi. Gece )•arısına doğru B. Laval bu 
proje metnini B. Aloisi'ye \'ermiştir. 
İngiliz çevcnleri, İtalyanların itiraz e
clec klcrini sanmaktac1ır:lar. 

- -6-----~-...ı;,;;--;~~-~----- -- - ~. 
- - - - - ------~-- -

B. l.ızvnl B. ltlusoliııiderı ba,.,~ı 
bo~mamasmı istedi 

Cenevre, 1 (A.A.) - B. Laval tele
fonla B. Musolini ile görüşerek, artık 
ingiliz planına karşı gelmemesini ve bir 
harbin önüne geçmesini kendisinden is
temiştir. 

Royter ajnnsı aytarının söylediğine 
göre, B. Musolini, şu cevabı vermiştir: 

"Bu önerge bize çok örtünç görün· 
mektedir. Görilşmcler altı aydan fazla 
devam edebilir. Hangi tarihten önce 
harbin başlamaması gerektiğini uluslar 
sosyetesi saptasın.,, 

BB. Eden, Laval ve Aloisi arasında
ki görüşmeler devam etmektedir. Baş
lıca delegeler saat 17 de yapılması ka
rarlaştmlan konseyin genel toplantısın· 
da bir çözge gösteremedikleri takdirde, 
bu toplantının sonraya bırakılması ge
rekecektir. . " . 

Londre, 1 (A.A.) - Röyter ajansı
na haber verildiğine göre, İtalya'nın 
Lj)ndrada kerdiler aradığına veya ara
makta olduğu hakkın<\a olan yayıntılar 
hiçbir esasa dayanmamaktadır. 

* * * 
Cenevre, 1 (A.A.) - Buradaki genel 

hitiba, durumun daha az gergin olduğu 
ve 24 saate kadar bir uzlaşmaya varıla
cağı merkezindedir. 

Habeşistan manda i.'ttcnıiyor 
Adisababa, l (A.A.) - Bu sabah Röy

ter ajansı aytan ile. konuşan dı§ işleri 
bakanı B. Belantin Gueta Heroug, Ha
beşistanın bir manda altına girmeği ka
bul edemiyeceğiııi berkitmiştir. 

ltulya - Fron, a /ildr birliği 
Milano, 1 (A.A.) - Bu sabahki i

talyan gazeteleri, Cenevredeki konsey 
toplantısı hakkında hiçbir şey yazma· 
makta ve İtalyanın herkesçe bilinen te· 
zini tekrar ile kalmaktadırlar. 

Stampa gazetesi, gündemin yazılışı
na aid fikir ayrılıklarından bahsetmek
te ve bu hususta fransız ve İtalyan dele
gasyonları arasındaki anlaşmayı kaydet· 
mektcdir. 

Popom d'İtalia gazetesj, italyan hü
kümetinin Ualual soravların incelenme
sinin salımı hakkındaki görüşmeden vaz 
geçmediğini yazdıktan sonra, B. Lnva
lin İtalyan davasına tamamilc arka ol· 
duğunu ileri sürmektedir. 

"Gazetta,,, Ualual hadisesindcıki so
ravları karıştırmak hususunda Habe
tistan tarafından ıyapılnn girişimlere 

karşı İtalyanın şiddetle karşı olduğunu 
kaydetmektedir. 

Doğu A/riluumw. gidenlerin 
rolclu-;ıı 

Roma, 1 (A.A.) - İtalya hlikümcti, 
Budapeştedeki üniversite konkuruna 
girmemek yükümünde idi. Buna sebeb 
olarak, üniversite gençliğinin bUyük bir 
kısmının Afrikaya gitmesi ve diğer kıs· 
mrnın da Musolininin emrine hazır bu· 
lunmak yükümünde olma ı gösteril
mektedir. 

r."m/ml(ll osyal demokratlar 
I ıalycıyı cuçlnndınyor 

Brüksel, 1 (A.A.) - Belçika bakan-
1ar kurulunun ikinci başkanı B. Van· 
der Veld'in başkanlık ettiği arsıulusal 

sosyal demokrat partisinin yönetim mer· 
kezi, arsıulusal sosyali t endikalariyle 
birlik olarak neşrettiği bir bildiriğde i
talyan • habeş anlaşmazlığında İtalyayı 
saldırmış olarak göstermekte ve uluslar 
sosyetesini bu sosyetenin tüzüğünde 

yazılı berkitleri kulla ta çağırmak· 
tadır. 

I ngili:z önerge inin aslı 

Cenevre, 1 (A.A.) - Bu. sabah bura
da dola~an yayıntılara göre, ingiliz ö
nergeleri, 1906 an~ uasına göre 
yapılacak göriişüler orwçsuz kalırsa, 

meselenin gelecek cyHHôe uluslar kon
seyince bütün cephelerinden incelen
mesi lazım geleceği halfkmda bir mad
deyi ta ımaktadtr. 

Bu önergelerde tı.ırba ba~vurma yü
keni hakkında olan 1928 tarihli İtalya • 
Habeşistan and13§"1li ına da i5aret edil

diği bildiriliyo~. 

BlULEŞIK DEVL :TLhH'J>F: 

Amerikanın Y''nİ den·:. 
vroµı amı 

Vaşington, 1 (A.A.) - Dwiz 1ıai<arı· 
lığı yönetgeri B. Svanson, Aıreri:....:ı hü 
kümetinin ,simdi tasın! nmamış lıır dU 
rumda bulunan büyük denizdek! amcri 
kan adalarında tahkimatta uulunmak vt 
öteki devletlerin harb !ilolarwnın .ırtrnı· 
sına<!n ötürü, yeni harb gem.Yeri y~p· 
ır.ıı.k niyrtinde olduğunu bilrlirm:o;tiri. 

Fılfoin adaları ile Voke, l\1 dv,y, 
Gm m c:dındaki Alutien adc..lan:--c.!a !'ita 
tülı:C'nun korunmasını emreden Vaiing· 
ton andlaşmasınm süresi bitmeden yenı 
yapılara başlanmıyaca\ctır. 

Anıerilm donan11uısının 

1mvveılenmc$i 
Vaşington, 1 (A.A.) - B. Svan on 

gazetecilere diycvinde Vaşington and· 
laşmasrnın süresi bittikten sonra: 

"-Yeni zrrhh ve krüvazor yapmak· 
ta, İngiltere ile Japonyanın kınavındaf\ 
esinleneceğiz .. ,, demiştir. 

Bu diyev, B. Ruzvelt tarafından bet 
kiHlmiştir. 

Cumur başkanı, ?ı\;kUmetın diger dev 
Jetlerin yapılanna göre yeni harp ge· 
misi yapılmasını incelemekte olduğunu 
söylemiş ve Vaşington andlaşması bit-
tikten snora yapılacaık tahkimat işini de 
gözden geçirmekte olduğunu bildirmit" 
lir. 

Bununla bc-aber B. Ruzvelt bu tab 
kim meselesinin tamamen teorik oldu
ğunu ilave etmiştir. 

Amerika - Fclemerı1: lt•cim 
anlaşması 

Vaşington, 1 (A.A.) - Felemenk 
somiirgelerine de şamil olacak bir A• 
merika - Felemenk tecim andlaşması 1· 
çin bugün görUşme1ere başlanaca<ktır. 

Bir tren kazası 
Temple, -AmerikA· l (A.A.) - Bit 

yük treni devrilmiş ve ateş almıştır. Tre 
rıin altına gizlenmi§ olarak yolculuk e· 
den 10 serseri ölmU , 20 ser eri de ya
ralanmıştrr. 

Amerika · Umanlarındaki 
alman gemileri 

Nevyork, 1 (A.A.) - Doyçland ı:. 

dınd.ıki almıın vapurunun turadan ay· 
rı•ınasına birç,ık polis rrüfrezelerı göz:• 
cU olmuşlardır. Bununla beraber, vapur11 
nazi bayrağı çekilmemiştir. Vapurun 
yola çıkması, hadisesiz geçmiştir. 

LERfSTAN'DA: 

Bir alman kruuazörii Polonya,,O 
gelecek 

Varşova, 1 (A.A.) - Polonya d<Y 
nanmasının geçenlerde Kiele yapmış ol· 
duğu görete kraşılık olmak üzere al· 
man Königsberg k~vazörU 22 ağustoa· 
ta Gdiniaya gelecektir. 

Koııseyin son toplantısı 
Cenevre, 1 (A.A.) - "D.M.B.,, ajan· 

sı aytarı bildiriyor: 
Uluslar sosyetesi sekreterliği bugün 

saat 12de, ingiliz - fransız önergelerl 
hakkında İtalyadan cevap almış değil· 
di. 

İtalyanın alacağı durum hakkında 
şimdilik ihtimaller yürütmekten başka 
bir şey yapılamamaktadır. Uluslar sos· 
yetesinin habeş • italyan ilgileri hakkı& 
da olan bütün meselelerle uğraşmasın• 
İtalyanın kesin olarak itiraz edeceği sa• 
nılmaktadır. Bundan başka, İtalyanın 
hangi tarihe kadar kuvvete b8§ vurmak
tan kaçınacağı, meselesinde de büyük 
%orluklarla kar§ıla§ılması kuvvetle muh
temeldir. 

B. Litvinofla B .Eden, bu sabah yeııl 
bir konupna yapmıflardır. Sö)'lendilİ" 
ne göre, bu konu~da ,ancak bUyük çif' 
gileri saptanılan ingi!iz • franıız for
mülünUn bazı ayrıntılan görüıütmür 
tUr. 

Konsey baıkanı öğleden sonra, aaat 
17 de saptanan toplantının yapıbp yr 
pılmıyacağı hakkında bir karar alaca1'• 

tır. 

Dün, en çok fransız çevenlerinde. bıJ 
gUn öğleden sonra yap.ılaeak genel top· 
lantının bu toplantı devresin; kapauı· 

cağı umulmakta idi. 
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Kliring anlaşn1alan 
Dr. Orhan CONK ER 

(J .. ·ünleriınizin 
1 11aıı ~'aya 

giı·eti ' rt1ara 
iÇ HABERLER 

Hırk ç yıldanbcri hemen hemen bil· 
tün devletler clı tecimlerini düzeııle (Ba ı 2. cı sayı/ada) 
aıck içııı ikı taraflı kliring anlasma· 
larına baş vurmuş bulunuyorlar. Nor
mal devirlerde ülkelerin dı borçları 
ve alacakları ra ındıı otomatik urette 
l§1iyen khringterle bu on zamanlarda 
meydana çıkarılan klirıng anla malarr 
arasında pek büyük farklar vardır. Dev· 
!etleri karşılıklı .kliring anla malarr yap· 
mağa evkeden ba lıca ebeb paraları 

artları yakından bilen bır kimse up· 
he etmez ki atı imkan ve emnıyetl 
mevcut olduğu zamanlar bütun kuv
vetler l<endilıgınden müc.sir olurlar. 
Bu ebelıten dcılayı çı katların kıymet mı 

artırnı.ı ısınde orgilt tarafı daha fa1.I~ 

onemle behrnı ktedır 
Turkıye ıle Almanya cırc '>U1d kı t~ 

cım ıl ıl rının genı lemesı ve gelıo;m 
nı korumak isteyen b zı ülkelerin dôvız 

kontrolllniı ortaya atmı olm larıdır.Do
viz kıtlığından dolayı bir çok devletler 
yabancı Ulkelcrc olan fin:ın al borçların 

ödenmesini ya kısmı lar veya büsbutUn 
ke mişlerdir. Öte taraftan fertlerin yap· 
tıklan giritleri ödeme' için ulusal pa
ra vererek alabilecekleri dövi:ıo; miktarı 

da azaltılmıştır. 

ınd n öncınh belğl.u ya 1 nız mi'll r 

degıl, bir de hcıların kt:ndı "dh ıyct 
lcrıdır Çunku onlar ah i ılgı' r y 
uretım klıni du.ı:enlediklcri gı 1 i un· 

tırn tar 1 rı Ü.terinde de etki yııparlaı 
Bu scbcblerden ötürii üretimin ortı 

rılmd ı ve ıyıleştırılnıcsi içın yapıla 

cak gayretler yerme: harcanmı olacagı 

gılıi bu hususta harcanacak paralar br• 
Sonuç olarak yalnız finansal borc· 

tarın ödeniş! kısılmış olmakla kalma
mış, fakat arsıulusal tecim alanında a
tılan birçok malların karşıhgı da öıicn'! 
tnemiştir. Bu türlü alacaklara yeni bir 
de ad takılmıstır; ''donmu alacaklar .. 

(creanees geJees). 

a gitmı olmıy:ıcaktır 

im nya11ın 1 cag. m llM kar ı 

lıgında mal çıkaracağı göz onundt. hı 
tutmalıdır tlretını sahatarının buyü 
tulmesı, ürctımın ıyile me i için takıp 

olundn tarım tarzlarının düzeltilmesı 

1 te hem bu " donmu:; alacakları'' 
iıphe'Siz ir znmana ihtiyac göstercc lt 

ve hutün bu i Jer için tarım makinele 
rinin lüzumu ortaya çıkacaktır. Bunlar 
goz önünde tutlunca, almaa tarım ma· 
kinelerinin atı ahalarını artırmaları 

ihtimali meydana çıkar 

urtarmak. hem de çıkatlann bir kımıı· 
am olsun yapılma mı ağlıyabilmek 

fçln iki taraflı kllring tınlaşmalarına 

baş vurulmuştur. 

Klirin anlaşmaları y. pılmasım gcrektıren 
başka bir elJcb de durluklarını kaybet
miş olan paralar yerine arsıulusal te· 
cimde doğrudan doğruya "e yaya karşı 

eşy.a" (troc)o.lı veri inin konmak isten

IDC idir. 
Kliring anla~aları bazı devletlerce 

öış tecimlerlni dUzenleştirmek için ~~ 
kullanılmı tır.Burada klidngin gördugil 
hizmet kontenjan veya gümrük resım

leirinin hemen hemen aynıdır 
Bu saydığımız ebeblerin u ıunde 

f e hükQmetlerl kliring anla maları yap. 
mağa zorlayan bir 'korku hissi olmuştur. 
O da memleket ürünlerine dış pazarlaun 
~irdenbire kapanıvermesi korkusudur. 
Bir çok Ulkıeler böylelikle bu tehlikenin 
8n0ne geçmek ve büyUk paraların dur
suzluğundan meydana gelen karışık ar· 
aıulu al piya da az çok tutunabilmek 

fstemi terdir. 

Şimdi kliring rejımınde ya ka ılık 

lanrun ödeni eklini görmeden önce nor

mal zamanlarda arsmlu al eşya alı verişi 
ile ödeni inin na ıl olup bittiğine kı aca 

blr göz tabm. 
Normal zamanlarda. ülkeler ara ında 

iki türlü eşya hareketi görUIUr. giritler 

ve çıkatl ı. Çıkatlarm karşılığı -döviz 
olarak utkeye girer. giritlerinki i e dö

\'iz olarak Ulkeden çıkar . 

Kliring rejiminde yine giritler ve çıkat 
tar bulunmakla berftber bunların karşılıic. 
farı döviz olarak iilkeye girip çıkmaz, fa. 
kat "Caisse de compcnsation" rolünü gö
ren ulusal veya merkez Bankalarına yatı

rılır. Şöyle ki girit yapan tecimer bunun 
karşılığını ulusal para olarak Merkez Ban 
kasma yatırır. Çıkat yapan tecimer de 

ttığınm .karşılığım gene ulu al para o
larak Merkez Bankasından alır. Bu su· 
retle giritler ve çıkatlar döviz iz olara& 

:Yapıtmış olur. 

Kliring anlaşmalarının bir ülkenin dış 
tecimindc yaptığı etkiler pek çoktur. 
Araknnda bir klirinğ anlaşması yap
oıı olan iki ülke teciminde artık döviz 
~orlukları ortadan kalkmış olacağından 
hunlar arasındaki ah veri ter artmak 
i tidadını gosterır. Eskiden başka ~!
kelerden daha ucuza bile aldıkları bır 
uru ecıyayı birbirlerinden alırlar. 

s . ki' . an· Tecımerler ü telik aradakı ırıng 
la masını, alacakları için bir garanti s:
Yarlar.Ve o Ulkeye olan çıkatldrıru bır 
kat daha nrttırırlar. 

