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Bu,giirı bü,türı yur<I :ıo <ı~u~ıo ... u k11t1tı-
3·actıktır. - lıal.ra, öııemli f irmmı tedbiri.e
ri alıyor. - Dı§ b<ılamımız Rul1-:<ıristan h,ak
kmdaki 'closıl111,· tlu)·gulrtrrmızı anlattı. -
Belçika kıraliçesi bir otom.obil imzasında 
öldii ••• 

Her )eı·de 5 kuru~ 

İki bayramı birden kutluyor z 
30 Ağustos düşmanın "Va 
tanın harimi ismetinde ,, 

boğulduğu gün r. 
30 ağustosta, kurtul~ş harbı -

nın ilk parçası sona erdı .• Eroper-
r t hulyalar peşinde Anadolu-

ya ıs d k''f" rr ya çıkarılmış bir or u, 0 u po 1 1• 

• 

ağustosta gösterdiği özveriyi say. 
gı ile anmak lazımdır. 

Siper yapmıya, sakınmaya Hi-
2um görmeden saldıran türk as -

30 ağustos günündeki dur.umu gösteren harita 

b adaınları yüzünden, bütün ana 
kuvvetlerini harcıyarak, yokoldu .. 

Fakat, yıllar ve yıllar, korkun~ 
güçlükleri yenerek haTbetmit olan 
türk ordusunun büyük erginlik da
vasını artık kesip atmak için, 30 

Büyük bayram na 
sıl kullanacak? 

Geçid alayı-Ferıercdayı-Ha
va kurunııınun uçak haftası -
llalkevinin ar plastik sergisi -

Toplarıtılar, eğlenceler 
ve sinema •• 

kerine, gizlenmeden açıkta ate~ 
eden türk topçusuna, 26 ağustos· 
tanberi, uykusunu bile atının üs 
tünde uyuyarak, ..,...Ün kılı{ 
sallamıt olan türk atllaına ne ka -
dar çok şey borçlu olduğumuzu 
hatırlamak bile zevk ve sevinç 
veriyor •• 

Çalköy' de toparlanml§ olan 
düşman ordusunun, son umudları
nı beslemek yolunda döktüğü kan, 
başarı için verdiği emekl~r önün
de de saygı duymamanın imkanı 
yoktur. 

Kırkpınar, Çalköy, Asılhanlar. 
Hasandere, Arpadai? gediği hat -
tında 61, 16, 11, 5, 23 ve üçüncü 
tümenlerimiz ve süvari kolordu -
muzla çevrilmiş olan düşman 

(Sonu S. inci sayı/ada) 

Belçilia kıraliçesi bir 
otomol)il l{azasında 

öldü 
Otomobil bfr t1ğac<1 f..'arpa
rak suya <liişmiiştiir. Kral 
.ramlrdu-. 

Lusern, 29 {A.A.) - I.;usern 
yakınmda, Küsnalıt' da Belçika kı
ralicesinin ölümü ile sonuçlanan 

Be/Çka kıra/içesi A strid 

bir otomobil kazası olmuştur. Bl! 

kaza olduğu sırada kıral otomo -
bili kendisi kullanmakta ve kıra • 
liçe yanında oturmakta idi. Şoför 
arka taraf ta bulunuyordu. Yolun 
bir dönemecinde kıralm direksi· 
yonu iyice kullanamamasınm ka
zaya sebeb olduğu sanılmaktadır. 
Kıraliçenin, b~şı ağaca çarparak 
ani bir şekilde ölmesinden, oto -
mobilin ele bu ağaca çarparak dev
rildiği tasmlanmaktadır. 

(Sonu 2 inci <>aylada) 

italyaıı k.ahinesiııiıı uluslara bildiriği 

Zecri tedbirler almak 
kötü sonuçlar verir. -------

İtalya önemli finans tedbirleri alıyor - Yabancı 
devletlere yapılmış kredi ler devlete maledilecektir 

Bolzano, 29 (A.A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Bakanlar kurulu, Duçe'nin baş
kanlığı altında toplanmıştır. Bu 
toplantı hükümet konağında ya -
pılmıştır. 

Duçe her şeyden önce, uçuf sı -
rasmda ölen bakanlardan B. Raz
za ile beraberinde ölenlerin ve iki 
gün önce ölen senato üyesinden ve 
eski bakanlardan Albert Pocco' -
nun anılarım hatırlatan bir iki 
söz söylemiştir. 

Duçe, bundan sonra arsıulu 
sal durum hakkmda izahlar ver -
miştir. B. Musolini, halya'nm 4 
eyluldeki uluslar sosyetesi konse · 
yinin toplantısında bulunacağım 
ve bu toplantıda Habeşistan me -
selesini, bütün dünyanın bu mese
leyi adam akılh kavrayabilmesi 
için etrafiyle izah ve anlatacağım 
bildirmiştir. haiya • Habeıi•tap 
meselesi karşısındaki durumu 
izah için bir bildiriğ çıkaracaktır. 

Bu bildiriği, daha şümullü bir 
memorandom takip edecektir. Bu 
memorandomda; İtalya ile Ha -
beşistan arasında elli senedenberi 
olan ilgiler ve aynı zamanda hal -
ya ile Habesistan'm hemhudut ol
duğu diğer. devletlerin ilgileı-i 
mevzuu bahsedilecektir 

Bu memorandomdan açık bir 
surette anlaşılacağına göre üccial
li andlaşmasrndan beri ftalya'nm 
sömürge bakımından Habeşis • 
tan üzerinde hir üstünlük olduğu 
kabul ve teslim edilmiştir. Bu me-

morandom ile birlikte bir de ufak 
ve fakat çok yeni ve seçkin alman 
fransız ve İngiliz yazarlarmm Ha. 

(Sonu 2. inci saylfada) 

C.H.P. 
Genyönkurul 

toı)Ianhsı 
lstanbul, 29 {A.A.) - C. H. P 

Genel Sekreterliğinin hildiriği: 
C. H. P. Genyönkurlu haftahk 

belli toplantısını İstanbul ilyönku
rulu konağında yaptı. lçel ilyön 
kurul başkanlığına seçilen B. Matl
mut Develi'nin başkanlık ödevini 
onayladı. Partinin iç işleri üzerin
de kararlar verdi. 

BAŞBAKANIMIZ 
Önemli bir diş operasyo

nu geçirdi, sıhatlan 
çok iyidir 

Devrim tarihimizin en büyük 
oır günü olan 30 ağustos bu yıl da 
törenle kutlanacaktır. Kurtuluş 
savaşımızın kesin bir zaferle so -
nuçlandığı bu büyük günü gerek
tiği gibi kutlamak ve anmak için, 
süel geçit alayına hava kurumu, 
Türkkuşu talebeleri ve planör de 
katılacaktır. Ayrıca Halkevi de, 
büyük günü kutlamak için güzel 
bir program hazırlamıştır. 

BULGARİSTANA KARŞI YALNIZ DOSTLUK HİSLERİ BESLİYORUZ 

İstanbul, 29 {A.A.) - Bera 
berinde Saracoğlu ve Doktor Ara• 
bulunan Baıbakan ismet lnö· 
nü bugün saat on yedide 
diş okuluna gitmit ve önemli bir 
dit operasyonu geçirmittir. Bura
ya geldiğini gören ve haber alan 
birçok vatandaş.lar Başbakanın dit 
okuluna gelmesi sebebini öğren -
mişler, ilgi ile sonucu beklemişler· 
dir. 

Başbakan geçirdiği zorlu ope .. 
rasyona karşın okuldan neşeli ola
rak çıkmış ve halk tarafından ıı -
cak selamlanmış ve uğurlanmıstır. 

Tören Cumuriyet alanında ola
caktır. Geçid alayına süvarileri • 
miz takım kolunda, sahra batar -
yaları yanaşık safta subaylar bü
yük üniforma ve askerlerimiz se -
fer kıyafetile bulunacaklardır. Tö · 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

~konoıni Bal~am 
izmitte 

İzmit, 29 (A.A.) - Ekonomi 
Bakanı B. Celal Bayar dün şehri -
mize gelerek ilbayla birlikte ya -
pılmakta olan kağıt fabriaksını 
gezmiştir. 

Ordu ve jandarma 
terfi 

listelerini dördüncü 
s.ayıf amızda bulacak

sınız 

-
dostluli Dış Balcamnıız, gerçel{leştirınel{Ie övündüğüınüz 

halk.asıııın içinde Bulgaristanıu da buluııınasııu. göııülden 
istediğimizi bir daha söyledi 

Operasyon başarı ile sonuçlan
mış arıza kalkmıştır. Sıhhat ve ra
hab yerindedir. 

ULUS: Savın Başbakanımıza 
geçmiş olsun deriz •. 

İstanbul, 29 (A.A.) ·- Bul • 
garistan dış bakanının diyevi do -
layısiyle yanına gönderdiğimiz bir 
aytarımıza dış bakam Bay Dr. 
Tevfik Rüştü Aras şu diyevde bu
lunmuştur: 

« - Bulgaristan Hariciye Na
zırı dostum M. Köse lvanol'un 
münasebatımız hakkında bu sa -
bah bizim gazetelerimizde de in
tişaı· eden beyanatım büyük bir 
memnuniyetle okudum. iki ulusan 
karşılıklı itimad ıJe ıaygıya iati· 
nad eden dostluk ve ıevgi içeri -
sinde yaşamasını temin etmek ve 
son zamanlarda araya giren bazı 
ya:ılt§ tef ehhiimleri dağıtmak için 
bütün gayretiyle çalışacağı hak · 
kındaki sarih sözler bizim ıamimi 
duygularımızın ıJe arzularımızın 
tıpkısı ıJe samimi bir makesidir. 
Herkesçe malümdur ki Cumuri • 
yet hükümetinin harici siyaseti -
nin ana hath umumiyetle bütün 
dünya ile iyi geçinmektir. Ve hu -
susiyle komşularımızla karşılıklı 
itimacl ıJe sevgi üzerine müstenid 
iyi komşuluk hayatı ya§'Jyabil -
meldir. Yakın komtularunıztlan 

olan Bulgaristan'ın bizim tarcJı -
mızdan bu temel sıyasamızın ha 
.. ;riııde bulunmasına <Jsla aı·zu ,. , 

Dış Bakanrrncz B. T. R. Aı·as 

temayülümüz yoktu. Karşılık!. 
iyi niyetlerle tahakkuk ettirebil . 
mehle müftehir ofduğumuz dost 
luk halkası dahilinde Bulgari~ 
ta..-'ın bulunmasım gönülden iste 

rız. Aksi halele çok müteessir v 
muztarip oluruz. Biribirini iyi ta 
myan ve sayan milletlerimizin 
sevgi için ele iyi geçinmelerine ça 
lışmakladır ki ancak vazifelerimi 
zi iyi yapmış oluı·uz. Ben de brı 
kanaatle çalışmaktayım. 

Yanlış telehhümleri tenvir V(' 

izale ederek iki tarafın bu karşı -
lıklı beyanatla izhar ettiği dost 
luk ıJe iyi komşuluk yolunda yürü 
mek arzu ve gayretlerine iki taraf 
matbuatının büyük yardımda bu -
lunacaklarına güıJenmP.kf Pvim. )> 

Dış al{a ımız gitti 
lstanbul, 29 (A.A.) - Dış·, -

ler; bakam Doktor Aras, Başba
kan 'a veda ettilden sonra Florya 
denizevinde Atatürk'ün huzuruna 
kabul edilmi~ ve uzımca f?Örüstük
ten sonra Florva'dan Sem.plon 
ekc:'"'resine binmistir. 

Flnrva duraf!md~ kendisini Cu
mur Bac;kaulıP.t V"" hi1kümet ileri 
fret .. nt .... i ve arkadaşları uğurla ... 
..,..,,d~rd1r. 
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I· ·-·;~ İLKTEŞRİN p~~AR. --~ 
GENEL NÜFUS SAYIMI tı 

:: Cımı~riyet r~jmıilıin .riirk nüfusu iiz,•rintl • ) OJJlığı ıesil'i{I~ 
ı, m~ ı:ardıgı t•n musbet rıctıccleri gö t rf'<'f•jfi içirı, yalmz l>izleri ) 
'• tleğil biUiirı diin·yayı da il"ilendirPci'ktir. ') 

• • 
) .. BAŞVEKALET 

ıSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLOGO .l 
..... • - ... ... • t~ . ._.. . ._.. ... ~ ::-~~· 



amilizJLin yeni bir • en 
U. L W wWi &ı.ad AbeaılWat • 

•ı 
Anlraradan tar kaç~ mak

• Çubıık vadisinde yapılmakta olan 
llarajm yapılması bitmek &seredir. Ye
ni Türkqaia ldiMmct ma-.S ... 
Wr bç yıl içiade en tDCMla1l pWaler • 

- birW ..... elan ~ hi1I 
Wr derdi ftrdır: Suauzluk. Eğer yeter 

mikd... - 1 
1 

w ılsiı"'•· ... 
IDCYcud' ol'uycft h tddfr*' refrrin et'· 

nfıMMi lroca '61 hemaı ekilmit bir 
toprak halini a!U' ve Ankara sokafcfan. 
f!l,11 toz ve çamurlan hemen i:ayıbo?ur • 
la. Bunun içindir ki 10 yılclanberi su 
.....-Jeli tehir Jçia .. büyük ııoıa oyna
lllJftır. 

Çubuk barajına iae 1929 son ıbalaa
nada bqlllmuftn'. Aabranm hl1ıldimet 
merkezi olmasından sonra derhal uz • 
manlar eliyle içme sayu inceJeomeaine 

';'ı ılui!tlı, ~mı. w,a,.. Wr 
pir için myu daima fıçıla ve ._ • 

-- içi.- lııı nllalc1a pth i:uwl: 
akla nlröeıch Bir lta17an mmanınpı 
ıaponuıa &ke ~bir kll kilo
lllllH bzqmda 1-hawn ÇaiNk -.adi. 
.mde bir buaj Jmnalmlllma imar wril· 

ü. B o ipa ti& ifı"idada a124a 
tiirk linaı masraf tMmin edilmifti. J'ı
llat m..ı.a lb.ir BoJaMab ._.n 
- bili buradaki yapıyı bu adam idare 
etmektedir - Mrlljııı nehir pıtağm • 
._ JO ..- *Pi. 22 metre JAaekli
ii-fıe .ıı- 1uma &eWiğini w.t: edin
ce illpmt afı U7UIO t1irk lirasına 
çıkmıştır. Baraj havuzunun lıU alma 
leeuJAÜ la.500..0QQ, ..,_ mUribL eı..
eaft Vf!' aynr zaıııauat- ıw mifyon metTe" 

mikaı ıw almaJa da elverişli bulaa • 
caktır, lnı ~ 6 milycıa metre 
mı":Ubt PriUrilmet merminin içme suyu 
otaak ve geriye kalan 12 mily• met· 
re .. 'Mlıe tfa au1aa. iıf1eri ipil Wla • 
nıtacakttt. İçme suyu, bugün ancak 60 
bin nüfusu olan Aak.a 2100 bİlr nüfus. 
la lir plür olunca alfa• 1lıatına ıO'l 
fitre 1111 öuıecek derecede tıesap edilmit
tlr. Barajın su biriken alanı 6 kilomet· 

re ıwmluPzıda ve 300 IPCt • 
re derinliğinde olacak ve bu sUTetie t8 

kiMmetrc mmablm bir ... buhUa • 
caktır. Barajın özlil bir toprağı olan 

yeşil tir vadide bulunması aayesinde 

burau Aakara balkı ivin yeşil Wr ıe • 
ziati yeri o1acaktır 

Vatan müdafaası uğrunda fedakarlık 

lüiçiilc .,.,..,.. lcorueyj ........... , 
BWaq, 29 (A.A.) - Yana Yqoe

ll'nıllda BJccl'dc toplmıtdar.ma beflIJ&. 
o1m kilçUk gdlapa IUıel kome.
~"18. uyua1 penlcri il

PMIJımalltcdlir· .• Bu sevenler giriit
t.lıt1ıca k-una. 1'tiaaoıı an-

... ,__ •eı ..... ~ tckru 

~~-........ "a-,ıtlule o1aa IJaeliler 
....... tıeıW1 edecclW ..... 

diler. Tıpla lıiır .......- lıiaim ahDaa 
ptrıpıa.-. llDhmdaldan yer ..... 
MI" lıir eltw ı ilı ._ t ~ 

... llliylli• .. aed kak .. ........ 
Adana çiftçileri yılhk .......... ,.... 
de-~ h.- '- ı ı .,aaatkları. 

nr lıildinm.. s- ttlllD elricı1eri 

]'111* ....aeriaia ~ Wliyte •ahi
,.,. Hattl falNih fgiJeri life •atat 

çok - ola ~I! belli bir 
tnmnm bR ...... qırdtlar Y~ t6r1r 

hdmt.rı da. JstallbaNa Tabim meyda 
macla 1arn)arwa W.. ~ 
tie!tl1lllflr!aır ..... ··- """'lb 
~ &J sonra ll&lumda 1.174.Uf türl: 
ifna toplantlllnu ~ Yapılan ta... 

ualara &6N. -- ı.,..:r.na arlıfuldan 
birikecek para. bD paa. uao.ooo u • 
1'&71 tlttaCaktır. Bltr Tilrti,en.ia lt35·36 
16lc:esillin 1M.-.72' lira oJchıt- ciSz 
&ıiDlt tatulaca\ olm-. G .-& 1-
,...... Jıakildl hJmetl ın)wphr. 

a.. kwa ı ww ,_ına etmıek IPa 
göaterifflı illi ........ ..-,. •• 
nadelmmm ti lfJeırilM!ea. ı..ntarm zor 
§al't18r ~ İlaJ&t1amıl hnn&Mdlk. 

leri ,.ıteneıı üaA JUGll aumtaıan. 

--- ..W-leria 4len:llri:Jle Wdetiıe. 
HA1dlmef. ba ..... , , = .-.. 
Dit lldürclea Jate.tlii 1ııadar alarak. 
memleket ve halkı. ailalmzlanma ve ıi-

laJılana '-9 - sM w..wer ... 
rinde tam Mr ~ olmachlı ~ • 
detçe. ca lıuıtcıl bir devlet adwmn• 
bile engel olamıyaeağı bir tehlfkeıcJm 

korur•Pıc .. ek. 

ALMANYA 'DA ı 
.,.,.......,._~ 

Berlia, 29 (AA) - Berllırin h
...... Bemm 70ha lbninfle bir _. 
mh)'Olw ~ Wr tftD ... etob&sJe 
çarı•ı ft& ı kiti .... 9 • alır oL 
mü Uzen: 29 ldtl , .......... . 

Berlin yeraltı ıinıentli/erlerinde 
ölenlerin ceaased 

Bedfn. 2t (A.A.)- Ber!lnde Jaı>d
malm otan yeraltı tfmenclileded ha.. 
uııcfa lleıtlerfn anneleri c.- ı&ı& 
JraldmlacalEtJr. Bfttlll ~ cmm 
gt1n1 )'8ft)'8 feHla-' ~ ır Wmr • 
mir ftl'llllttfr. Romanya'nm mit A....ıur,_. u

~llliai Jrcınmak ~ ,., ........ 
,utmm btltUa nem cleTletlen ı..:.::=::;R~lS:!T~'.AN'D~.!::A:.!ı 
tli gttvesalilr hine*• "118111 

nJI olduğu merkezindedir. 
Avumuyanm ibtlmll .... .ı.a 

ltJMllalımaıı.aıu meselesi ötekf Avuaturya 
lelerine akı 111rette ı.-th 'blllm. 

lladage.e,.. 29 (A.A.) - Kıral nal· 
M .,,,.. ~-.:ar. yuıos1av sım-
n JÜmmcla llobacs mn"kıiinde, belll
tlz uhr adın• &llmit olan 11Utm L 

p-. dreni doı.,..De J9flft bir aByılev 
........ tir. 

