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Her yerd•• 5 kuruş 

ıv. usolini konseyin kararını kabul etti . 
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Uluslar sosyetesi konseyi uzlaşma metnini hazırladı 

B. Ruzvelt 
1 

Cenevre, 2 (A.A.) - B. La~:r:.l, 
B. Eden ve 8. Aloi.s gece yem: 
den toplanmışlar ve karar proje· 
sinin kesin metni üzerinde ~~'· • 
muılardır.Şimdi 8. Musolını nın 
bu aabab anla,ılacak olan kararı 
beklenmektedir. 

Proje bundan sonra habeş de· 
legelerine ve ka~il olu~sa, ul~slar 
sosyetesi konseyıne verılecelctır. 

il. Ruzvelt d•• bt1rı~m korrmmu· 
sını istiyor 

Vaşington, 2 (A.A.) -8. Ruz
velt, gazetecilere şunları söyle • 
miştir: 

« - Uluslar sosyetesi konseyi· 

B. Ruzvelt, Amerika adına barışın korunmasını 
istedi - B. Laval uzlaşmanın sonucundan umutlu 
- i talya'ya karşı Almanya ne durum alıyor? 

nin İtalyan - habeş anlaşmazlığını 
barışçı bir şekilde kotarmak için 
tedbirler aradığı şu sırada, amerİ· 
kan usulü ve hükümeti adına, dost 
ça bir kotarma yolu bulunacağı 
ve barışın korunacağı umudunu 
izhar ediyorum.,, 

Bu diyev, Amerika'mn, ulus -
lar sosyetesine, ve İngiltere Büyük 
Elçisi Sir Lindsey'in dış bakanlı • 
ğına yaptığı dünkü göret üzerine 
fngiltere'ye tinel bir yardım ola -
rak görülmektedir. 

il. /Jm·cıl umıul/11 
Cenevre, 2 (A.A.) - B. La· 

val, dün aktma fransız gazeteci -
lerine fU diyevde bulunmuıtur: 

''- Öyle sanıyorum ki ger,ek 
zorluklar gösteren görütmeleri -
mizin sonuna ermiı bulunuyoruz. 
Yakın saatlerde gerçekle,tiğini 
umud ettiğimiz elveriıli sonuçlar, 
bütün ilgili ülkelerin eseri olacak • 
tır. 

giderek bütün altın aşyalarmı, bi
lezik yüzük ve elmaslarını ana va
tana armağan etmişlerdir. 

l ta/yan - ispar(vol dostluğu 

Roma, 2 (A.A.) - B. Musoli
ni, Romada gezide bulunan ispan· 
yol gazetecileri delegelerini kabul 
ederek iki akdeniz ulusu arasın -
daki dostluk bağlarının her daim 
daha sıkı olması dileğinde bulun
muş ve İspanyol basınının ltalya · 
ya karıı aldığı içlem durumdan 
dolayı kutlamıştır. 

( Sonu 2. inci s11yfarla) 

B. Çetinkaya 
1zm;iı·deıı ayrıldı 
İzmir, 2 (A.A.) - Bayındır • 

lık Bakanı B. Ali Çetinkaya hu -
gün şehrimizden hareket etmiştir. 

Bir f ransız gözü ile 
• •• • 

YENi TURKIYE 
011creı memleketine ueda 

Fransız yazarlarıncl an M ar sel 
Sovaj, Türkiye'Je yaptığı uzun bir 
gezinin intıbalarını l 'En•tran•i -
jon gazete•inde hem "Türkiyenin 
iç yüzü,, , ve hem Je ''peçuiz 
Türkiye,, anlamlarına gelebile 
cek olan «La T urquie devoilee» 
başlıklı bir •eri halinde yazmaya 
baılaclı. Aşağıda okuyacaklarınız 
bu •erinin ilk betke•idir. 

llmu·tı arırfor. 1.-it<ıı>laı· ue 
luıyallı•r 

Suda açtığı çizgiler iki ihti • 
yar kılanın her zaman genç kıyı -
larmı okıamıya giden geminin 
önünde, birdenbire hakikat. 

- Geminin sancak tarafında 
hemen suyun hizasına bakınız. 

Çanakkale boğazı ve Manna • 
ra geçildikten sonra; Haliç'in bun
ca defalar tasvir edilmiş bu kıyı -
sında sizi bir adam bekler, lstan -
bulun gireğinde (methal) , sultan
ların eski sarayının eşiğinde, 
bronz caketli bir adam. 

Ayak1ar açılmış, sol yumruğu 
kalçasında, Avrupa'ya arkaıını 
dönmüştür, fakat gelen avrupalı • 
ları yüziyle karşılar. Onları ıüzer 
ipnotize edici derin gözleri, ileri -
de, gemilerin gidiş geli,leri ara -
sanda, boğazların ötesinde koca • 
man ve kaygu verici Asya'ya di .. 
kilmiştir. 

(Sayı/ayı çeviriniz.) 

Anlatmaya kesin bir şekil ver· 
mek için 8. Aloisi'nin ltalya hü -
kümetinden istediği cevabı bekli -
yoruz. Yarın gayelerimizin sonu -
cunu elde edeceğimize kuvvetle 
umudumuz vardır.,, 

ANKARA'NIN BÜYÜK ESERLERİNDEN BİRİ DAHA 

Mrıurda oturan ita/yanların 
y(lr(lımı 

Roma, 2 (A.A.) - Mısır' da 
oturan İtalyanların bir çoğu Is · 
kenderiye İtalyan konsolosluğuna 