'iri• • • • balansı üzerin· 
.n.ıırıngın dış tecım 

deki etkisi de incelenmeğe değer: Me
eıa, Fransanın klirinğ anlaşmaları ya. 

, •• ~ !.1 
Pılmadan önce (sonradan klırıng a • 
la ınasr yapılın olan devletlerle olan) 

tecimi 1931 de 3.936.000.000. frank~: 
bir açık gösterirken, 1934 de 216·000·0 

Türkiye ile Almanya arasındakı t,. 

cim degi ]erinde Türkiye tiftik ve keçi 
kıllarının J\lmanyaya çıkarılması da 
büyük bir onem sahibidir. Almanya 
dünya tiftik üretiminin başlıca yoğal 
tıcı ve alıcısıdır. Buna kar ılık Türki
ye tiftiklerinin en biıyiık alrcısı İngil
teredir. Şu halde hakikiğ alıcı ile satıcı 
ara rnda maksadn elveri li bir ilgi kur
mak zamanı artık gel mi demektir. f ngit. 
terenın güney Afrıkada bu ham maddeyi 
Türkıyeden be kat fazla ürettiği ve 
bôylece Türkıye tıftiklerinin bütün U
retim mıkdarmın yüzde 14 e düştüğU 
göz önünde tutulursa artık bu durumun 
bir an oncc dcği mesi lüırnmu daha faz
la göze çarpar 1934 ene inde TUrki

yeden doğrudan doğruya Almanyaya 
tiftik çıkarılmı tır. Aşağıdaki cedvel 
Almanyanın ham maddeler giretinde 
ki artı ı gö termekle beraber Tür'kiye
nin payının da 6,S defa artmı olduğu· 

nu göstermektedir. 1934 scne5İnde 

bu malların fiatı yO_zde 40 nisbetinde 

artmıştır. 

Sene Giret Türkiyenın 100 kilo 

mikdarı payı için fiat 
Mark 

1932 1.000.000 n,.ıı 100 
1933 t.600.000 %12 100 
1934 6.800.000 o/,>$7 140 

Türkiye tarafından alınau ancıları· 
nın istedikleri va ıflarda mal üretilmi 
olursa herhalde yün ve pamuk için öe 
aynı durumun ortaya çıkacağı şüphe 

edilemez. Bu husu ta en birinci IUzu 
mu olan ~ey koyun yetıştirme usulü 
nün iyile tirilme i ve bir pamuk lire 
timinin orgüte baglanma ıdır. Bul?lin 
Almanyanm yün ıhtiyacının ancak yU., 

de ı;s ve pamuk ihtiyacının da yilzd 
2 ini TUrkiye Urünleri vermektedir. 

Türkiyenin yetiştirdiği ve yetişti 
receği bir çok tarım ürünleri için Al . 
manya büyük bir alıcı olabileceği gibi 
bu güzeyde A lmanyanın 1'ürkiyeye çı 
katları da artacaktır 

Her iki memleketin uretım imkan
larına ahib olduğu maddeleri yetistir
mek ve gereklikleri gôz önünde tutmak 
uretiyle karşılıklı tecim il~ilerinin s>ığ

tam temeli kurulmu olacaktır. 

.804.000.000 franktan 4. 713.000.000 

franga ınebtlmı tır. Göruluyor kı klı

rıng anla malarının lilkcler arasındaki 
tecimin duzenleşme inde pı vardım• ol

maktadrr 

Ürünlerimizin karıştı
rılmaması için 

Ekonomi bakanlrğı "meni tag-
iş,, kanununu yeni baştan incele· 
meğe başlamışhr. Kanunun mad -
deleri bugiin1 ü ihtiyaçlara göre 
değistirilerektir. 

Ürünlerimize ulusal 
marka konacak 

Cıkat maddelerimizi standari
ze etmege çalışan ekonomi bakan
lığı gönderilen mallar için bir ulu
sal marka ortaya koymağr karar
laştırmış ve l--11nur ' izerinde çalış
mağa başlamıştır. Bunun için bir 
de öğrenek hazırlanacaktır. 

Brüksel köycülük 
kongresi 

Brük~cl ve Lüksenıburgda 
toplanan koy yaşayışını güzelleş
t irnıe kongresine hükümetimiz a
dına gönderilen iç bakanlığı yer
sel yonetge i genel direktörü B. 
Naci Kıcım,ın dün Avrupadan 
dönmusttir Kongredeki diğer ü
yemiz R. Nusrat Kemal Felemenk 
ve Almanyacia köycülük hakkın
da inceleıneler yaparak bu ay için-

İzmir panayırına irecek 
devletler 

9 eylul lzıuir panayırında .. • 
ya ..-rgemdc için ergi komite ıne 
imdiye k, dar Yunnni'St n. it iv , 

lsJutttya ve L•-..histan tecim ve en 
dustri odaları t r f ınd n ba "" . 
rulnı ı hır. 

Erzurun1 - Sıvas 
tahvilleri 

Dört milyon beuüzbin liralık 
Sıvas • Erzurum tahvilleri yakın • 
dn piya aya çıkarılacftkhr. 

Resmiğ dayrelcrin yap
tıracakları haritalar 
Harta Genel direktörlüğünün, 

kendisine verilen ödevleri Avru . 
padaki kurumlar derecesinde ba
şaracak gereç ve İ§yarları oldu • 
ğundan, dayrelerce türlü ihtiyaç • 
lar için yaptırılmasına lüzum gö • 
rülen haritalar yaptırılmadan ön. 
ce harita genel direktörlüğiyle gö
rü"ülmesi bn ':>nkan!ıkca karar • 
laŞtırılmış ve bakanlıkla.-a bildi • 
rilmiştir. 

Uraylara dağ-ıtılan 
para.lar 

iç Baaknlığı 934 finans yılmm 
son üç aylık devresi olan mart, ni-
an, mayıs aylarının gümrük re • 

simleri üzerinden yüzde 10 uray 
paylariyle 9 ay içinde yüzde 15 
1.336.706 lirayı uravlara dağıt -
mıştrr. Bu dağıtmada lstanbul'a 
251,952, fzmire 55.384, Ankaraya 
::ı6.9?.2, s~yhana 26 t 54. R·~r aya 
22,1?2. Konyava 17.0?.2, Edirne. 
ye 12.480 lira düsmüstiir. 

olsun çıkat ynpma t v:orağında olan dev
letlerin gır ,tık! rı nurd,. lık onucun_ 

da ıs fıatfar duşdukc:c du ınektedir 

Şurası kesindır kı klırıngler genel ba
kımdan dünya tccımıni daraltmı~ldrdır. 

Zaten uluslar k•ırumunun vaptıg1 bir ım 

kete verdikleri cevcbda, klirinğ anlaş_ 

malan ynpmrş otan bUtün hUkumetlcr 

bunu katlanılma ı zorağı bir sistem ola
rak saydıklarını ve normal tecim metot-

franga inrni tir. Halbuki f ransanm 
1t1· • d ğ ülkelerle ırıng anlaşma r yapma ı 1 • 

1 • ~ -"n jrın:!" an tectm çıgı aynı za..... :ı: 

(yani 193lden 1934 de kadar) ancak 

BUtun bu faydalarına karşın klirıng 
anlaşmalarının arsıulusal tecim için ko· 
tü taran rı da yok değildir. Mesela böy
le bir anla.ma y pmamış olan devlet
lerin teclmi gittikçe daralmaktadır. Çil.ı. 
ki kliringle birbirlerine baglanan illke 
ler tecimlcrinin hemen hemen bütünU:ıU 

aralarında yapmağa kalkı maktadır. 
Bu durumda her ne paha ma olursa 

larına bir an brn:c dönmek için bundan 
Uk fır atta kurtulmağa çalışacaklannı 
bildinnişterdir. 

Nüfus ve iskan genel 
direktörlükleri 

Şimdiye kadar beraber çalaı -
makta olan nüfus ve iskan genel 
direktörlüklerinin ayrılması hak -
kında yeni bir 18.viha hazırlanm • 
11 dü ünülmektedir. 

Nümune hastanesinin 
yeni uzmanlan 

Ankara Nümune haataneıi fi -
ziyolerapi ıubeıi ıefliğine atanmıı 
olan doktor Lakör tehrimize gele
rek ödevine başlamı~trr. Doktor 
l.akör Berlinde Virhov hastane -
sinin fiziyoterapi enstitüsü eski di
rektörüdür. ve hu ubede arııulu
'"' üye olan bir uzman
dır. Fiziyot r pi şubesinde hidro
terapi, mekanoterapi, radyomet • 
rapi, elektrotertlpİ ve röntken kı
tumtarı vardır. 

Ha tan nin kulak, boğaz, bu
nın uzm n1ığma atanmıt •eken
disiyle ö7.bağı imzalanmıı ol n 
Doktor Mak mayer'in de bugün 
yarın ehrimi-ze gelmeıi beklen • 
mektcdir Hastanemiz için daha 
ha~ka uzmanlar da getirtilecek • 
tir. 

Türk avukatlar birliği 
ehrimizde toplanacak 
Türk avukatlar birliği 26 ğus

tosta ehrimizde toplanacakbr. Bu 
toplantı Avrupada yaptlacak olan 
arsıulusal ertik kurultayma gön • 
derilecek üyeleri seçecek ve birlik 
itlerine yardıntcı öreüllerin eaa ı· 
nı ha:r.ırlıyacalc:hr. 

Dış Bakanlığının çalışma 
saatleri 

Dıf BakanlıArnda bu ay ba • 
mdanberi çalışma saatleri aabah· 

ları, 9,30 - 12,30 ve öğle sonları, 
14,30 · 18,30 olarak değiıtirilmit
tir. 

İç Bakanlığının hazırla
dığı yeni iki proje 

iç Bakanlığı iki yeni kanun 
projesi hazırlamaktadır. Bunlar • 
dan biri İşyarlarm sicil kanunu, 
di(ieri ''mülkiye heyeti teftişiye,, 
kanun projesidir. 

Tarım Bankasındaki 

sın aç 
Tarım Bankası merkezi ıçm 

lmacak on İf yan seçme ımacı 
dün yapılmı tır. Yurdun her kö -
fesinden başvurmalar olmuştur. 
500 istekliden 250 sinin gereken 
vaınfları la ıdığı görülmüştiir. 
Yalnız Ankaradan sınaca giren · 
lerin aym 53 clir ve 3 çü bayan -
dır. Smaç sonucu 15 ağustosta 
beUi o1 caktır 

Paşabahçe fabrikasını 
korumak için 

Zile' de peçe çarşaf 
kalkryor 

Zile, J (A.A.) - Zile kadınla 
rı kötü bir görenek eseri olan pe 
çe ve çarı rf m kaldırılmaıı için 
ilçebaylık ve farbaylığa ba vur -
mutlardır. Şar kurulu J ağustos -
tan onra peçelerin ve önümüzde
ki cumuriyet bayramına kadar da 
çarıafların atılmasını kararlaşhr -

: mıştır. Bu karar kadınlar ara m . 
da büyük bir evinç uyandırmıt -
trr. Şimdiden çarşaflan çıkar n 
lar çoktur. peçe kalml'.mış gibidir. 

Atabey bayındırlanıyor 
Isparta, 1 (A.A.) - Merke.:tn 

23 kilometre uzaklığında olan •e 
tarihi bir kıymet taşıyan Atabe1 
kamunu bayındarlrk işlerile önem. 
li bir ıurette uğraımaktadır. 

Kamun urayı iyi u ihtiy cım 
çahıma programının batına ko7 -
muı ve halkı çık rklardan it 
nan ıudan kurtarmayı l<ararlllf -
trımı,br. Bunun için kamun su -
yun fenniğ bir tekilde kamuna 
getirilmeıi için beton filitre ha -
vuzlart yaphrmıttrr. Şimdi beton 
günklerle kamuna getirilmesi kal. 
nu,hr. Bu suretle atabeyliler ya -
kında arklardan alıann sudan lcur 
tularftk fenniğ bir temiz ıuya ka. 
VUf caklardır. 

Ankara def terdarlığmda 
sın aç 

Ankara defterdarlı~ı bu ayın 
betinde ilçelerde çık bulunan 
tahsil ispekterlikleri için Lir ımaç 
açacaktrr. 

Çatalca tümen 
sağışmanlrğı 

Finana Bakanlığı kanunlar b 
lemi mümeyyizi B. Fahri Çatalca
da tümen ı ğıımanlığıoa alanaut
trr. 

lsparta'da spor 
1 part , l (A.A.) - Dün it .. 

parla akıncılar idman birlifi ile 
Isparta ıpor kulübleri arucnda 1,iı 
maç yapılmışhr. 
. lıparta apor, idman birliğini 
ıkiye kartı üçle yenerek bölge 
ampiyonu olmuttur. lspartada 

bulunan bölge aporcularw onuruna 
halke•İ tarafından bir çay ,ölenl 
vcrilmi~tir. Şölen çok içlem bir ha~ 
va içind geçmiş genç ve dinç o • 
yuncularımı7.m basardarr mutlu • 
lulcla n11nu hr. 

Çıkat tecimerlerinin ne 
gibi vasıfları olacak? 
Mayıs ayı içinde toplanan te

cim ve endüstri kurultayı çıkat te
cimerliği ile uğraşacaklarda ban 
özel sıfatlar aranılmasını dilemiş
ti. Ulusal ürünlerimizi dış piyasa
lara gönderen kimselerin angaj. 
manlarrm vaktinde yerine getire
bilmelerini ve yabancı tecimcrle
rin güvenlerini kazanmalarmt, bu 
i lcri ba ann·1ga yetecek kapital 
ve vönetecck bilgi sahibi olmala
nna bağlı gören ve çrkatçıhğa ö
nem veren ekonomi bakanlığt me 
seıe üzerinde etüdleı yapmakta 

B şbaknnlık, 1 temmuzdan • 
beri işlemeye ha lıyan Paşabahçe 
cam ve işe fobrikasının Avrupa 
fabriknlan gibi iyi cins c m ve şi· 
e çıkarmağa b ladığmı bütün 
resmı dayre ve kurumlara bildir . 
mi ve bu fabrikanın Avrupa işe 
damping ıyasa m kar ı korun -
ması için resmi d yre ve kurum -
iare tm lmacak eşv nm kap 
ve kar tujlarmın bu fabrikanı l 
yaptıih kap ve işeler içine konul • 
m mm art k(\•'t'l"""'Smı bu day . 
re ve knrumtard n bir genel~e "" 
İ. l"'"'i •ir. 

dır. Bilinıii~ i üzere İtalyacla ve 
baska Avrupa mem1eketlerinıic 
rlunım hnvt,.. lir 

BU GF.CE NÖRETCt ECZA. F»I 
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( Y eıuşeh iı de Orduevi hahçcsinde ve Orduevi karştsrnda rrıtihendisler birliği 
lokctnt-asmda hususi' tcrtihat ve teşkila tımrz herkesi memnun ederJ 



Burada tıpkı devrim için çarpıştıgr
mız gibi ç q..1ı ac .. bız. Bir Romalıya 
yaraşan bir utlruya ula ıncaya kadar 
dovüseceğiz. 

- İtalyadaki sük{ın dolu hayatı öz
lemiyor musunuz? 

Bu soru üzerine bır tanesi yüzüme 
haktı ve Musolininin sözlerini tekrar
ladı: 

- Günler vardır ki birıbirinden a
yırd edilemezler ve hiç bir iz bırakma
dan geçip giderler. Kiıl rengi bir gök 
altında geçirBmi olan bu günler, kül· 
rengi ve bayağı günlerdir. 

Fakat bir de fırtınalı günler vardır. 
Çetin savaşı yaratma ve yok etme gün
Jer1. Böyle günleıin bir tanesi bir yı
la değer., 

Fa~ist dostlarımdan bir tanesi ~ni 
omobi1imden indirdi. Yolun bundan 

etesini ancak yaya yapa'bilirdik. Artık 
otomobil yürümesine imkan yoktu. Nı
bayet, dağın doruğuna ulaştık, siyah 
gömlekliler iki yana dizi1ip bizim geç 
memiz için bir yol yaptılar. 

Ta ilerıde Habeşistan dağları gök 
yüzünü deler gibi duruyordu. • 

Burada yüzlerce genç oraya doğru 
bir yürüyüc; yapmak için buyruk bekJi
yordu. 