Ktıçilk andJapra de91etleri araam
~ bafenm.m toplaaacaı~ bir atın· 
de 'IUi1ecak elaa ba 8iylev. bU.yUlı Wr 
llgi ile beklenme-Tctedk 

ULUS 30 ACUSTOS 19.15 CUMA 

D ş HABERLE 
İtalyan kabinesinin uluslara hildiriği 

bqistanm durumunu oldutu cibi &Ölte

rm etaleriniD de bir tiıaetl ftrilecatir. 
.. .... Balı 1 f ••• ta,le caatali· ,.: 
T~n geri kalmış -.e esirli

ğe mahlri\m oymaklardan katmç 
liiıt yıtaı., me"'Cni- tiıw9etl olmayw.~ 
yığın. 

ltalya. lııınMti ihti~ .... 
di güvenliği ve hayati asıf Jan ile il. 
aifi elıaa dBMml •n noktaya kadar sav
gayacattır. Çiinlrii hilkümet Deri gelen
lerinin hepsi yarmm ihtimallerine kar. 
§ı soravlarmı kavramı1 bulunmaktadır. 
~ ı.n ingiliz çevenleriain ta· 

lunchkları taYir ve hareketten bahset· 
tikten sonra demiştir ki: 

"- lngiltere'nin, İtalya tarafından 
Habqistan!ıt doifu takip edilen sıy.tsa-. 

- korkmama yer yoktm. 
ltaı,a'lllll sıyasası • ~ dot

naya De • dolaylliyle ..,.. Brita'ya 
nın menafiini tehdit etmemektedir,. Bau 
çnmkrin 91rarmakta olııhaMan ilıld er
celeft c1aywn tetaş eserleri tamau6 
ft kain olarak yum ft aıçmacllr. lıaı.. 

yanın Habeşistan ile bwacatı 1ııir te\ 
meselesi nrmr. ltaha iJr biirik Bntan
ya mwncla hiç 1ıir mntle yoktur. 
ttaJya büyü ama.,.. ile lene! 
••..- wc soma lolıamoda we 
daha mma Stna•da Anupa ~ 
._ d•"la \ ıt ·, ile çok önem' obn 
bir <l t.a.-m.ır.:...ı- llalun ; ....... " tllUfblr • 

Faıp.t M'imcd. kendisine aid bir 
9&uikge- meselesinin A.-nıpa1da tıiT ta
Jnm .,..... doğmacaima Dili deiiJ 
dir. Mejer ili ltaın. aibi b&rik lıir dn 
ldia en allşİa! lıir esirliğin we en ipti: 

dit MJ'llt pıtlumm hikin aürme~ .. 
allhrfa ı-. 1ıir iiJke4e ~ sağ 
1amü istemesine engel olmak we ,em • 
dm leael lıir llarp 9,bnllnası anu 
~ .. ~ 

UJuslar IOSyetesİ> tarahndan alrnma. 
sı b ..._ a«rl tedbirler .-lesine: 
gelince-_ 

Bakanlar ~ ltaly.a •hıau ile di
ler ululara bildirir W, l>(lyle teAirler 
den baıftatmô. kötü aon._ gidecelıı 
bir uçl$ruaa Hıma gelmeJr .temektir. 

Buanla beraber fap.t hilkiimeti. 
uluslar -.Yetni l&onMy:iade ftaly• Ph' 
bir ulusa latrp her tOrll. ucd te4birler 

almmatma 1rartı koy&cU 10nvlı ve ı •· 
urlu blr taJmn İnlanJarda b~ bir 
ırupun bu!mıacatma Ye bal ~pmt ... 
yetenfa barut benzer da!ı~ 1aötil hallenfe 
seeıf tedblrfert tatlac etnaek şiyk dur 
sun bu tedbirleri derpiş bile etmemlt ot. 
duğanu hatufayacal:tarma kani bulun • 
a.lrtac1ır • 

J'atlat •lklmdt, ital,mı Dlumna a
pfıdald noktalan bildirmeyi ödevi ge
reki 8afm&ktadır, 

Zecd tıedbirler ..._lelıl. f1ıtiB1 rejl
minia en yilkaek ileri gelen askerleri 
tuafmda her ......... incelnmifd". 
Sarbcı mabiyctte olaa maı.temel secd 
te41birler bakkmda Ptabcri gaeken 
kararlar aıınmı,tır. Aynı zaman.da ltal
yanm ebnamik ..,,._..,fmı samln 
altım 8lmak için at....ı laayatıa bitin 
ihtiyaç w aonllan •e.elesi de maa 
zamandanberi diitlinillmektedir. 

lllllJmm JiJecek i1ati:raçJan bu ,.. 
JUi baldq .. pirinç •lrnnmden ..,. 
vedmli ... reWtesl ile -ıtawıfbr· 
Eacliltıi -ddıelame gelince. ._......, 

kanla mdlal,.ı ~ JOi8ltl
mm .._... w r-JDld 11eJ sadü· 
lantan 8Wa &&&atine alm papna karar 
ft ........ 

tır. 

4 - Kollektif tafmda kullanılan 
betin tlııpa araçları guojen motirle
ri ile lfliyecek " ,.ı.ut maddei kaime 
ile itliJecek lrarMinaları olacaktır. 
Toplantı bitmeden önce gönüllil ola

rak doğu Afrikasın.a.. Ptmif olan. bakan. 
Clano"a- bir Hfam. l'elgrafr. yollaitDıştm 

Saat 20 de toplantıya son verilmiş
tir. 

Bakanlar kmulu 14 eylfılde tekrar 
toplanacaktır. 

Papa ela laarp idellliyor 
Vatikan, 29 (A.A.) - Papa, 27 ulu

sun 2.000 huta balacı kadınını kabul 
ederek italyu • habq anlatmulığı 
hakkında demiştir ki : 

.. _ ltalya yapacağı barbm haldı oldu
ğupu çünkii bunun smırlann midafaa.ı 
sma we pniflemek ihtiyacmdmı doğ
duğmm s5ylemektedir. Genifleıaek ih
tiyacı ne kadar gözetilecek bir vakıa 
jse sınırlarm müdafaaH da suçlu olma
mak için gözetilecek olan bir şeydir. 
Harbtan başka bütün çarelerle bu an
laşmazlığın kotardmaamı dileriz.,. 

lıalya'nın yeni Paris ell;İllİ 
Paris, 29 (A.A.) - Yeni İtalya bü

yük elçisi B. Vittoria Cerruti, Cuınur 
baş.kanı B. Ld>r-Wıa pveıı mektubunu 
verınittir. 

Bu llrii~betıe B. Lebruıı fransııs -
itıılyan d'8tluğundan bahsederak ele
miştir ki: .. Str aa'da berkitilen ba doıııt
luk genel bartp yaraıyacaktır. J'ranaa 
bütün emeklerini bu )101da harcayacak
tır. 

Manevrolar nasıl oldu? 
Bob.no, 29 (A.A..) - llanınralar 

bitmip .. Yultıdnl ~ .... ._. 
lar, öbür~ L lhsoHnıntn lııendlleri
ne bir geçid yaptıracağı Ronzone'da 
toplanacaklardır. 

~ bütürt &ün türlü bölacleri do-
'1a!tllıştır. 

Yabancı aaJ.cıtlarm wlaylan lmala 
tanıtdacütır. 

Saat 17 de poeral Ap. B. K11110li .. 
Diye raponnm ~l'IDİI ve manevralann 
harelıet barbı aauliJle cel'eJ&D ettiiini 
ve malrintlr araçlarm etkisini eöstercli
ğini iuh etmip. 

fllflİl'ere U. llıllya .,...,.. 
1
_. 

6ir ..... ,...aı1 
JAnma, 29 (A.A.) - Royter •jım

suun Rona•cJan haber aldıfına &CSre L 
talyum Habetiatana brp ,.~ 
bareketteu lncüterema lıaygıJmmama
• gerfftif,Di '611e,en B. Mutolininin 
~ diyen lıaklqııd• ingtlb lıUkü
ıııeti i balya hWdimetinden tafsilli aı. 
m1fbr. Itri htWkactin, ulullar 1e1yete
~. bmeyiaia ~nmaauıdaa &acc ve
~· ~rumun..geııeJıtirdilf ve Taana g81U 

e ilcfli olan yeni bir andlapna yapa. 
catıan sanrlınaktadır. 

llalyan ·orduauna 1cıasdura. 
Londra. 29 (A.A.) -T.,..Uı gazete· 

ai llortbamptoe kontlutaadakl bir fab-
ribJa. ttaı,a on-. lçia ıouoo ~ 
kundura aipariı edildiğini w ,.ıaa.ta 
yem siJNlritleria JllPllacalmı 1uı,or. 

v._.._.....,._.,,.,. 

Belçikakıraliçesi bir 
otomobil kazasında 

öldü 
(Batı l iDci 6q/Mla) 

a. acıklı..._ .... ma kral 
son derece heyecanlı oldıtğundan, 
kaza hakkında keıin olarak hiç 
liw • ' . ·' -.pq; 1 

Kazanm olduğu yer biç tehli
keli Dlmachiı icin kazanın ıe!MılR 
kesin olarak enlaul-11 deiiftlir. 

Hadise ıaat ona doğru olm•tt 
tur. Otomobili kuJ1,nan lur"'m 
kaadan az önce göle ıiden dar 
dnnemec••n geçmek iıtediii sa -
nılmaktadır. 

Kınl :raraJannm mlestiriJ ..... 
ıi için Lu••1"1'1'e ... ~1J.,.,1i~tür. 

Ka:ııa naaıl oldıı P 
Lusem, 29 (A.A.) - Polisin~· 

ajansına lh1dirdfğine gönr Belçitra lmaJı.. · 
nm otomobili •faca çarparalr ~ dlit
m\l$tür. Kazanın olduğu yerde göl su
yunun derinliği .-. 

Ka:ı:ayı ginn. hi~ kimse yoktur . 

B. lavfıl ce~ liıılluaaealc 
Paris. 29 (A.A.) - B. Lav.fm Jnn. 

lice Astrid'in cenue töreninde hamr bu
lunmak ü2ere Brilbere gideceli kesin 
olıtn1r 81ylenmektedir 

Bir cLılüalılc diüatıWflc 
Laceme. 29 (A.A.) - BeJsilm ma.. 

lmm verebileceti ilk baı.t. gare. Jaıa.. 
Jiçe. otGmobiliıı ........ ~ldan ~
te olduğunu anlamak içia bı1a 

babnak istemlf. lmaJ da bir daldla için 
o tarafa doğra iğilerek bümqtJr. Ba 
bir 6kikalık dikkauidik otomoblliıl 

yoldan çıkmaıına kifi gelmlttir. 

Luceme,, 29 (A.A.) - Belçib. lma
lı. 8eıt-ıetar ebpreei ile mt il.IS .. 
BdbeJe llaıelset etmiftk'. 1tmı111ı · 'ı 
.... 11-~:..tıaw.lıtahrr•hıı •• 

K~nlıı öliiaii 
Brtlbel, 29 (A.A.) - .. ~ ..... 

ı.Jranr a. Van z.n-.1ap11 il• ..... 
-,_ lme1'et etmiltfr. 

Kıralı ... baJisenla ......... 
n-.e ohm treni ._,.1ama1r .._ ... 
bir trea üpm ~ llrilbeNea Ar
lon'a ...._ ,.ıa sı-..-. 

BriibeJ. 29 (AA.) - Kuala w ... 
lisenin llldnl &etirea Um ,... ... 
balı mt l,50 de bmaJa ftl'MMln .... 
tin pfdrcle halk derin ---,. ısı. 
dedir. 

lnwilteredeld -=ı.. 
Lwtra. 29 (AA.) - ....... A8t. 

rid'ln ölüm laaberi ........ ,. .. 
.tip bCitlln ingilia scvcnJeıWe .... lılr 
llCı Uf8*1mnıttır, 

Yu azat?aimı ıe9.nnek a... tim. 
mimiyle bere• fshoa9da lıahm...., 
ta elan Hollanda kınJiçes1. lmallçe A. 
trltl'ln .mır ~tfaden ..,. -.. 
kederJerlnl ~-

BiRLEŞiK DEVIEl'LEB'DEr 

A......u..ı. WW..ıte ...... ......... 
Vafiagtcıa. 29 (A.A.) - a.._.. 

karp .ıtm laekimlerine da}'8Ml8k ... 
..ı.. &ldJmetiiü ,..ıı eden .._ 

J>fttJ-i w•••M 
ı:alaamlftır. 

INGh.TERE'DEı 

taıafmfH 
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Avrupa kültürü iÇ HABERLER Kaqnağa dön fiş 
Halbuki •• 

Bedri Tahir Şaman'ın "lransız Orgeneral Kazım Urlay 
ispekter oldu 

ve alman,, diye ikiye ayırdığı ve 
başkalarının da daha bir çok ulus 
adları yazarak çok daha lazla par
çalara ayırabilecekleri bir kültür 
yoktur. Meğer ki biitün bu bahis
leri geçen kültürlere kaynak ola
cak ayrı ayrı medeniyetler mev -
cud ola .• 

Jandarma Genel Komutanı Or- , 
general Kazım Orlay'm ordu is· 
pekterliğine atandığına dair Sü 
Bakanlığı tezkeresi lç Bakanlığa 
gelmiş ve orgenerala bildirilmiş
tir. 

Göynük ormanlan 
34 saattenberi 

yam yor! 
Bolu, 29 (A.A.) - Göynük il

çesinde 27. 8. 935 de saat 12 de 
batlıyan ve 3 ıaatlik bir alanı yak
hktan sonra bugün saat J 8 de 
Gövnük kasabasına yaklaşan ve 
güller atarak kasabayı tehdit ve 
halkı koTkutan yangın rüzgarm 
yolunu deği,tirmftsi ve kasaba ve 
köy halkının candan çalışma!ari -
ile ka .. banın bım1'men cen ıhuna 
~eçmİf ve kasahl\clan uzakla~mış 
ııe de orman ic\nde ve dokuz ki 
lometre l'llanındl'l vantrın •Md~tle 
ilerlemektedir. Y anP.'ln 34 11u\ttir 
devam etmektedir. Gövnilk ilçe • 
havı ya"crın verine ~etis"'ia or 
man '"ii"en~;, ...,navini ile birUk
t-. tınntliinnf! t-dh1r1P.ri al""'kta -
dır Yanam.,, hu 'fec.- ıöwıdüriile
Cf"fi un"1d l'ld1t"'•\ctedir. 

Sistemli bir g ;ruş, Avrupa vt 
avrupalılar için an .. ak bır tek m~ 
deniyet ve bir tek kültür kabul e
der. Çünkü Roma'nın batışından, 
modern Britanya dünya impara • 
torluğunun kuruluşuna kadar, Av· 
rupanın tuttuğu positil bilgiler, 
teknik ilerlemeler ve lilozolik va· 
tı§lar yolu, bir tanedir. 

Bunu ister medeniyet ve kül • 
tür diye kendi içinden ikiye böle
rek makine ve tekniği bir tarafa 
ve bütün fikir ve ar dünyasınr öte. 
ki tarala ayıralım ister medeniyet 
ve ldütar sö.zlerinden birini geli§i 
lfÜal seçerek bir tek tarihiğ badi· 
se olarak ele alalım, gerçek olan, 
bir tek Avrupa medeniyetinin 
mevcud olduğudur. 

Şu var ki, bu medeniyete ayrı 
ayrı uluslar hem ayrı ayrı ta
rihlerde hem de ayrı şart· 
lara uyarak katılmışlardır. Bu me. 
deniyet dünyasının içinde bu.gün 
Türkiyeyi de buluyoruz. Fakat 
bu katılma, Almanya yahut Ma · 
caristanınkine göre şüphe yok ki 
çok daha geç olmuş ve büsbütün 
başka şartlar içinde yapılmıştır. 

Bunun gibi, lransız ve alman 
lcültürleri derken, anlaşılması 
ve anlatılması gerekli olan nok. 
ta, bu kültilrlerin ikisinin de ay· 
nı kaynaktan hız aldıklarıdır. 
Kaynak seçmekte arbitrer ol· 
mağa izin vardır. Kimi "rö
nesans,, der, kimi "kapitalizm,. 
der, kimi "Romanın batışı,, der. 
Fakat bundan ayrılındı ve "Ren 
hvgası,, , yahut "Cermenlik • h· 
tinlilı lıavguı,". yahut ''pıotes • 
tanlık - katolilıllk kavgası"" diye 
ııydarma mihverler seçilerek Av
rupa kültilrünün aydınlatılması 
bu mihver/erin etrafında çevrilir· 
s~, o zaman adama, hiç olmazsa 
.. Anglo • salcsonlat,, ile "sıavlar,, 
sorarlar: "Ya bizi ya biaim payı· 
mız yok mu.? Biz şimdi lra.nsıs 
kOltürilnün ma yolcsa alman kül
türiinlin mil etkisi altında kalıyo -
nız?,, 

DiJşilnmet: ki, yeryiJzilnde ca -
vı.lısı ve çirıiisine kadar her çeşit 
iıısan var. Ortada da, A vrupatla 
kaynağını bulmıq bir medeniyet 
var ti, isti 'ıa/,.lerini yaparak de • 
vam edecektir. ÇünkiJ evrensel bir 
medeniyettir. Nasıl olar da bıınıın 
monopolunu sadece almaa ve han
aız zekAlarına havale ederiz? Brı 
iki ulusun fikir verimliliklerini 
kaplıyan devr11, Avrupa medeni • 
yetini geriye ve ileriye doğru sı
IJlr/ıyacak olan büyiJk tarih dev
resinin içinde bir /asıl bile değil • 
dlr. 

Fakat şunu da söyliyelim ki, 
bunu Şaman'ın da ileri sürdüğB 
yoktur. Yalnız Saar işini lransız • 
alman kültlJ.r boğuıması bakımın· 
dan aydınlatmak anusu, Jcendisi
ne bazı sözler söyletmi§tir k.i, 
( meula, İngiliz ldJ/tiriJ diye al • 
man ve lransız kil/türlerinin yanı 
başlarrnda yer alacak bir kültliriJn 
•»evcud olmadığını söylemesi gi • 
bi) bu sözlerin kapısı bu dediği -
rniz iddialara açılır. 

B. M. Necdet Deniz 
Geçenlerde Karadeniz iskel~

lerinde bir inceleme gezisine çı
kan İstanbul deniz tecim direktö
rü B. Müfit Necdet Deniz, Bakan. 
lık tarafından Ankaraya çağınl
mıştı. Karadeni.zde gördüklerini 
buradaki ilgili orunlara bildiren 
direktör, direktifler almıştır. Bu 
akşam İstanbula dönecektir. 

İç Bakanlığı türe danış
manı İstanbula gitti 
İç bakanlığı türe danışmam B. 

Ekrem, Bakanın çağmsı üzerine 
dünkü trenle İstanbula gitmiştir. 

Rekor yapacak bir romen 
w 

uçagı 

Adana, 29 (A.A.) - Dün sa 
bııh İstanbuldan kalkan dokuz si
linıiirli ve tt!k kanatlı Graiaı mar. 
kah ve Kapiten Popisteamn güde
minde bir romen uçağı saat 13.20 
de şehrimiz uçak alama iner'!k 
betl.lin almış ve saat 14.30 da Filis· 
tine doğru uçmuştur. Uçak yann 
saat 7-8 de şehrimizden geçerek 
İstar~bul yolu ile Romanyaya dö· 
necektir. Bl4 uçuştan hedef bir re. 
ko~ tıınacıdır. 

1 Sağlık direktörleri 
arasında değişiklik 

Balıkesir sağlık ve sosyal yas. 
dım direktörü B. Yunus Nadi 
Marcfine; Gaziantep direktörü B. 
Faik Balıkesire; Bakırköy bükü· 
met dokotru B. Nafiz Gaziantep 
direktörlüğüne atanmışlardır. 

Bir sağışman işten 
çıkarıldı 

Konya sulama idaresi Ayniyat 
sağışmanı B. Halil bakanlık tara
fından ödevinden çıkanlmıştır. 