Stadyomumuz eşsiz bir eser olacakbr 
Stadın • 

mımarı B. it ietti bu güzel 

. ı 
eseri aniatıgor 

fazla İpodrom yapmıt olan değer
li bir mühendistir. ismet lnönü 

tKi EVLE TL E TECiMil\1iZ 

Ankara stadının yapısı her gün 
biraz daha ilerlemektedir. Yur • 
dun devrimci gençliğini sinesinde 
toplıyacak olan büyük ve eısi·1: 
eserin yapısının kontrolünü üze • 
rine alan Mühendis 8. Vietti Violi 

ltalya yolculuğunda kendisinin 
eserlerini beğenmiş ve stadyom 
için açılan arsıulmal yarıfmaya 
girmesini tavsiye etmiıtir. Bu mü· 
sahakada 8. Vietti birinciliği ka
zanmıfhr. ltalya'daki eserlerin • 
den ba,ka İpodrom projelerini ha
zırlamak için güney Amerikasma, 
İspanyaya, Hindistana (Bombaya) 
teknik danı,man ınf atiyle gİbnİf • 
tir. Büyük Milano ipodromu ile 
yapılmakta olan Merano ipodro • 

ingiliz 1,ecim Bakanı 
türk . İngiliz tecim 

• • 
anlaşma ı ıçın 

ne diyor? 
L d 2 (A A ) _ B. Runsi· on ra, · · . 

man Avam Kamarasınd.a . bır. so· 
' - -'- demıştır kı: ruya cevap verel"CA . 
"- lstanbul'daki İngiliz tecıın 

B. Valter Runciman 

.. k . iliz teciın 
odaHnm son tur • ıng d v 

d olma ıgı -
anlaşmasından hoşnu ·yelerin 

.. k" yaptıgvı bazı tavsı nr, çun u .
1
. m 

kabul edilmediğini bı ıyoru · 
Fakat bu önergelerin tama . 

d v sagvlarım .. .. .. ne alın ıgmı men gozonu ad ) 
( Sonu Z. inci sayf a 

• 1'iirk . F raıısız tecım 
anlaşması ı>araf e 

edildi 
Paris, 2 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: 
« Türk - fransız tecim modos 

vivendisi ile klering anlatması 
parafe edilmiştir . 

Akidler hemen bütün mevad 
için en ziyade müsaadeye mazhar 
millet esasını mu haf aza etmekte -
dirler. 

Türkiye Büyük Elçisi 8. Suad, 
ınüzakerelerin sonunda hakim o -
fan anlaşma ruhundan dolayı 
memnuniyetini bildirmiş ve anlat
manın iki memleketin genel sıya -
aası üzerindeki önemini kaydeyle
mİftİr. » 

Anlaşma yakında 

imzalanacak 
Paris, 2 (A.A.) - Anadolu A

jansının özel ayları bildiriyor: 
Türk • fransız tecim ve klering 

anlaşmaları parafe edilmiştir. 
Anlaımalarm birkaç gün için

de imzalanması bekleniyor. Te -
cim anlatmasının hükümlerine gö
re fransızlar Türkiye' den yüzde 
35 nisbetinde fazla mal alacaklar
dır. Bunun için anlaşmaya gere -
ken kayıtlar konmuştur. 

Fransız tecim bakam B. Bon
net, lnformation gazetesine diye -
vinde anlasmaların bugünlerde 
imzalanacağını umduğunu söyle • 
mittir. 

Ccb Jfıg·atJeriniıı 
hasım isi ilerliyor 
Türk dili araştırma kurumu • 

nun türkçeden Osmanlıcaya ve os
manlıcadan türkçeye bastırmakta 
olduğu (cep lugati) nin basım iti 
ilelemektedir. Bakanlık, bütün İm· 
kanlardan faydalanarak basım işi
nin biran önce bitmesine çalışmak. 
tadır. lugatlerin her ikisi de bera
ber çıkacaktır· 

Lugatlere, bütün yurddatla -
rın alabilmeleri için 25 kuruş gibi 
çok ucuz bir fiat konulmuştur. 100 
bin olarak basılan lugatlerin yet -
miyeceği ve ihtiyaçtan az geleceği 
sanılmaktadır. 

Y uııaııi. tanda rejim 
Atina, 2 (A.A.) - B. Çaldaris 

hareketinden önce birçok general . 
terle göri.ismüştür. 

Generaller, ordunun düzenini 
bozmak icin yapılacak her türlü 
girgiye karşı geleceği hususunda 
Çaldaris'e inanca vermişlerdir. 

B. Çaldaris ile liber<\) parti şe
fi Sofulis arasında yapılan görüş" 
mede rejim meselesinin Çaldaris
in dönmesinden sonra kotarılması 
hususunda hükümet ile ayrışık 
pnı1iler arasında görüş yakınlığı 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bazı çevenlerin fikrine g ö"c
bu konuşmalar, kıraUıfiır. yen'den 
gelmesi fikrinden vaz gecilmesin 
den ibarettir. ~ 

B. Vietti Violi 

He bir konuşma yaptık ve stadyo 
mumuzun bugünkü yapı durumu 
ile, bittikten sonra alacağı şekil 
hakkında bizi aydınlatmasını ri -
ca ettik. 

D. Vietti Violi yalnız halya' da 
ı:.e.kiz büyük ve Avruoa'da da en 

munu kendisi yapmaktadır. Tri -
bünleri 60.000 ik,iyi alacak kadar 
büyük olan bu ipodromun yapısı • 
nı kontrol etmek üzere bu ay 
içinde gidecek olan 8. Vietti ey -
IUlde tehrimize dönmüı olacaktır. 

Yeni kurulan ve eısiz türk dev
rimine merkez olan bauehrin, bü
yük bir eserini yapmaya çok ilgen 
bulan ve daha uzun yıllar ıehri -
mizde kalmayı çok istediğini söy. 
liyen B. Vietti, ıtadyomumuz hak
kında tunları söylemiıtir: 

(Sonu S inci sayı/ad•) 

Stadyomumuz bitince bu ıekll alacaktır. 



SAYIFA 2 

Eskiden, hoşnudluğunu belirt
mek için sabırsızlanan yolcuya ilk 
önce Ayasofya'nrn kubbesini gös· 
terirlerdi. Şimdi, ona, uzaktan, 
Sarayburnunda, prenslerin yerini 
lıalkın aldığı teras şeklindeki bah
çelerin altında Mustafa Kemal' in 
heykelini işaret ediyorlar. 