Gece ineli. Hava serinledi. Biıtiın bu 
gençler, seslerini çıkarmaıksızın bura -
da taşların üzerinde ve akrcblerin a
rasında yatıp uyuyacaklardı. 

Geri döndük. Subaylardan birisi ce
bime bir şişe iç.ki ile birkaç seker yer
leştirdi. "böyle yoııarda bunun fay -
dası dokunur sanırım,, dedi. 

Birdenbire yağmur çiselemeğe ve 
şimşek çakmağa başladı. Der.ken yağ -
mur sağanak o1du. On dakika içinde 
teller akmnğa başladı. 

Şoföre durmanın daha doğru o1up 
olmayacağını sordum. "Biılkaç dakika 
s"nra çamur fazlaJaşır, biz de batarız. 
Ne olursrı olsun, yürümeliyiz.,, 

Sel büyiıdü. Etraftan kayaları fa -
Jan yuvarlamağa başladı. Bir başka yer
de şoför dedi ki: 

- Bumda gerçe.k bir tehJike var. 
Eğer su bhkaç santim daha yükselirse 
yolu sürükleyip götürecektir. 

Habirt' çahşıyor, elinden geleni ya· 
pıyordu. Fakat tekerlekler yürümü -
)Ordu. 

Her tarafta seller çağhyanlar büyük 
~ hızla iddetlerini artınyorJardı. 

Bu ne kadar sürdü, bilmiyorum. Bir 
saman onra gök yül!ü açıldı. 

Soför: 
- Gene taliimiz varmış. dedi, dü -

şününk ki bütün seferberlik bu yollar 
üzerinde yapılıyor. 

Bu yoldan gectikten sonra, allahın 
rorla yaptırdığı maynanın ne demek 
olduğunu daha iyi anlamı bulunuyo -
dum. 

ESKİ SÖMÜRGECİLERLE 
BİR ARADA 

Addi Ugri'de Eritrcye eskiden gelip 
yerJcşmiş olan sömürgecilerle yediğim 
ye:mekteo sonra habeş sınırının öte to
rafma geçmek hususundaki dilek ve 
1rnrarrm hüsbütün kuvvetlendi. 

Beni ağırhyanlar buranın aristok • 
ıatları idi ve oturdukları yerleri bir 
Avrupa parça-tı haJine getirmi terdi. 
Beni gayet iyi karşıladılar. 

Masanın üzerindeki çiçekler mavi, 
kırmızı, beya~ renlı:te idi; ulusal fran· 
!ız renkleri idi. Keten masa örtüsün
de ve öteki sofra takımlarında ev sa -
ibinin arması vardı. Çağırılanların 

Jıepsi büyük İtalyan aylelerindendiler. 
Şölen gayet yolunda hazırlanmıştı. 

Burada harbtan başka her şeyden 
kolay kolay konuşabilirdik. Bana de
diler ki: "Bundan bir yıl önce sofra • 
mızda her şeyi kolayca bulundurabilir
dik. O zaman burada y .. lnız 2000 kişi 
bey az vardı. O ~ec;mi gunler ne giızel 
günlermi~ .,, 

Yemekten ~onra yapılması aı.let o • 
Tan gezintiyi yaptım. Önce Adovada 
&tenler için dikilmiş olan anıtı gezdını. 
Btı, gök yüziıne doğru yükselen koca • 
man bir haçtı. 

Burada en barı çıl halyantar bile 
ıı·r öç atesivle tutuşuyorlar. Ado\'a ke-

r 

Yazan: M arsel Prat 

limesi onların kulaklarında lıir ru 
ltsiriyle çınlıyor. 

Kılavuzum sordu: 

- Otomobilden inip anıtı y kından 
görmek istemez misiniz? 

Bu anıtı bekliyen bir Eritreli ora· 
ya doğru giderken ayak kabılarımızı 
çıkarmamız için ayak diredi. 

Anıta dar ve loş bir merdivenle çı
kıl~yordu. Burada birkaç iskelet gömii
lü idi; bir iki bayrak vardı. Cıçeldcr 

ve kordelalar bulunuyordu. 

Dediler ki: 

Ölülerimizi almamıza habcşler tarn
f ından izin verilmediği için bulabildi -
gimiz beş on kemiği buraya gHirip 
koyduk . ., 

"Fakat bizim istediğimiz ölüleri -
miz değil, fakat bir utkudur ... 

Önüme büyük Hir defter açtılar: 

" Buraya bir imza atar mısınız?,, 
Defterdeki son imza "Haşiş,, adh 

kitabı yazan fransız yazarı Hnnri dö 
Monfrid'indi. İmzasının üstünde şu ya
zı vardı: 

" Bir Fransız.dan iıalyan kahraman
larına saygılar. ltalyanlarm tez elden 
öcalm::ılarrnı dilerim .. ., 

Bütün insanlıkta harb duygusu ü · 
zerine kibrit çalınmasını be-kliyen bir 
meşale halindedir. Etiyopiya kapıların
da bütün bir halk kımıldanış gösteriyor. 

Tepeye tırmandım. Tepenin üzerin
de tel örgülerinden ve Tigre dağlnrma 
doğru kurulmuş bir çok toplardan ba -
ka bir şey görülmüyordu. Biraz ötede 
yırtıcı kuşlar gibi, günün birinde kı • 
ralJar kıralı iilkesine saldırmağa hazır 
uçaklar konaklamı tardı. 

Dağı göstererek sordum: 

- Orada neler olup bitiyor' 

- Orada sıtmalı bir çalışma var ve 
dört ulus barbarlara gereç yoJJuyorlar. 

- Neye beni geçip görmeye bırak
mıyorlar? 

Yol arkadaşı mgülümsedi: 

- Sınır, Mareb ırmağıdır. Or41ya 
varabilmok için otomobille beş saat yol
culuk yapmanız lazım. Bu bir şey de
ğil. Fakat bu vadi sıtmalı bir yerdir ve 
Habeşistanda yol denilen şey yoktur. 

Tigrenin merkezi olan Adova ise 
dağlık, sarp bir yerdedir. Oraya ancak 
katır sırtında gidilebilir. 

Şüphesiz, şimdi sizin Adovaya gi • 

dip oraya hüküm süren prens Rac Ve

yom'u görmeniz ilgen bir şey olur. 
Fakat herkese olduğu gibi size de hu 
izin veriJmiyecektir kanağatındayıır.. 

Daha yumurtadan çıkmadan civciv -
!erimi saymağa kalkışmam faydasız o
lacaktı. Onun için bu işi başarabile . 
ceğimi söylemeyi faydasız sayarak Ja
lnrdınm, konusunu değiştirdim. 

- Bu Ras Seyom hakkında ne bi
liyorsunuz' 

- Hiç bir şey. O, büyük esrar içine 
sarılmış bir adamdır. Sarayı varıl· 

maz bir yerde gibidir. Adis Ababadan 
oraya varmak için katır sırtında bir ay 
yolculuk yapmak lazım gelir. Sınırın 
bizim tarafta olan kısmı da kapalıdır. 
Onun için kendisini görete gidenler 
pek sık olmaz. 

Bununla beraber onun askerleri Ha
t PŞistanın yenilrr.esi, yahut kazanma · 
sında bir etke olabilir. 

Aldığım haberlere göre bu Ra Se
yom esrarengiz mahiyette ya ıyan bir 
'il damdır. 

Bu prens, İngiltereden yardım ve 
cebhane alarak bütün rakiblerin.i yenen 
Negus Negust (kırallar kıralı) imp:ıra· 
tor Con'un torunudur. 

Bu adam, kutsal bir şehir olan Ak· 
sumda 1879 da taç giymiş Con admı 
almıştır. Bunun toprakları bir çok iç 
harblarına sahne olmu tur. 

Çoıı kıralı Menelik, Conun en büyült 
rakibi idi. O zaman bu Mene1ike Habe-

şbtanda kargaşalık çıkmasını asığma 

uygun bulan İtalya yardım ediyordu. 
Con, dervişlerle yaptığı bir çatı§mada 
ölmü • bunun üzerine Mcnclik egemen
~iği ele geçirmişti 

(Arkası vir) 

1 y

l 

U L lJ S 

·.tal a ıın ~av ası ve 
' clionon1isi 

Berlrner Tagblatt - 27.7.JS 
Habeşistan hemen hemen iki tane 

Almanya kadar büyük ve on milyon 
nüfusu olduğuna göre her kilomctrP 
murab'oaına 12,5 kişi düşmektedir. Beş 

buçuk milyon nüfusu olan ve kilomet· 
re murabbaına 13 kişi düş ... n iki tanf.' 
Fas kadar biıyiıktür. Habeşistan, S 

milyon nüfusu ,.e kilometre murabbaı · 
na 7 kişi düşen güney Afrikası birligi· 
nin tuttuğu yerin iıçte ikisi kadar bü
yüktür. Bu rakamlar göz önünde tu -
tulunca, İtalyanın, söylendiğine göre, 
ağustos ayına kadar yarım milyon as -
ker ve doğrudan doğruya askerlikle jJ. 

gbi olmıyan bir çok kimseleri Eritrr 
ve İtalya Somalısinde bulundurma~ 

istediğine şaşmamak lazımdır. Fakat. 
İtalyanın doğu Afrikası sömürgesinde 
ir anda 1,6 kişmin her türlü yiyecek 

ve içeceğe, yatacak kalkacak yere ihti· 
yacı olan yüzde otuz nisbetinde yoğalt 
man ile çoğaldığı göz önüne getirilin -
ce bu hareketin sonunda nasıl bir eko· 
nomik durumun meydana geleceği de 
pek iyi anlaşılır. Ekonomik etkilcri11 

dah .. derin izler yapacağına siiphe yok· 
tur. Çünkü, hugiine kadar A frikad:ı 
yapılmıs ol.ın hi1rblara bir karşıtlık ol
mak üzere har' eden iki tarafın hal'< 
yedeğinin ni:>betı Fas harbında olduğu 
gibi 8:1 veya batı Trablus - Sirenaik 
harbındaki 60:1 nisbt>ti değil, 4 : ı nis· 
betidir. Yalnız bu bııkımdan değil. 

İtalya, gerek iklim, gerekse finansal 
sebeblcrden dolayı daha şimdiden bu 
yolculuk Britanya ve Felemenk Hin 
distanlarından, Mısırdan işçi kuvvet
led bulmağa girişti. Son ikisinden. 
yani Mısır ve Felemenk Hindistanından 
bu işe hevesli bulunamadı. Eğer İtalya 
ağustos ayı içinde doğu A frikasında 

gerçekten 450.000 asker ve işçi hareke
te hazır bir halde bulundurmak istiyor
sa, bunların ta ınma işi, 1 talyanın her
hangi bir Avrupa savaş boylarına 4 mil
yon asker taşıması d( mektir. 

Bu arada da İtalya hükümeti, devlet 
bankasının hiç kımıldamıyan para kar
şılığı paravanasını da kaldırdı. Bunu 
yr.parken güttüğü gaye harbın, memle
ket içinden finanse edilmesini kolay . 
J.ı.ştırmak değildir. Bu işin özü, her şey
den önce, doğrudan doğruya veya do • 
fayısiyle harb gcreçi olarak memlekete 
sokulacak olan şeylere karşılık olmak 
üzere birkaç milyarlık liret ve döviz 
ic;in lazım olan altını serbest bulundur
maktır. Yapılmak istenilen şey bel
li olmakla beraber bu metod gelişi gü 
zel yapılan bir şey değildir. Cünkü, lt:ıl· 

yanın tecim biHinçosu memlekete yapılan 
giritler buclandırıldığı halde 1935 yılı

nın ilk altı ayında l,4 milyar Jiret a
çıkla 'kapanmıştır. 

İtalyanların satın almakta olduklar• 
malzeme her yanda kendini hissettiri
yor. Macaristandan beygir, Türkiye -
den kömür, Çekoslovakyadan da bira 
ve mağden suyu şi!iesi (haber alındığı
na gore bugüne kadar bir milyon şişe} 
Yugoslavya ve Romanyadan zahire, ge
ne Yugoslavyadan kereste satın almak
tadır. Toptan ve yığın halinde yapı -
lan bu alış verişler mü. terinin istediği 
gibi uygun bir biçimde olmadığı gihi. 
İtalyanlar adına yapılan bu i ter hak -
kında söylenmekte olan her şey de doğ 
ru diye kabul edilmemelidir. Bu gibi 
lafların çoğu dünyayı velveleye ver • 
mek hevesinden bir kısmı da spekülııs
yon gaygusiyle ortaya atılıyor. Habe -
şistanın Oıaka tecim odasına büyük 
bir tutarda olmak üzere kılıc ismarla -
mış olduğu söylenince bir parça tuhaf 
kaçıyor. Fakat buna karşı İtalyanların 
Japonyaya 100.000 çift ayakkabı ısmar
ladıkları haberi daha çok akla yatıyor; 

Ancak, Japonyanın da bu işe yanaş
madığı haberinin berkitilmesine lüzum 
yoktur . 

Eritre'ye çıkat yapılması yasak edil
mek suretiyle, İtalyanın yapacağı bü
yiiı'lt yolculuk için Mısırdan deve satın 
alması güçleştirilmiştir. Yugoslavyadan 
buğday satın alınması, oradaki fiyatla-
rr yük eltmiştir: ancak, son gelen ra
por1ar, Hatlarda bir durgunluk başladı
ğını kaydediyorlar. İtalyanlar Yugos-

Alm~u )a \e~ )asal 
lial lil-lili 
Folkı§CI Beobalıcer, Ber/ın 

Son aylarda sıyasal katolikliğin ede

bi üretimi üsnomal bir ölçüde çoğalmış

tır. Bu yazıların büyük bir kısmı, ulu
sal sosyaliı::tJiğin dünyayı görüş tarzı 

alman din hareketi ve uhısal sosyalist 

devletin kunımları hakkındadır. Sıyasal 
katolikliğin bunlar hakkında çıkan ya

zılarında ulusal sosyalizmin başaıdı~ı 

bütün işler küçültülmekte, değersiz gös
terilmckteıiir. 

Netckim doğu Prusyasında çıkan bir 

katolik kili~c gazetesinde ''köylü için 

köylüden alman,, ba§hğı altında seri 
halinde yazılar nt'şredilmektcdir. Kato

lik edebiyatının büyük bir kısmı apaçık 
bir savaş karakterini almış. yığın yığın 
broşürler dağıtılmıştır. 

Katolik papaslarının ne kadar geniş 
Uir alanda savasa giriştiklerini, Osna
brük'ten verilen şu haberden anlamak 
mümkündür. 

Hastalığı yüzünden Konsantrasi;yon 
Kampından kaldırılarak hastayurduna 
yatırılmış olan birini. maneviyatını 

kuvvetlendirmek için dolaşmağa giden 
bir papas, bu ödevini kötü niyetlerin
de kullanmı" ve kendisine, bugünkü al
man hükümetinin uzun süre iş başında 
kalmıyacagını, Fransanın Almanya üze
rine yürümek için sırasını beklediğini, 
böyle bir harekete lngiltere'nin engel 
olduğunu söylemiştir. Papas, Almanya· 
nın, bugünkü kadar hiç bir zaman dar
madağın bir hale girmemiş olduğunu, 

halkın rejimden memnun kalmadığını 

ve yakında hükümetin devrileceğini de 
katıştırarak kamplara doldurulmuş olan 
larm sabırlı olmalarını, çok geçmeden 
başka bir devrin geleceğini kaydetme
ği de unutmamıştır. 

Hüki.imet katolik kilisesini eziyor
muş; katoliklere karşı yapılan işkence, 
ortaçağdaki İspanyol engizisyonunu da 
geçmiş imiş; bu felaketli durumun ya
bancı ülke Jere bildirilmesi tazım imiş. 

Sıyasal katolikliğin marksizrn ile el
ele vererek birlikte çalıştıklarına şüp

he yoktur. 
Ulusal sos.yalist rejimine karşı pa

pasların ne kadar sistematik olarak ça
lıştıkları da Ay~sfeld katolik kilisesin
deki papasın kilisede halka verdiği şu 
öğüdünden de anlaşılmaktadır. 