Arsıulusal seyrisefer 
işaretleri 

Uluslar sosyetesi taşıt ve tran
ıit komisyonuna bağlı "yollarda 
seyir ve sefer ıürel komitesi,, nin 
hazırladığı bir proje bazı sorulaf'
la birlikte Dış Bakanlık yoluyla 
B•ymdırhk Bakanlığına ve ora· 
dan da İç Bakanlığa gelmiştir. 
Şehirler içinde seyir ve sefer hak
kındaki işaretleri gösteren bu pro
je incelendikten sonra komiteye 
ce-vabı yazılacaktır. 

Ankara otobüsleri 
Uray sağışman yardımcısı B. 

Cemil Sovyet Rusya'dan gelecek 
otobilSlerin vapurdan çıkanlması 
ve Ankaraya gönderilmesi işlerin
de çalışmak üzere İstanbula gön· 
derilmisti. B. Cemil öteygün seh.. 
rimize dönmüştür. Bu defa Rua· 
yadan 21 otobüs, benzin taşımak 
için 4 tanklı kamyon. 4 kamyonet 
ve 13 sandık otobüs gereçi gelmiş
tir. 

Biz de blliriz ki, alman/ara ya
hut fransızlara kalırsa, kültürü 
onlardan birisi getirmiştir. V !1 
A ~rupanın herhangi bir kahve leli- inamın pek kalmamıştır. iyice bir 
fesinde bir aydın ele geçirsek propaganda bakanlığının teşkilat 
\'e sorsak iki lriiltirden birine doğ- şemasına göz atmak, kiJitür ala • 
ru yattığını göriirü%. FaJcat bu, nının ne kadar geniılemiş olduğu.. 
lıiç bir §ey ifade etmn. Çünkü nıı anlamağa yeter. Böyle olunca, 
Herdev. Lessing rahlesinden ön- nspoliten bir şarkıyı yahut Grig"in 
ce, Almanyanın kendisi, Gogol buzlu lskandinavya'dan aşağılara 
Puşkin - Dostoynski'den önce de saldığı ses çağlayanını yahut 1. 
Rusyamn kendisi şiddetli olarak S.'in tanınmış elebaşılarından 
yabancı killtif'hnden meded um J Lau~ence'in kaleme altlılı yüksele 
makta idi. fleferde yazıları lie yapıyorus! 

Soata .ilfftar'iin o dar •lamınıt Burlii.n BELGE 

Mudurnu ilçesinin Sepetçiler 
kiyü çevresinde sekiz ıaattir or 
man ,...maktadır. 200 İtçİ gön . 
derilmittir .. 

Pamuklamnız iyi 
satılıyor 

Adana, 29 (A.A.) - Havalar 
son günlerde sıcak gitmeye baş
ladı. Poyraz esmediği için pamuk 
ve kozaıar t.ruz geç açmaktadır. 
Mısır pamuğu toplaması ve fabri· 
katarda çekilmesi hararetle yürü· 
yor. Satışlar iyidir. Mısır pamuk.. 
lannuzuı kilosu dün 43 ve 43.75 
kuruş arasındadır. Bugday 3--17, 
3-25 kuruştan satılmıştır. 

Ankara 
Avcılar .. bayramı 
Aiıkararrwnn ett .ad knlUble

rinden biri olan Ankara Avcılar 
kulübü ile Ankara Gücü avcılar 
kolu bu yıl avcılar bayramım be . 
raberce kutlulayacaklardır. Her 
yıl av gününün açılmasına araç 
olan bu bayram bu yıl neşe ve se
vinçle beklenmektedir. Bayram 
ı eylW pazar günü kutlanacaktır. 

A.nkaranııı iki yüz elli avcısı • 
m bir araya topbyacak olan bay • 
ram yeri bu yıl Kayaşta seçilmiş 
tir. 

Şebrimizin ileri gelenleri de 
çağınh bulunduğu avcılar bayra
nunm tören programmı yazıyo . 
ruz: 

ı - Bayrama gidilmek için top-
lantı yui Ankara Avcdar kulü 
bihlar 

2 - Toplantı saat 1 dedir. 
g - Tam sekize on beş daki

ka ıcala kulilpten avcı nizamında 
haıeket edilerek Atatürk heykeli. 
nin önüne gelinecek ve burada 
Ankara: Gücü avcılar kolu ile bir 
leş~Jerek tam sa~t .~ de heykele 
biri Avcılar Kutubu ve di·~eri de 
Ankara Gticü avcılar kolu tarafm
dan iki çelenk konulacaktır. 

4 - iter iki kulüb birer bayrak 
veriştikten sonra 3 defa (yaşa) ve 
3 1efa da (rastgele) diye bağın 
l&i'ak ve duzgün bir alayla dura 
ğD ;ıdıle. ektır. 

a; - Haı~ket saatı bayraklarla 
&aslenecek olan 8,46 trenidir. 

6 _ Kayaştaki tören saat 13 
dedir. Dileyen bu zamana kadar 
avlanacaklar ve saat 12 30 da tö
ren yerinde bulunacaklardır. 

7 - Kayaştan dönüş saat ve 
aracı 18,5 trenidir. 

g - Avcılar Cebecı durağında 
inecekler ve Hamamönü ve Sa • 
manpuan ve Avcılar kulübü ö • 
nünden geçerek Atatürk heykeli~ 
nin önüne gelece~er ve 3 defa 
(yaşa) diye bağmldı)ttan sonra el 
sıkısarak ayrılacaklardır. 

Bayramın sevincini beraberce 
tatmak için avcılarımız kendi ku· 
1ilblerillin koruyucu üveler1ni de 

cafinm"'""" '" 

Tamn Bakanımızla 
beraber gidecekler 

Ege bölgesi Tanm İspekteri 
B. Nadir Bakanlığın çağmsı üze.. 
rine. dün .. şehrimize gelmiştir. B. 
Nadır, Yuksek Tanın Enstitüsü 
Ekonomi şefi B. Şevket Raşit ile 
birlikte Tanm Bakanımızın dün 
haber verdiğimiz doğu illerindeki 
gezisine katılacaklardır. 

M . ~ilimiz g__ibı edebıyatımız 
. ıçın de, bugun, tek }rükselış 
ım~anın~n kendimizi buluşta ol . 
~~guna ''!ananlardanım. Bunun 
ıçın de bır çare vardır: Kaynaga 
dönmek. 

Kaynağa dönmek üzere gozJe. ... 
rimizi geriye çevirdiğimiz zaman 
karşımz.ea iki yol çıkar: Enderun 
sanatı, halk sanatı. 

Biri bizi aslı bizden o ryın. 
kopya ve yapmacık bir gecmı e 
götürür. Aramızda nicelerrmizin 

İstanbul urayının parası bedellerini kaybederek bu yoıa 
düşmelerine kurban gittiklerini v6 

kuvvetli istidadlarım da berabN 
sürüyüp gö-türdüklerini gördük; 
oraya asla dönmiyeceğiz. 

İstanbul urayınm gümrük res
minden yüzde 1 O hissesi olup uray 
bankasında bulunan paranın 30 
bin lirası dün İç Bakanlığmca ls
tanbula gönderilmiştir. 

İstanbul İlbay 
yardımcılığı 

İstanbul ilbay yardımcılığına 
t~ bakanlığı mahalli id:ıretet' di
,·eJ..rtörlUğü rardmtcısı 11. Hiida~ 
nin atanması için hazırlanan k'l. 
rıa name Cumur Başkanlı~ •na su
nulmuştur. 

Üç ilin büdcesi 
Urfa, Çorum, Bolu illeri özel 

yönetgeler büdceleri onaylanmış 
ve İç bakanlığı tarafından yerle-
rine gönderilmiştir. 

Isparta hattı ilerliyor 
İsparta, 29 (A.A.) - Atyon -

Antalya hattmm şube kolu olan 
İsparta.Bözönü demiryolunun ya
pı işi günden güne ilerlemektediı. 
Gerek İsparta ve gerekse Bözö
nündeki durak binalan yapılannın 
bttirilmesine çahşılmaktadır. Baı 
kısım hattın 29 birinci teşrinde ta· 
mamlanacağı ve cumuriyet bayra
!Dmda büyük törenle açılacağı ve 
ışfemeye bqlıyacağı umulmakta 
dır. Uray tarafmdan yeni satm a
~ -nan sahada durak caddesi açd· 
•n.ş ve düzeltilmesi işine başlan· 
msştır. 

Bir işçide kalp para 
bulwıdu 

. ~dana~ 29 (A.A.) - Dün şeb. 
nmız .fabnkalarmdan birınde çalı· 
şan hır yurttaşta bir kalp lira bu
lunmuş, bu gümüş liranın nereden 
~e ne suretle bu yurttaşa yeçtiği 
mcelenıneyc başlanmıştır. 

Beş kişiyi ısıran kurt 
Adana, 29 (A.A.) - Bundan 

hır ay kadar önce Rrzinde beCJ ki· 
s 'li ve elli -sığm bir kurt ısrrmış
tır. Hayvanlardan 27 sinin öldilğü 
iuyulunca beş kişi hemen teduri 
allına alınmıştır. 

ltk planörumuz 
Türk ışçilerinin yaptığı ilk 

plinör Kayseri'cien şehrimize ge. 
tirilmiştir. Aynca Türkkuşu için 
Sovyet Rusyadan ısmarlanan pla 
nörler ve paraşlitler de gelmiştir. 

Ege1ilerin eğlencesi 
9 eylül İzmir kurttıluşunu kut

lamak için şehrimizdeki izmirli 
gençler tarafından 8 eylülde Bo. 
monti bira parkında eğlenti yap· 
maya karar vermiş ve hazırlıklara 
şimdiden başlanuşlardır. Yapıla· 
cak bu müsamere Ekonomi Baka 
nımız B. Celil Bayarm koruması 
altında olacaktır. Çağınlar hal
ka parasız verilecek ve aynca mü. 
samerede, şehrimizde 29 birinci 
teşrinde çıkarmağa karar verdik· 
1t-ri "Ege bütünü,, dergisi hakkın
da .Pa konuşmalar yapılacaktır. 
Müsamerede İzmirin türklü zey· 
bek oyuntan oynanacak, şarkrlaı 
!'5vlenecek ve dans edilecektir. P.u 
iş için Cankava kulübU örıayak ol· 
..,,,,~tur 

Bizi benliğimize. ulusumuzun 
r~huna kavu~turacak ana yol ha -
kıkatte tektır. Aydınlığa açılmış 
gözlerin bu hususta yanılma~rna 
imkan var mıdır? 

Edebiyatta nasıl teknik bütün 
medeni dinya için tek ve birgey
se, ruh ve gök de, öylece, her u -
lus için özel ve ayrıdır. Kendi u
lusunun ruhuna erişememiş olan 
edebiyatlar, elleriyle boşlukları 
yoklıyarak ilediyen körlere ben • 
zerler. gözleri, ancak kendi içleri
ne çevrildiği gün hayata açıla -
caktır. 

Beni bu konu O.zerindeki dl -
şilneelerimi yeniden tazeleımğe 
ve bıı satırları yazmaya sevkede11 
sebeb, Varlık'ın 52 inci sayısı• -
daki iki şiirdir: Biri A.hmed Kııt
si'nin, öteki Cahid Sttit'nın. 

Ahmed Kutsi, lıiç §Üpbaiz, 
halk edebiyatımızı en iyi bilen ve 
bu sahada en fazla uğraşmış olan 
genç şairimizdir. Onun, a.ncM 
dostlarına dağıtmak malcsa4iyle 
bastırdığı için layık olduğu luNlaı 
dikkati çekmemiş olan "şiirler 
kitabı, t• YuniJs Emre'denbeJ 
kutsal bir emanet gibi elden ele ak
tarılacak günlerimize kadar gelea 
ulusal duyıqun modern teknilı po.
tasıfttl• ttritilmeslntlea me,,.._ 
9ıkmıı yeni tlJri ede6iyatııaa ea 
güzel örnelderinden binlir. Varlıi'· 
ın son sayısındaki "Uyu Emlae,. 
başlığını tafıyan şiiriyse, hiç flpı. 
he ve tereddüde imkan bıralcmı • 
J1acak kadar Hol mikdarda halk 
şiirinin cenk ve çeşnisini taşıyor. 
Uyan Eminem. uyan. ~m aesiD 

Bu beı kelime bizi, yaşadıfı • 
mız alemden ayırar11.k, bir ..... 
parçası gibi yurd bardağının içia
de eritmeye yetiyor. 

Cahid Slt/Unm fimdiye b4aı 
yazdığı (iulerin en peli olu 
"Ölüm,, de ise, 'Ulrlar aprak, Y• 
rıüs Emre'nin derin iç ilemlfli IHı
luyotıu. 
Nt vefasız geçmişten hayır var; 
Ne gelecekler imdada koşar, 
Çoktmdır tekneyj aldı sular; 
Çoktandır ümitlef sende ölUm. 

Ulusal şiir adına yaptılclan 
hamleyle "Ayıe, Fatma edebiya. 
tından bıktık!,, tarzında şikayet • 
leri Ügtlerine çekmiş olanların su· 
çu halk edebiyatını, ruhunu ltavr• 
maksızın, sadece talclid etmiı ol· 
mal arıydı. 

~ukardalci mısralarda pastili 
değıl, hattl. tesiri bile aramak lley 
hudedir .. Onan için söderiml tek. 
zib maksadiyle Yıma~Bn divanı
nı karıştırmaya bliqmayrma. 
Burada ancak bir anlayış ve baz -
mediş mevzuubabs olabilir. 
Aslına ne gün dönecek bu ten? 
-Taş, toprak, çiçek. su veva maden 
Ruha ebediyeti vadeden. 
Efsanevi yalan nerde ölüm? 

işte, batı taklidinden büsbü 
tü?_.uzaklaşmış, yüzde yüz tück ·ve 
orıJlnal mısralar. Şiirde, her ~ev • 
den önce önemli olan sey edadrr. 
ve yukardaki lcrt~da hİ"- taril Pdil 
mesi imkansız olan kendi edsmı 
zr buluyor ve hir vab~YJcı ~ s k-:tr 
şıs ntla olmak hissin• riuyw '} .1a. 

Derginin aynı sayrsındaki Ka
racaoğlan/ın beş siirintle de daha 
tekniksiz, daha ilkel. fakat bu av 
nı pütüısliz tiJrlr P.d1tsını 8 , ı 
setle tatmıyor muyuz! 



iFA ~ 

ve Jandarma ter 
listeler 

Dünkü sayımızda ordu terli 
li t · in bir kısmını nqretmiştik. 
Bugun bu listenin bir parçasını 
daha koyuyoruz: 

Pi)utle ıeğnumlihıcn yii.::.bu~ılığa 

Recep Bilecik, Necati İstanbul, Cev
det vı raş, t. Hakkı Yozgat, Mustafa 
Bolu. İbrahim Selanik, Ö. Lütfi Ayaş. 
M. Suphi Üskiıdar, Halil Urfa Etem 
Uluborlu, M. Muhterem Afyon, Os
man S lanık, M. Necatı İstanbul, Hayri 
Dıyar k r, Mustafa Balıkesir, Ali Di
yarıbekir R c.ep Glirün, Nurettin Sü-
1 ym ·y Celal Bursa, Adnan .Pa -
şabah l mail Çar amba, Namık İs-
1anbul Mı hıttin Kasımpaşa, Saim Er
znım, Arif Çanakkale, Sadullah Ma
nastır, Salahattin İstanbul, Basri Üs
küdar H. Nazima Kıbrıs, Muhittin 
Serez, Hilmi Unkapanı, Atıf İstanbul 
Vasıf İstanbul, Hakkı Manisa, Rasim 
Mardin Kemal Erzrum, Nuri Keşan, 
A. Hikmet Manastır, Tevfik İstanbul, 
Ali Erzincan, A. Rıza Akş.ehir, İhsan 
Eyüp, Cevdet İstanbul, Muammer Ma
nastır, Hulusi Bozöyük, Besim İstan
bul, Muhsin Çırpa, Zeki İstanbul, 
Tevfik Djı;ıarıbekir, M .Kazım Erz.in
can, Ferit Çatalca, Kiizrm Fatih, Cev
det Van, Faık Çanakkale, Sabri Sıvas, 
Mebruk Trablus, F. Kemal Kadıköy, 

Hüsrev Edirne, M. Nihat Manıo:a, A .. 
Şadi Gümulcüne, Talib Çankın, H .. 
Zekai 0.kiıdar, Kemal Kilidülbahir, H. 

Hüsnu Bilecik, Mehmed Niğde, Talat 
Ortaköy, Neşet Edirne, Sadrk Elbestan, 
Ali İstanbul, Necati Manastır, Gaf
fur De:breibala, Niyazi Tikveş. Sami 
Malatya, Nasuhi Kırklareli, Cemal 

İzmir 

J•i;ym/e wıteğnıenliğiııtlen 
teğmenliğe 

1. Hakkı Dobrica, Halil Fatih, 1h
ean Malatya, Refik Nisantaş, 'M. E
min Musu1, Niyazi İstanbul, Rasim İs
tanbul, Ş. Dursun Burdur, M. Ma -
ter İstanbul, Faik İstanbul, Raik 
Erzurum, M. Nuri 1stanbul, Suad İs -
tanbulC. İsmet Erzrunı. Mümtaz İs
tanbul, S. Sabri Sıvas, Sadettin Bursa, 
Faruk İstanbul, Yaşar İstanbul, M. 
Heper İstanbul, Saim Erzincan, LUtf\ 
İstanbul, Mll'htar İstanbul, Tevfik İs
tanbul, C. Ye'1icioğlu Edirne, Nadir 
Manisa, Necati İstanbul, Celalettin 
İstanbul, Suphi İstanbul, M. Şevki 

Elaziz, Fatin Edirne, Rahmi İstanbul, 

Ferit İstanbul, 1. Zihni İstanbul, CcıaJ 
Haçin, Azmi Urfa. Lemi İstanbul 

Niı:amettin İzmir, A. Neşet Bursa, Ke
mal İstanbul, Eşref Kastamonu, Kemal 
Erzurum, ~yfi Edime, E. Sabri To
kad, Ekrem İstanbul, Saim İstanbul, 

Lütfullah İstanbul, Hilmi İstanbul, Lilt
fi Ereğli, O&man Erzurum, Nasır İs

tanbul, Hayrettin İstanbul, Ali Sinop, 
M. Naim Elaziz, Set.Yfettin İstıınbul, Be
kir Adana, Muhlis İstanbul, Rü~tü 

Dursa, Bahattin İstanbul, Mustafa Bur
sa, Abdurrahman Harput. H. Hilmi Te-

kirdag, 1. Hakkı İstanbul, İhsan İlgar 

İstanbul, Hasan Erzincan, Kemal Üskü
dar Fuad Bandırma, Sedad Trabzon, 
Enver İstanbul, M. Hakkı İstanbul, 

Mustafa İstanbul, Şahap İstanbul, Tev
fj,Jıı: lstanbul, Cemal BurEa, Fehmi Ki-

lis, Hayrettin İstanbul, E. Şaban ls 
tanbul, Kemal Erzincan, M. Rıdvan Kü

tahya, Ziya Gür İstanbul, Muharrem 

Erzincan Saim İstanbul, Saffet Trab
ton, 1. Eşref Kon}"· Nazmi İstanbul, 
Vahdettin İstanbul, Vehbi Erzurum, 
Nail Orhangaıi, Sabri İstanbul. Zeki 
Kütahya, M. Zeki İstanbul, Nadir ts

tanbul, A. Cevdet İstanbul, Celal Bay
burt, Burhan İstanbul, Bahaettin Erzu
rum, M. Lütfi Kayseri, A. Şükrü Sıvas. 
Nurettin Erzincan, Mehmet Erciş, Ni
yazi İzmir, HUseyin Revan, Necib İs
tanbul, l. Hakkı Bolu, H. Yekta İstanbul 
M. J,iıtfi Kastamonu, Mehmet Denizli. 
Lütfi Bayburt. Özdenıir Kars, Mitat 
J:idrne, Yusuf Erzurum, Nurettin Ko
caeli, O. Nuri İstanbul, M. Faul Er

sincan. Zakir Erzurwn, izi Alp Men
tqıe, A. Nihat İstanbul, Rüstem Erzu• 

:rıım, Ziyaettin Bursa, Tal~t htanbul, 
.M itat D } rbekir, Fanık İstanbul, l)a

l•·•' tt fstanbuJ. s ıami lı.-tanbul, Ali 

İstanbul, İbrahim Ankara, M. Zeki İs· 
tanbul, M. Kemal İsparta, H. Munür İs
tanbul, Selami İstanbul, Naci İstanbul, 
Fahri Konya, Burhan İstanbul, Lütfi 
İstanbul, H. Cahit İstanbul, Bedrettin 
Maraş, Adnan İstanbul, Mahmut Erzu
nım, Selami Çorlu, Arif İstanbul, Na
ci İstanbul. 