Miinzevi, kiiılev1, mütehakkim 
bir heykel 

Arsıulusal dumanların minare· 
lerden bir ormana doğru gerindi • 
ği akşam kızıllığında, gemi Gala
ta rıhtımlarma doğru döndüğü sı
rada, bu heykel, hayallerin ve anı· 
ların bir efsane yarı karanlığında 
kımıldandıklan bütün bir acunu 
gözlerimizden siliyor. 

• ~fi. 

Ga~i, yani uıkan ( mu:.al/er) 
Mustafa 

Yeni Türkiye, Avrupa'nm do· 
iusunda devrimizin en büyük dev
let adamlarmdan biri halinde yük
selen, ve kendisini yeter derecede 
takdir edemediğimiz bu adamın 
aynı zamanda eseri ve romanıdır. 

Uçurumun kıyısına • ve belki 
de bir kılanın ucuna • asılmış bir 
ulusun talii bu Sefin cehresine 
büründü, bir yumruk gibi sert, 
kapalı bir çehre. 

Kuran'ın insan yüzünün tem • 
silini yasak ettiği bir yerde, hey -
keli • bu topraklar üezrinde yükse· 
lenlerin ilki • heT tekilde, bütün 
meydanlarda, Anadolu'nun her 
ıehrinde çoğaltılmış bir sabit fik
rin gembolüdür. 

Burada, sarayların ve camile
rin gölge mantosu altında bu hey
kel, yeni gelen için, d'1şkiinlüğü 
batının en acı iştahlannı beslemiş 
olan bir imparatorluğa kar§ı yir • 
mi yıllık isyanı, büyük Avrupa 
devletlerinin sömürmesine ve tah
akkümüne kar§ı yirmi yıllık çe -
tin ıavaşr temsil ediyor. 

~ :t- ~ 

Partiya vapuru ıeaaizce yolun • 
da ilerlerken Gazi'nin heykeli bi
ze doğru yaklaşıyordu. Eskiye 
hiç acımadan, batı usulüne göre 
biçilmiş bir geleceğin sembolü 
olan güzel bronz caketini göster • 
mek istennit gibi, bir mihver üze
rinde dönüyor sanki. 

Canlanıyor ve eserinin oylu· 
muna uygun bir şekilde büyüyor • 
du. 

Dekorun muhafaza edilmit 
büyüsü içinde, timdi o kadar ya
kın ki, geminin parmaklıklarına 
yaslanmış kendisine bakanlarla 
konu§tuğu işitilecek gibi. 

Ve o konuşuyordu .... 
Fakat ben onun setini ancak 

Anadolunun ortasında, bozkırın 
kaybedilmit ve yeniden bulunmuş 
kalbinde, Türkiyenin yeni hükü • 
met merkezinde iştittim ve bu ıe • 
sin genişliğini ölçtüm. 

Bu, yt ni bir caddede, bankalar 
caddesiude, telsiz yaraçları satan 
bir dükkanın önünde oldu. Kaldı -
rımda, çölün dört köşesinden 

develerin ağır adımlariyle gel
miş geniş ıalvarlı ve renk 
renk giyinmİf köylü kadın ve 
erkekler, ağızı açık dinliyorlar • 
dı. 

Bu sesi, bilinmiyen bir dünya
nın madeni ve tiz sesini ilk defa i
titiyor lardı. 

Bir medeniyetin rürültüıü ile 
oynuyorlardı. 

lıte o zaman Jstanbul'un qi
jinde, Sarayburnunda dikilmit 
heykeli habrladmı. Ozünlü bozkır 
Ye telsizin parazitleri araundan 
Mustafa Kemal komııuyordu: 

- lstanbul'un cazibesi ve bizi 
öldüren adam bitti. 

Sen burada, buharı tanıma • 
dan 19 uncu asrı ı~, Ye elek
triii tanımadan 20 inci asırda ya. 

ıamıı, vatanını adım adım yeni -
den fethetmek zorunda kalmıı, 
artık iıkarpin, pantalon giyen, ya· 
kalık ve boyunbaiı takan ve hat· 
ti Laıına bir fapka ıeçiren diril .. 

ULUS 

miş bir ulus bulacaksın. Eğer ope
ret memleketine veda ettinse, ara· 
mıza hoş geldin, etmedinse ..• 

1(. :(. '!o DIŞ HABERLE 
Yerli yersiz yapıldığı gibi, 

türklerin yabancıdan nefret ettik
lerini tekrarlamak hatadır. OnlaT 
asla yabancı düşmanı değildirler, 
tamterai. Fakat yalnız bir edebi 
göret veya biraz pitoresk peşinde 
Jstanbul'dan öteye geçmiyenleri 
sevmezler. 

Onların zararına olarak yaşan
mış tantanalı Boğaziçi ve Göksu 
hayatı, onların üzerinde acı bir 
anı bırakmıttır. Kuşkulanıyorlar 
ve hakları vardır. 

Genç Cumuriyet Haliç'in ha -
vasını ve zevklerini terkederek ka· 
Taların içerisinde, yüksek Anado
lu yaylalannda yerleşti. Ve latin 
denizinin tatlıhklarmın erişeme -
diği sert Ankara hayatı, Türkiye
nin çevresini büsbütün değiştirdi. 

Limana ineceğiniz sırada bir 
heykel size bunlan haber verir, 
hatırlatır. Bundan böyle İstanbul 
olan Konstantinopl mazidir. An· 
kara, istikbaldir. Her halde türk. 
ler hararetle bunu diliyorlar, buna 
çalışıyorlar. Sizden hemen bunu 
anlamanızı istiyorlar: 

Neden buna yanaşmamalı ? 
Hususiyle ki ortada oynıyan, 

tuttuğunuz tarafa göre, doğunun 
veya batının anahtarıdır . 