"- Eski zamanlarda kadın, şerefsiz 

ve bir köle gihi kullanılır, geriye atı
lırdı. Bugün de geriye atılarak şerefsiz 
bir hale sokuluyor. Kız oğlan kızlık şe
refine de artık önem verilmiyor. Her 
ne kadar benim de sevindiğim bir ana
lar gihıünün yapılması ise de, adamın 

biri yazdığı bir kitabta (bununla Hit
lcrin "savaşım,, adındaki kitabı söyle

mek istemiştir), çocuk yetiŞıtiremiyecek 
olurlarsa, ister kadın, isterse kız olsun, 
şerefsizdirler, diyor ve: 

''- Ey katolik kızları, siz namussuz
sunuz, bugün artık, evlenmeden çocuk 
yapmanın zararı yokmuş, anladınız mı? 

diye bağırmıştır. · 

lavyadan \> kadar çok odun satın almış
lar ki, Yugoslavya kıyılarında bir dir
hem yakacak odun kalmamış. 

Satın alınan buğdaylar için Romanya
nın döviz istemesi de birçok zorluklar 
ortaya çıkarmıştır. Bu gibi zorluklar, 
İtaiyanın lngilteer ile yaptığı kömür 
alış verişinde daha çetin bir biçime gir
mektedir. 

Spekülasyon yapan bazı kurumlar, 
İtalyada kömür kıtlığı olduğu haberini 
aldıkları için hiç bir ısmarlama olma· 
dan güney Velsden vapurlarını kömür

le }'Ükliyerek ltalyaya hareket etmek

tedirler. Ancak, büyük toptancılar pe-
şin para ile iş yaptrklarmdan,İngiltereden 
İtnlyaya biiyük partiler halinde yapıl

makta olan kömür işleri durmuştur 

Hatta, İtalya satılmıs olan kömürlerin 

parası doğru dürüst ödenmediğinden, 

kömürle yüklenmiş olan vapurların İn· 
gilterede alıkonulduğu haber veriliyor 

İtalya, doğrudan doğruya veya do

layısile olan harlı malzemesini, bulabil 

-:liği yerden alma'k zorundadır. Bundan 
aa üç şey meydana geliyor: döviz ihti
yacının çoğalması. fiatların yüktıelmcsi 

- -- - - - . - -· 
- -

e: besistan 
' ( u ·ı 1 u 

Noye Fraye Prese gazetesi 
25 temmuz tarihiyle Adisabab 
dan yazılıyor: 

Büyük Britanyanın şimdilik ne 
Habeşistana silah gönderilmesine e 
olduğunu Habeşistan pek iyi biliy 
Bu hareketin, i !eri barış içinde düz 
mek yolunu tutmakta olan diplomasi 
gayelerine uygun gelmekte olduğuJ 

ve hükümet, davasını haklı gördü 
için, Cenevre'dekı goruşmelerde de 
nun faydaı;ı olacağını düşünmekted 

Habeş hükümeti Cenevrcdeki duru 
nun çok kuvvetli olacağını sanıyor. 

ğer uluslar sosyetesi harba karşı 

güvenlik gösteremezse silah almak iç 
yeniden lngiltere'ye baş vurulması 
göz öniinde tutulmaktadır. Habes o 
dusu silah bakımından çok yoksuldu 
Son sekiz ay içinde frans•zlar, silah t 

şıma iznini silrüncemede bırakıyorla 
Habeşistanın getirttiği silahların sa 
sını bilmiyen kalmamı tır. Çünkü, H 
heşistana girecek olan ı:;ilahlar meı:;el 

sini düzelten 1930 andlasmasına gör 
hu rakamları, bir francıı.- sosyetesi ol. 
Cibuti • Adisababa demiryolu kurumu 
dan herkes öğrenebilir. Bu vılm 1 ik1 
ci kanundan beri Habe i~ana aid sila 
la yüklü iki veya üç vapur. Cibuti'v 
gelmiştir. Bu vapurlar, 16.000 tüfe 
600 makinah tüfek, iki ucak topu v 
5,500,000 fişek getirmh;lerdir. ri ek (' 
sikliği kendini hissrttirmektedir. Y 
dek fişekler, esaslı bir atıs taliır·n 

bile yctmiyecek kadar azdır. İste, il 
beş askerini A vrupanın en ivi yetist 
rilmiş askerine karşı üstün k lamıya 
meselelerden biri de budur. 

1934 ün son günlerinde Habesistan 
50 makinalı tüfek 3000 tüfek ve 48 
fişek gelmiştir. Bu rakam. Habec:ista 
nın ltatyan toprak}. rına saldırmak ha 
zırlık ve niyetinde olduğu iddiasını si 
lecek bir kanıttır. Bu iddia ise Ualua 
hadisesinden sonra italyanlar tar~fın 

dan ortaya atılmıstı. Habesist2nın to 
pu topu on beş milyon modern silah fi· 
şeği ve 30,000 tane de modern tüfek ve 
makinah tüfeği vardır. Habeş askerle 
rinin atış disiplinini y.akmdan bilenler 
bu cephanenin ne kadar sürec .. •ini kt."S· 
tirebilirler. Habesistanm elbde bulu 
nan on bir uçağın büyük bir kıı::mı kıztl 
haç i~lerindf" kulJanılacaktır. Bir kıs· 
nv da bombardıman uçağı biçimine so· 
kulmuştur. Habes topçusunun iistün o· 
lan tarafı, boşa atış vapmamasıdır. 

Bütün bunlar göz önünde tutulunca 
varılan sontıc şudur: 1mparatorluf.ıtO 

muhafıdarı ve güney ordusunun mo· 
der- silahlan yoktur: italyanlıırın en 
büyfüı: lnıvvetleriyle karşılaşacak ola., 
ve kısmi seferberlik yapılınca 160 000 

ki iyi bulacak olan kuz:ay ordusunun 
ise alman - f ransız harbı zamanından 

kalma silahları vardır; bu silahların fi· 
şek mermileri kurşundur. Hükümetirı 
neden çete harbı ve gece hiicumları ta
limlerine önem verdiği ôe bundan pe1" 
iyi anlasılır. 

Burada kamoy kendine çok güveni· 
yor. Hatta denebi1ir ki, or<lu, bu güve· 
nişinde çok ileri varıyor. Son günler
de habeş kadınları da barba hazırlan· 
mağa baslamı tardır. Bugün Adisaba· 
cıba'da bir toplantı yaparak hasta bakı· 
er grupları kurdular. 

girit yapılan memleketlerin değiştiriJrne 
si. Buna bir örnek diye italyanlann do· 
ğu ve güney Afrikasından doğrudan 

doğruya Eritrc ve Somalı'ya getiriJmet< 
üzere büyük tutarda marmelad ve et 
konservesi taşımakta olmalan gösterile· 

bilir. Bu yolu tutmalarının sebebi, yal
nız Süveyş kanalından geçmek masra -
fın<lan (vapur ba ma ortalama olarak 

30.000 altın frank) kurtulmak değildir: 
Asıl sebchi. belki günün birinde habeŞ 

harbı dolayısiyle Süveyş kanalının ka· 
panmasr ihtimalidir. İtalya'nın güncY 
Afrikası ile yaptığı tecimin 1933 yılı \iç 

aylık hesablannda, 98.000 1934 de 95.oof 

1935 in ilk üç ayında 133,000 ingili:r. Jira
sı açık verdiği görülmektedir. 

Bu durum göz önünde tutulunı:11 • 

gün\;y Afrik.:ısmdan yapılmakta olan ~ı· 
k~tın tutarı da coğaldığına göre f r: 8 

döviz vermek ?oru vard r . 



Beypazarına gidiş ger ş 
. . fa dalan- Beypazannda sebzeciliğin gundcn-

Cumartesı gunu, azattan Y v .... 1• 
. • kadar bir yolcu· güne ilerlemekte oldugu goru uyor ve 

mak ı5ın Beypazarına 1 h 1 b ·· d-klerimi kısaca cöyl niyor. Suyu o an er tar a se ze 
Juk yaptım. Y<>lda gor u bahçesi haline getirilmekte ve iyi ürün 

anlatıyorum: .ftligjne kadar lınmaktadır. Bu sıralarını Beypazarı 
Ankara'dan orman 91 

, 5 k · ıo 
• 1 d" gün ve yeni bir so- gunde Ankara ya 4- amyon. yanı 

gıden aı::falt yo • uz . · d ı f J . z k · usune kadar gi· 12 bın kılo omatcs, pat ıcan, a u ye 
eıeye gırerek ır opr d 

d 'k'ye ayrılarak bir koh gibi sebze yo1Jamakta ır. 
der ve orcı an ı ı . . ••• 
Kızılcahamam'a \,lükülür ve dıgen A-
yaş _ Beypazarından geçerek Nalhha-

na kadar uzanır. 
Yol Kayı köyüne kadar düzdür: K .. 

yı'da Abdusselam dağları başlar. Bura
da birçok arp ve büklumliı virajlarla 
Aya beline ve ta Ayaş'm öte tarafın.! 
iratlar devam cd • . l\yaş be1inin her ılu 
tarafında buz 611 i suyu olan iki çesrrıe 
olmasa, ottımooıl \'f' otobüsler bu dik 
yamaçlan, yol ne bdar iyi olursa olsun 

tırmanamaz. 

Şurada pek hoşuma giden bir şeyi 
stıylemeden gecemiyeccgim: Zir ile K 
11 arasında ve Erkeksu Ç-eşmcsi önünde 
ve bıraz daha ileride yolun bozulmuş 
clduğunu iki ay evelki bir gezintimde 
gömıüstilm. Bu sefer bunla~ın onarıl
mış olduğunu gördüm. Bu bızde yolla· 
~30 muhafazasına önem verilmeğe ba -
Janrlı~ını gösterir. flbayhk bu yüzden 

t<''k -tkıs:- değer. . . 
Ayaşta göze çarpan bır faahyet ve 

1'arekf't görülemiyor. Fakat kent ter· 
~miıdir. inişli, yokuşlu yollarında bo-

2ukkık yoktur. 
Aya 10 iki kilometre ile.ri11in?e yo~-

cu taşıyan bir otobüs devrıl~es~. hı:_pı.~ 
111izi müteessir etti. Ufak bır kopruyu 
g çer geçmez, düz ve iyi yo!da. hen- r 
değe kac.an kamyon sağmdakı yüksek· 
çe kayaların ustüne yıkılarak bu sır:ada 
kamyonun üstiinden inen. v~ ı:nerdıve
JJinde bulunan şoför muavınını alt~:ı 
alarak ezmiştir. Bu ölüden başka bır 
kadının da kolu kırılmış ve otobüsteki 
diğer on } okuya bir şey olmamıştır. . 

Şose Ciınece çiftliğinden sonra yenı 
yeni tamir edilmektedir. Yol boyunc:ı 
yeniden yirmi kadar menfez açılmakta 
oır. Bu yolun Beypazarına krdar bu yıl 
~inde tamamiyle onarılmasına çahsı-

lı;yor. 
Yollarda (Uğuz) çayı, Kirmir dere

ei ve kollarmdan alınan birçok arklar
la tarlaların, hele bu esnada çeltik ve 
bostan tarlalarının sulanmakta olduğu 

görülüyor. 
Bu havalide kuraklık yoktur. Bere-

lletli t>ir yıl olmamakla beraber Anado· 
lıunun nomal randımanı alınmıştır. Yol 
larcla yeryer harman döven köylülerin 

...ı>ii bunu söylemektedirler. 

Beypazarmın içmece hamamlarına 

da uğradık Gelecek yıl burada her ta
bakadan halkın istirahatmı temin ede
cek modern tesisat yapılaca ını hama· 
mın kiracısı söyledi. Eskişehirden, Bey 
pazarından, Ankara'dan gelen yilzden 
fazla kadın, erkek bu dağ başındaki ha
mamın önemini anlatmaktadır. 

Beypa.ıarında yapılmış olan çok gü 
zel okulu gezerken ba öğrt:tmen Bay 
Ziya'nın anlattığı ve gösterdiği şeyler
den çok kıvanç duydum. Çok çalışkan 
gene öğretmenlerimizin elindeki iki O· 

kuldan her yıl 60-70 kişi yeti mekte. 
fakat orta okul olmamasından bu tah· 
sil ilerlememekte ve ilerleyemiyen her 
şey gibi sonunda sönmektedir. Uyanrlr
hk yolunda hızlı adımlarla i1erleyen 
boyle geniş kentlerimizi böyle o'ku1 der 
dine diişürmemek için her fedakarlık 

yapılmalıdır. 

• * 
Beypazaımda Ankara e"ki eserler 

müzesi direktörü Hikmet Dağhoğlu ile 
buluştum. Sekiz saat at sırtında Ayaş· 
tan Güdlil'e ve oradan Beypazarına ge
len gene müzecimiz Ayas iJçesinin Gü· 
dül kamununa bağlı Sapanlı köyü ç v
resinde iki Eti aslanı bulmuş ve böyle 
cc bütün yorgunluklarını unutmustu 
Söylediğine göre bu iki aslanda hiye· 
roğlif mahkfikih da bulunmaktadır. 
Bunlardan ba ka Güdül'de bir evin te· 
mel duvarında başı kırık Uçüncü bir Eti 

aslanı da bulmuştur. 
Ankara ve civarında eti eserleri az 

degildir. Fakat bunların önemi klllay 

yolunda bulunmalarıdır. Şimdiye kadar 
bulunan hep Ankaranın guneıy ve gti
ney batısında idi. Şimd; kuzay batısın· 
da da Eti eserlerinin bulunması, daha 
yukarlarda da yeni yeni bulı•şlar yapı
lacağına ihtimal verdirmektedir. 

Baş öğretmen Ziya Beyin JnlaV'\1z

luğu ile civarda atla birkaç saatlik bir 

gezinti yaptık ve (Ku.yumcutekke) kö

yündeki (Karadavud) kümbetini gö~
dük. Kümbetin kubbesi bozulmasın dı
ye köylüler tarafından tahta bir çatı 

DACll'\lK llABERJ.l"F 

Jan }orn irı iHdilriildiiğii kalıve
ye htrmı::.ı giU koydular 

Faris, I (A.A.) - Monmartr uranın
da, Jan Joresin 31.7.914 de öldürillmilş 

olduğu birahane penceresine, dun ak§am 
"cumuriyetçı 15ik gençler,, ve ''fa ist 
kc::şınları,, tarafından birer kırmızı gılll 
drm ti lconmu tur. 

Avu. ıuryadn süld'ın 
Viyana, ı (A.A.) - Ufak tefek, mav. 

zii nazi gösterilerine karşın başbakan 
Dolfüsü öldüren adamın ölüm cezasına 
carptınldığının yıl dönUmü, bütün A
vusturyada sükunla geçmiştir. 

Pm·ltı11wııtoltır l)irliği 1.-011/eraıısı 
Brüksel, 1 (A.A.) - Parlamentolar 

birliği konferansı, gelecek yıl Budapeş
tede toplanacaktır. 

lrıuiliz gttZ(•tecisini iizgii.r 
bıraknwdıl.tır 

Pekin, 1 (A.A.) - B. Jones henüz 
4izgür bırakı1mamı~-ıır, fakat §Cihar ili 
hüJ.ıümeti, hay lııthır tarafından isteni· 
~en 100 000 do'rhk l{u· tuluş parasını 

v< ı meğe hazırd•ı. 
D.N.B. ajansı aytarı B. Mü11er, er

tikdeşinin özgiiı bırakılmasını görü -
mek Uzert' Pekine gelmiştir. 

Çelik miğjerlilere kar ı 
Frankfurt, 1 (AA.) - N.ızi rei'· 

mine karşı çalışmış nldukları aç.in, bütU-ı 
Virı:ıbaden bölgesindeki çelik mider 
~urumu dağıtılmıştır. 

Çelr - lıaly<m Jriiltiir arılu~mwn 
Roma, l ( A.A.) - Son günlerde t

talyada gezi yapmı olan çek gazeteci· 
Jeri Venediktcn B. Musolini~·e gönder
dikleri bir telgrafta gezileri sırasında 
gördükleri iyi kabulden dolayı teşek

kllr etmekte ve iki memleket arasında 
bir yakınlık kurulmasına hakikata da· 
yanarak çalı acaklannı bildirmektedir
ler. 

l•,rmı~n - ltulyan «'§YU ulı§verişi 
Roma, ı ( A A.) - Fransa ile İtal

ya arasında eşya alış verişini geliştir

mek imkanlarını araştırmak için Roma
da bulunan fransız zanaatçılarının dele
geleri İtalyan zanaatçı lan f ederasyo
nunun başkaniyle görUşmelerinden son· 
ra vardığı sonuçlan fransız hUkiimetine 
sunmaya karar vermi tir. 

altına alındığını gördum. Selçuk yapı 
stilindeki bu türk eserinin bugünkü 
durumunu gösteren fotoğrafiyi okurla
rımın gözü önüne koyuyorum. 