Sıivari binbaşıllktan yarbaylığa: 

Abdu1halim Kemah. 

Suvarı yı.izbaşılıktıın binba~ıhga: İs
mail BC>Sna. 

Süvari teğmc.nlikten yüzbaşılığa: 
Salahattin Oskildar, Mecit İstanbul, 

Halit İstanbul. Mustafa İ-stanbul. Ba
ha ttin Manastır, Hamdi Edirne. 

Süvari asteğmen! ikten tegmı::nhğe: 
M. Emin İstanbul, Muzaffer İstan

bul, Sırrı İstanbul, M. Cemalettin Urfa, 
Hidayet Bolu, H. Sedad İstanbul, Ni
met İstanbul, A. Zeki İstanbul, M. E
min İstanbul, 

Topçu binbaşılıktan yarhaylıga: 
M. Ali thkiıp. Nazmi Bozcaada, 

Mahmud Kilis, Haydar Burs •.. 

Mühendis suba) A. topçu binbasıhk

tan yarbaylıga: 
H. Ekrem Hayri 1stanıbul. 

J'opçu yii::.bo~ıl.ıktmı binlm.~ılığa 

Ali İstanbul, Kamil Sincer, İstan· 
bul, Emin Trabzon, A. Faik Trabzon, 
Hakkı İstanhul, Osman Beşiktas Bur
hanettin Fatih, t. Hakkı Trabzon, Eş
ref Bandırma, Musa Salim Erzurwn, 
Suphi Şam. N. Erkal İstanbul, Hikmet 
Eyyüp, Ziıya Harput, N. YıldızgUr Hay

dar, Hay~ttin İstanbul H. İbrahim Er
zincan. Hayri Oral, TaJat Prepol, M. 
İzzet Konya. M. Atıf Bayazıt. 

Mühcndia subay topçu yuzba ılıktan 

binbaşılığa: 

Ahmed Salih Konya. 

Top1,;·u teğmenliktı•n yüzbw:ılığa 

Muhtar lstanlıul Rüştü İstanbul, Na
zif Kasunpaşa, Raif Denizli, Sami Be
ken Beşiktaş, C-emil Proşova, M. Şevket 
Erzurum. İsmail Hakkı Lüleburgaz, 
Ahmed Hilmi İstanbul, Haıyrettin Ha
ma, Kemal Ortakoy, Sedad Demirtaş 
Gümülcüne. Lütfi Edirne, Tahir İstan
bul, Yekta Erzurum. A. Hamdi Prezin 
Abdullah Çarşamba, Saip Trablus. Hay
rettin Selanik. H. Sabri Manastır. 

1'op('ll usıeğmenlil-·ten 

teiZme11liğc 

Fuad Diyarbekir, H. R~ad Ankara, A-
li İstanıbul, A.Necati İzmir, Abdurrahman 
Maraş, Fazıl İstanbul, Naim İstanbul. 
Salahattin İstanbul, A. Rıza İstanbul, 
Bahattin Erzurum, M. Zeki Erzincan, 

Necati İstanbul, Adil İstanbul, Cevad 
Kütahya. Hüseyin Cahit Mersin, Meh· 
met Ratip Kilis, Nazmi İstanbul, Ka· 
mil İstanbul, Alaettin E1aziz, Kerim 
Selanik, M. Erkan Sinop, H. Ömer Sa
id İstanbul, AHiettin Kelkip, Hakkı To
kat, Kasım Karaköse. M. Sadık Mardin, 
Burhan İstanbul, Cevdet Saran Edir

ne, A. Mokin İstanbul, Muzafü.r İzmir. 
Salih Fuad Amasya. Saffet İstanbul, 
Sami Ergenekon Ankara, Şadan İstan.. 
bul, Kemal Erzurum, Alaaddin İstan 
bul, Refik Elfıziz, Suavi Tucer İstanbul, 
A. Cemal İstanbul, Tahsin İstanbul, Ah
med Erzincan, Cezmi stanlıul, Burhan 

İstanbul, M. Reşad Edirne, Şaban Te
kirdağ, Ziya İstanbul, Gani Hasankale, 
Şemsettin İstanbul, İsmail İstanbul, Ce
malettin Tokat, Bekir Sıtkı Erzurum, 
Edip Erzincan Hüseyin Elbesan, Fah
rettin Ahlat, Salfilıatt in Erzincan, Na
im Erzurum, Zakiı Erzurum Seyfettin 
Erzjncan, H. Cahit Karacaahat, Muhtar 

İstanbul. 

Hava yüzbaşılıktan binbaşılığa: 
H. Hulki Girit, İbrahim İzmit, A. 

Esad İstanbul. 

Hava teı,rmcnlıkten yüzbaşılığa: 

H. Basri Edirne, Abdullah Fevzi 
F.".·ıurum. A ım SeJanik. Jl. Lütfi tuan-

ULUS 30 AGUSTOS l S35 CUM.\ 

gaz e okudukları 
ingi iz k.aıhinesini:n top aııt.ıs ndaıı sonra 

Orta A vrupadan gelen gazeteler. 
Habeşistan - İtalya anlaşmazlığının 
gorüşınelerle duzelt ılel'oilecegindcn ar. 

tık umudun kesildiğini gösteriyorlar. 
Harbın önüne, ancak bir harikanın ge
çebileceği kanaatı genelleşti. Şimdi ya
pılmaık istenilen şey, bu harhm biitün 
dünyaya yayılmasına engel olmaıktır. 

* * 
24 agustos 1935 tarihli Noye Fraye 

Prese gazetesi, Britanya kabinesinin 

toplantısından sonra başlığı altında 

yazdığı bir başyazıda dıyor ki: 

Kromvil'in en ileri giden nereye 
gittığini bılmiycndir, diye çok derin 
anlamda bir sözü vardır. Bu soz, asır _ 
lardanberi bir çok kere söylendi: fa -
kat. bu sözün, tehlikeli anlarda daha 
iyi düşünülmesi lazım geliyor. Bu ve
cizede, selamete çıkacak kıyısı olmı . 
yan sergüzeştlere yuvarlanmamak için 
atı)acak olan her adımın iyiden iyiye 
hesab edilmesı lüzumunu şuura hatırla. 
tan bir mana saklıdır. Daha bir kaç 
gtln önce, Makdonald 1914 denberi 
en güç bir durum içinde olduğumuzu 
söyledi. O sıralarda da, insanlığın böy
le bir felaıkete yuvarlanacağını kıimse 

aklına bile getirmemiş oldugu, sonra 
elan her yanda id<lia edildiği halde. 
kendimiz.i dünya harbının ortasında 

bulduk Eger acı dolu görgüler. ölçü
süz zarar ve ziyanlar bir ders vermeğc 
gerçekten yettiyse, bundan yirmi yıl 

bul, Münür Osküp, Refet Basliç 

Havcı asteimerılikterı teğmenliğe 
Ferit İ&tanbul, M. Cemal İstanbul, 

Ragıp İstanbul, M. Tank İstanbul, Nu
ri İstanbul, M. Necdet İstanbul, Bedri 
İstanbtıl, M. Re§ad İstanbul, Remzi Os
küp, M. İrfan İstanbuJ, Hüseyin İstan
bul, Saffet Şam, Asım Konya. A. Nec
mettin Devrek , 

(Sonu yarınki sayımızda) 

Jandarma terfi listesi 
f tırbcıylığu terfi etle11ler 

'748 İnal, 729 Şerafeddin, 3135 M. 
Haydar, 669 Ziya, 2903 H. Hüsnü, 

Birıbaşılığa ıeı'/i eden. yiiz~ılar 
1694 H\ıseyin, 1695 A. Cevdet, 3591 

Cemal, 1994 Selim Sabit, 3012 A. Fethi 
2663 Hasan Fehmi. 2346 İhsan 1552 M. 

F..min. 2117 Aziz, 1688 M. Hamdi, 2111 

Niyazi, 2Ü3 S. Şevket, 2136 M. Emin, 
2166 Ziya, 2189 1. Necati, 2208 Şerafed
din, 2213 1. Hakkı, 2115 Y. Ziya, 2130 

Abdiilvehab, 2138 ö. Nail, 2140 Bedri, 
2162 Abdurrahman 3166 1. Hakkı, 3116 
l. Nail, 2212 Bedii·, 2714 Hulfisi, 2135 
Halil. 2127 Ahmed Rifat, 2154 Fethi 

Y üzbuşılığa terli eden wğm~nler 
3425 A. CemiJ 3440 H. Taha.in, 3214 

H. Rıı.gıb, 3413 Fazıl, 3395 H. Hüsnü, 
3459 H. Arif, 3585 Hasib, 3588 H. Tah
sin, 3586 M. Fahri 3457 M. Hayri, 3580 • 
H. Tahsin 3597 Burhaneddin, 3572 Sü-
leyman, 3503 Salahaddin 3490 Rıza, 

3486 Ha) reddın Haki, 3522 Abbas, 
3524 M. Zeki, 3526 Hüseyjn, 3533 İ. 
Hakk,, 3537 M. Fahri, 3538 Salih, 3539 

Şakir, 3542 M. Tevfik, 3549 Şükrü, 3559 

H. Zühdü. 3593 Sezai, 3546 Haydar, 
3527 Halil, 3589 Halim. 3558 Taceddin 
3396 Hazım 

TPğmenliğf!. terfi t>tlt>n 

1Jsteğmenler 
4129 H. İlhami, 4130 Cemal, 4134 ~· 

Naci, 4131 Muzaffer. 4133 M Nurı, 

4132 A. Hamdi. 
Üçüncü sınıf ,muamck memurluğu

na terfi eden 4. cü sınıf muamele me· 
murları: 2883 1sa; 1099 Y. Ziya, 2047 

Ziya. 
4. cü sınıf hesab mt:murluğuna ter

fi eden: 5. sınıf hesah Me. 1918 H. Hüs
nü. 

5. sınıfa terfi ed~n · G. sımf hesab 
Me. 2384 Abdurrahman 

6. sınıf hetab memurluğuna terfi e
d~n 7. sınıf muamele meınurJarı: 

3568 M. Nurl, 3631 Şükrü, 3629 Anf 
3630 Sabri 3519 M. Bahri, 3561 1. Hak
Jn. 

once işlenmı olan lbu gibi günahların, 
yanlı~ hareketlerin bir daha tekrar e • 

dilmemek üzere sona ermiş oJmasr la • 
zımdır. Fakat buna rağmen, son gün -
]er icinde \"e hele Pariı; toplantısından 
sonra, felaketin yeniden baş göstere -
ceği ve insan görüş ve duygusuna bir 
tesir yapmanın imkanı olmadığı havası 

esmeğe başladı. Ancak, Britanya ka 
binesinfa çarşamba günkü toplantısın -
dan sonra, gerginliğın yeniden hafif • 
lediği sanılmağa başladı. Söze karışan 
nikbinler, İtalya - Habeş anlaşmazh· 

ğmın, kendi çerçeveleri içinde bırakıt
mas.ı umudunun henüz büsbütün silln. 

m"diğini söylüyorlar. 
Viyana gazetesi, Britanya kabinesi-

nin toplantısında neler görüşüldüğü 

hakkında resmiğ bir bildiriğ neşredil 
mcmiş olmakla beraber, diişüncelerinde 

aşırı ve taşkın olmıyanların, dünyanın 
öyle de böyle de çok gergin olan sıya. 

sal durumunu daha çok gerginleştire • 
cek olan bir hareketten çekinilmesi 1a· 

zımgeldiği kanaatmda olduklarını san. 
makta ve Roma ile olan görüşmelerin 
uluslar sosyetesinin 4 eyliil toplantısı· 
na kadar devam edeceğini söylemekte. 
"Baldvin hükümeti, uluslar sosyetesine 

kar~J güttüğü sryasaya, yani uluslar S'>S 

yetesinin temeli olan nizamname hii -
kıimlenne sadık kalacaktır,, demektedir 

*• 
Fraye Prese diyor ki 

ftalya ile Ha.beşistanm silahla kar· 
şılaşrnalarının önüne geçilebilıeceği ina
nı, bugünkü şartlar içinde her gün bıı 
parça daha kaybolmaktadır. İki devle· 
tin kuvvetleri arasında kanlı çarpışma. 
ların önüne artık, ancak bir hariıka ge

çebilir. Bir çok yanlarda, Adua'ya ya· 

pılacak o]an ileri yürüyüşü, italyan)a -
rın, 1890 yılları içinde uğradıkları boz

gunun tamirıine imkan vererek, işlerin 
barış yoluyla düzeltilebilmesi için da

ha iyi şartlar hazrrhyacağr f.ikri ileri 

silrü1mektedir. Bu da gösteriyor ·ki, 
silah patladtktan sonra da, doğu Afri. 
kasındaki harbm önüne bir sed çek • 

mek için yapılmakta olan uğraşmalara, 
art~k hiç bir çare kalmayıncaya kadar 

devam etmek lazımdır. Bundan başka, 
bu harb ateşinin yayılmaması ve bü -
tlin Avrupayı tutuşturmarnası ıçın 
mutlaka tedbir almak gerektir. İşte bu 
meselede arsıulusal diploma.siye, çok 
önemli ve düşUnülemiyecek ölçüde cid
diğ bir ödev düşmektedir. 

Fölkişer Beobahter gazeteısinin Ro-
ma aytarı da bugünlerde ga.zetesine 
yaıdığr bir yazıda diyor ki: 

İtalyanın dış sıyaaa dUşuncclcrine 
istikamet veren fikir, romahların Ak · 
denizdeki eski egemenll.Jderıini yeniden 

kurmaktı. Sezar'ın imparatorluğunu 
yeniden kurmak hu1yaıı ise, faşizm ve 
onun gayelerinin kuvvet kaynağıdır. 

Bu hu1yanın hatırı için hiç bir şeyden 
sakınılmıyor. İşte bu, arkasında büs • 
bütün başka gayeler saklı-duran sebeb~ 
ler dolayısiyle ,habeş anlaşmazlığının 
bambaşka bir manası vardır; hele bu 
işler İngiltere için çok önemi olan bir 
durumdadır. Çünkü İtalyanın Afrika 
üzerinde-kıi her iddiası, araçlı yahut a
raçsız, İngilterenin asığlarına doku · 
nuyor. 

ltalyanları;ı Heıbcşıstanda yapacak . 
!arı ileri hareketin, eylülde başlanma
sı ooklen.ildiğinden, bugüne kadar u -
luslar soı:.yetesi ve Fransanın yardı -

miyle önüne geç.ilmiş olan Roma iJe 

Londranın doğrudan doğruya çatışma
ları da artıık bir gtın meselesidir. Söylen
diğine göre Roma, uluslar sosyetesinin, 
Habeşh.tanın İtalya ordulariyle çiğnen 
mesinden başka vereceği hiç bir kara
ra kulak asmıyacaktu. İtalya bu ileri 
yürüyüşte eline ne geçirirse kendisi -
nin olacaktır. İtalya, yalnız Semit ve 
Hamit'luin italyanları tepeliyerek top

raklarından koğdırldarı Adua bozgun
luğunu tamir etmek istemiyor; o, hal. 
kınm rununda, İtalyanın, uva§çı bir 
ulus olarak ortaya atıJdığı her alanda 
m ttl.ak .. \''..nt'ceeı ŞUunınu yaratmak 

maksadiyle, bu gayelerine d, ha biıyiık 
ölçüde bir gelişim hazırlıyab imek iç n 

kendine başarı verecek bir süe1 dest 
noktasını guven altına almak istiyor. 

24 ağustos tarihli Temps gazetesi de 

ingiliz kabinesinin 22 ağu. tosta yaptıgı 
toplantı haı~kında şunları yazmaktadır: 

... İşleri kötü tarafından düşünme
ğe eğgin olanlar, İngiliz kabinesin n, 

hele yapılması dü::iünülen zc eri 'tedbir · 
]er hak1kmda. bazı kararlar alacağını 

bildırmekten çekinmiyorlardı. Bu tcd. 
birlerin a1ınmasiy1e iş yalnız lngıltee 

ile İtalya arasında kalacak ve f .. ydalı 

konuşma1ar yapmak artık mumkun ola. 
mıyacaktı. Bunun hakkında ılen süriı
len tez de, 1906 andla~masınm çerçeve 
si içinde Pariste yapılan konuşmaların 
sonuç vermeyişinden sonra, dıplomalik 
çalışmalardan bir şey bcklenemiyecegi 
ve aşağı yukarı kesin grülen ihtimal -
lcre karşı açık bir durum almak gerek· 

tiği yolunda idi. Bu ihtimaller de. 
Cenevrede yapı1acak konsey toplantı -
smdaki atışmalar; İtalyanın, uluslar 
sosyetesi adına kendisine yapılacaık o -
lan tavsiyelere saygı göstermeyi red -
detmesi ve birge zecri tedbirJerin he -
men yeritilmcsini gerekleştirecek olan 

bir barba giriş idi. İngiliz -kabinesinin 
toplantısı, bazı kimselerin bekledikle -
rinden büsbütün başka Q:ıir duygu bırak
maktadrr. İngiliz bakan1arı biiyük hir 

itiyat ve itidal göstermişlerdir~ bu da, 

ne istediğini iyice bilen bir hüküme -
tin yumuşadığı anlamına gelmez. Ba • 

kanlar böylelikle ingi1i% kamoyuna ol
duğu kadar arsıuJusal kamoya da, sı • 
yasal durum için ağır olan bir buhran 
karşıs •• 1da muhafazası gereken soğuk 

kanhltğın örneğini göstermişlerdir. 

Kabine toplantısından sonra bildiri. 

len biricik karar, İtalya ve Habeşista

na gönderilecek silahlar üzerine konul-

muş olan ambargonun fi.mdilik devam 

ettirileceği hakkında olamdır. Hadise

ler gerekleştirirse ibtal edilecek olan 

bu tedbir şimdilik idame ettirilmekte -

dir. Bu keyfiyet, kendi silahlarını ya

pacak araçlara malik olan ltalyanrn 

durumunu gilçleştirmiyecektir, fakat 

daha bir barb ilan olunmadan Habeşis· 
tanı, kenaisini bir hücuma karşı mil. 
dafaa edebi1mek için silah tedariki im

kamndan mahrum etmenin munsif bfr 
tedbir olup olmadığı sorulabilir. İngi · 
liz kamoyu böyle bir kanrta karşı öze) 
bir şekilde hislidir. Bununla beraıber, 

İngiltere htlkUmeti yeni bir emre ka • 

dar Habeşistana silah ve cebhane gön
dermek yasağmr devam ctti:mekle akıl 

hca bir harekette bulunmuştur. ÇilnkU 
bu yasağm kaldırılışmr italyanlar dost 

ça olmryan ıbir hareket saymaktan geri 
dunnryacaklardr ve Londra ile Roma 
arasındaki konuşmalar bu yüzden, şim. 

dikinden daha gUç bir duruma girecek
ti. İngiltere, faydalı bir konuşma ihti

malini bozma.ınaık için dün bu kararı 
almıştır. 

... Fakat bundan, lngilterenin pren.. 

sip bakımından aldığı tavrı değiştirdi· 

ği anlamı çıkarılmamabdır. Bunun ter· 

sine olarak her şey, İngilterenin bu 

tavrı kesin olarak muhafazaya karat 

verdiğini ve meselenin bütün görünüş

lerini büyük bir özenlt gözden geçirdi· 

ğin.i, 4 eylülde Cenevrede yapılacak 

toplantı sırasında ve bu toplantıdan 

sonra çrkabilecek bütün hallerde ala • 
cağı tavrı saptadığını göstermektedir. 