Her halde bizim aleyhimize O· 

larak kurulmaya çalışan yeni kı -
talar denkliğinde, bir ayağı Asya
cla, b1r ayaih Avrupa' da olan genç 
Türkiye günün birinde terazinin 
birinden veya ötekinden yana e -
ğilmesinde rol oynıyabair. 

(Bitmedi) 

İngiliz Tecim Bakanı 
türk - ingiliz tecim an
laşması için ne diyor? 

(Ba.şı 1. ci sayıfada) 

Ancak bu önergelerin tatbik de -
ğeri olmadığı incelenirse anlaşılır.,, 

Bakan sözlerini bitirirken: 
'' Anlaşmanın İngiliz tecimi 

için fay dalı olacağını haklı olarak 
umud ederim.,, demiı tir. 

B. Runsiman, başka bir soru • 
ya cevab vererek demiştir ki: 

'' Şimdiki ahval içinde en eyi 
tartlar elde ettiğimizi sanıyorum.,, 

Soruda bulunan saylav, İstan • 
bul İngiliz tecim odasının "menşe 
ıehadetnamelerinin,, vize ve kayıt 
edilmesi hakkındaki önergesi ka
bul edilmek suretiyle Türkiye'den 
İngillereve ya:nlacak cıkat kıyme
tinin Jnf?iltere tarafından kontro
luna imkan verec,.k bir kaydın an
la~maya ilave edilmediğini sor -
muştur. --.. ··-

Elçiliklerdeki sergiler 
Türkofis bazı elçiliklerde ulu -

sal ürünlerimizin birer kolleksiyo
nunu bulunduracaktır. Bu suretle 
Avrupa memleketlerinde açılmak· 
ta olan arsıulusal panayırlara gön
derilecek malların navlunundan 
tasarruf edilmiş olacaktır. 

1(. :;. lf. 

Berlin türk - alman tecim oda • 
sı Königsberg ve Frankfurt'ta açı
lacak sergilerde birer türk pavyo· 
nu açmağa karar vermit ve Türk
ofisten lazım gelen malumatla ulu
sal ürünlerimizin bir kollekaiyo . 
nunu istemittir. Bunun için Türko
fiaçe İycabeden hazırlıklara baş • 
lanılmıttır. 

····-
RADYOLAR 

ANKARA 
19.30 - Musiki: 
Vagne-r Romance 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
19 • .50 - Matbuat raporu 
20.20 - Musiki: 

İtalya · Habeş 
anlaşnıazlığı 
(Başı ı. inci sayfada) 

Cenevre, 2 (A.A.) - Uluslar sosyc. 
tesi konseyinin bu akşamki toplantısı 

geriye bırakılmıştır. 

"'*. 
Roma, 2 (A.A.) - Röyter bildiriyor: 

Yarın çıkacak bir bildiriğde yeni iki tü
men askerin ve 1912 sınıfından kalanı 
rm silah altına çağırıldığı bildirilecek • 
tir . 

Bu suretle taın dört sınıf yani 900 
bin kadar asker silah alında bulunacak
tır. 

haha kabul ..ıti .. 
Cenevre, 2 (A.A.) - Uluslar sosyc. 

tesi konseyine verilecek karar projesı 

hakkında tam bir anlaşma elde edilmiş· 
tir. İtalya proje metnini en sonki biçim
de kabul etmiştir. 

l\lu-.olini - HaiJ•· S(•hf"if' 
g(irii~me"i 

Adisababa, 2 (A.A.) - İtalyan. ha
beş anlaşmazlığı üzerinde, açık bir gö
rüşme yapmak üzere Musolini ile habeş 
imparatorunun bitaraf bir ülkede bu
luşmaları hakkmda yapılan oydam bu
rada aytı~tlmaktadır. 

ltal)a do!o<tlanıu umılmıya<·ak 
R,,ma, 2 (A.A.) - Popolo d'İtalia 

gazetesi, ve belki de B. Musolini tarn
hndc:ın yazılmış bulunan bir betkcsindc 
İtalyanın kendi~ine karşı Habeşistan 
meselesinde dostça hareket edecek ulus· 
ların hepsini dost bileceğini ve ötekile
rinin aldıkları durumu da hiç bir zaman 
unutmıyacağını söylemektt:dir. 

Gazetenin bu betkesi, B. Hor'un say· 
lavlar kurulunda yapmış olduğu söyleve 
bir cevap olarak karşılanmaktadır. 

Ccvahm metni 
Cenevre, 2 (A.A.) - Royter ajansı 

aytarından: 

Musolininin yeni karar projesine 
verdiği cevap, bir nevi kabul gibidir. 
Musolini, bu cevabında karar projesin
de yalnız bazı hafif değişiklikler yapıl
masını istemektedir. Bu deği§ikliklerin 
hiç bir zorluk doğurmıyacağı kuvvetle 
muhtemelair. BB. Aloisi ve Laval eks
perlerle birlikte cevab üzerinde görüş
müşlerdir. Bazı noktalar aydınlatılınca 
yeni metin uluslar sosyetesine verile
cek ve konsey de bu metni kabul edebi
lecektir. 

Bu bakımdan konseyin özel toplan
tısının bu akşam yapılabileceği dü ü
nü1mektedi r. 

Uzlaşma hakkında tam bir anlaşmaya 
varılabileceği sanılmaktadır. Musolini
nin değiştirilmesini istediği noktahır. 
uzlaşmadan sonraki usul hakkındadır. 

B. Eden karar metnini görüp <)eği ·• 
tirdikten sonra, bu met.in habcs dele· 
gelerine sunulacaktır. 

1'oplnnııl<zrm ~~onu 

Cenevre, 2 (A.A.) - B. Laval, Eden 
ve Aloisi dün akşam saat 19,15 ten 
20,20 ye kadar fransız salkuru merke
zinde bir konuşma yapmıslardır. Az 
sonra, karar projesinin yeni metnini 
yazmak üzere eksperler toplanmı~tır. 