Avni CAN lA.~ 

-

kke Jcöyii11de bfr SelçuK kUmbedı Beypazaımın genel gÖIÜDÜ§Ü 

.l!:uyumcure 

Midj}]i mübadillerinden Ayvalığa yerJeıtiriJen Çaltır Mustafa sdiz roı:oklu 
bit ayle bıbaswır. Dokuzuncusu da yoldadır. Ç.a.tır Mustafa kendisiM yardım 

edilmesi için lç Bakanlığına bir istida sunmuştur. Resimde g8rüldiiğii üure 
Çakır Mustafa, bayanı ve çocukları sıhatleri yerinde ve çok sağlamdırlar. 

Aııketlerinıiz 

Uypeşte karşı nasıJ bir 
lakıın çıkarınalı .1 ız? 

Ötcdenberi ulusal ve sehir muhtelit· 
lcrinin kurulmasında çok defa kulüp
çülük düşüncelerınin yer tuttuğu söy
lenir. Memleket ve şehir işlerinde çalı
şan ve bundan maddi bir fayda umma
yan arkadaşlar için bu sözlerin yerinde 
c.lmadığı §Üphesi:zdiı. Fakat çok kere 
takımların yanlış düzenlendiğini ve boş 
yere ycnuJiğimızı ue göz önüne gctirıı 
sek bu iş ü erint!e durmanın faydalı o 
lacağını anlarız. 

Bu haftadan onra Uypcşt profesyö
nel takımı Ankaraya gelecek ve üç 
maç yapa-..ıktır. ~u maçlardan biri •~ 

Ankara katma tak•fl'• ile olacaktır. Kıı· 
lUplerimi.z Jik m~: uından çıkalı çok 
bir zamar: olma .f Arada özel birk".lç 
ın:-ç da y.spıldı F' ıt ..,ol oyununu sonb.s· 
hara kad.·tı bırakan Muhafız gücünden 
başka kulüplerin oyuncuları aşağı yu 
k.ırı anfonr.durlar. Bunlar arasından 

nasıl bir takım çıkarmalı ki Ankaranın 
şerefini koruyabilsinler? Şüphesiz bu 
futbol kurulunun ödevidir ve o i ini 
vaparken karı mak da doğru değildir 
Ar.cak sporcuların bu iş hakkındaki ge· 
otl düşüncelerini toplamak ve onun Ü· 

zerinde çalı mak da faydasız sayılamaz. 

J-!attS bir dereceye kadar futbol kuru
lunun işini kolaylaştırmıs olur. Bu dü
şunı c ·ıe okuyuculanmız arasmda t)ir 
anket açıyoruz. Bu ankete bütiin :ınka
rah sporcular kayıtsı z ve şartsız katı
labilirler. Bunun için on bir futbolcu
nun oynıyac:ığı yerleri. adlarını ve ku· 
ı:· plerini gösterir bir kağıdı "spor ya
zarımız., adresine gazetemizin ba ıme
vine göndermek veva bmı.kmak yeter. 
Gelen ~ğıtları sırasiyle basacağız. 

Bu suretle Ankara futbolunu orun· 
tayacalc arkadaşlar hakkında herkes dü
§Uncesini serbestçe söylemcğc fırsat 

bulmuf olacaktır Diğer yönden futbol 
kurulu da sporcuların düşüncelerini 
gö11teren bu 'k5ğıtlar Uzerinde çalışarak 
en iyi ve dilzgün takımı kuracaktır. Ga· 
zetemiz de böylece Ankara futboluna 

bir hizmet yapabildıgındcn dolayı hoş· 
nud kalacaktır. Ankara karma takımı 

maeaı profesyönclleTine karşı koyabilir 
mi? Buna hiç duruksamadan evet! .. di
yebiliriz Eğer oyunr.ularm yerleri iyi 
betirt,fürse Ankara karma takrmı Upcı
ti yenemezse bile fena bir sonuç da al
maz. Bunun mümkün olduğunu göster· 
mek, ortaya koymak ayni zamanda \:ıir 

sporculuk ödevidir. 

Bu is hakkında kendi dü§Üncelerimi· 

zi anketin sonunu aldıktan sonra uzun 

uzadıya yazacağız. Şimdi taraf&ız bir 

durumla gelecek yazıları bekliyoruz • 

---··----
RADYOLAR 

A KARA 
19.30 - Çocuk saati 
19.40 - Mu11iki : 

Mendelssohn: Sonate par989ı 
Ber.iot: Moderato 
Necdet Remzi: Keman 

20. • Ev kadınına öğütkr 

20.10 • Musiki: 

Beethoven: Trio 

Ferhunde Ulvi: piyano 
Necdet Remzi: Kema11 
UlYi Cemal~ Piyano 
Edip Se2Cn: Viyolonsel 

20-lO - Dans musiki i 
20.50 • Haberler 

----··----
Madenlerimizin haritası 

yapılıyor 

Ekonomi Bakanlığı memleketi
mizdeki maden bölgelerinin fotog. 
rametri ile haritasını yaplımıağa 
karar vermittir. Bu it için isviçre
li Ha)mrih Vild firmasiyle konut
malar batlamııtır. 

-==- -; fr;::: J36 yor. Bırakın onları, istediklerini söy!esinler. 
lll.,l S"un romanı e 

1 Şimdilik daha ileri gidemiyorum. Eger.~n: 

.. ';1 u ~Iichelenin kitf bı 
• ıvasuhı BAYDAR 

1'ürkçeye çe-nren. 
Vazaa: Aksel J4UNT 

OTUZ 1K1NCİ BÖLÜM 

Sonun ba~~nt;~;'den uzaklaş· 
Bütün bir yıl San ıc · · ımiş bir za· 

mıştnn; ne ka~ar ~o~u~~ ::;::uniş olarak 
man ! Oraya hır go:.um~. 'htimalden dolayı 
dıOndüm, anlaşılan böyle ır 1 tıın. San Mic· 1 
yaşamağa iki gözle bas~~ş san olarak dön· 
hele'ye büsbütün başk~.b~! 1~e bütün dünya- 1 
diim. Geri kalan tek gozu~ sanıyorum. 
ya başka bir bakışla ~aktı~.m~iyor, yalnız 
Artık cirkini ve ba?agıyı g~r Ieri görüyor
giızel, tatlı ve temız olan ş y kadınlarla er
dım. Dört yanımı çevrel~Y1~ görünüyorlar. 
lkekler bile bana başka t::r 

1 
onları oldukla

T uhaf bir görüş yanhşl~gıy e Idi ~ i gibi, im· 

2erlerimi sevıneğe varacak olursam otek1 
gözümü de kaybedeceğimden ko~kuxo~
Onlann hayvanlara kıymalarını bır turlu af· 
fedemiyonun. Bana öyle geliyor ki zihnim: 
de bir çeşid, tersine evrim oluyor ve b bem 
tabiate ve hayvan1ara daha çok yaklaştırı-
y~ . . 

Bütün erkekler ve bütün kadınlar şımdı 
bana, dünyada eskisinden daha az yer tutu
yorlar gibi geliyor. Onlarla lüzumundan faz. 
la zaman kaybetmiş olduğumu ve onlar ben
siz yaşayabildikleri gibi ben de onlarsız ya-
şayabileceğimi sanıyorum. Onların a_rtık ba
na ihtiyacı olmadığını pek iyi bilıyoruın. 
Kapı dışarı edilmeden ingilizler gibi haber
siz çekilip gidivermek daha iyi. Yap~Jacak 
işlerim var, halbuki artık bol bol vaktım ol· 
madıaı besbelli. Baht arkasından bütün yer
yü2ü~de dolaşmalarım artık bitti, Moda o
lan doktorluğum bitti, deniz üstünde yaşa
yışım bitti t Büsbütün burada kalacak .. ve 
buranın bana yeter olmasına çahşacagım. 
Fakat burada kalmam bile mümkün olacak 
mı? Bütün Napoli körf.czi, bir ayna gibi pı
rıl pırıl, ayaklarımın ahında serili duruyor, 

pergolanın direkleri, Jocyalar, küçük kilise, 
hepsi ışık içinde ... Bu kadar aydmhğa daya· 
namazsam halim neye varır benim? Yazıp 

okumaktan vaz geçtim, tlirkü çağınnağa 
başladım. Her şey yolunda iken şarkı söy
lemek aklımdan bile geçmiyordu. Makinada 
yazı yazmağa uğraşıyorum; yalnız bir gözü 
olan adam için bunun zevkli ve faydalı bir 
eğlence olduğunu söyliyorlar. Makinanın 
çekiçlerinin kağıd üzerine her inişi, beynim
den çıkmağa hazırlanan fikirleri birer birer 
e2en öldürücü vuru lar oluyor. Zaten dü ün
mek benim en kuvvetli tarafım deği1di. dü
şünmeden daha çok başardığımı samyonım. 
Bende beynimden başlayıp kalemimin ucu· 
na kadar giden geniş bir yo1 vardı. Bütün 
düşüncelerim, alfabeyi öğrendiğimden beri, 
bu yoldan geçerlerdi. Bugiin bütün bu ame
rikan çarhları ve dislileri arasında ezilip 
kaybo1uyor1arsa bunda şaşılacak ne vardır 
k ') 

lıktan da bir daha kurtulabilmek umudumu 
büsbütiin kaybedecek hale geldiğim sırada 
bile, sık ağaçlı ormandan geçerken korkmı
yormu çasma ıslık çalan talebe gibi, hep 
Şubert'in melodilerini birer birer mmldanı
yordum. Şubert, Göte'nin Erlkönig'inin bes
tesini yapıp sade birkaç sözle ona gönderdi
ği vakit on dokuz yaşında idi. "Olnlar kıra· 
lı .. m ö1mczle~tinniş olan adama bir teşek· 
kür mektubu bile ya7.mamış olmasını, son 
çağların en büyük şairine bir türlü affede
mem. Halbuki Göte, orta miiziğinden dolayı 
Zelter'e biribirinin archsıra teşekkür rnek· 
tublan yazardı. Göte'nin müzik zevki ele ar
tistik zevki kadar kötü idi. Bütiin bir yılını 
İtalya'da gec;inniş ve gene Gotik arını anh
yamamıştı. İlkellerin sert güze1liği onca <m· 
laşılmaz bir şeydi. Karlo Dolçe ile GuHo 
Reni, onun için ideal artistlerdi. En te~iz 
yunan arına bile ısınamamıştı. Be1veder 
ApoUonu'nu her şeyden ileri tutardı. 

11 gibı deg~ il oımalan ıa.zını~e 'b~ görüyo-
' b·ı eklen gı 1 

• 
]t{an verilseydi ola 1 ec .. d birçok beyın· 
nım. Kör gözümle, bugund :İarını görüyor
si..,, r · n, ta, us gibi k.a1:>'1~ 1

• 1 riıne dokun· 
k .. crıbı sınır e d' . am c Lı aı ~ık es ·ıs~ o • eni iİgiJen ırını· 

ın~ lar. Zevzek1ık1erı b 

ı. 

Bununla beraber. bu çatırdılı yazı usulü 
ne alışabilirsem bütün çağların en biiyük 
müzikçisi olan sevgili Şubert'ime, teşekkür 
borcumu ödemiş olmak için, değersiz, ken
dime göre, bir türkü çağırmak istiyorum. 
Haftalarca karanlıkta yaşadığım ve karan 

Şubert denizin yüıiinü hile görmemisti. 
Böyle olduğu halde hiç bir besteci. hic bir 
resimci, Omiros'tan ba~ka hic; bir sair deni
zin sakin büyüklii vünü, sırrım ve hid 1etini 
bize onun kadar iyi anl:ıt:ırni'nıı ·ur. . 

(Sonu vcır) 



1250 K1LO VAKETA . 
200 •• Salmastralık kôsc1e 
Tahmın edılen bedeli (2525) lira o ıan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme a keri fabrikalar Umum Miidürlüğü atınalma ko· 
mi yonunca 13 ağustos 935 tarihinde salı gUnü saat 15 ele açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (189) lira (38) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve aikle mezkur gün 
ve aatte komi yona müracaatları. (1905) t-3203 

MUHTELİF KUTURDA 41 KALEM BORU 
Tahmin edilen bedeli (3500) lira olan yukarda mıkdarı ve cin

si yazılı malzeme a keri fabrikalar umum Müdürlüğü atınatma 
komisyonunca 13 ağustos 935 tarihinde salı günü saat 14 de asık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname para ız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin ınuvakkat teminat olan (262) lira (50) ku· 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindel<:i vesaikle mez· 
kttr ~n ve aatta komisyona müracaatları (1906) 1-3204 

35 ADET MİKROMETRE 
Tahmin edilen bedeli (900) lira olan yukarda mikdarı ve: cin ı 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko· 
misyonunca 14 Ağusto 935 tarihinde çarşamba günü saat 14 de 
açık ek iltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (67) lira ({50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikte 
mezkO.r ızUn ve saatta komisyona müracaatları 0903) t-3202 

1500 Itilo kuru fıı<ıulye 
ısoo ., Nohut a 

00 ,, Toz şeker 
500 ., Sabun 
500 ,. Pirinç 
300 •• Salça 
100 ., Kırmızı biber 
SOO ,, Mercimek 
500 ,, Telşehriye 
800 ., Makarna 
1200 .. Patates 

1000 ,, Kuru soğa, 
800 ,, Kuru lizüm 

Tahmin edilen bedeli (1944) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
razılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın atma ko· 
miayonunca 21 ağusto 935 tarihinde çarşamba günü saat 14 de 
~rk eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko· 

misyondan verilir. "Taliplerin muvakkat teminat olan (145) lira 
(80) kuru ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve aatta komi yona mUracaatları. 

(1956) 1- 3272 

750 KİLO KAR1' ŞERi Dt 
Tahmin edilen bedeli (1875) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum müdüı'lüğü satınalma ko -
ınisyonunca 23 ağustos !)35 tarihinde cuma günü aat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ıkomi yondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (140) lira (63) kuru:ı; ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikte mezklır gün 
ve aatta komisyona müracaatları. (1960) 1- 3270 

. l ADET MOTÖR POMP 
Tahmin edilen bedeli. (550) lira olan yukadra mikdarı ve cin ı 

yazıh malzeme askert fabrikalar umum mül:lürlüğU satın alma 
omisyonunca 27 ağusto 935 tarihinde satı günü saat 14 de pa -

:zarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis -
fondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (41) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mcz;kQr gUn ve aatta komisyona müracaatları. (1976) 1-3274 

ıs TON KENDİR İPİ 
Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan yukarda mikdarı ve 

c:.insi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al -
Dla komi yonunca 20 ağustos 935 tarJhindc alr günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (405) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkQr günde saat 14 e kadar komi yona 
vermeleri ve kendilerfoin de ~490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki ve aikle mezkQr gün ve saatta komisyona müra· 
caatlarL (1936) ı- 3273 

19.600 KİLO KOK KÖMÜRO 
Tahmin edilen bedeli (588) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 21 ağustos 935 tarihinde asrşamba günü saat 15 de 
çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko· 

misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (44) lira 
(10) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
ve aikle mezkQr gün ve aatta komisyona müracaatları. 

( 1957) ı - 3271 ------
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Bolu :rafıa füdürl .. ğüııd n: 
ı - Eksıluqeye kon\llan iş: Bolu vilayetinde Bolu - Düze<: 

yolunda 21 287 inci kilometre ile 47 -1-- 590 ıncı kilometre arasın
da üç kısımda 9961 metrelik ose sökülerek evrakı ke fiye ve 
Eenniyesi dairesinde inşaatıdır. Bu insaatın keşif lıedeli (22,187) 
~iradı. 