İngilterenin aıyasal, barışçıl bir ko -
truma şekline varmak için her şeyi 
yapmak; son dakikaya kadar barb teh
likesinin ortadın kaldınlması gerek 
imiş gibi çalışmak; konuımalarda, İta). 
yanın yayılmaya olan haldkiğ ihtiya • 

cını göz önünde bulundurmak: uluslar 
sosyetesinin haklarlyle otoritesini bal 
ve gelecek için korumak; fakat bu işler

de yalnız Cenevre kurallarıno göre ha
reket ederek, buhran çıkar ... ., ulushr 

derneği paktından doğan yi.ikümkri ı:. !

urlu bir şekilde yC'rine g~tirmektiı. · 
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Büyük bayramımızı 
nası] kut1ayacağız? 

(Ballı 1 inci sayfada) 

ttnden once tümende ve Bakanlr.kta 
•'ıkabul resmi, yapılacaktır. 

Süel lkıtalar ve diğer örgütler 10.30 
da alanda kendilerine ayrılan yıc:rleri 
almış olacaklardır. Tümkomutanı tara
fından kıtalar ve örgüt teftis edildik
ten sonra erkinlik marşı çalınacak en 
genç <Su!Day bir söylev verecektir. Genç 
subaydan sonra hava kurumu adına ve 
tihnkomutan birer söylev verecektir. 

Söylevlerden sonra tören duruşun
daki sıraya göre gecış başlıyacaktır. 

Okul ve sivil örgtitkri muhafız bando
su geçırecektir. 

Geçisten sonra kıtalar şosa gune. 
yindeki duzliıkte yiıniyü koluna gire
cek ve S rı ı lava gidecek· kıtalar ve 
Jand rmaların, siıel fabrikalar - dur k -
ulu <>l e em nlik alanı yolu ile ve duz
J!Ü vüruyü 1 kıslalerına dönecekler. 

dir. 
Resmi bınalar bayraklarla donana-

cak ve gece elektri.kle aydınlatılacaık· 
tır. Akşam 21 atım top atılacaktır. Ge
ce saat 20 de Muhafız alayı ve Sarıkış
Jadan birer fener alayı yapılacaktır. 
Sarıkısladaıki fener alayı tümen bando
su ve buradaki alay da bir taburdan ka
tınç olacaktır. Bu alay halkın da katıl
ması ile Ulusal egemenlik meydanı, Tü
ze sarayı caddesi, Samanpazarı Parti 
~Hava Kurumu binaları önünden kıt
Jaya donecektir. Muhafız alayının fc. 
ner alayı da alay bandosu ve bir taiJUr
dan katınç olacak ve garnizonundan 
Yenışehire hareketle Havud>aşı Gzerin. 
den Yenişehiri dolaşarak garnizona dö

necektir. 
Cumuriyet alanındaki tribünlcı-e nu· 

mara levhaları konulmuştur. 

Hava kurumunun uçak 
haf tası hazırlıklan 

Hava kurumu kutlama programını 

hazırlamıştır. Kıurum 30 ağQStoatan 5 
eylüle kadar olan bir haftayı uçak baf-
1861 olarak saptamıştır. Bu bir hafta i
çinde hava kurumunun bütün şubele
rinde yenael duruma ıöre ef lenceler 
ye müsamereler veril«ektir. Şehrimiz
de süel geçid resmine üç avcı uçağın
dan katınç bir filo da katılacaktır. Ve 
bir uçak bildiriğler atacaktır. Avcı u-
44akları ak5am üzeri akropasi uçuşları 

yapacaktır. Gece Şehir bahçesinde ğ. 

Jenti ve halkevinde temsil verilecektir. 
Yarın da öğleden önce hava kuru

mu emrindeki uçak ile uçUflar ve şehir 
&zerinde paraşüt deneçleri yapılacaktır. 
Yarın da Şehir bahçesinde ve Halke.. 
•inde temsil verilecc!k:tir. 

Pazar günü planörler yedekte çeki
lerek Romark uçuıları yapılacak •e ge
ne bahçede bir eğlenti bazırJanacaktn-. 
Haftanın öteki günlerinde de türlü u
çuş ve eğlenceler yapılacaktır. 

Halkevinin programı 
Bugün ... t 14 de Halmi salonun.. 

.. lıazırlanan Utku Ar Plntilr .ergisi 

törensiz herkese açılacaktır. Bu aergi 
gerek teknik baıkımından ve gıerek An-

karamızda ilk olarak türlü kolletkslyon· 
lardaki tiirlü eserlerin bir araya top-

E 

lanmaaından meydana gelmek lbakunm
dan çok dikkate değer bir yeniliktir. 

Sergide 85 tablo ile 9 parça heykel 
ortaya !konmaktadır. Kamutay, Sil Ba. 
kanlığı, Kültür Bakanlığı, C H.P ve 
Haliı:evi lrotıebiyonlarındaki utku ile 
ilgili bütün tablolar burada toplanmış
tır. Sergide Sami ÇaUı, Namık İsmail, 
Süruri, Hikmet, Halil, Hakkı ve daha 
birçok değerli ressamların \abloladle 
Kenan, Miinür Hayri. Nusrat Hakkının 
heykelleri vardır. 

Bu akşam saat 8 buçuıkta Halkevı
nin önündeki açık sinema alanında ho. 
parlörlerle 30 ağustos için konf~rans
lar verilecek sonra da ordu fiJim mer
kezinin yaptığı utku filmi herkese gös
terilecektir. 

O gece halkevi l'>nunda bir mü-
samere verilece-ktir. Bu miı amercnin 
programı şudur. 

1 - 1 t"klal mar ı, 
2 - Söylev: Ertugnıl Şevket 
3 - Şiir: Münir Miieyyed Bekman' 

4 - Piy no konser Ft nman tara 
fm an 

5 - Mıizik: Mu iki Mua11im mek
tebi tarafından 

6 - Tayyare piyesi: Halkev~ tıyat
ro kolu tarafından 

7 - Sinemada zafer filmi 
Bu program üç gün birbiri ardısıra 

tekrarlanacaktır. 'Bundan sonra halke
vi tiyatrosuna gelmek istiyenler alacak
ları çağırılar üzerine muayyen yerleri
ni gösteren birer gıriş kartı ile içeri 
gfrecekJ.crdir 

Adanada 30 ağustos 
hazırlıkları 

Adana, 29 (A.A.) - 30 agus
tos utku ve uçak bayramı için şeh
rimizde büyük hazırlıklar vardıı. 
Şehrin büyük yapılan şimdiden 
büyük yeşilliklerle süslenmişt·r. 
Bayram günü akşamı Yıldız ve 
Seyhan parklarında uçak ve hava 
tehlikesi üzerinde söylevler veri 
Jecektir. Yapılan toren programı. 
na göre sabahleyin tümen koaı1ı
taııhğmda kutlama ve saat 8.30 da 
kumhık alanında süel gecit yapı· 
lacaktır. 

Portakal ağaçlarındaki 
hastalık 

Adana, 29 (A.A.) - Kozan ve 
çe resinde narenciye agaçlarmda
kı haı;;talıklarla yapılan savaş so 
na t·rmiştir. Bu yıl buralarda 20 hin 
portakal ağacı volk ilacı ile ilaç. 
lanmıştır. 

ULUS 
LE 

30 Ağustıos düşmanın 

,,vatanın harimi ismetin -
de,, boğulduğu gündür. 

(B~ı 1 inci sayfada) 

ordusunun, biricik ve dar bir kurtuluş 

yolu olarak elinde kalmış görünen Kı -
zılta§ deresinden, gece kaçabilmek İçin 
yaptığı büyük ve üsnomal gayretler 
gün batarken artık tamamen erimi§ ve 
her şey olup bitmişti.. Düşman "vata -
nm harimi ismetinde .. boğulmuştu. .. .. " 

30 agustosun arkasından duşmamn 
Dumlupınar gerisinde toplanmış tümen· 
]erine saldınldı, onlar da ötekiler gibi, 
büyük bir enerjiyle harbettiler .. Haksız 
oldukları davada kaybetmeleri mukad • 
derdi . Onlar da yenildiler .. 

9 eylfılde İzmir kurtuldu ve 17 ey 
lfıl ak amı gün battı r zaman, Anada -
Juda tek dü man kıtası kalmamıştı .. 

Bugunkü varı • ımızm temeli olan b ı 

"başkum nd nhk mevdan muharebe -
si. nin vıldonumlı ulusumuza kutlu o -
sun. 

$ kir Huım GÖKMEN 

---·----
Bulgardağı madeni 

bırakığı 
Nigdedekı Bulgardagr simli 

k\lrşun madenini işletmekte olan 
sosyetenin bırakığınm bozulma.:H 
için Bayındırlık bakanlığı ile Fi
nans bakanlığının yaptığı önerge 
Bakanlar kurulunca onavlanmış
tır. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 • Halkevi ba•kanı Ferit Cela
lin söylevi 

19.-.o - Musiki: 

Türk sanatı akşamı 

Ulvi Cemal: Ninni, Emprovizas

yon, zeyb k 

Necdet Remzı : Kem n 

Ulvi cem.1 · Piyano 

20. - 30 ağu tos zafer bayramı saati: 

Şakır Hazım Gökmen tarafınrian 

20.10 • Musik1. 

Necil Kazım. Piyano parçaları 

Ulvi Cemal: piyano parçaları 

Ulvi Çemal: Pıyano 

20.30. Dans musikisi 

20.SO _ Haberler 

Büyük zafer balost 
VE 

Garden parti 
31 ajuat09 cumartesi •kpmı sabaha kadar 

Çankaya Spor kulübü taraf mdan 
OrdueYi bahçeıindt. 

Mükemmel cuband, baaclo mmika, zeybek, aaert, Anadolu 
oywılan, monolojlar, lıııalonla dans, külahlı elana, sepetli dana 
danı müaabakalan, aöriilmemit ejlenceler' sürprizler ... 

Biletler Orduevinde, Y erlimallar pazarında, Meaajeri acen
tesinde bulunmaktadJr. 

Ankara Gücünün 
dokuzuncu yıldö-

•• •• numu 
Ankaranın tanınmış kulüplerinden 

Ankara GUcU 31 ağustos 935 cumartc!'61 
günü dokuzuncu yıldonumünü kutlaya.. 
caktır. Bunun iç.in ·r program huırla
mışlardır. Bu progr ma gore: 350 spor. 
cu saat 15 de jstasyo arkasındaki alan 
dan yola çıkacaklar "sta.syon, sergı evi. 
halkevi yoluyla Samanpazarına gide 
cekler ve adliye sarayı onünden ke~
rek Atatürk heykeline c;elenk koyacak 
!ardır. Burada genel sekreterlerı tarıı 

fmd n bir söylev verilec k ve ıstasyon 
yoluyla alana döniılecektır Al ne! es 
mı g cıd y pıl c k ve guç ba kan k · 
lübun geçen gunl rdek çalı ması ve 
gelecek gunlere ait pro1cl rini .mi ta 
caktır. Bundan başka Kırıkkale gücU il<' 
bir futbol maçı yapıl c ktır GtlçlUlerc 
haşarılar dileriz. 

Ankara gucu başkanlıgınusn · 
31. ags. 935 cumartesi güniı gücllmO 

zun 9 uncu yıldönüm kutlanacak ve bu 
münasebetle K nkkale gücü ile hir ına~ 
yapılacaktır. Gücümüze baglı olarılınhı 
evenlerin g lm !erini dil r ve lanımı 

ın herkes için de serbest olduğun hil 
cHrirız. 

forosspor, bölge 
şampiyonu oldu 

Adana. 29 (A.A.) - Şehrimizde ya· 
pılan bölge futbol birincilik maçları 

bitmiş ve Çukurova şampıyonu Toros· 
spor tarafından kazanılmıştır. Toros-

apor ilk karşılaşmada Diyarbckir tam· 
piyonunu 5-1 yendikten sonra Konya 
pmpiyonunu da 6-2 yenmiştir. 

Türkiye atletizm birinciliklerine gi· 
recek dört atletimiz de İstanbula git
mi tir. 

Gençler birliği yenildi 
Akşehir, 29 (A.A.) - Grup şampi

yonluğu final maçında Eskişehir demir 
spor takımı sıfıra karşı 2 aayı ile Ankara 
gençler birliği takımını yenmiştir. 

Karadeniz grupu maçla

rında Samsun şampiyon 
Trabzon, 29 (A.A.) - Dün grup bi· 

dncilikleri için yapılan maçta S-Un· 

lular Gireaun'u sıfıra kartı altı ile yen 

miftir. Bugiin Samsun. Zonguldak ta -
Jnmlan arasında final maçı yapdacalrtıt. 

.. .. -
Trabzon. 29 (A.A.) - KaraclcAla 

pmpiyonluk final maçı Samsun • Zon
guldak takımlan araamda bu sabah ya -
pıldı. Birinci devre sıfır • sıfır beraber • 

Jikle bitti. 

İkinci devrede Samsun takımı Zon 
guldak takımını üç gol atarak sıfıra kar
sı üc; savı ile yendi. 

SAYIFA 

İç Bakanlıkça işi 
bitirilenler 

31/7/935 den 30 8 35 se k d r 
bakanhkça işi biten m k ı ve } ı n 
aylıkları şunlardır. 

Sarıni nahiyesı mud 
Aslan (tekaut), lç 1 nufı tıbı 

1U Halil (eytam), Soma n fu mcm u 
ölü İsmail Hakkı (cyt m , Bur hu
susi muhasch sıcıl me uru F.kr m 
Dalb y(tekaut), Çorum v i i Arif H -
met (eytam), Taşagıl n hivcsı u hı

rü Z<:ki (tekaiıt). İstanbul b 1 liy i 
merkez tahsil memuru M hmed Adıl 

(tekaiıt), Şarki> nufus m m ru mut • 
kait ölü Mehmed Rasih (t.y• m), B } • 
o~lu Tephirhane tephircı i Mu t a 
(tekaüt), Mardın sanca ·ı mut rı ıfı 

general Azız (eytam), Ank ra hu ı ı 

m ıhas be mufrcdat k~tıbi N mi ( -
n 

E· 

mır c ı ı k n memuru M · ıl 

(tekaut). O k dar ev n r mem ru 
Must fa Lutfı (tek ut}. Ordu vah i 
Nazım Akyur k (tekaiıt), Sarıyer be
dıye şubesi mutemedi Alı (t kaut), Fa· 
tıh dairesi mevki memuru Osman (ey
tam). Kırkagaç nüfus katıbi Tahs n 
( ytam), Ra y kaym kamlıgından mu
ıekaıt Fevzi (eytam), Akt nahıy ı 

müduru Zekı Acar (tekaut), Am 
f'«kı tahrirat kalemi e ki miıme yizi v
vc h Yusuf Cemil (tekaut), Nıksar ka -
nıakamı Serm t Ya ar (tekaut), İzmır 
Muhasebei hususiye birinci sınıf me· 
muru Raif Esirgen (tekaud), Mer
mercık nahiyeaı müdurlilğunden mute
l<aıt olli Mebmed Şükru (eytam), Ba
yuıt belediye tahsil şubesi tahsilda~ı 
Şuayyıp Naci öksüzleri (eytam), Ye
~n vilayeti Redağ kazası tahrirat ki· 
tibi Mehmed Behçet (eytam). Gemerek 
nahiyesi müdüriı Rifat Kaya (Tekaüt), 
Silivri nüfus memuru M. Hayri Kar 
Memiş (eytam), Me4iova kaymakamı 

Meh.med (-eytam), Isparta nüfus müdü

rü Münir (tekaüt), Muş hususi muha· 
acbe müdürü Behçet (telraOt), Eski
şc:hıc daimi encümen başkatibi Emin 
Satur (tekaüt), Gerze kaymakamı Fah
ri Aksoy (tekaüt), Beyur huıud mu
ri Aksoy (tekaüt), Beypazar hususi mu
Lüleburgaz tahrirat katibi Şevket (ey
tam), Mihallıççık kaymakamı Nasib 
(eytam), Payamlı nahiyesı müdiırü 

Tevfik (eytam), Sıvas ceki ilkin me
mur vekili Ahmed (tekaut), Cihanbey· 
1i busuai muhasebe memuru Kimil Ko
lancah (tekaüt), Fatih daireSI aabitai 
belediye memUTU Emin (eytam), Mar
din buıuai idare müdür muavini İsma
il Ufurlu (tekaüt), Ncv~hir busutf 
muhasebe tahmldarı Bekir (tebtlt). 

POLIŞTE: 

Kansını boğmak istedi 
Dün şehrimizin Erzurum ura

mmda oturan İstanbullu Hüseyin 
oğlu Ahmedin geçimsizlik yüzün
den kansı Naciyeyi dövmekle be
raber iple boğmak istediği anlaşd
mış ve yakalanarak tüzeye veril. 
mi.ştir. 

Tefrik1t. · l6 dura dura sararmış bir kitap hali vardı;) 
yüksek işlerde hiç kullanmadığı bir .~erve: 
tin sahibi olduğu, göğsü harptan once~ 
modaya uygun bulunduğu için kızıyor, bır 
mondenlik laboratuvanna benzeyen salo
nuna, onu yükselttiği kadar da al~altan 
snoblığına, bin türlü zaafı gi.zliyen dik du. 
ruşlu başına, ihtiyattan başka bir ş~Y olmı
yan artistik zevkine, kahpelikle~ne, ?na 
karşı yaptığı sevdahlık önürdeşlıklenne, 
hükümderlere gönderdiği telgraflarına, Y~· 
lanlanna, kendisi yokken dük dö Vandorn u 
küçük adiyle çağırmasına, tabiilikten, se
vimlilikten az hissesi olmasına. bütün bu 
yanlış gidişlerine, kıvrılmış saçlarına, kuş. 
tüyü sorguclu tacına, yere g&mül~~~ ban
yosuna, çekingen yapmak ister .. gorunerek 
her yerde hazır bulunmasına, çagll?lm~ış 
olduğu filan eğlencede balunmak myetinde 
olup olmadığı sorulduğu zaman: "arttk da. 
yanamıyor, grev ilin ediyorum,, demesine 
hiddetleniyordu. 

yorganını başına kadar çekti. Beceriksizce, 
fakat iyi niyetle düşündü. İyi yürekli mi, 
Yoksa merhametsiz miydi? 

ayağını basmadı. Harptanberi, bir yanı ala
mnm dört yanında mantar gibi türemit olan 
eski ar ,eski üslOp satıcılarından kaçmağa 
başladı .. 

• 
Levis ve lren 

Yasan : Pol •ORAN 
T#Jrlrçe~ çeviren: Nasuhi BAYDAR 

II 
Madam Manyak bunların en sonuncusu 

değildi. 
Levis onun dört yanını armalı ciltlerle, 

tazılarla çevirmesinden ,artık geçmiş deni
lecek kadar eski şaraplar, pişirile pişirile bir 
ıeyi kalmamış sayılabilecek yemekler ik
l'aDl etmesinden dolayı sızlandı. Görünü
ıün kurbanı olduğu, mahalle düşünceleri 
altında saklı sebeblerle boşanmadan çekin
mesi dolayısiyle ona darıldı. Onun, Komedi 
Pransez salonlarına benzeyen salonundan 
tiksinmeğe başladı. Saflığı ona övdü: Ma
dam Manyak, tam yerinde olarak. kadmla
nn, erkekler kendilerini ne yaparlarsa o ol. 
duldan, cevabını verdi. Leviı, kadınm taoiat 
filozofların dütüncelerini hep tersine an· 
lattığı, yüzündeki çizgilerin daha timdiden 
yorgunluğunu helirttiji .fevet, onda camda 

111 
Lcvla yabwl başına yaşadı. Yemeklerini 

odumda yedi, aaat dokmıda yattı. Ve ken
dini herıeyftıı biWriitün ayvıms olmak kin 

Değiştiğini, bir yıl önce ne idiyse artık 
öyle olmadığını hissetti. İşte böylece, ken
dinden hiç şüphelenmeksizin, her şeyi yap. 
mağa izni olmadığını, her şeyin satın alın
madığını veya ele geçirilmediğini anlar gibi 
oldu. Yer yüzünde ne ise yaramakta oldu
ğu kendi kendinden sordu. Rastladığı ve 
gözlerini kendinden başka tarafa çevirdiği
ni gördüğü her namuslu kadın karşısında 
kalbi açrptı. 