Bu arada B. Aloisi de B. Musolini ile 
telefonla görü.,müştür. 

Mümkün olduğu kadar çabuk bir uz. 
taşmaya varmak istiyen B. Eden, B. 
Lava} ve Aloisi, kendilerini akşam ye
meğine çağıran Uluslar Sosyetesi genel 
~ckreteri B. Avenol'un bu çağırısma 

gidemiyeceklerini bildirmislerılir. 

Alnum durumu, lwly<lyı 
sevimlirtli 

Roma, 2 (A.A.) - Yarı rcsmiğ "Gi
ornale d'İtalia,, gazetesi, Almanyanın 

Habeşistana harb gcreç.i vermiyeccğini 
söyliycn resmiğ alman ajansının yeni 
bir bildiriğini çözelemektedir. 

Ca"ete, bu karardan dolayı pek hoş-

Bach Konserto 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cmial: Piyano 
I0.40 - Haberler. 

' 

nud olduğuno kRyde<lerek, şunları yaz
maktadır. 

"Alman hi.ıkümetinin, habe • İtal

yan anlaşmazlığında. tam hir tarafsız· 

lık göstermek istediğini öğrenmekle bU· 
yük bir sevinç duyduk. Dostumuz ol· 
duklarını söylemiş olanların bize kar
şı duygularını 5Özlcrindcn değil, hnre· 
kctlerinden ölçebiliriz. 

Geçen aylar İtalyaya, devletlerin 
kendisine karşı takındıkları durum hak
kında tam bir fikir edinmesi imkanını 
vermiştir. Roma hükümeti, bu hususta
ki göriişlerini önemle kaydetmektedir. 

1/ab,·.~İ.o;tu11 Yllrtlımu lwntm(lva 
~ ~ 

ktırcır ıwrtli 
Adisababa, 2 ı A.A.) - Adisabab:;dı 

çıkan "Habeş sesi,, gazetesi yazıyor: 
"Göstereceğimiz kuvvetsiz bir sıya

s:ı. İt. lyayı bize saldırmağa şevklendı· 
recektir. Ancak enerjik bir hareket tar
zı ile barışı sağlıyabiliriz. Barışı istedi· 
ği takdirde, İtalyayı dinlemeğe, harbi 
isterse, ona karşı gclmeğe hazırız.,, 

Habeş ulusu. uluslar sosyetesinin 
vereceği kararı. sakinlikle beklemekte
dir 

Habe~ baş şchrı ve yöresindeki 40 
kılisede her gün. ve ulusal birliklerde 
pa2ar günü verilen söylevler, habeş hal
.ımıın yurdscvcrliğini ispat etmektedir· 
ler. 

Genç adamlar ve birçok işyarlar, her 
~?tah işlerine gitmeden evel, sokaklar
:la talimler ve süel hazırhklar yapmak
tadırlar. 

IWO italyuu ut.:aiımı 1.-ar~ı 
l O hnlıf~ uçuğı 

Adisababa, 2 (A.A.) - Habeş hava 
kuvvetine komutanlık eden albay Ju1ian 
harp çıktığında İtalyan hava kuvvetle
rinin Habcşistana karşı ezici bir üstün
lüğü olacağını, çünkü italyanlarm 800 

u.açğına kazıı Habeşlerin ancak on u~a
ğı bulunduğunu söylemiştir. 

l.tıvrmıs dirildi mir 
Roma, 2 (A.A.) - Bazılarının Lav· 

rens ve bazılarının da yüzbaşı Bremley 
olduğunu savadıkları esrarengiz bir şa
hııı, yanındaki askerlerle birlikte habeş 

. bö'geledni dolaşmakta ve halka İtalya 
ile harbe ve imparatora bayrı kalmağn 
pr<.ıpaganda yapmaktadır. 

Frwı ... ız basımmn tHi§iirıccleri 
Paris, 2 (A.A.) - "Pöti Parisien,, , 

"Eko dö Pari,, ve ''Övr,, gazeteleri, Ce· 
nevre görüşmelerinin sonucu hakkında 
tasınlamalarda bulunmaktadırlar: 

Pöti Parisiyen diyor ki: 
"Karar idnde, 1906 andlaşmasını im

za edenlere meselenin esasını görüşme· 
ği tavsiye eden ciimlenin, kimseyi iiz
miyecek kadar elastiki olacağını umud 
etmek gerektir. 

Görüşmelerin. diplomasi yolu ile ve 
andlaşmanın esası üzerine yapılacağı 

söylenmektedir. İleri sürülecek önerge
ler olgun bir hare gelince, ağustos so
nunda üç taraflı bir konferansın toplan
ması kararlaştırılabilccektir. 

Bu konferans. İtalyan sınırına ya· 
kın bir yerde toplanacak ve orada B. 
Musolini, Lava) ve Hor, son anlasma 
metnini imza edeceklerdir . ., 

B. Pertinaks, Eko de Parideki yazı· 
sında daha ziyade karımsa] görünmek • 
te ve şunları yazmakta<lır: 

"Henilz hiç bir şey elde edilmi~ de
ğildir. B. l\tusolini, kendh>ine gece ve
rilen metne ancak bu sabah cevap vere
cektir. 

B. Eden, iki noktada geri dönmüş
tür: Musolini kuvvete baş vurmamak 
yükeninin italyan krunoyu tarafından 

kabul edilemiyeceğini söylediğinden B. 
Eden önce bu noktanın metne g<:çme
mesini kabul etmiştir. 

Bundan başka B. Eden, Habc:şista· 
nın 1!:06 andlaşmasmın yeritilmesi hak· 
kında yapılacak görüşmelere girmesinin 
sarihle~tiri1mesini de kabul etmiştir. 

Saptanan metin, bu suretle ayrı ayrı 
anlamlarda yoranacaktır. 