2 - Bu ı:ıe aıt artnameler ve evrak şunlardır . 
A - Eksiltme şartname i 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri eraiti umumiyesi 
D - Şo e tamiratı esasiyesine dair fenni ve hususı !lartname 
E - Keşif hula ası, ilsilei fiat, mesaha cedvelleri. 
F - Grafik 
İsti yenler bu şartnamelcrı ve evrakı 112 kuru bedel mukabi · 

linde Bolu nafıa mü:lürlUğünden atabilirler. 
3 - Eksiltll)e 16. 8. 935 tarihinin cuma gUnü saat 16 da Bolu 

hükümet binasında Naira müdürlüğU dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılaca'ktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icsin isteklinin 1664 lira muvak • 

knt teminat vermesi bundan baska aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair ve ika 
2 - İstekliler yol inşaatını yapabilecek iktidarı fennisi bulun· 

duğuna veya bu evsnfı haiz gösterecekleri fen memurunun Nafıa 
Vekaletinden veya nafıa müdürlüklerinden veya devairi aire he
yeti fenniyelerinden aldıkları ehliyet vesikaları. 

6 - Teklif mektuplan;, yukarda üçüncU maddede yazılı saattan 
bir saat eveline kadar Bolu nafıa müdürlüğü dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet UçüncU maddede 
yazılı sa ata kadar gel mi olması ve dış zarf m miıhür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

Evrakı keşfiye ve fenniye ve şartnameler Ankara, İstanbul, 
2ong.u1dnlc vHavetlerf nafıa müdiıdU1derine de gönderlimiştir. 

(196fi) t~ 3269 

ULUS 

Em al t .:Jytaın Baıık.a~ından: 

Kiralık apartunan 
Işıklar caddesinde, Su, Elektrik, ve hava ga.tt tesisau

nı havi beş oda bir hela, bir banyo, ve mutfakdan ibaret 
birinci katta 3 numaralı daire açık artırma ile kiraya veri
lecektir. İhalesi 5.8.193S pazartesi gilnü saat 11 onb;r de 
yapılacaktır. 

İsteklilerin ihale gününe kadar doksan dört lira depo
zito parasiyle Bankamız muamelat Müdürlüğüne ve daire
yi görmek için de apartıman kapıcısına miiracaatlan 

(1848) 1~3135 

nkara l)t,ftPrdarlığıııtlan: 
Senesı lsıni Sanatı Ticaret yt:rı 
934 İbrahım oğlu Şamlı Nihat Tuhafiveci Çocuk Sarayı 

Verginin matrahı Vergi l lira 
1200 105 kazanç 
23.l.33 21 buhran 

126 
Yukarda adı ya.r.ıh Kı.ı:ılbcy şube i miıkclleflerinden Nihat ter

ki ticaret ettiği halde adres vermediğinden ve bulunduğu yerde 
öğrenilmediğinden ilan tadhinden itibaren otuz gün zarfında iti· 
raz(l hakkı olmak artiyle ıhbarname i tebliğ makamına kaim ol-
mak Uzere ilan olunur. (1990) l - 3275 

Erziııcaıı .laııclarn1a Er. Oku)ası 
~ abıı lına Ko1nİ8) onluğuıulan: 

l - Jandarma Er okula:;ı erat ve hayvana tının (935 
senesi) yönetimi ( idaresi) için bir yıllık ihtiyacı olan aşa
ğıda cins ve mikdan yazılı 29 kalem çeşitli yerli beslev 
maddeleri 1 ağustos 1935 günlemecin<len itibaren 21 gün 
müddetle eksiltmeye (münakasay) konulmuştur. 

2 - Esksiltmeler: 21 ve 22 ağustos 935 günlemecine te· 
adüf eden çar&amba ve perşembe günleri (kapalı eksilt • 

meler perşembe günü saat 16 da) saat 9 - 12 ve 13 - 16 
ya kadar olmak üzere Erzincan belediye salonunda komis
yonu tarafından yapılacaktır. 

A-İhale: İstizana bağlı olup Ankarada Jandarma ge
nel komutanhğ"mdan (J. U. K.) sorulduktan -.onra yapıla
caktır. 

B - İstekliler şartnameleri ve nümuneleri (J. okula . 
smdan) parasız olarak istiyebilirler. 

C - Eksiltmeye girecekler, (2490) sayılı artınna ve 
ihale kanuııwıurı 2 inci ve 3 üncü (Ticaret adasından 935 
kayıtlı ve noterden musaddak kanuni ikametgah vesikalı) 
maddeleriyle 16 mcı ve 17 inci maddelerinde yazılr (bede
li muhammeniıı yiizde 7.5 nisbetindeki teminatı muvakka
te belgeleri dahilinde girebilirler. 

3 - t'stekliler, teklif mektublamıı ikinci maddede yazı
lı olan saattan bir 3aat önce getirerek makbuz mukabilin
de satın alma komisyonu başkanlığına verecektir. Teklif 
mektuplan posta ite gönderilecek ise bu saate kadar gel
miş ve dış zarfları da mühür mumivle eyice kapatılmı~ ol
ması sarttır. 

4 - Bu husus hakkında 17.ahat lmak istiyen isteklile
rin her gün satın alma komisyonuna müracaattan ilan 
olunur. ( 4248) 

. :; c: 
~ 

::ı "Ô -ti 
c: E:: 4) 

. :;J - E 
] t: 

~ 

•"il 4) c: 
..c: .,, c: .. 

l~ · - Cll ~] S..!ıll 
d·- " ,>t. Cll rıı 

~ e ~~ ~ :=: 
kilo Lira K. Kş. S. Eksıltınc u lU Be lcvirı cın i 

450000 421 88 1 25 kapalı Odun (meşe 
300000 281 25 1 25 açık Tahniye (ekmek) 
300000 900 00 4 00 kapalı Arpa 
200000 1800 00 12 00 kapah Un (ekmeklik tahlile tabi 
200000 450 00 3 00 kapalı Yonce (kuru) 
120000 67 50 7S açık Saman ( düğen~ 

50000 487 50 13 00 kapalı Sığır eti 

20000 93 7S 6 25 acık Bulgur 

20000 97 50 6 50 açık Fasulya (kuru) 

20000 52 50 3 50 açık Patates 
10000 45 00 6 00 açık Nohut 
10000 52 50 7 00 açık Mercimek 

10000 450 00 60 00 kapalı Sadeyağı (tahlile tabi ) 
10000 243 75 32 50 açık Sabun 
10000 16 88 2 25 açık Soğan (kuru) 
10000 210 00 28 00 açık Pirinc. (Tosya) 
10000 3S 63 4 7S acık Tuz 
8000 150 00 25 00 açık Üzüm (kuru) 

5000 127 50 24 00 açık Şeker (kesme) 

5000 93 75 25 00 açık Makama (4. No .. çubuk) 

5000 44 38 6 50 açık Kendime 
4000 136 50 45 50 açık .. Zeytinyağı 

4000 87 00 29 00 açık Gaz yağı 

3000 40 50 18 00 acık Pekmez 

3000 67 50 30 00 açık Zeytin 
1500 22 50 20 00 açık Salça (domates) 

1500 33 7S 30 00 açık Peynir (tulum' 

1500 22 50 20 00 açık Peksimet 

25 7 04 375 -00 acık Cav 
ı-.nı;1 

Ankara 1hi~arlaı 

Başn1 ·idi" rliiğünden 
Ankara mhısarlar başmlidiırlilğU namına şimendiferte gele

cek olan tUtUn ve içki sandıktariyle ispirto bidonlarının istasyon· 
dan gnzhaneye ve gazhaneden ve istasyon civarındaki eski depo· 
dan başmUdlirlUk atış deposuna ve boş sandıklarla bidonların is
tasyona taşıması açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bir yıllık taşıma bedeli 3000 lira tahmin edilmiştir. Bu ta ıma 
işi bin dokuz yilz otur: altr senesi mayısının otuz birinci günUne 
kadar devam edecektir. Açık eksiltme ağustosun 15 inci perşembe 1 
günü saat ıs. te başmüdUrlUkte yap·ıJacaktır. 

tsteklilerin ıırtlarr nlamak u,.ere ba müdurlUğe gelmclf', ı 
(lQ2J) 1.....318~ 

2 ACUSTOS 19. i CU il\ 

Ankara 
s en: 

"l. 8. 1935 günlemecinden itibaren alınacak ev rakordu 
m~rlan ücretlerini sayın Ankara halkına bildiririz.,. 

.) Muhtelif ev rakordt mantarı fiatı: 

A.) İzahat: tel maktala n 2 x 6 mm2 
lO m. tulün<le 2X6 mm2 Ti. 1'2,11 
ıs m. ,. 2X6 ,, 12.s1 
20 m. .. 2 X 6 .. .. 12,91 
25 m. ., 2X 6 ,, 13,41 

B.) İzahat: Tel maktala n 2 x 10 mm2 
30 m. tulünde 2X 10 mmt .. 14,42 
45 m. 2Xl0 ,, ., 17,SO 

C.) İzahat: Tel maktaları 4 x 6 mm2 
10 m. tulünde 4 X 6 mm8 

•• 
15 m. ,, 4X6 ., •• 
20 m. ., 4X6 ,, .. 
25 m. ,. 4 X 6 ,, .. 
D.) izahat: Tel maktaları 3 x 10 + 6 

Z0,46 
21,25 
22,03 
22.st· 

10 m. tulünde 3X10+6 mm' ., 23,20 
15 m. .. 3X 10+6 ,, .. 24,50 
20 m. ., 3X10+6 ,. •• 25,80 
25 m. ., 3Xl0+6 .. ., 27,10 
30 m. ., 3X10+6 •• ,, 28,41 
35 m. .. 3X10-1-6 •• .. 29,60 
40 m. •• 3X 10+6 ,, 30,90 
45 ın. ,, 3X 10+6 .. ,, 32,20 

E.) İzahat: Tel maktaları 3 x 16 + 10 
ıo m. tulünde 3X l6+ıo mm• ,, 35,ıs 
15 m. ,, 3Yl6+ıo .. .. 37,05 

F.) İzahat: Tel maktaları 3 x 25 + 16 
10 m. tulündc 3X2S+ 16 mm' ., 
15 m. 3X 25+16 ., •• 

E. Kablo rakordumanlan: 
2X10 mm2 5. m. tulünde .. 
2X10 ff 6. m. •• " 2X10 " 7 m. •• ,, 
2X10 " 8 m. .. " 2X10 " 9 m. .. ,, 
2X10 " 

10 m. .. ., 
2X10 .. 11 m. .. .. 
2 X 10 " 12 m. ,, •• 
2X10 .. 13 m. .. ,, 
2X10 .. 14 tn. .. ,. 
2Xl0 ,, 15 m. ,, ,, 
4X10 .. 5 m. •• • • 
4X10 .. 6 m. " 

,, 
4Xl0 .. 7 m. 

" " 4X10 " 
8 m. ., ., 

4X10 " 
9 m. .. ft 

4X10 " 
10 ın. .. •• 

4X10 .. 11 m. " " 
4X10 •• 12 m. •• ., 
4X10 .. 13 m. 

" .. 
4X10 " 

14 m. .. " 4Xto .. ıs m. .. .. 
Dam direkleri fiyatı: 

45,96 
48,76 

50,-
51,50 
53,-
5'\,50 
56,-
57,SO 
59,-
60,50 
62.-
63,50 
65,-
57,50 
59,20 
60,90 
62,60 
64.30 
66,-
67,70 
69,40 
11,ıo 

72,80 
74,50 

1 dam direk komple maa montaj t l/2 .. 4 m. uzunlukta 
T. 13,-

1 dam direk komple maa montaj 2 1/2 4.5 m. uzunlukta 
.. ıs.-

Beher fazla metre için 1 - lira ahnacaktıı:. 
40 metreden fazla olan hattc havailerde ahşap direk di

kildiği takdirde direk, betonu ve fincanları ve dikmesi da
hil olduğu halde bir direk komple olarak 16 liradan hesab 
edilecektir. 1- S263 

Pazarlık ila ı 
lali 1C I cka elinden: 

1 - Pazarlığa konulan iş: (Devlet şurası umu mı heyet sato 
nunda yapılacak tadilat ve inşaat) 

2 - Keşif bedeli altı yüz on liradır. 
A - Şartname 
B - Keşif cedveli 
C - Proje 
lstiyenler bu şartname, keşif cedveli ve proıeyı gornıek ve 

tafsilat almak için mim emlak mildilrtUğüne müracaat edebilirler 
3 - Pazarlık 13 ağustos 935 tarihine müsadif salı günü aat on 

be§te Maliye Vekaleti milll emlli.k müdUriyetinr:le yapılacaktır. 
4 - Eksiltme paz:ırlık suretiyle yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için kırk beş lira yetmiş beş kuruı 

muvakkat teminat akçesi ve nafıa baş mUhendisliğinden verilmiş 
ehliyet vesikasını haiz ntması lar.ımdır. (1970) 1- 3268 

Belediye Su işleri e,mbarında font boru parçaları vardır. Artıc 
-na yöndemi ile artırmaya konmu,tur. Bunları görmek lstiyenleı 

itfaiye meydanında Su DirektörlUğU ambarında görebilirler. 
Ekstltme 8-8-935 perşembe gtlnU saat ıs de İtfaiye meydanrn 1.1 

Belediye Su t leri artırma ve eksiltme ve ihale komisyonune:-ı ı ı 
caktır (1864) t-3113 

,, - . 
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1 
1 Söke Belediye Riyasetinden: 

SAYlflf 7 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umıım 1 - Soke kazasının fenni su tesisatına aid. 48,891 60 kuruş 
' 1 k elektrik tenviratına lftzımgel n bedeli muhammcnli muhtelif ebadda - lJ ,081. • buruk metre tuliın-

Baba.,kl. k~sabasm• Y,:P~~1935 tarihindm 18-8-m
5 

ta<lh'.ne Müdürlüğü il anlan de çelok veya X Font ho,.. ve Ann<tü'1e.i kapa!.' ,,,f u•uliy!e ıe 
plln ve P~ıe~m !apd~~d tle a •k indirmeye konmuştu<. Bu 'll." temmuz 935 tanhinden itibnen 31 gün müddetle ebihmeye konul· kadar yirmı bır gun mu e b·1eceklerini gösterir şartname bır İLAN muştur. 
istekli olanların ne şartlka. yap~ 

1 

ı:~mdan tedarik edileceği ilan 2 - Eksıltme 15 a ustos 935 percembe günı.i saat J6 d:ı Söke be· lira mukabilinde Babaes 1 ~r ay ,., 1-3239 ·,,. 

olunur. (1967) İlk iki eksiltmesi feshedilen muhammen bedeli ile mik- ledıyesinde encümen huzurunda icra kıhnacaı{ından taliplerin bu 
tan aşağıda yazılı elbise, palto ve serpuşları 12.8.1935 pa- saattan bir saat evv line kadar teklif mekt-uplarmı Belediye ri Tapu ve Kadastro 

Umumrl\lüdürlüğünden: 
m Müdürlüğü fen heyetlerinin bütün mın

Tapu ve kadastro Umu h'I • al edilecek yerli maldan 50 adet 
tllb1an için numunesi veç ı e ım . U U saat ürte icra edileceğin-

takuı 5-8-935 pazartesı g n s • 

dp::.~:tıiny:;~r % 1 5 pey akçesile satın alma komisyonuna müraca-
atlan. (1963) • 1--3235 

Ankara DefterdarlıiJndan: 
. k .. d ka·n 6/328 kapı v~ 395 Aşağı Ayrancı (Kavaklı dere) mev un he ı d lug·u müştemil 

1 U d hala banyo mutba ve <' un -metruke No. u Ç o a, • . ' . alınmak Uzere ayhgı 
ev bedeli icarı müşah7re ~uretıyle ·:C p::.ınetatekJilerin yirmi yedi 
otus liradan artırma ile ı_cara ve.r! ~.ce ~ek ve pey ıürmek üzere 
liralık depozito makbuzu ıle şeraıtı oğ~e il t ıs ten evel defter· 
ihale gUnil ola.ı 6 ağ.ustos 93~ salt 1a~ı. ~:sr)) ı-3tı0 
darlrha kurulan komısvona mılracaat 

Ankara tlbayl.Wndan: 
talibine jbale edildiği halde mukaveleye 

Parsellere ayrılarak "h t i bozulan 5 numaralı parselden çı-
yanaşmadığmdan :"~;~' p~z~r~·sl günU saat J s te ihale edilmek 
karılacak kum 5. · konulmuştur. Bedeli J 500 liradır. 
Unre açık arttırmaya --"-~l 

. · 112 buçuk liralık temmat makbuz veya mektıwu e 
lsteklıle.rın . ·· ü saat ıs te vilayet daimi encümenine gel-

5. 8. ~5 p~zart~~ı e~;ek istivenlerin her gUn hususi muhasc:be 
:~;~~lı~~;;ı;::acaatlan ilan olunur. (1Q2.r;) 1 - 3186 

A~kara Defterdarlı~ndan: 
ddesinde 166 No lu bir dam altında bulu-

İstasyonda deJ_>olar ca v ve bir kUçUk oda icarı aenevisi ilç 
nan bir dükkan bır kahve kocilagı neliği ilı:i yüz on liradan artır-

. . ·nen alınma zere se 1 k d "t taksı~te ve peşı . . t teklilerin 15 lira 75 kuruşu epozı o 
ma ile icara verılecektır. s Urmelı: Uzere ihale gftnii olan .f .,vrenmek ve pey ı 1 
makbuzu ile şeraı ı ~g.. 15 de defterdarlıkt~ kurulan kom syo-
6 ağustos 93S sair gilnu saat 1-3109 
na milracaatları. (l8SS) 

• 
iş Bankasına yenı 

memur ahnacakbr 

Türkiye iş 
Bankasından: 

. Bankamız .ervlslerinde çahşmak üze.re Ll8e ve n
rarel Useleri mezunlarından imtihan ile 15 memur 
alınacaktır. Müsabakada kazananlar aras~n~a .ayrıca 
yüksek tahsil ~örmüş ve yabancı lisanları ıyı bılenler 
ıercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara imtihandaki muvaf~afuyet 
ve.tahsil derttelerine göre (100) lira ile (70) lira ara• 
MOda aylık verllecektir. 