ıv 

Yoksulluktan .zevk aldığı için Levis çok 
para harcamağa başladı. 

Evini, ihtiyaçlarına göre tefri§ etmekten 
vugeçerek bir ideale göre süslemeğe ko. 
ynldu. lnsiyakm ardma düşüp merhaleleri 
çabucak qarak, abstre yollardan, modem, 
ter gibi bilyük prensipleri de buldu. Anladı 
ki bltimld gibi bilyilk bir çal, antikiteler
den yUz ~evirebilr. 

Madam Manyak1m onu, öğleden sonra 
sık~ık götürmüş oldufu dükk&nlar;1 bjr ıba.ha 

v 
Günler, sırtlarına iğnelenmiş takvim yap

raklariyle, birer koşucu gibi ,arka arkaya ge
çip gidiyorlardL 

Levis evinden hiç çıkmamağa, çağnlara 
aldırmamağa başladı. Kitaplannm kenarla. 
nna haşiyeler yazıyor, kurşun kalemlerini 
kemiriyor, pipolarını eskitiyordu. İstiye isti
ye vakit kaybediyor: "İşsizim, tenbellik öğ
reniyorum,, diyordu. 

Marsiyel bu hale şaşarak soruyordu: 
- Vicdan smacma kabul olundun mu? 
Levis cevap veriyordu: 
- Elimde öyle İ1)erim var ki on1an ya

pabilmek için iyice cihazlanmış değilim. 
- Hangi işlerdir bu işler? 
- İnsaf, aabur, yapılmış olan yanlışbkla-

rm kıyaslanıp düz.ehitmesi.. 
Maniyal diifllncesini töyle anlat\ı: 
- Yavrum Jrimln tarafından olduğmıu 

bilmiyormn ama, bu sefer iyice yakalanmq. 
sm 

(Sonu var) 
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== Türk Maarif Cemiyeti Okulları ~ 
E = 1 ı - BURSA KIZ LİSESİ: Yatı ve gündüz t~le· ~ 
== besi içindir. Senelik ücreti yatı 185, gündüz 35 lıra· 
İi dır. Kardeşlere ve memur çocuklarına ayrıca . t.enzi- § 
E tat vardır. İngilizce lisanına bilhassa önem verılır. S§ 
1 2 - ANKARA İLK ve ORTA OKULLAR~: kız ~ 
555 ve erkek gündüz talebesi içindir. Senelik ücret ılk kı· 5 
a sım 60, orta kısım 70 liradır. Ortanın bütün sınıftan := 
E vardır. Ortanın tekmil sınıflarında ve ilk üçüncü sı· S 
§ mftan itibaren İngilizce dersleri verilir. ~ 
E 4 - ESKİŞEEHİR İLK YATI OKULU: Kız 5 
İ§ ve erkek talebesi içindir. Senelik ücret yatı 150 gün- as 
E düz on liradır. Kardeşlere ve memur çocuklarına ya S§ 
§ tı ücretlerinde aynca tenzilat vardır. Üçüncü sınıf ss 
5 tan itibaren Almanca dersleri ver1lir. E 
~ 4 - Yukarıdaki okulların kayıt işlerine 15 ağus· §§ 
E tosta başlanacaktır. Her türlü izahat için okul direk· ~ 
E törlükJerine ve yahut Ankarada Türk Maarif Cemi· 3 

'"'""'"'"""";,,nı;,'"""'"""r,;,;nıı1ımnı;;,;;uınnınıfü11iıl1111111uüf ıiı~ 
Ankara imar 

Müdf rlüğünden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 

mezarlık duvarı inşaatı olup keşif bede
li 67871 lira 50 kuruştur. 

2. - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
şunlardır: 

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

Eylw 935 pazartesi saat 18 ze kadar be
del layık görüldüğü takdirde talibine 
ihale edilecektir. İsteklilerin İmar Mü
dürlüğüne müracaatları. (2341) 1-3757 

... As~;:ın~;:-ı 
Satm Alma Komisyonu ilanları 1 

15800 kilo un 
Tahmin edilen bedeli (1578) 

Ura (90) kuru, olan yukarda 
mikdarı ve cinai azılı un A&ke· 
rl Fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 17 ey. 
lül 935 tarihinde salı günil aaat 
14 de açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız o • 
tarak komisyondan verilir. Talip 
lerin muvakkat teminat olan 
(118) lira (34) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. madde
deki vesaikle mezkQr gün ve sa.. 
atta komisyona milracaatlarr. 

(2313) ı ----3708 

30 ton ı Jr yağı 
20 ton yirmi numaralı yağ. 
10 ton yirmi beş numaralı yağ 
20 ton otuz beş numaralı yağ. 

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

,ıra olan yukıtrda mikdarı ft cin.. 
ai yazılı malzeme askeri fabrika.. 
tar umum nüdlirlUğü satın alma 
komisyonunca 16 eylill 935 tari
hinde pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname (2) lira (30) kurut 
mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat O· 

lan (3438) lirayı havi teklif mek. 
tuplannr mezkOr günde saat 14 
e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte ko. 
misyona müracaatları. 1-3703 

750 kilo kart şerıdi ' 
Tahmin edilen bedeli (1875) 

~ira olan yukarda mikdart ve 

c.in3i yazılı malzeme Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 11 eylül 935 
tarihinde çarp.mıha günü saat ıs 
de açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (140) li
ra (63) kurut ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaiklc mezkur gün ve saatta 
komisyona müracaatları. (2377) 

ı- 3788 

!9600 kilo kok kömürü 
Tahmin edilen bedeli (588) 

lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın 
alına komisyonunca 12 eylül 935 
tarihinde perşembe günü saat 
14 de açık eksiltme ile ihale e • 
dilecektir. Şartname parasız o -
larak komisyondan verilir. Ta· 
tiplerin muvakkat teminat olan 
(44) lira (10) kuruş ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. maddele.. 
tindeki vesaikle mezıkür gün ve 
saatta komisyona müracaatları. 

(2375) 1- 3789 

1500 kilo sade yağ 
Tahmin edilen bedeli (1200) 

lira olan yukarda mikda~ı ve 
cinsi yazılı yağ- Askeri fabnka • 
tar umum mıidürltiğd satın alma 
komisyonunca 17 eylUl 935 ta • 
rihinde sah ~Ur.il saat 15 de a. 
çık eksiltme ile ihale edilecek • 
tir. Şartname parasız . olar~k 
komisyondan verilir. Talıplerı.n 
muvak!kat teminat olan (90) h· 
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (2376) 1-3790 

Harita Unıum l\ılüdüı·Hii!i.inden: 
ita kıtası erleri için lUzumu olan ve muhammen J.' . J~43 lira 

Har k ' itme günü 31 ağustos cumartesi saat onda~ır Şa~t-
olan unun e sı k ü ere h"r giln ve eksiltmeye ireceklerın tcmı -
namele~!'-gôlrm~ l ~aktinde Cebec.1de Harıta gt"nel Drk.d• scıtm 
nat maMJuz arty e . 0 •- 378 
Al. K. na gelmelerı (2:-1~ 

U L ı ı ~ 
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1 
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Alma Komisyonu ilanlan 

1 LAN 
1 - İzmir müstahkem mevki 

kıtaatının 236,000 kilo un ihti
yacı kapalı zarf usuliyle satın a
lınacaktır. İhalesi 6. 9. 935 cuma 
günü saat on altr buçukta İzmir 
müstahkem mevki satın alma k~ 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her giln ko • 
misyonda görülebilir. 

3 - Unun tahmin edilen mec
mu tutarı 24780 liradır. 

4 - Beher kilo un için on bu· 
çuk kuruş fiat tahmin edilmiştir. 

S - Teminatı muva.kkate ak· 
çesi 1858 lira 50 kuruştur. 

6 - İstekliler Ticaret Oda • 
smda kayıdh olduklanna dair ve 
sika göstermek mecburiyetinde · 
dirler. 

7 - Mlinakasaya iştirak ede
cekler 2490 sayılı artırma ve ek • 
siltme kanununun 2 ve üçüncU 
maddelerinde ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla teminatı mu • 
vakkate makbuzlarını ve teklif 
mektuplarını ihale saatmdan en 
az bir saat evel komisyona ver· 
miş bulunacaklardır. 1 -'.\618 

İLAN 
ı - Kars garnizonu ile Ar· 

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

2 - Miktarı eksiltme nevi 
tahmin bedeli muvakkat teminat 
tniktarlat-r asa~ıda yazılıdır. 

3 - İhalesi Karsta askert sa· 
tm aln-..a binasında yanılacak ev
saf ve sartnamseinl gönneık isti· 
yenlerin hergün ve ihaleve lştL 
rak edeceklerin betli edilen za
mandan bir <1aat evet teklif mek· 
tuplarını teslim etmek sartiyle 
l{:ırsta l•"'""i"Vl"I"':\ mifr:>r:ı:1thıt-t. 

4 - Mevkii Kars, miktarı 500 
bin kilo ih.,.\e tarihi 11.9.935 saat 
onıta bed"li tahmfo; 65.000 mu. 
v:lkkı:ıt tP!!'İ"'"t' 4C!'Tc; F ra 11cı.1•1ii 
kapalı. Ardahan miktarı 124.000 
kilo ihale t;ırihi l 1.9.93!i s~at 11 
bedeli tah'1lin 17360 muvakkat te
minatı 1302 lira m;ulü: kapt'!\t ek
si1tmE- mevkii Karahan miktarı 
124.000 kilo ihale tarihi 11/935 
saat 14 bedeli tahmin 17360 mu. 
vakkat teminat 1302 lira usulü 
eksiltme kapı-lr f?~'.\6) t-3720 

tT AN 

İstanbul komutanlığı birli le· 
teri ihtiyacı olup komlsyonca 
ihalesi yapılan 58.000 kilo sade 
yağına verilen fiat makamca pa· 
hah görilldüğünden tekrar ka 
nah zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. Beher kilo'luna tahmin c · 
jilen bedel 78 kuruş olup lh..te
sı 3 eylut 935 salr günU saat 15 
dt•dir. İlk teminatı 3393 tiradtr. 
Şartnamesi 226 kuruş mukabihn· 
.'e komisyondan alınabilir. lst-'k· 
liler ilk teminat mektup vevct 
ıne:ıkbuz ve 2490 numaralı kanu 
nun 2. 3. lincil maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif me«· 
tuplarını ihale aaatından bir Bel · 

2t ev~line kadar yani saat on 
dörde kadar Fındıklıda komu · 
tanlık satın :tlma komisvonun.ı 
vermeleri. (2159) 1-3511 

t LAN 
ı - s;irtteki kıtaat ve milessesa

tın senelik ihtiyacı olan 456,000 
kilo un kanalı urfla 18.9.935 çar. 
şamba günil saat ı 1 de yapılacak. J 
trr. 

2 - Muhammen fi atı 560 000 1 
lirııchr. (2331 'I 1-3726 

İLAN 
İstanbul levazım amirliğine 

bağlı kıtaat için üç bin ton 
levemarin kömürü 10 eylül 935 
sah günü saat 16 da Tophanede 
satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli kırk üç bin beş 
yüz liradır. İlk teminatı üç 
bin iki yüz altmış iki lira elli 
kuruştur. Şartnamesi iki yüz on 
yedi bu~uk kuruşa komisyondan 
alınabilir, Kömürün muayenesi 
Zonguldakta yapılacaktır. Ek· 
siltmeye gireceklerin 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. üncü 
maddelerinde İl:itcnilen vesika i· 
le beraber teklif mektuplarını 
belli gün saat on beşe kadar kop 
misvona vermeleri. (2335) 

1-3721 

1 LAN 
1 - İzmit kıtaları için günlUk 
alınmak ve 936 senesi ağustos so
nuna kadar devam etmek Uzere 
68.000 kilo sığır eeti kapalı zarf· 
la 4 eylül 935 · çarşamba günü 9a. 

at 15 de İzmitte tümen binasın· 
daki alım ve satım komisyonun· 
da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1173 li· 
radır. 

3 - Şartnamesi her gün tU· 

men komisyonunda görülebilir. 
4 - İstekliler 935 senesinde 

alınmış fotc.ğrafh ve tasdikli ti· 
caret odası vesikasını beraber 
lerinde buıunduracaklardır. 

S - Kapalı zarflar aynı gü11. 
de saat 14 de makbuz karşılığı 
tUmen ki>misyonu başkanlığına 
verilecektir. 

6- İsteklilerin belll giln VE! 

ısaatrnda tümen komisyonuna e:el-
meleri. (2133) 1 - 3505 

İLAN 

1 - İzmir müstahkem mevki 
merkez kıtaatı ile tayyare ve de
niz kıtaatının 247250 kilo sığır 
eti 1500 kilo koyun eti, 2450 kilo 
kuzu eti bir kıta şartname lle ve 
kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

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

3 - Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

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

5 - Sığır etinin beher kuosu 
için 19 koyun ve kuzu etlerinin 
beher kilosu için de 40 kuruş fiat 
tahmin edilmiştir. 

6 - Teminatı muvakkate ak
çesi 3641 lira 81 kuruştur. 

7 - İstekliler Ticaret Oda • 
sında kayıdh oldukları~a d~ir 
vesika göstermek mecburıyetın· 
dedirler. 

8 - MUnakasasına i1?tirak e -
dece-kler 2490 sayılı artırma \"e 
eksiltme kanununun 2 ve 3. ~n
cü maddelerinde ve şartnamestn· 
de yazılı vesikalarla teminatı 
muvakkate makbuzlarrnr ve tek • 
lif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel komisyona ver. 
mis bultınacaklardır. t - 3622 

!\nkara Belediye Reisliği İlanları 

Bir eneli.k kira bedeli :Muvakkat teminatı 
Hal No. Lira Lira 

1 1200 90 
21 600 - 45 

1 - Yukarda dükkan nwnaralariyle (1) senelik ~~r~ bedeli ve 
muvaıkkat teminatları yazdı (2) dükkan 31. 5. 936 gunüne kadar 
açık artırma ile kiraya verilecektir. .. 

2 - İstekliler şartnamesini görmek için her gun muhasıebeye 
gelebilirler. 

3 - İhale 13. 9. 935 cuma giınü saat ıs de artırma ve eksiltme 
komisyonunda yapılacakt~r. (2386) 1- 3785 

l LAN 
Belediyeye ait ve Cebeci fi, lıkta hazır bulunac.:;k memurumu· 

danlığmda mevcut 27 tavuk 9 za müracatları · . . 
ördek, beş piliç açrk artırma ile Muhaınmeıı tedelı on hra mu-
satılacaktır. İsteklilerin 19.9.935 vakkat teminı:.t 75 kurustuı . 

_pcrsemb:_günfi saat onda fidan- (2406) 1-3794 

üııiYer~ite llektörlücrrinden: 
İ""' 

1 - Üniversitenin bUtiln fakülteleri ı birincitcşrin 1935 salc 
günü açılacaktır. . 

2 - Üniversiteye yazılma 2 eylül 935 pazartesı ~aşlıyil~·ak· ve 
eylül sonuna kadar sürecektir. Yazılmak istiyenl:rın rektorluğe 
sunulacak bir dilekçe ile aşağıdaki belgelerle. dogrudan doğruya 
fakülteye müracaat etmeleri 

1 - Tahsil vesikasr. 
2 - Hüviyet cüzdam. 
3 - Sağlık ve aşı raporu. 
4 - Eyi halini ve oturduğu yerr gösterir fiağr&ı. 
5 - KartonStt"" 4,5 'it 6 bUyUkli.iğlinde altı fotoğrafı 

(5080) ı- 379.I 

30 ACUSTOS 1935 CUMA 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alnıcı 

Komisyonu ilanları 

Asker! lise ve orta okullara öğretmen aranıyor 

1 - İstanbul ve Bursadaki liselerle Kırıkkale askeri oanatlaı 
lisesine ve orta okulaama ve Brzincan, Konya askeri orta ı>kuta 
!arına her ders için öğretmen alınacaktır. . 

2 - Öğretmenlerin kanuni şart ve vasıfları taşımaları gerektır. 
3 - Bu gibilerden istekli olanların dilek kağıdlarım Ankıırada 

askeri liseler müfettişliğine göndermeleri. 
4 - Dilek kağıdlarına iliştirilecek kiiğıdlar şunlardır 
a) Fotoğraflı ve tasdikli fiş. 

b) Çıktığı yüksek okulanm şahadet~nıesi veya tasdıkh sure tı 
c) Üniversitede imtihan vererek ehhyetnamc almış ıs unun 

tasdikli sureti. 
Bunlardan; tetkik edildikten sonra uygun g-Orulenlerden ay 

rıca hüsnühat ilmiihaberi, sıhhat raporu ve taahhüd senedi istene· 
cektir. 

3 - Ucretler şöyledir : 
İstanbuldaki askeri liseler için rıyaziye ve fizık derslerınm 

aylık ücreti 108 liraya, diğer dersler ücreti 98 }i:aya kadardır . . Bur· 
sa lisesi için riyaziye, fizik ve kimya deslenmn aylık iicrctı 126 
liraya. diğer derslerin Ucreti 108 liraya ka9ardır. 

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

Konya orta okulası için bütün derslerin ücreti .108 liraya ka
dardır. Erzincan orta okulası için bUtün dersler 126 lıraya kadardır 

6 - Maarif okulalarmda dersi olan öğretmenlere ders basına 
ücret verilir. 

7 - İsteklilerin 1 eylül 935 tarihine 
(2096) 

kadar müracaatları. 
1 - 3418 

atLtT 

1 - 21750 metre çama~frltk 
bez kapalı zarfla eksiltmeye k?n
muştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
(5437) lira 50 kuruştur. Ve ılk 
inanç parası (408) liradır . 

3 - İhalesi 10. 9. 935 salı 
günU saat on birdedir. 

4 - Şartnamesini ve örneğini 
görmek istiyenlerin her gün ek
siltmeye gireceklerin temin:ıt 
ve teklif mektuplarını ihale s.ı· 

atından en geç bir saat evet ve 
2ı:f90 sayılr kanunun 2, 3 ilncU 
maddelerindeki belgeleriyle M. 
M. V. sattn alma komisyonurı:t 
vermeleri. (2193) t-3548 

BİL İT 

ı - Alınacak olan 42365 kilo 
emait eksiltmeye konmu,tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
48719 lira 75 kuruş ve ilk inanç 
parası (3654) liradır. • 

3 - İhalesi 12. 9. 935 perşem
be saat 10 dadır. 

4 - Şartnamesini ve örneğini 
görmek istiyenlerin her gün ek· 
siltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunun 2, 3 üncü maddele -
rindeki belgeleriyle M. M. Ve-
kaleti satınalma komisyonl!'na 
varmaları. (2231) 1- 3606 

BİLİT 

na varmaları. (2230) 1-3607 

1 - Alınacak olan 100 ton 
kok kömürü ilt' 140 ton maden 
kömürüne talip zuhur etmediğirı 
den yeniden kapalr zarfla eksilt 
D"P.Ve konmuştur 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
(6480) ve ilk inanç parası (48f>) 
liradır. 

3 - lhaleqf 31 9. 935 saat on· 
ifadır. 

4 - Şa:-tnameyi görmek tıı· 
tiyenlerin her glin eksiltmeve 
girece-klerin ~~90 sayılı kanun•ın 
2 ve 3 üncU maddelerindeki bel· 
geleriyle teminat ve teklif mek· 
tuplarını havi zarflar ihale saa· 
tından bir saat eveline kadar .M. 
M. V. satın atma lfomisyonun:ı 
verilmelidir .• (2166) 1- -.ıc;ıs 

BtL11 

Ordu ihtiyacı için (78) ka. 
lem aunl aza malzemesi açık ek.. 
siltme ile alınacaktır. Muham • 
men bedeli (1795) liradır. İha • 
lesi 11. 9. 935 çarşamba günü ııa.. 
at 14 dedir. Muvakkat teminatı 
134 lira 67 kuruştur. Evsaf ve 
şartnamesini almak ve görmek is
tiyenler bedelsiz olarak M. M. 
V. sahnalma komisyonundan a
lınacaktır. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 No. Ju kanunda gösteri. 
len vesaikle ve 134 liıa 62 kuruş. 
luk teminat mektubiyle birlikte 
belli gün ve saatında satmalma 
komisvonuna gelmeleri. 