Konseyin meseleyi oya koymasından 
onra kararsızlık eskisi gibi hüküm sü

recek ve buhran devam edecektir. 
Övr gazetesi, İtalyanın İngiltere ve 

Fr2nsanın ayrışı karşısında kendi ttci
mel. finansal, iç ve dış durumlarım giiç
!e§tİrecek olan harbden vaz geçeceğin; 
.~aıımaktadrr. 

Yol kazaları 
Amerika' da harbtan çok 

adam öldürdü 
Ncvyork, 2 (A.A.) - Nevyork polis 

direktörlüğü, seyrisefcr güvenliği için 
girişmiş olduğu savaşa devam etmekte· 
dir. Direktörlük şehrin her tarafına 

harb kurbanları ile seyrüsefer kazala
rında kurban olanları kıyaslayıcı afiş

ler astırmıştır. Bu afi lerde şunlar ya· 
zılıdır: 

·•seyrüsefer kazaları bize harbtan 
daha pahalıya malolmaktadır. Harba gi
ren kuvvetlerimiz 18 ay içinde 50.310 ö
lü, 182.674 yaralı vermiştir. 20 mayıs 
1935 te biten 18 aylık bir devrenin so
nunda seyrüsefer kazalarında 51.200 ö
hi ile l.304.000 yaralı kavdedilmiştir . 

Amerikadll su:tıldar 
Nevyorlt, 2 (A.A.) - Birleşik Ame

rikada hüküm süren sıcak dalgilsı, şim~ 
diye kadar 125 kişinın ölümüne sebcb 
olmuştur. 

Öte yandan, Long-ısland üzerinden 
geçen büyük bir tayfun, ağaçlan devir
mis ve bunlar yolları tıkamıştır. 

20 balıkçı gemisi, siklonun tesirli 
devrilmiş ve 100 kadar saldan da batm 
tehlikesi geçirmişlerdir. 

Ll\IANYA'U \: 

Hindenburg'nn ölümü
nün birinci yılı 

Bcrlin, 2 (A.A.) - Almanyn C-0mur 
Başkanı Mareşal Hindenburg'un j>liı• 

münün birinci yıldönümli dol~ısiylc 

bugün, bütün alman şehirleri, bir ya 
görümünü göstermektedir. 

Almanyanın her tarafından akıp gt. .. 
len büyük bir kalabalık, büyük komu .. 
tanın gömüldüğü, dogu Prusyasında 

Tanenbcrg savaş aranma dikilen ulu5al 
anıtın etrafında toplanmaktadır. 

DAGIJ. ~IK HA DERLER 

Bulgaristan' da yeni 
anasal kanun 

Sofya, 2 (A.A.) - Başl>akan B. To .. 
şef, dün akşam Burgaz'da bir söylevde 
bulunmuştur. B. Toşef, bu söylevinde 
hükümetin programını anlattıktan son
ra demiştir ki: 

"- Bulgaristanın, pek yakında yeni 
bir parlamentosu olacaktır. Bu parlel· 
mcntoda geçmiş zamanların kusurları • 
asla bulunmıyacaktır. Veni parlamento, 
yalnız ulusun arzusunun bir ifadesi ol~ 
makla kalmıyacak aynı zamanda çahı: .. 
kan, tutumlu bulgar ulusunun bıitün 

enerjisini ve yaratıcı kuvvetini tcmc-il 
edecektir.,, 

Başbakan, yeni parlamentonun top· 
lanmaya çağrılmasından önce yeni bır 
ana kanunu hazırlıyacağmı bildirmiştir, 

Kutup - Souycı - Anwrika 
hava yolu 

Moskova, 2 (A.A.) - Kuzay scyni· 
seferleri ofisi başkanı profesör Otto 
Schmitt, uçman Levanievoski'nin girişe~ 
ceği uçma girişimi hakkında şu diyev
dc bulunmuşutr: 

"Bu uçuş, başarı ile sonuçlanırsa, uç. 
mantarın getireceği bilgi, kutub yolilc 
Sovyetler Birliği ve Birleşik Amerika 
arasında düzenli seferler açmağa imkan 
verecektir.,. 

ln,.,iltercnin Akth!niz filosu 
Londrn, 2 (A.A.) - lfçi saylavhlJG 

dan B. Cocks'un bir sorusuna cevab ve
ren deniz birinci lordu Sir Bolton Ey• 
res • MonselJ, İtalyan • habeş anlaşmazv 
lığının muhtemel geliıimleri karşısın

<la Akdeniz filosunun bcrkitilmeei dU· 
şiiniilmediğini söylemiştir. 

A nhara l1i5iklet Kurulundan: 
Yarın saat sekizde Akköpril yolu Ü· 

zerinde birinci sınıf koşucular ftra5mda 
sürnt koşuları yapılacağı, acemiler ara
sında <la yeni bisikletçi bulmak isin 15 
kilometrelik bask.ı bir yarış yapılacak
tır. 
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Geceniıı sesleri 
Gece. Elimde bir kitab, evde 

yim. Dikkatimi, günün türlü dü -
şünce ve kaygularımn kal ama diz.. 
dif;ı sayısız çengellerden kurtar -
maya çalışarak, makineyle mede
niyetin ilgileri hakkındaki bir tezi 
okumaya çalı§ıyorum. Tam yarım 
~aattir aym satırın üzerine tek 
rar tekrar dönen gözlerimle bey -
nimin ara rndaki bağlar kesilmiş 
anki... Kulaklarımdan beynimirı 

içine bir hırsız gibi girerek bütün 
dikkat hassamı körleten ve ~uu -
rumu gizli bir düğmeye basarak 
en koyu karanlıklara gömen bu · 
ıeni çıldırtacak. Karşı apartımanm 
bir stadyum megafonu kadar yük-
ek konuşan radyosundan balısc 

diyorum. Neden ses ayar düğme -
sini böyle sonuna kadar açmı~lar? 
Acaba bir radyoları olduğunu 
en uzak yerlerde oturanlar bile 
işitsinler diye mi? 