, Yazı Ue imtihan 31 ağustos 1935 de fstabnut An-
• t l·r ,,ıbelerlmizde yapılacaktır. 

ara ve zm , ,., 935 d" 
E ima tarihi 15 &"'1Mtos 1 ır. n son yuı la • • li 
IAtekli olaalar girme ve imtihan şart nn~ aıt ıza -

• k Ankara fstanhul ve lzmır şubele-
nameyı ban amızın ' 1-3167 
rimlzd~n alabilirler. 

Afyon v~~?a~!fi~~~+!: 
Afyon-Isparta yolun~ ....... h onarılma işi 9. 8. 935 

900 k""ometrelen arası ~ edil k .. - 23 + ıı . .. E ümende ihale me u-
cuma günü sa~t 16 da Daır;1d ~u işe aid şartnameler ve 
zere açık eksiltmeye konu u. esi mukavelename pro-

1 d . Eksiltme şartnaın ' bi evrak şun ar ır; . . umiyesi tesviyei tilra ye, §O • 
jesi, nafıa işlen şeraıtı. ur ,. şart~ame hususf şartname, 
seve kargir inşaata d~ır endnı 1. grafik: istiyenler bu ka • 

1• ·ı ·ı i fıat ce ve ı, ' keşif cedve ı, sı sı e . . d örebilirler. 
ğıdlan Afyon Nafıa ıdares~n. e. gteklinin (503) liralık mu

Eksiltmeye girebilmek ıçı~ ıls . yapmakta iktidarı olan 
· ebuışen ·• · vakkat teminat vennesı v -d edinmesi veya kendısının 

birisini kullanacağını taahhu (4329-1947) 1-3221 
fenni ehliyeti bulunması şarttır· 

Ank ra Defterdarlığından: 
8 Umum Metruke Jluh-:;men t.ahat 

•hanesi Solııalı Cinsi No. No. ~::Xx. 
40 120 00 llç taksitte 

ltıtuyon aralık .-.r 20/+40 pepnen 

22/441 41 120 00 H il " 

" " " lik icarıam ihalesi 6 ağulti 9~ 
YuU.da yuılı iki anbarın -;:re artırmaya konulmu~ur. ıte 

•b günü saat 15 de yapılmak .ermek tısere dolntsar ~~ 
. •Jerin teraiti aııeııı;ek d V:ı;~ kurulan komisyona m 1-3111 
ayn makbuzlarla de ter a (1860) 

• Deft rdarhğından: Ankara e _ kilnde lriin sss met~ 
an bey muarhcı mev temil ev bedeli ica-

Yeııi,ehirde Sü~eym tbah heli ve tatlıfı milt ybğı 15 liradan 
)e No. lu iiç oda bır mu ·nen alJnlllak ~ze~e a on 1iç lira 
11 nıü .... ı.ere suretiyle ve pefl.,.~·r ltteklılerın "rmek 

.,.... edil~ce&Ll • • _.renmek ve pey su 
artrıma ile icf:o nlakbıl%11 ile şeraıti 8:,. &aat ıs de defterdar· 
~ kur_u,Juk c:'!ip<ıs l 6 ağustos 985 salı gü(t857) ı-!ta8 
tbere ıbale günii 0 .an na ~nraeaatları. 
hita kurulan· tromısyo 

·d b. setine vermi~ olacaklardır. 
zartesi günü saat 15.30 da pazarlıkla Ankarada 1 are ına- 3 - Şartname Model ve projeleri 7 b ıçu'k lir• mı kabilinde So-
sında satın alınacaktır. Bu ise girmek istiyenlerin 4498ı72 ke Belediyesinden al. bilirler. 
liralık muvakkat teminat venne!eri ve kanunun tayin ettiği 4 - Eksiltme işine girebilecek talipler 2490 numaralı artırma 
v~sikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair ve eksiltme ve ıhale kanununun 2 ve 3 iıncü maddelerindeki evsafı 
beyannamelerle aynı gün tayin edilen saatte malzeme da· haiz X ve vesaiki haiz bulunacaklardır (1846) 1-3094 
iresi komisyonunda hazır bulunmaları lazımdrr. Bu işe ait 
şartnameler 325 kuruş mukabilinde Haydarpasa. Ankara 
merkez ve İzmir veznelerinde satılmaktadır 

Takriben (4709) takım ve parça lacivert serj, lacivert 
şayak, ve gri şayak elbise; siyah kastor, gri şayak palto; 
lacivert çuha. kırmızı çuha, lacivert şayak ve gri şayak 
şapka. 1845 Muhammen bedeli 

64974.35 Lira 
1-3155 

t LAN 

Muhammen bedeli ile mikdarları aşağıda yazılı malze
me 26.8. 1935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da idare hinasmda satın a1rnacaktır. Bu işe gir
mek istiyenlerin (430.50) liralık muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girnıeğe ma· 
nii kant.İni bulunmadığına dair beyannarrıe v~ tekljfler ile 
a~rnı zjin saat 14.3Q a kadar komisyon reisliğine._ verme~~r~ 
laznndıc: Bu işe ait şartnameler Hayrtdarpaşa~ ~esellum 
ve sevk Müdürlüğünde Ankarada malıeme daıresıode pa.
rasız olarak dağıtılmaktadır. ( 1885) 

58 kalem muhtelifülcins 
cam, su tesviye şişesi 
ve .ayna 

lLAN 

Mnhamm~ uhedeli 
5740 Lire> 

-3153 

Muhammen bedeli 18700 lira olan 425 ton ham döküm 
piki 2 eylül 1935 pazartesi günü saat 15,30 da An karada 
idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1402,50 liralık muvakk~~ t~: 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 uncu 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunma
dığına dairi>eyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olar~~ Ankarada ~~l~e
me dairesinden, Haydarpaşada tesellum ve ıevk mudur-
lüğünden dağıtılmaktadtr. (1973) 1 - 3267 

--11111111--lllllllllliRlflmH lllllllllHlllffllllllllllllMUllttllllllllllllllfll"IHtUntıı111nı11111t111ınuıııı11111111ıınııı .... -

~ Ankara Levazım Amirliği Satın 

1 Alma Komisyonu i13nlan 

JLA?ı..t 

ı _ 715 000 lrilo arpanın kapalı zarfla eksiltmesi 5 qustos 935 
pazartesi ,;at 15 de Sclımiye askeri ıatın alına llomisyonunda ya-
pılacaktır. . 

z _ Arpanın tahmin Fiatı 35750 lıra muvakkat temınatı 2681 H· 
ra 25 kuruştur. 

3 _ Teminatların ihaleden önce muhasebecılik veınesine yatı· 
Tılması ve teklif mektuplannın ihaleden bir aut evcl komisyona 
verilmesi mecburidir. 

4 _ Başka malsandrkların• yatırılmış olan temınat makbıulan 
ve a banka teminat mektupları ve ka~unun Uıtediği diğer betıeJe.. 
.Y usuliine göre teklif mektupları fçıne konulması lbnndu. nn • d 

s _ Şartname her gUıı .lromııy~n ~ giS~Olebilecetl pbi ıuretle· 
ri de tahmin, fiatının yüz bınde beşı nısbetınde bir bedel lle lromis-
:vondan alrnabilir. (1768) 1-299! 

1 LAN 

2500000 kilo odun lrapah ıar~ usu.ti i~c ~haleal yapılan korkomu· 
tanhkça pahalı '>lduğundan tebır edılmıştır. Kapah zarfla Nailt
mesi 6 afustot 935 sah gUnil saat 12 ~e kor •atm alma lremiıyonun
da yapılacaktır. !stekiiler ~ 1.S te?1ınatr olan 1875 liralık teminat 
makbuzları ;ı,. komisyonumuza tatıl gUnlerinden maada hır -giin 
mikataatlın•ı ( 14100~ 1--3038 
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1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın AJma 

Komisyonu i1anları 

İLAN 

Cinai mıktan inanç alrçaıı uıulu ihale tarihi 
Un 500.000 kilo 6315 lira lrapalı 8~.935 peı,embe aa ıo 

Sığır eti 130.000 kilo 2730 lira kapalı &8.935 pel'teml>e 141 14 

ı - Demirköy prıWonu için yukarda yazılı .iki kalem yiyecek 
24 ağuatoe 1935 dn itibereD 15 gUn müddetle -ebiltmeye lronul
muıtur. 

2 - İhale gUnkri yukarda y~rlıdır. 
a - Ebi1tme1ere ıfreeeklcr ticaret vesikası ve Jlk in~ .... 

veya me1mıplan He Wrlikte teklif ınektuptanm Uıate euıtWea ille 
sut effJ Demhiröybdıe •tm alma llomisyonuu •ermeleri. 

4 - ŞartnameJerirıl almak ktiyenler her gltn yulran.ta Mlı lra-
mİl)'Ona be, YUl"IMlan. 0814) 1-3129 

"BİL1T 

YAPI: M.11.V. dain miidürlügü Mim yaptırılacak t.Qt llop
fUDUD ilaalc günü ilinda yani ,tıkla 2.9.19J5 olarak yazılını~w. 
Def1111U 2.1.JW dir. '-~270 

BİL İT 

15 Kakm Dizel llotlr ,arça· 
tarı açık eksiltme autetlyle ııa~m 
almaeaktrr. 'ecleH (J.653) Hra 
(75) kunlftur. 1haleai 5:8-935 
puarusi &'inü uat 14 dedır. !s
telrliler nal ve prtnamesını 
görmek ft ...- ezue t.edelılz 
obııra1r 1'. lfr. V. Sıtnıalma ko-

misyonundan verilecektır. &k
siltrneye gireceklerin (MM>) No. 
lı 'kanunda. gösterilen vesaikh 
ve (124) lira 3 kurutluk temi'· 
nat melrtııbiyle birlikte be'lli 
gUn ve s ~tta satınalma komls
Y~nna gelmeleri. (1798) 

' l--3015 

Ankara Tapu Miidürliijiünden: 
Dediler tep sı mevkıinde .verginin 4-2~64 numarasında ve tara( 

!arı Salih ve Artin ve tarik ıle mahdud 318 tahririne göre Yan 
Şahlı Ömer namınd k yıtlı evelcc b g şiırld) tarla Ahmed çavu un 
senetsiz tasarrufunda iken karısı ve cvladr o?mıyarak v fatiyle kar 
deşi Al Ömere kalmı oldu 'Und n bahisle mumaileyh Ömerin va 
risleri tarafından dlarrna tescilini ir:temektc;dir1er. Tapu sicıllind 
kayıt1r olmıyan bu ııyrimenkuJ hakk mda 15. 8. 935 günü s at ikıde 
tahkikat yapılaca rınclan tasarrufu ile alakalı olanların evrakı mu 
biteılerivle birlıkte on beş giıne kadar Tapu idaresine ve yahut 
tahkikat guniı fT) hallinde h ılıın::tt'" k taptı memurlarına miır <" t 
lan ilan olunur. (1Q73) 1- 3266 

İzmir \7akıflar 

f)j ··,~ktörlüğünden: 
l - 1 mır<l me r k bcı n vkıınde~ vakıf arsa u rıne p 

tır lacak 58 93 lira 84 kuru be.deh ıceşif J hal binası ın · atı kapal 
zart usuılyle eksiltmeye ku ulmu tur. 

2 - İhalesi 15 ustos 93" per mbe günü saat on e te İznur· 
vakıflar d rektôrliı ünde dir ktörluk odasında toplanacak komisyo
nda yapılacaktır. 

3 - Bu ı ait proıı:t r ile ım l t ve eksııtme şartnamelerı ve mu 
kavelename nüshaları 2,94 lira mukabılindı;, İzmir Ankara, İstanbu 
da vakıflar direktörluklerinderı a:ınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mıkdarı 4191 ~6 lifadır, Eksıltmeye gıre
ceklerin teminat makbuzu veya mektub ınu Ticaret odasında kayıd 
lr olduklarına daır veı;ıkayı v fennı lılıv.et vesıkasını tekliflerile 
beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye girecek muteahhıdleı ın kendilerinın mımar ve· 
ya mühendis olmaları ve yahut in a tın .n tUrlil kanuni, idari v· 
fenni mesuliyetini 'kabul ve ifa edec~k mütehassıs milhendiı veya 
mimarla biıtün muamelelerde müsterelcen ~sul olmak üzere bir
likte çalı maları şarttrr . 

Aynı zamanda bu ekıiltm ye ııırebılmeıl içın en az 30000 liralık 
bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bitirmiş olduğuna dair rellDI 
len heyetlerinden verilmiş veva tudik edilmiş belgeler g1SıteriJ· 
mcıi mecburidir. 

15 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı arhtma •e eksiltme ve ihale 
kanunu uyarınca yapılacaktır. 

Teklifnameler bu kanuna tamamıyle tıygun olarak baı:ırlanıp 
en geç 15-8-935 perşembe gtinl ıaat 14 ~ ludar m.ı.kbuı mukabi-
linde İzmir vakıflar direktörlU~flnf! verileC",.1'-•n C l04~) -320f 

nkara Defterdarl1W..ndu11: 
lstaayonda 162 • 164, 12 • 186 No lu lrliıtr mapa ıc rı •neri. 

ti Uç taksitte v~ peşinen ıhnmalriiure M!nelltl ,a. doksan -· li
radan artırma ile icara verilecelrtlr. lııtelı:ıtı..i'Ca 14 llra 6S ~td 
dipozito makbuzu He şeraiti ölrınmelr n pey aft~lt üzere ihale 
gUnU olan 6 ağustos 915 aah RUn8 sut U'ffton ewve1 ddtırdarlr.\ta 
lrnrulan lcomhvon11 mlirıw:aatları (lft§~) t-3t0fi 

Ankara be1erHvf' reislif71 ilanları 

İLAN 
l - v~n.işehirde 115 inci adanın 8 sayılı paneıınde .lılınlbt)'9 

ait yer Ue ıuyulandırılan .ada fazlası 175 metre mu,r1bbar yer ~ılı 
artırma ile uttlacaktır. 

1 - MuhammC'l'I bedeli (350) Hradıf. 
.9 - Muvakkat teminat (26,25) liradır, • 
.. - Şartnameyi görmek lstlyenler ller gUn ..... beye r•ltttl· 

lirler. 
5 - ihale S.8.1935 panrteai &ünU. aaat OD bette artırım Ye e~ 

ıiltme komis"nunda yapılacaktır. (1919) 1-3179 

iLAN 
ı - Şehır içinde batkı bqlra yerlerde yaptırılacak parke aı. 

dırmn kapalı zarf uauliyle ektiltmcye k<M'iulmuttur. Ketif bedeli 
15156.60 liradır. 

2 - Keşif ve prtnameai ve tlifer evrala ı&rUbnek için fell b
lemine gelinecektir. 