' 2319) 1--3713 

BtI. .. tT 

1 - 110 ton linyit kömürü pa· 
zarlrkla e.ı.:siltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
1650 ve ilk inanç parası 124 li· 
radır. 

3 - İhalesi 7. 9. 935 cumarte 
si saat 10 dadır. 

4 - Şartnamesini ve örne 
ğini görmı-k i"tiyenler her gün • 
eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2 inci ve 3 üncil 
maddelerindeki betgeleriylp M 
M. Vekaleti satın alma komi~ 
vonuna ~etmeleri. (2194) 

1-~~4' 

BİLİT 

1 - Alınacak olan 601)() 
çift tire çorap açık eksiltmeve 
konmu~tur. 

2 - Hepsinin biçilen ed~ri 
J 3G0 ve ilk inanç parası 99 lira 
dn. 

3 - İhalesi 4. 9. 935 çarşanı 
bca günü saat ondadır. 

4 - Şartnamesini ve örneğL· 
ni görmek istiyenlerin her gün 
e!csiltmeve gireceklerin 2490 ou 
maralı kanunun 2 ve 3 üncü maıı 
delerindeki belgeleriyle M.M.V 
S..ıtın alma komisyonuna varma 
!arı. (2146) 1- 1~0R 

BİLİT 

l - Muhtelif eh.adda 760ü 
metre amortisör lastiği pazarlık· 
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen edcrl 
(7448) ve ilk inanç parası 559 
liradır. 

3 - İhalesi 10. 9. 935 3ah sa·· 
at 14 dedir. 

4 - şartname ve örneğini 
görmek istiyenlerin her gün ek· 
siltmeye gireceklerin 2490 ayılı 
kanunun 2, 3 üncil maddderin· 
dek.i belgeleriyle M. M. V. Sa· 
tınalma komisyonuna varmaları. 

(2213) t- 360S 

BİLİT 

ı - SOOO kilo aseton pazar· 
tıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
8750 ve inanç parası 657 liradır. 

3- İhalesi 4. 9. 935 çarşamba 
günü saat 1 l dedir. 

4 - Şartnamesini görmek ıs
tiyenlerin her gün, eksiltmeye 
gireceklP.rin ilk inanç parası 
makbuzuyla ve 2490 sayılı kanu· 
nun 2, 3 üncU maddelerinde ya· 
zıh belgeleriyle M. M. V. satın· 
alma komisyonuna varmaları. 

(2267) t--3634 

BİLİT 

ı - Hava ihtiyacı ıçıu (5000) 
kilo aseton pazarlıkla eksiltme· 
ve konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
(8750) ve llk inanç parası (657) 
liradır. 

3 - thaıesı 2. 10. 935 çarşam 
ba gUnU saat ondadır 

4 - Şartnamesini parasız al• 
mak ve örneğini görmek istiyen· 
lerin her ~ün eksiltmeye girecek 
lel ilk inanç parası mııkbuzu ıltı 
ve 2490 savdı kanunun 2 ve 3 lin· 
c\\ maddelerinde yazılı belgele 
riyle M. M. Satın alma komisy1J 
ouna varmaları. (2150) t--3!iO'I 

BtLtT 
Askeri liselerin son sınıfları

na talebe alınma.ğa devam edile• 
cektir isteklilerin 30 ağustos 
935 tEırihine kadar latanbulda bu 
lunan Kuleli, Maltepe askeri fi· 
.selerivle Bursadaki Bursa aske .. 
rt lis<'siııe veya askerlik şube • 
terine ınUrac:ıJ ::ıt etmelidirler. 

(226~) 1-3640 

BİLİT 
ı - 13500 kilo karpit eksilt~ 

me>'e konmustur. 
2 - Hepsinin biçilen eden 

(2700) ve ilk mı.:ınc parası (?02) 
hueult lirad 

3 1hal ı ı o t .. .J ı 
~aat 10 da<lıı 

4- Saı mamei>İm 11 onıe~ı. 
oi görmek istıyenlerin her gün 
eksiltmeye gireceklerin 2490 nu .. 
maraı. kanunun 2. 3 üncü mad • 
delenndcki belgeleriyle M. M. 
Vel<,:;leti s?.tmıolmıı konrisyonu • 
na \•arnvıbr•. '2230' 1-~607 



Sümer Bank 
Umunıi 1'lüdürlüğünden: 

baka Bankamız nam ve hesabına Avrupaya müsa 
ile muhtelif sanayi mühendisliği tahsili için 10 tale· 
be gönderilecektir. 

elcrl Biri üniversite kimya ve elektromekanik şub 
mezunlarına ve diğeri de lise mezunlanna ait b 
mak üzere aynı zamanda iki müsabaka imtihanı 

ulun· 
ya· 

pılacaktır. 
i ati-Müsabakaya girebilmek için şartlar berveçh 

dir: 
A - Üniversite kimya ve elektromekanik şu bele-

ri mezunlan icin: 
1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 20 ila 25 arasında bulunmak 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam sıhhatli olmak 
5 - Üniversite kimya ve elektromekanik Şl ıbele-

mak. rinden son üç sene zarfında diploma almış bulun 
6 - Bankaca istenecek kefaleti verebilmek 
B - Lise mezun lan için: 
1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 18-25 arasında bulunmak 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak 

. 
4 - Tam sıhhatli olmak 

·de-5 - Bir türk lisesinin son üç sene zarfında iyı 
recede bakaloryasını almış bulunmak. 

6 - Bankaca istenecek kefaleti verebilmek 
Kayıt için Sümer Bank Umum müdürlüğ 

kimya sanayii şubesine müracaat edip aşağıda 
ünde 
yazılı 

vesaiki vennek 1aznndır. 
1 - Nüfus tezkeresi veya noterlikçe musa ddak 

sureti 
2 - Mektep şehadetnamesi veya noterlikçe mu-

addak sureti. 
3 - Askerlik vaziyetinin Avruoaya tahsil 

meye mani olmadığına dair askerlik vesikası. 
4 - Sıhlıatta olduğuna dair şarbaylık dok 

e git. 

torlu. 
ğunca tasdikli sıhhat raporu. 

S - Dört vesika fotoğrafisi 
Kayıt müddeti ıs eylül 1935 tarihine kadar 

bu tarihten sonraki müracaatlar sureti katiyed 
olup 

e ka-
bul otunmıvacaktır. 

İmtihanlar eylül sonunda yapılacak olup ka ti gü-
nU aynca bildirilecektir. 

. . .. ·.~... '· - .... -

Nafıa Vekileti 
-

Beşinci Daire sıı işleri ek il tme 
komisyonundan: 

l - Eksiltmeye ıkonulan iş: Ankarada Çankaya yolu fizerinde 
Menfez. 

bağlamak Ayrancı deresi suyunu Kavaklıdere kanalizasyonuna 
üzere 1.50 genişliğinde ve 75.60 metre uzunluğunda menf 
ması keşif bedeli 5505 lira 82 kuruştur. 

ez yapıl-

2 - Bu ıişe ait şartname ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi , 
d) Fenni şartname 
f) Proje grafik, 
l steMiler bu şartnameleri ve evrakı beşinci daire su 

dürlüğünde görebilirler. • 
işleri mli-

3 - Ebiltme 27. 8. 935 tarihinden itibaren on be şgün 
lülün 11 inci çarşamba günü saat 3 de beşinci dairede yap 

olup ey. 
ılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuJiyle yapılacaktır. 
muvakkat 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 413 lira 

teminat vcnnesi bundan başka aşağıdaki vesikalan gö te 
sımdır. Nafıa Vekiletinden alınmış bir fennr ehliyetname 

rmesl la-
ve ika ı 

ve Ticaret Odası vesikası. 
6 - Teklif mektuplan 3 üncil maddede yazılı saattan 

eveline kadar beşinci daireye get irilerek eksiltme komisy 
liğine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
maddde yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfların 
mumu ile kapanmış olması lazımdır. Postada olacak g 

bir saat 
onu reis-

3 üncü 
mühür 

ecikmeler 
kOOul edilmez. (2354) 1- 3767 

· stanbııl Üniversitesi A. E ;.ı. P. 
I\: • S) o undan: 

iii 
c: 
Ü 

'1 ·-- ..c: tU ... .c: ... 
.B -

9.935 J:Iaden kömürü 1125 ton 17 19,125 1434,37,5 11. 
Kok kömürü 1172 ton 19 22,286 1670,10 ıı. 9.935 
Odun 1366 çeki 2,50 3,415 256,12,5 11. 9.935 
Mangal kömürü 2200 kilo 3,50 krş. 77 5,77,S K. 11. 9.935 

... 
a 

14 
ıs 

16 
17 

· ştemila t r. İstanbul üniversitesi merkez binasiyle fakülte ve miı 
nm yukarda yazılı mabrukatı 11. 9. 935 çarşamba günU 
binasında ayrı ayrı ihale edilmok üzere kapalı zarf usuliy 

iiniversite 
le eksilt-

meye konulmuştur. 
490 saylı İsteklilerin verecekleri zarf, teminat ve vesikaları 2 

ihalat kanununun maddelerine uygun olmalıdır. Yuka 
mahrukatrn ayrı ayrı olan şartnameleri her gün üniversi 
yon katibinden okunabilir. Mektuplar ihale tarihi olan 
günü saat 13.30 a kadar rektörlüğe makbuz mukabilinde 

rda yazılı 
te komis.. 
11. 9. 935 
verilmiş 

olması lazımdır. (4932) 1- 370 5 

Ankara Defterdarlıeından: 
Kuası Kayıt No. K. No. tarihi 

14.6.935 
Mükellefin 
liiraci Eyyl 

işi ve adr 
Ankara 12126 4406 ip Gaffar 

Ticaretgah adresi 
Bankalar caddesi No. 26 

an kazanç Kızılbey şubesince nammrza 932 senesi için tarholun 
Vergisi hakkında tetkiki itiraz komisyonunca ittihaz ed 
20. 12. 932 tarihli karar, temyiz komisyonunun 19. 9. 9 
bozma karanna muhalif görüldüğünden yeniden bir kara 
için 14. 6, 935 t arihli kararla t ekrar bozulduğu tebliğ 
kaim olmak üzere ilan olunur. (2324) 1-3734 

ilmiş olan 
32 tarihli 
r ittihazı 
makamına 

JLUS 

1 Nafıa beşine· • 
aıre 

Su İşler· Mü Ü ~Iüğü aı·ttırına 

e ' siltnıe ve ihale komisyonundan 
Keşif bedeli 15194 lira 73 ku olıuı Diloncn del'C'Si ıslah ame. 

Jiyatr 10. 8. 935 den itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu ise de yevmi ihalede azanın noksanlığı dolayı. 
siyle eksiltme kanununun 29 uncu maddesi mocibince komisyon te
şekkül edememiş olmakla yeniden 2.9.935 de eksiltmeye konmuştur. 

İhale 18.9.935 çarşamba günü saat 3 de Nafıa Beşinci daire su 
i leri müdürlüğünde icra edileceğinden isteklilerin ihale günü sa. 
at ikiye kadar teminat ve tekliflerini müdüriyete vermeleri lazım. 
dır. Temiö.;t akçesi 1139 lira 60 kuruştur. Tekliflerin 2490 numa· 
ralr kanunun tariflerine uygun olacaktır. (2358) 1- 3768 

1\ııkara İmar miidiirlii!!iindf'n: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Bcnd deresi mez;ı.rlık şosesi ke if 

bedeli 64897 ,20 dir. 
2. - Bu işe nit şartname ve evrak unlardır: 
A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi 
C. Nafıa işleri şeraiti umumiycsı 
E. Hususi ve fenni şartname 
F. Keşif bedeli 
G. Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 3 lira mukabilinde Anka· 

ra 1mar müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3. Ekslitmc kapalı zarf usulü ile yapılac:ıktır. 
4. - Eksiltme 6. EylCıl. 935 cuma günii saat on ltu.la Ankara 

miidürlüğUnde yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4495 lira muvakkat 

teminat derci bundan başka Nafıa işleri eraiti umum!ycsindeki 
şartlan havi ve ehliyeti olduğuna dair vilayet nafıa dire'ktörHiğ\in· 
den vesika göstermesi lazımdır. 

6. - Tek1if mektupları yukarda ücüncü maddede yazılı saatten 
bir saat olmasına kadar Ankara İmar mUdür1Uğüne getirilerek ek
siltme komisyonu rei liğine ınakbnz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3. üncü maddede 
yazılı saate kadar gclmi olması ve dış zarfının mühür mumu ile i· 
yice kapatılmış olma 1 Hlzımdır. Postada olacak teahhür kıtbtıl e-
dilmez. (2255) 1-3634 

"riirl{iJ·<:. Biiy iik l\li let f e,·li. i 
idare H·e t:.tiucleıı: 

Türkiye Biiyük Millet Meclisi matbaası için ( 45) kırk beş ka· 
lem kağrd mukavva ve sair malzeme kapalı zarf u ulil ile anlrna • 
caktrr. 

Eksiltme 12 eylül 1935 p r. embc günü aat 15 de idare beye· 
tinde yapılacaktır. 

Muhammen bedeli (5000) lirddıt. 

Nümunc ve şartnamesi Meclis Daire müdürlüğündedir. İstek -
lilcrin bu işin yüzde 7,5 tutan olan (375) liralık muvakkat temi • 
natlarım teklif mektuplariyle birlikte aynı günde saat 14 e kadar 
Türkiye Büyük MilJct Meclisi İclare Heyetine venim si ve teklif 
mektupları i,izerinc (mat'baa için .alınacak cşyaJ•a ait teklif mektubu) 
yazısının yatılması. (2256) ı- 3651 

afıa Rak:anlı~ndau: 
( 

• Bakanlık mü tabılemıni ıçin yapttrılacak olan 30 adet erkek 
paltosu 1 adet kadın mantosu, 8 takım kostum tayyör. 78 takım er· 
kek elbisesi, 15 adet iş gömleği, 15 adet tulum elbise, 3 adet hasır 
şapka 2175.29 lira muhammen be.delle ~~ık eksiltme ile ve 78 çift er
kek ve 8 çift :tadın iskarpini 447.20 lıra muhammen bedelle ve pa· 
zarlık usuJiyle eksiltnıeye konulmuşıur. Pazarlrk 6 ey lOl 935 
cuma günU gaat 11 de. açık eksiltme ayni gün saat 15 de Ankarada 
Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktn. İsteklilerin pazar
lık için 33.54, açık ek iltme için 163.15 liralık muvakkat tenıinat 
ve ticaret odasr vesikası ile birlilrtt: malzeme müdürlilğündeki ko
misyona mUracaatlan lfizımdır. 

istekliler hu husustaki şarttmmcleri parasız olarak Ankarada 
Bakanlık malzeme müdürJüğünden ve Haydarpasada Bakanlık tc· 
sellüm ve muayene memurluğundan alabilirler. (2278) t-3642 

ütalıya lha. rh~ndaıı: 
1 - Kapalı .zari usuliyle ek~ iltmeye ~onulan (Kütahya • lstas

~?n caddesinin o.·ooo - bQ38 a~. ınd:kı kısmın 22 metre genişli. 
gınde bulvar halinde yapılması ı~ın lazım gelen bordür, trotuvar, 
parke, kanir) 've iki adet menfez ınş~atının ihalesi günü olan 20.8. 
935 tarihinde talipler tarafından vakı olan teklifler layik had gö· 
rlilmediğinden 2490 numara1ı a_ru~. ekısiltme, ihale kanununun 
40 rncı maddesi mucibince h:ızınenın menfaati namına pazarlıkla 
yaptrrılmasma karar verilmiştir. 

Bunların mecmuunun keşif bcde1i (26757) lira 27 kuru tur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlar1ır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi . 
C. - Nafıa işleri seraiti ıırnumıycsı 
D. - 1'e viyei türabive. şose ve kargir ınş;ıata dair fenni şart· 

name. 
E. - Husu ı şartname 
F. - Keşif hiilasası 
G. - Projeler 
3 - Eksiltme 3.9.935 sah ~!'u saat 15 de KUtahya hususi mu. 

hasebe binası içinde daimi encu.mcn odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık suretı~l? Y?Pılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek _1Çln ıstekli1erin (2006) lira dört 

kuruş muvakkat teminat vermesı, bundan başka n :ığıdaki vesaik· 
leri haiz olup göstermesi lazmıdır. 

A • Ticaret odasına kayıtlı bulunduguna dair ve ika. 
B • 1stekli1er eksiltmeye ginn zden bir hafta cvel bu gıbi in

şaat i lerindc ihtisas sahibi oldukları?a ve yahut mesuliyeti fcn
niyeyi kabuJ edecek mektep mezu.n~ b~r mUlıendi veya fen memu· 
tarafından tasdikli te:lhhütnamesını vıl5.vet nafra dairesine ta dik 
ettirecektir. 

6 - İkinci maddede gösterilen" bu ise ait keşif kfiğıtları v 
şartnameler proje ve sair evnıkı Kutabya Vil!iyeti nafıa dairesin-
de görülebilir. (2314) 1-3707 

J iiltiir Bakanlı!!ıııdan: 
Bakanlık hademelerine beher katı 17 liradan 36 takım elbise ve 

kasket nçrk eksiltme ile yapt~rılac~ğ~?dan örnek ve şartnamesini 
görmek üzere her gün gereç dırekt~rluğiln!" Ye eksiltme günU olan 
6. 9. 935 cuma günU saat 14 de 46 lıralık n ıv.akkat teminatını mal 
sandığma yatırdığına dai~ makbw: vey e ham ve banka mektubu 
ile birlikte gereç direktörlüğünde eksiltme komisyonuna mijraca· 
atlan ilan olunur. (2305 ) 1 -3687 
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'hay lığından: 
l - Ankara merkez ilk okullariyie yatı okullanna ve ilk l5ğre. 

tim espekterliğine kapalı zarf usuliyle 475 ton y~rli kok ömürU 
alınacaktır. 

2 - Bu kömürlerin tasarlanan değeri 15200 liradır. 
S - Eksiltme kapalı zarf biçiminde yapılacaktır. 
4 - isteklilerin şnrtnamey:i görme için her gün Ankara kül

tiir diroktörlüğüne gelmeleri ve artırma eksiltme yasasına göre ha.. 
zırlıyacaklan kapalı zarflarını da yüzde ? 5 teminatı muvakkate 
makbuzlariyle birlikte 16. 9. 935 pazartesi giinu 68at ıs de Ankara 
İl Urel komisyonu baş sekreterliğine ermeleri. (2346) 1-3758 

Kütahya 
Vali ,ığın en 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanx 
, - E siltmeye konulan i : (Kütahyada Afiyon caddesi fö~e 

rındt: belediye parkı civarında hastane binasıdır. faktu k if be • 
ddi (69313) lira 63 kuruştur 

2 ,.. Bu işe ait şartnamclt.:r ve evrak şunlardır: 
A - E.ksiltm .. şartname i, 
B - lluka"·cle projesi. 
C - Fennı ş<:.rtnamc . 
D - Umumi şartname, 
E - Hulasa k if cedv lı. 
F - Proje. 
lstiyenler bu ş .. rtnameıeri ,. e evrakı 346 ltumş bedel mu'kabt • 

linde daimı encümenden alabılirler. 
3 - Ek iltme 2 9 .. 935 tarihinde pazartesi iıoü saat IS de Kil· 

tabyada Daimi cnc' men tlaıresınd" yapıla caktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulu ile yapılac ktu. 
5 - Ek iltmeye girebilmek icin isteklilerinin (4716) hra mu· 

vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları hai~ 
olup gö terme i. la ımdrr. 

Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika gösterecek v 
bir parçada en az elli bin lirahk birinci nevi bin yapmış olduğuna 
dair devairi resmiyeden alınmış vesika gösterenler ekııiltmeye gire~ 
bilirler. Ve yahut bu gibi şeraıti haiz bir mimar veya inşant mühen· 
disi gösterecek ve bunlarda insaatın mcsuliyeti fenniyesini tamamen 
kabul etti ini noterlikten musaddak senetle teahhüt ve temin ede. 
cektir. 
6 - Teklif mektupları yuk rda üc;üncı m ıdde t vazıh saatten im: 
saat veline kadar daimi encümene tır·ıer .... k daimi ene men reis
liğine makbuz mukabilinde \•erilecektir P ı t .. ile ~ônd ~nıecek mck 
tuplann nihayet üçüncU maddede vazıh ..aate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühünnumu ile eyice k:ıpatılmı olm st l:.zımdır. 
Po tada olacak J!ecikıneler kabul edilmez (2135) l-3504 

Jandarına t-ı. nc·I lr on ı-a 
• 

alı11a k:o il 
ı - Kcmahrn. s yyar jandarm. birliği ihtiyacı için (139700) in· 

lo ekmek ve (273800 kilo arpa 26. 8. 935 t-trihiqden 9. 9. 9.15 gün • 
onuna kaclar kapalı zarf usulU ile eks'ltmeye onulmuşt r. El• · 

siltmesi 10. 9 Q35 ıınlr günil saat dokw:dıı Keinhlıta eyy ıandar. 
m;ı birli~i karnrg,ihmdaki komisyonca yaprfac .. ktır. 

2 - Birinci nevi bir kilo una on iki kuruş fi t biçilen kmegın 
tutan {16764) lira ilk teminatı (1257) lira (30) kuruş -.ıe bir kilosu· 
na (9) kuru fiat biçilen arpanın tutarı (24642) Hra ve ilk teminatı 
(1848) lira on he kuruştur. 

3 - Şartname parasız olarak Kemahta 'komisyondan alınabilı 
4 - Eksiltme}·e girmek istiyenlerin eksiltme tından bir saat 

evcline kadar içinde kanun ye şartnamede yal:ılı belgeler bulunan 
teklif mektuplarını Kemabta komis}•ona vermiş ol tarı. 

rnmı ı-sn4 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti .. 
lludut e ah·ller ~ ıhha 

Jınmn •• u e 
Umum miıdürlliğe ait mUdUrler apartımaru çatı ı çı e siltrue 

suretiyle tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 475 lirn 30 kuru§tur. 
Şartname, plan, keşif ayniyat muhı:sibi mesullüğünden alına "' 
caktır. Eksiltme 2 eylül 935 pazartesi günU saat on birde umum 
mildilrlükteki komisyonda yapılacaktır. Muva at teminat 35 lira 
65 kuruştur. (2170) ~- 9513 

rK LE f z 
(İstanbul) 

Vapurları kalafatlamak için yumusak 

Z i ~ 
'e tugla, boya ve yaya kaldınmlan için sert z· iT 

Satı ık apartıma 
11iirl · z· n at Ba ........... """ 
Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan Ankarada A_., 

nafartalar caddesinde Mersinpalas namile maruf her da4 
iresi üç oda bir mutfak bir banyo ve tuvalet olmak lizere 
altı daireden ve alt katta üç mağazadan ibaret bina 20 ey
llll 935 cuma günü saat on altıda, aşağıdaki şartlar dahi
linde, sattlacaktır. 

ı - Müzayede kapalı. zarf usuliyle olacaktır. 
2 - Satıs peşiu ve taksitle de yapılacaktır. Ancak tak

sitlt• satış yapıldığı talı:dirde ilk taksit peşin olmak ve beş 
sene ve beş müsavi taksitte senevi yüzde 9 faizile birlikte 
ödenmek üzere satış bedeli istifa olunacaktır. 

3 - İsteklilerin pey akçesi olarak, 3000 liralık naki · 
veya banka mektubu ile birlikte tekliflerini havi zarftan. 
ıu satış zamanından evel Ziraat bankası Merk z Miidürlü
ğüne tevdi etmeleri ve fazla tafsilat alm k veya binayı 
gezmek için de Merkez Müdürlüğü 'hıhasebesin müra-
caat eylemelf~ri il~n olunur. ' 1-371. 
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Adliye vekaletinden~ 
ı _ Şartname ve resimlerine göre temyiz mahkemc.i evıne S87 

adet elektrik armatörü, lambaları açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
ı - Resimleri gormek ve §artnameleri almak istiyenler her gün 

Vekalet levazım müdülüğüne müracaatla bedelsiz alabilirler. 
3 - Tahmin edilen bedel (3127) lira 30 kuruştur. isteklilerin 

yüzde 7,5 gu olan 235 liralık muvakkat teminat mak~u~ veya bank 
mektubiyle irlikte ihale günü olan 13 eylül cuma gunU saat 14 de 
Vekalet levazım müdüriyetinde müteşekkil eksiltme komisyonuna 
müracaatları. (2404) 1 - 3793 

Kültür Bakanlığındaıı: 
1935 - 1936 den yılı için ilk oğretmen okullarına parasız yatı 

talebesi alınacaktır. 
1 - İsteklilerin şu sartları taşımaları gerektir; 
a) Türk olmak. . . . . . . . 
b) Ortaokulu iyi veya pekıyı derec::de bıtımuş, lıse bırıncı ve• 

ya ikinci sınıfını iyi veya pekiyi derecede geçmiş olmak. 
c) Ulusal ka~kterinin iyiliği öğretmenler kurulundan Sıtp

tanmış bulunmak, 
d) Yaşı ilk ögretmen okulları ögreneginin saptadığı çağda olmak. 
e) Tinci ve bedensel sağlamlığı, okullara gönderilmiş olan ra

por örneğine göre, okul doktoru tarafından saptanmak. 
2 - Şehid çocuklariyle yetimler ustün tutulacaktır. 
3 - Bu şartlara uygun talebenin bağlı oldukları okullara he -

men baş vurmaları gerektir. (2384) 1-3784 

Maııisa valiliğiııcleıı: 
1 - Vilayet nafıa makineleri için açık eksiltme suretiyle 13 ka

lem muhtelif malzeme satın alınacaktır. 
2 - Hepsinin muhammen bedeli S85 l.ir~ 2~ ku~uş~ur. Şartna

mesiyle alınacak malzemenin cins ve nevını gostcrır hste para~ız 
olarak nafıa mlidürhiğünden alınabilir. Ve Ankara. İstanbul. İzmır, 
nafıa müdürlüğünden öğrenilebilir. . 

3 - Eksiltme eyhilün 13 üncü cuma günu saat on bır buçukta 
vilayet daimi encümeninde açık surette yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 43 lira 9S kuruştur. 
S - Eksiltmeye girmek için bu senenin Ticaret Odası vesıkası-

nın g6aterilmesi ıarttır. (2355) ı-_3_7_79 ____ _ 

Ankara llbaylığın daıı: 
Huausi idaceye ait kültür direktörlük binasın~a yapı.lacak ta -

mirat 9. 9. 935 pazartesi günü saat 15 de ihale edılmek uzere ka -
pah zarfla e&sihmeye konulmuştur. 

Kctif bedeli 5151 liradır. . . . 
İsteklilerin 448 lira 33 kufU!lu.k muvakkat temınatlarıyl~ bır

likte tekliflerini t eylill pazartesi günü saat ıs e kadar vılayet 
daim! encümeni rJyasetine tevdi etmeleri lazımdır. . . 

Şartnamesini görmek iıtiycnlerin huıust muhasebe müdürlu -
IUnde göreAMlecelderi ilan olunur. (2364) 1- 3783 

Manisa Valili~nden : 
1 - Vilayet yel ışler:inde kullanılmak üzere 12 kalem muhtelif 

yol malzemesi açik ~ksil1me sul'etiyle satın alınacaktır. . 
2 - Hepsinin muhammen bedeli 1575 liradır. Şartnameıuyle 

malzemenin cins ve nevini gösterir liste parasız olar~k nafıa ~t 
mühendisliğinden almabilir. Ve Ankara, lstanıbul. İzmır nafıa mü
dUrtuğünden öğnnUebitir. 

3 - Eksiltme eytütun 13 Uncll cuma gUt\U saat l 1 de vılayet 
daimi encümeninde asık surette yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 118 lira 13 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye ginnek için bu senenin Ticaret Odası vesika-

sının gösterilmelİ şarttır. (2356) 1-3780 

tkti at ekiletinden: 
ı - 1~20 dmıir klasör açlk ekailtmeye konmuştur 
2 - Muhammea bedeli (2000) tiradı,. . . . 
3 - 22 ağustosta ıs gün müddetle temdit edilen ıhalesa 11 eylul 

935 çarşamba günü 4aat ondadır. . . . 
4 - Yeni prtnameaini görmek ve almak istıyenlerın her g~n 

ekailtmesine gireceklerin 2490 saydı kamında yazılı. şartlar da.hı · 
linde ve muayyen gUn ve saattan bir saat evel lSO lırahk. temmat 
ve teklif mektuplarını tktısad Vekaleti satnıalma komısyonuna 
vermeleri. (2373) 1- 3787 

Ankara valiliğinden: 
Vilayet hizmet otomobilinin bir senelik benzm ve sair malze • 

mesi ihtiy.acr açık eksiltmeye konulmu§tur. 
Tahmin edilen bedeli 2200 liradır. . 
Eksiltmeye girmek 3stiyenler yüzde 7 buçuğu olan 165 hra 

teminat vermeğe mecburdur. . • .. 
İhale 9.9.935 pazartesi günü saat ıs de vilayet daımı encume· 

ninde yapılacaktır. l 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihal.e gunu ~imi enc_!'lllCne ge -

meleri şartnamesini görmek istiyenlerın her gun hususı muhasebe 
müdürlugiıne müracaatları ilan olunur. (2363) 1-3782 

Kütahy" Şarbaylı~ndan: 
Belediye me bahasından taşınacak etler ıçin Ford veya Ş~v .. · 

role markalı yeni bir kamyonla üzerine et nakline mahsus karısor 
açık eksiltmeye konulmuştur. . 

Bedeli Muhammeni 2400 liradır. İhalesi 9 eylul pazartcsı saat 
ıs de Belediyede yapılacağından isteklilerin şeraitini öğrenmek 
üzere belediyeye muracaatları bildirilir. (2359) 1- 378ı 

Kuru~ 

ULUS 30 AGUSTOS H•35 CUMA 

EVLERiNİZİ, APARTMANLARINIZI, VE DİGER İNŞAATINIZI 

AnkaraÇimentoları T.A.Ş. . 
nın 

8 İNCi KİLOMETREDEKİ 

Fabrikasının Yeni imal ettiği, mühürlü ve damgalı 
torbalar içindeki Alman Sun'i Portland KARTAL 

ÇİMENTOSU ile yaphnnız 

KARTAL ÇİMENTOSUNUN EVSA1"1: 
lsta.n6ul Mühendis Mektebinin resmi tahlil 

raporuna göre: Terkibi 
Mukavemeti 

0,42 ~ 

Harç 1: 3 

Ateıte ıay.iat 

Si 02 ..:0,70 -r. 
7,00 % 
2,80 % 

Al2 03ı 
Çekme Sıkm Fe2 03: 

65,52 °'• Ca O: 

3 ı 7- 1 28 28 c 28 ı 28 c Mg Oı 1,28 % 
s 03t 2,17 o/o ---------

20,6 23,4 28,S 42.0 278 330 420 525 Tesbit eouemiyen: O,H o/• 

100,00 °"' 
Bütün büyük islerde müteahhidlerin kullandıkları bu çimentonun mukavemet, tazyık ıe 

tasallübündeki evsafı fevkalade ve emsalme faiktir. Siparişler büyük bir süratle ve bir kaç 
saat icinde inşaat mahalline kadar teslim edilmek suretiyle infaz olunur. 

SATIŞ ACENTELERİMİZ: Bay Vehbi Koç Tecim Evi Tel: 1068 
.. 1760 

Rakteriyoloµ 

~ Dr. Ş. Ataman oğlu 
(Bel ·oğuklu~u - lı rengi) 

Hastalarını her gün ak · 
şam saat bes buçuktan sonctı 
kabul erer. 

Adres - Adliye saray ~ 
kar§« sırasında Altan sok!\k, 
Çulhaoğlu apartımanı No 1 

1 - 3520 ,., 

SATILIK PİYANO 
Bir piyano acele satılıktır. 

(1805) No. tlefona müracaat. 
J - 3739 

l}r. f:f~l\I 'in 

Nasır ilacı 

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

Umumt deposu: İ1lgiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve müessir bir na 
sır iUlcrdır. 

Kanzuk ökstirük urubu: Öksil· 
rüğü kati şekilde durdurur 

Demir ve malzemei inşaiye şirketi. 
Şark levazımatı inşaiye ticarethanesi. 

" 
ı25!) 

Silifke Jandarma okulu satın alma komisyonu Baş
kanlığından: 

Beher kilosu- Muvakkat 
Eksiltmeye ko· nun muham- teminat Hangi uıul ile 
nan mevaddın Mikdarı men fiatı mikdarı eblltmen.io 

cinsi kilo Lira Kr. Lira Kr. ~kslltmenln yapılacağı gUn •e aaat yapılacal,ı 
Ekmek 230000 7 50 1293 75 Z. 9. 935 pazarteıl aut 14 Kapalı zarf 
Sığır eti SOOOO ıs oo 562 50 " ., ,, 15 " " 
Kuru fasulye 10000 ıı oo 82 50 ,, ,. " 16 .. • 
Nohut 10000 08 oo 60 00 ,, 17 .. " 
Sade yagı 5000 ss 00 206 25 3. 9. 955 ıah saat 14 Kapalı Ad 

Bulgur 15000 7 50 84 38 " 1S ,. • 
Arpa 15000 3 50 39 38 .. ,, .. 16 ,, " 
Pirinç 8000 16 00 96 00 ., ,. ,, 17 ,. .. 
Mercime-k 3000 8 SO 19 13 4. 9. 935 çarıamıba ~t 14 .~çık eksiltme 
Toz seker 

1 
5000 28 00 105 00 ,, • .. IS ,. .. 

Sabun 4000 25 00 75 00 ,. • ,, ı• " .. 
Patates 5000 10 00 37 .Sil ,, ,, ,, 17 ,, ,. 
Zeytin yağı 1000 )0 00 22 50 5. 9. 935 pertcmbe aaat 14 ,. ,. 
Zeytin tanesi 3000 :o 00 4 'i 00 .. ,, ıs ,, ,. 
Kuru üzllJll 2000 14 00 21 llO .. ., ,. 16 ııo .. 
Kuru so~atı sooo 4 SO 16 as ., ., ,. 17 .. ,. 
Odun 300000 1 50 337 10 6. 9, 935 cuma saat 1J ,. ,. 
Kömür 8000 2 50 ıs 00 " ,. ,. 13 ,. • 
Saman 15000 1 00 11 25 ,. ,, ., 14 ,, ., 

Çay 300 250 00 56 ?5 ., ,. ,. 1~ ,. ., 
Domates salçası 500 2S 00 9 38 ., ., ,. lG ,, " 

Silifke jandarma okulunun 1. 9. 935 den 1. 9. 936 ya kadar olan ve bir sene için mukaveleye ballına 
cak bulunan yukarda cina ve mikdarı yazılı mevad dı iaşe prtnainede yazdı oldul\ı tekilde teslim alm 
mak şartiyle hizalarında gösterildiği usul ile eksilt meye konulmuştur. 

2 - 'Muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mi kdarları hizalarında göıterilmittir. 
3 - İhalenin yapılacağı gün ve saat hizalarında gösterilmittir. 
4 - İhale Silifke jandarma okulunda toplanacak komilyonda yapılacaktır. 
S - Her cins için lazım olan evsaf ve şartları okul salonunda mahsus yerine aaıtm1ştır. İsteklllere 

tasdikli birer sureti parasız verilir. 
6 - Kimya tahliline tibi olmıyan mevaddm nüm uneleri komiıyonda me)'cuttur. Vermiyo istekli 

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

göre v~~ilecek ~uvak~at te~inatların en geç ihale saatından bir saat ance ihale komisyonuna makbu.s 
mukabılınde teslım edılmesı ş;ırttır. Bu saattan sora verilecek mektupların hUkmU olmıyacaktır. 

8 - Açık eksiltmeye konulan mevaddm muvakkat teminatları 2490 aayılı kanuna göre en geç ihale 
saatından bir saat evel makbuz mukabilinde komisyona teslim edilmiş bulunacaktır. 

9 - Her iki suretlerde eksiltmeye gireceklerin kanuni ikametgih sahibi olduklarını Tecim Odum
da kayıdlı b~lunduklarını evelce taahhüd islerinde bulunmuşsa taahhüd ettiği iti doğrulukla yapmıf ol
duklarına daır alakadar dairelerden tasdikli vesikaları ibraz etmeğe mecburdur. 

10 - İşbu mevaddı vcnneğe istekli olanların ev saf ve 11artları öğrenmek Uzere her gün okul K. lığın 
ve ihale için tayin edilen ~ün ve saatta komisvona müracaatta bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

111 11 ltdlllllftftlUmtı 

Cebecı Ha tane ı Oµer tonı 

Or. TURGUT 

= Çaııal{kale Jandarma Mekteılleri 
nuııdaıı: 

sabn alma komisyo 

Hastalarını Adlı ye Saray 

1 
karşısında Hayati apartmanın 
da her gün 15 den 19 za kadaı 

kabule başlamıştır. fi 

·-·-ııı-ımııa Z A YI 

Kurtuıuş mektebinden al.ıuş 
olduğum şehatictnameyi Tayı C'-· 
tiğimden ve yeniden alacağını. 

dan eskisinin hükmU olmadığı \. 
tin olunur. 

Ankar:ı Cilkrilye mahalleam. 
de kaya sok• ğı 50 No. evde .i:t.~· 

ri oğlu 337 doğumlu All 
1-3795 

lmtiyu sahibi ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri MUdUrll Naıuhl 
BAYDAR 

Çankırı clddtsi civıundı 
Uluı Bııımtvind• bısı/mrş. 
Ot. 

ı anınını Muvakka. Nasıl olacağı ve 
Erzakın bedeli teminat İhale glin.. hangi birliğe 

cinsi Kilo L. K. L. % 7 ,5 K. Iemeci Gilnü saati ait olduğu 
Ekmek 8936SO 84896 75 5494 83 ıo/9/935 Sah ıs ç. Kale kapalı zarfta 
Sığır eti 120000 24000 oo 1800 oo 10/9/935 .. ıs .. , " " 
Ekmek 21SOOO 2042S 1531 75 10/9/935 ,. ıs Gelibolu kapalı zarfb 

1 - Çanakkalede 1, 3, 9, 10 sayılı jandarma okul Iariyle jandarma hastanesi ve Gelibolu 11 sayılı jan.. 
darma okulun~n 1/9/93S den 31/8/936 günlemecine kadar senelik ihtiyaçları olan _yukarda >:azılı Uç ~ 
lem erzakı~ hızalarınd.a gösterilen günlemeç, gün ve saatlerde Çanakkale belediye dalresınde salaha.. 
yettar komısyonda eksıltmeai yapılacaktır. 

2 - Temina~lar ihale günü saat 12 ye kadar mal sandığına yatmlmıJ teklif mcktuplariyle makbuzlu 
saat 14 de komııyona teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler Ankara, İstanbul ve Çanakkale jandarma aatınalma komieyonlarında paruız gHe-
terilebilir. (5072) 1-3776 

1 SİNEMALAR 1 
f YENi 1 

BU GECE 
A lbert Prejean - Rene St. cl'J' 

tarafından temsil edilen 

AŞKA KiM lNANIR 

Franıızca sözlü 
BU GON MATINEt.ı;:R SAAT 

1 KULÜP) 
BU GON BU GECE 

CANLI GETiR 

İman ayağı baamamıf ormanlarda 
hayvanatı vah,iye ile mücadele 

( t) DEN iTiBAREN BAŞLAR 