Durmadan Romayı alan ve ara 
sıra bar bar ita/yanca bağıran rad· 
yo bir saatlik nefessiz bir ça -
Iışmadan sonra s_ustu., N el~s !'1~ 
cak o değil, bemm dıye duşurıur, 
ve bir türlü anlamrna varamadı -
ğım cümleyi bilmem kaçıncı defa 
yeni ba§tan ok_umaya ~al~şrrken_ 
birden hazin hır llüt sesı yakseldı. 
Son yunan tangosundan, Şuman'ın 
" tahayyül ,, üne ve ora4a!1 ~a 
''Leblebici Horhor,, operetmın bır 
parçasrna geçen flüt - fakat ne 
kadar da tatlı bir ses çıkarıyordu 
- insanı sıkacak şeylerin yalnız 
makineden ibaret olmadığım ha -
tırlatmak ister gibi çaldı, çaldı. 

Ne olursa olsun kitabı elimden 
hırakmıyacağıma dölenmi§tim. 
Bu defa satırların anlamiyle kav -
rama ha!>sam arasında dehşetli 
bir savaş başladı. Fakat dı~ardan 
gelen sihirbaz sesin müdafaa ~t 
tiği bu satırları yenmek ne guç. 

ünkü 
İst~nJuıl ~azt~teJ _.ri 

Başyazılarında 

diyorlar? 
ne 

7. da Zcı111a11 imzalı 

"I ng iltcreye gü
venmeyın aerr11~tık,, başlıp alttml ıki 
yazıda deniliyor ki: 

•İngilizler iki hafta hmddctle fra ı
sız ve ıtalyanlan oynattıkt. n ve aşırt· 

tıktan sonra en nıhayet dün akvam cemi· 
yetine de istedıklerini yaptırmıslardır 

Bu uretle habeşliler bir ay müddet
le savaş tehlike inden kurtulmuş olu 
yorlar Fakat acaba bir ay sonra ne ola 
cak:ı Bay Mu olini İngiltere tarafın. 
dan pek çocukça aldatılmış olmasına kı 
zarak 25 ağustostan sonra büsbütiin şid
detle harekete mi gccecektir. Runu d.ı 
pek zannetmiyoruz 

,_ . ~ te "Sen demı Le-ç. ,......-,_, ... ..,.,,,,o, 
hı tan?,, /Ja Jıgı nl-

t1ndakı yaullgı ba ya7.1d;ı Abidin Da
var .şunları ya21yor: 

' Leh devlet adamları, Bulgdrforır 
Varna m~glubiyetı ıçin tören yapmak
tan maksatlarının Türkiycye karşı ı 

1:-vlık aleminde yeni bir haçlı taassub ve 
hu umeti uyandırmak olduğunu an· 
hyacak kadar zekidirler. O halde, Var 
nada ölen eski Lehistan kıralı için o· 
nunla hiçbir münasebeti olmıyan bul
garların yaptıkları törene, neden koca· 
man bir heyetle iştirak ediyorlar? 

Türklere kar ı yapılan bu hareket 
Lchistanın da nankörlüğünü ispat ede
cek bize bir ibret dersi daha vermiştir 
Lehlerin bu yersiz ve düşüncesiz hare
keti karşısında kısaca şunu söyliyeliaı 
ki tUrk ulusu, Lehistan gibi degildir 
Gördüğü iyiliği de fenalığı da unutmı 

ya~ak lrndar sıyasal bir terbiye sahıbı 
dıı Po'onya, Turkiyenin dostlugunu 
unuttu ise biz Lehistan nankörlügunu 
unutacak degiliz.,, 

da "Muradıyc ca-
mii faciası,. başlı

ğı altrnda: ve '/an imzalı yaZtda da de
niliyor ki: 

ULUS 
ili 

1 H 
IS1'Atv8UL 1·ELEFONLARi 

Öğretmenler birliğinin 
gez ısı 

lstanbul, 2 - 1stanbu1 öğret
menler birliği lzmir, Afyon, Kon
ya. Adana. Kayseri, Samsun ve 
Ankara gezisi yapacaklardır. Ge
zi 16 ağusto da başlayacak ve 30 
ağusto a kadar devam edecektir. 

Paşabahçe yangınının 
bilançosu 

lsranbul, 2 - Pa:ıabalıçede tı
pa f abrikasrndaki yangın zararmın 
17-20 bin lira arasında olduğu an
laş1lmışt1r. 

Zehirlenen ayle 
1 ·taııbul, 2 - Altı kişilik bir 

ayle ka'la}"sız kaptan yemek ye
mek yüzünden zehirlenmişlerdir. 
Bunlardan hastaneye kaldırılan 
içlerinden biri ölmü ·tür. Di
ğPrf,,.rinfo çrhati iyidir. 

B. İb-ah"m Tali çekildi 
/.,umbul, 2 - Trakya genci is

pc;kteri B. lbrahirn Taliin çekil
mesi üzerine yt:ri11e gerıel ispek 
terlik işleriııi vekil sıfatile gör
mekte olan iç bakanlrğı yönetgc· 
ri B. Velıbiniıı atanmak üzere ol
duğu öyleniyor. 

Bir göt:men kafilesi 
I ·canbu/, 2 - Trakya ::.mırı

mu.a 7 kişi/İl< bir gö.çmcn kalilesi 
sığınmıştır. Göçmenler Edirneye 
gctirilmişfordir . 

İstanbul tecimerleri ve 
İzmir panayırı 

Derken flüte bir de mandolin 
katıldı, ve birincisi sustuktan son
ra, ikincisi, daldan dala atlıyan 
bir serçe kayıtsızlığiyle gamlar ü
zerinde dolB§Brak saatlerce ka -
lamla kitah araşma bir perde ol 
du. 