3 - fha•e, 9-8-935 tarihine rastlıyan cama gUnH uat ıı de fen 
direktörlüğü odasında kapah.aarfla yapıl'ieaktır. 

4 - Muvakkat temfnat 1137 liradır. 
5 - Teklif ve teminat mektup ve makbu.zhrlyte tıcaret odaarn• 

da half!n krıyitli bulunuldufuna dair olan veıi.kalarr havi aarflarırı 
ihale saatinden bir saat evveline bdar fen direlrıtörlUğll CHl.tsında 
toplanan komisyona verilmesi llznnct'ır. 1-3145 

iLAN 
l - Keçiö~ndc toae yol yaptm1acabft Kepf bedell 2480.91 

liradır. 

l - Ke,if ve prtnameıini alr'mek için fea Jııalemlae pllae
cektir. 

3 - İhale, 5-1-935 tariWae rutı.yan puartai"thi aaat il a 
fen direlrtörlllll odamda 84111 eblltme .De yapıı...t•. 

4 - Muvelrbt teminat UM5 llıHır. (lti4) l - 3070 

1 LAN 
ı - Karaoğlan polla ••haı .... n Talttaale7e fiden yol ..... 

,aptırtlaealrttr. Xegif bedeJf '43.20 Hndır. ' 
2 -ltetif ve ,artnamesint r~naelr için .......... p)lanıl 

tir. 
3 - İllale, 8.8.1935 tadblae HltlaJm ,......_ .- llM U .. 

fen dirtktörllll odauncla açdıı ekslkme ne J'rıp»11ıcaktlr. 
4 - Muvakkat tem.iut 56 liradır. (1881) ı-sm 

t LAN 
~ - Samanpazarı meydanında 12 tane dikltin ,.ptnn•ea. 

Kepf bedeli 14350.0S liradır, 
Z ~ Xe§if ve Prtıwne ve projeleri'M ıol'mek 1'in fen blea 

ne plınece-ktir. 

3 - İhale, 19.8.935 tarihine raatlayan paznteai giiaü •aat il de 
fen direktörlüğU odasında kapalı zarfla yapa!acaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1076 liradır. 
"5 - Teklif, teminat mektup ve makbudarile ticar-e\ 04taimda 

halen kayıtlı bulunulduğuna dair olan ·~~ havı zarflan m. 
le taatincren bir saat evetine kadar fen dire~tClri&fli odasında" t 
•nan komisyona verilmesi lbrmdır 0995) 1--sıtıO •P-



SAYIFA 8 

TÜRKiYE ŞEKER FAHRlK Lı\RI ANOJ. İl\I ŞIR

KE1 inin l\lpullu, U ak, E ki ehir Ye Turhal 
ŞEKER FABRİKALARINHA VE tSTANBULDA 

fabrikaların teslim cd('Cekleri tarzdar 

l\.ristal 
}(esme 

kilosu 25lcııruş, 
k:ilo u 281{uruştur. 

Müsterilerirnize bir kolaylık olmak üzere aşağı.da ya
zılı yerlerde de ve hizalarındaki fiyatlarla 10 Ağustos 
1935 tarihinden itibaren sa tisa baslanacaktır. 

Kri tal l(esıne 

Bursa da 25,50 28,60 
i.zmiı· Vagonda 26,10 29,25 
Balıkesir " 26,40 29,70 
Adana " 26,80 3 0.1 .5 
İzmit " 25,25 28,30 
Adapazarı " 25,65 28,80 
Samsun limanın- 25,10 28,10 da fob 

(Fob Samsun fiyatı; Karadeni.z sahıllerinde herhangi 
bir iskeleye gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura 
yükletilmiş bulunmak kaydiyledir. Ve Samsundan sonra· 
ki navlun ve sair masraf müşteriye aittir.) 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikaların bulunJuğu yerlerde en az BİR 
T~N, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON sipariş 
kabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.) 
Yukardaki fiyatlara sigorta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduğu yerlerde veya 

İstanbu~ Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 
Diğer sipariş şartlan fabrikalardan veya İstanbul. An-

kara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 1-3211 

Jandarma Genel l(omııtanlığınrlan 
Ç. Kalede Dokuz saydı J. Mektebinin ayda yüz lıra ücretli ve 

altepe J. Gd. Mektebinin ayda doksan lira ücretli hekimliklerin
'e iş görmek üzere iki hekime ihtiyaç vardır. Mütekaid, Müstafi ve 

-erbcst hekimlerden buralarda iş görmeğe istekli olanlarrn bulun· 
duklarr yerin J. Komutanlığına dilekçe ile müracaatta bulunmaları 

(1907) 1--3169 

Satılık apartıman 
Türkiye Ziraat Bankasıntian: . 
Ziraat bankasının tasarrufunda bulunan, Ankarada 

Güzelizmir caddesinde Mersinpalas namile maruf apart
man satılıktır. 

Birbodrum katı, bir zemin katı ve ayrıca birinci, ikin
ci, üçüncü katlan ve bir de çatı katını havi olan hu bina 
193 metre murabbaı arsa üzerine yapılmıştır. 

Zemin katında üç dükkan ve her katta kar ·ılıklı iki
şerden cem'an altı daire vardır. 

Beher daire müstakil bir methal üç oda, bir ınutbak, 
bir banyo ·dairesi, bir hela ile bir balkonu havidir. 

Satış kapah. zarf usuliyle 20 ağustos Q35 sah günü sa
at on altrda Ankara Ziraat Bankasrncla yaptlacaktrr. Ka
palı ve üstü mumla mühürlenmiş olarak talip olanlarm 
tekliflerini muhtevi zarflarını bu tarihe kaclar Ziraat Ban. 
kası merkez müdürlüğüne göndermeleri ve binayı gezmek 
istiyenlerin de her gün çalı ma saatleri dahilinrle Merkez 
muhasebecisine müracaatları ilan olunur. l-3171 

y Kuru.f 

ULUS 2 AGUSTOS 1935 CUM 
ZSEELL 

Emlak ve EytamBanlca ından: Harita Umuml\ iidürliiğüııdtlıı 

Faizsiz,.yedi yıllık taksitle satılık emlak 
ı -- Muhammen bedeli (700) lira Harita Genel Direktörl 

jeodezi ubesi için (200) adet Alaminyom Map açık eksiltmey 
muştur. 

Esas No, Mevkii ve nevi Lira 
depozito 

75 

2 - Şeraiti görmek istiyenler her gı.in ve ek iltmeye girece 
rin de (52) lira (50) kuruş muvakkat teminat makbuzlariyle l ağ 
tos 935 cumartesi saat 11 de Cebecide Harita Genel Direktörl' 

45 Erzurum mahallesi Yağcı sokağı No. 
ı dükkan ve ahırın 24·32 hissesi 

satın alma komisyonuna gelmeleri. (1787) 1--3019 

Yukarda yazılı mülkii ,ilk taksiti peşin alınmak ve ge
risi altı yılda faizsi.z altı müsavi taksitte ödenmek üzere sa
tılığa çıkardık. 

Ank~ara inhisarlar 
Başnıüclürlüğünden: 15.8.935perşembe günü saat on beşte bankamız bina· 

smda ihalesi açık arttırma ile yapdacağmdan isteklilerin 
depozito akceleri ve nüfus ciizdanlariyle o gün bankamı-

Akçakoyunlu tuzlasında yapılacak evlerin keşif biçimi 4887 
ra S kuruştur. 23 temmuz 935 den sayılarak yirmi gün dÇık eksi 
meye konulmuştur. za gelmeleri. (1998) 1-3278 

Baytar llirektörliiğündt~n: 

Eksiltme ağustosun 12 inci on ikind paı:-artesi günü saat on 
tıda İnhisarlar Baş müdürlüğünde yapılacaktır. Projeleri gö 
şartları anlamak istiyenlerin Baş miidiirlük k(\misyonuna gclmele 

(i866) 1 -310l 

1 - 3998 !ıra 94 kuruş bedeli keşıfli Yiıksek Zıraat cn:.titüsün· 
de bulunan tecrit evinin iist katı 15 gün mi.ıddetle ve açık eksiltme 
ile üstermcye konulmuştur. 

Ank~ara Defterdarlığından: 
Aşağı Ayrancı mevkiinde Kamutay binası inşa edilmek Uze 

tstimHik olunan saha dahilinde kain 384 metruke No. lu dört o 
kiler ahır ve helayı müştemil ev bedeli icarı müşahere suretiyl 
ve peşinen alınmak üzere aylığı yirmi beş liradan artırma ile icar 
verilecektir. İsteklilerin 22 lira 50 kuruşluk dipozito makbuzu il 
şeraiti öğrenmek ve pey sürmek Uzcre ihale günü olan 6 ağust 
935 salı gıinü saat on beşten evvel defterdarlıkta kurulan komi 

2 -- Şartname ve plan proJetjını gormek ı tiyenler her gün saat 
on yediye kadar ılbayhk baytar clirektörlügünc sorabilir. 

3 - Eksiltme 13 ağusto::ı 935 alı giınu ,.aat on beşde baytar 
dırektorlüğü dairesinde yapılacaktır. 

3 - Eğreti tutar akçesi (300) liradır 
5 -- İcıteklilerin 13 ağustos 935 sah giinu gelmeleri, (1914) 

1-3200 

Mobleli oda 
iyi bir aile nezdinde nıobleti 

bir oaa kiralıktır. Kınacı ilan 

işevi Tel: 3714 1--3264 

KAVCP 

3Z ınci alaydan aldığım 200 

kilo sığır etine aıt kırk Liralık 

15.7.1935 tarih ve 296286 6/37 ~a
yılı ayniyat makbuzu kayıp ol
muştur. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hUkmU yoktur. 
Merkez levazımı et müteah· 

hidl Ali İsmail Hakkı 

§llllUI 1 llllll!IU!llll 1Ulllllfll11 lllllUJ nuı !IUI lllıtnır. n 

~ Cebeci Hastanesı Operatörü 

Dr. TURGUT 
Ha:. talar ını Adlı ye SJrayı 

karşısında Hayati apartmanın· 
- da her gün ıs den lQ za kadar 

kabule başlamıştır. 
!lllllllllll1D 11111u uııı ı ıııııımı ııııııuıa ·ı 

ŞEHİROE 

K[RALIK ı\P.\RTIMAN 

Her turlti 1<ontoru olan dört 

oda ve bir hol. bir apartıman ki

ralıktır. Gazetemız ılan memur· 

1 uguna müracaat edılmesi 

Ur. CEM 'iı 

.ı:\Jasrr ilacı 

.. 

En eski nasırları bile pek 
lcısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: tngiliz K.an
ıuk ecı:aııesi, her eczanede bu
lunur, ciddi ve müessir bir na
sır ilacıdır. 

Kanzuk öksürük şurubu: Öksü· 
rüğü kati şekilde durdurur. 

Kiralık npartnnan 

Kılınç Arslan mahallesinde 
11 No. lu apartımanın üçüncü 
katında 4 oda kiralıktır. Bakışı 
güzel hava elektrik banyo var. 
İçindekilere müracaat. 

1-3219 

lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Va.ıı İşleri MtldUrU Naıuh! 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarmda 
Uluı Bısımıvinde bısılmı~· 

t6'. 

yona müracaatları. (1856) 1-3107 

Ankara i\1t~litebler ~atıııalma l(oınisyonu l{.:.isliğinde 
Cın i 

Koyun et 
Kuzu eti 
Dana eti 

Kıl o 

57 900 
12.500 
8.70Q 
8.600 Srğır eti 

Koyun böbrek 
tç yağı 

yaıtı 825 

Beher kilosu 
kuruş 

37 
30--60 
35-25 
32--25 
40-30 
40-30 soo 

Koyun kara cıgerı 2.650 A. 20-12 
Sığır işkembesi 300 A. 50-30 
Koyun .. 1200 A. 15-10 
Koyun l>eyni 1000 20-10 

Börülce 500 15 
"Kuş üzümü 290 60 

Kuru üzüm çekirdeksiz 1950 40 
Çam fıstık 318 100 
Ceviz içi 1300 50 
Fındık içi 715 80 
Kuru kaysi 1296 8() 

Kuru erik 1246 60 
Kuru incir 1860 40 
B:ıdem içi 134 100 

Arpa şehrıye ııoo 30 
Tel şehriye 335 30 
Makarna No 2 4950 30 
lrmik ince 1220 3() 

Un eıkstre ekstre 7900 15 
Kus kus 1050 30 
Pirinç unu 342 30 
Nişasta 603 50 
Vanilya (paket' 410 75 

Tuvalet lrağıdı 500 ıo 
Süpürge 1:165 A. 25 
Çalı süpürge 215 A. ıs 

Çivit (paketi) 112 P. 85 
Vim kalın (kutu su normal)680 K. 30 
Neft 282 50 
Parafin 111 40 
Reçine 73 30 
Bal mumu 66,S 80 
Toz tüyu 35 no. 14,45 

no. 16,50 

Kaol 186 şt. 10 
Tuz ruhu jıı 30 
Filit (fayda 1/2 K. ·o. ~2K. 50 

Atpa 5000 s 
Saman 3'i00 3, 
Kuru ot 2000 5 
Kepek 1000 4 

Tutarı 

Lira Ku. 
21423 
7500 
3045 
2752 
330 
200 

530 
150 
180 
201) 

ıs 

174 
780 
318 
650 
572 

1036.81 
747.~ 

744 
134 

360 
100.50 

1485 
366 

1185 
315 
102.60 
301.50 
307.50 

100 
291.Zi 

32.ZS 
95.20 

204 
141 

44.40 

21.90 
53.20 
17.50 

18.60 
93.30 
26~ 

:50.00 
122..50 
100.00 

4000 

Domates lOöOO 10 !060.00 
Taze bamya 2500 25 625.00 
Dolmalık biber 4300 29 800.00 
Sivri biber 800 20 160.00 

İlk teminatı 
Lira Ku. 

2643 75 

f9 so 

392 S! 

339 22 

85,42 

38 4Q 

330 37 

Tarihi 

10/8/935 

" 

.. 

., 

.. 
10/8/935 .. .. .. 
10/8/935 

" 10/8/935 

" .. 
•• .. 
,, .. ,, 

10/8/935 .. .. .. 
• ., .. .. 
" 

1-0/8/935 .. .. 
"' .. .. 
., 
.. .. .. 
,. 

10/8/935 .. 
" 

10/8/935 
.. 
" .. 

10/8/935 

" .. 

s.aat. 

10 .. 
11 

•• 
" .. 

10 
,, .. .. 

10,S .. 
10,S 

•• ,, 
,, 
,, 
•• 
H .. 

10,5 .. 
" .. 
•t 
H .. .. .. 

il 

" ,, .. .. 
,. 
" .. 
" .. .. 

11 .. 
" 

11 

" .. .. 
11 
,, 

" 
" " P tlıcan 11000 10 1100.00 ,, 

Ş ftali 1200 30 360.00 ,, ,, 
Taze vişne 1600 15 240.00 .. • 

1 -- Yukarda adları yazılı yiyecek ve saire eksiltme şartnamesine göre komisyonumuza bağlı 11 okul 
namına parti parti kapalı zarfla münakasaya konumuş ve ilk teminat miktarı yanlarına yazılmıştır. 

2 - Eksiltme Ankara Maarif Müdürlüğü odası na toplanacak belli gUn ve saatlerde yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret od;:ı sı ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerine göre elle

rinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gıı eceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noterlik· 
ten alma vekfüetnamelerile girebilirler. 

4 - Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kcıpah 
zarf mektuplarında istenilen belgeler ve teminat makbuzu veya banka mektuplarını koymak suretiyle 

zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarflar mühür· 
lü olarak belli gün ve saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi 
lazımdır. Belli gün ve zamanlardan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. 
Teminatların eksiltme saatlerinden evvel Ankara mektepler muhasebeciliği ve.:nesine yatırılmış bu
lunması ve eksiltme sartn.-ımelerini (?Örmek iiTere komisvon vaıR"ıınlrğrna milracaatları ilan olunur. 
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SİNEMALAR 1 
fJENi J ~U tiECE 

Marieine Oietrich taraf mdan 
temsil edilen 

KIZIL ÇARiÇE 

Fran11zca tözlü tariili bir ttheıer 

BU GUN BU GE( 1 KULÜP J 
Nancy Caroll - O. F" 

tarafından temsil edilen 

ISTANBULDAN GEÇERKEN 

Hakiki bir ~he.er 

.. 