Kitabımla pençele:jmeye başlı-

• Manisada turk sanat tarihine ıc.aı 

şı yapılan cinayetin mesulleri kimlec-
1ir? Hesabırıtla yanılmış bir müteahhıt
le ~ört be ~ıvacı ve bir iki betbaht dill

ger mi ? 
H1\yır .. En basit_ bir .zeka bile l\1ura· 

diye camiini tahrib eden scbebleri bu 
kadar zavallı bir neticeye ulaştıramaz. 

Manisada yapılan manevi cinayetin 
bir tek mesulü vardır ve bu mesut bir 
manevi ahsiyettir ki ·u üç unsurdan 
terekküp eder: 

lstanbul, 2 - Bugün tecim ve 
endüstri oda ·ında yapılan bir top
lantıdan sonra 1 tanbul tecimer
lcrindcn büyük bir kısmı lzmir 
sergisine gitmeğe karar vermişler
dir. Toplantıda lzmir ·arbayı da 
hulunmuo;tur. 

l - llllmemezlik, 
2 - Ukaydi, 
3 - 1 güzarlık 

Bir mozayik daha 
bulundu 

S \' iFA l 

B RLER 
Yumm·talarımız.t 
çok satmalc içhı 
Türlü memleketlerle aramız • 

da mevcud tecim anlaımal rı hü
kümlerine göre takas yoluyla yapı
lan yumurta çıkatrmızın mu me -
lelerindeki gecikmeler yüzünden 
gelişemediğini gören Ekonomi 
Bakanlığı bu it için bazı tedbirler 
almış ve ilgili yerlere lazım gelen 
direktifleri vermiştir. Yumurtalar 
tazeliklerini çobuk kaybettikle -
rinden sevk işlerinin de ona göre 
gözönünde tutulması lazım gel -
melctedir. Yumurta çıkatımızı el
den geldiği kadar artırmak için 
-;u cekilde hare.ket edilme i uygun 
~örülmüştür: 

1) Taka yoluyla çıkarılacak 
yumurtalar için, yumurta çıkat ko 
misyonlarınca verilen belgelere 
dayanarak tecim odalarmca der 
hal menşe şehadetnamesi verile . 
cek ve takas muamelelerinin biti . 
rilme i beklenilmeksizin maim çı
kartılma ına izin verilecektir. 

2) Genel takas·öğreneğine gö. 
re takas kurullarınca yapılacak 
muamelelerde yumurta çıkat ko . 
misyonunun verdiği belgelerdeki 
mikdar ve mıflar esas olarak 
'llrnacak ve satrş kıymeti gerek bu 
bel~eye ve gerekse çıkatçı tara . 
fmdan gösterilen öteki ki.ğıdlar 
göre aptanacaktır. 

/{('{'İlıu:ı /t1brilmsı lmrmak İf.tirı 
1 Banka ı, Sümer Bank uç k 

ve kamyonlarımızda kullanılmak
ta olan hindyağı (reçinos) u mem
leketimizde yapacak bir fabrika 
kurmağa karar vermit ve bunun 
için incelemeğe girişmitlerdir. Bun 
dan önce Tarım Bakanlığı tarafın. 
dan lçel'de yapılan deneme hind
yağı kurunıu ekiminden iyi sonuç 
alınmıftı. Bnkanlık, fabrikanın 
~ur~ılacağı ve hu çqit ekime elve
rı§h olan yerleri saptayacaktır. Bu 
s~r tle simdi dı ardan aldığımız 
hmdvalhnı yeni lninılacak olan 
bu fabrikamız vere~ektir. 

llol.-todtrnn #m::.unç ıwrl!ifn; 

Bundan önce Finans Bakanlığı 
na .doktorların yapmıı oldukları 
vergi itirazlarını yazmıştık. fi . 
nanı Bakanlığı şimdiki halde dok
•orlarm kazanç vergileri etrafın . 
dl\ van•l!\n b 1 itirazları incetemek 
ted"r. B-'<an)•;;m V;\1"acağı karar 
vnc nP•rf'diJecektir. 

Dış Bakanlık işyarlan 
arasında 

Rom elçiliği yönetgerliğioc 
lanan Bay Zeki Hakkı Roma'ya 

doğru yola çıkmış ve kendilerine 
merkezde İş verilen Berfin B sel
çiliği sekreteri Bay Bedri T bir 
ile Peşte elciliği ikinci ekrelen 
Bay H san Cevad Ankarav gele 
r,.k ödevi rine ba!ll mt .. l"r"•r. 

Bay Müfid Denizin gezisi 
Ekonomi Bakanlığı, J tanhuf 

deniz tecim direktörü Bay Müfid 
Deniz'in Karadeniz limanlanmla 
incelemeler yapm smı uygun ör 
mü ve verilen emir lizerine Bay 
Mü~id Deniz gezisine başlamı~lır 
Gezı sonunda bak nltğa bir rapor 
verecektir. 

Yeniden gelen göçmenler 
Romanya'dan geleceği um ... 

lan 30 bin göçmenden bugüne k 
dar 10 bine yakını memleketimize 
gelmiı ve program gereğince bıc 
göçmenler Tekirdağ ve Çanakka
le illerine yerleştirilmişlerdir. Göı: 
menlerin yurd ve iş sahibi olm 1 . 
rr için kendilerine toprak, tohum
luk ve ekim yaraçları dağıtılmak
ta ve ev yaptırılmaktadır. Ba 8 

yerlerden de pa aportla gelerek 
memleketimize göçmen ol r k yer 
leşmk İstiyen ırkda lanmız d 
aşvurmakt dırlar. En çok Ro 

manya'dan göçmen geldiğinden 
!ç Bakanlığı oray kadar J,?önde.r 
diği isvarlarivle sevk İ5ini hir dü. 
zen Aftrna almı!ltn· 

Akay'ın verdiği şölen 
Urünlerimizin Kösleoce yoliy

le ~rta v.e. ı_imal Avrupuın gön
deralmest ıttni konufmak üzere ı ... 
tanbulda toplanan türlr: • romea 
oruntakfarı §erefine Akay yönet
g~ıi .dün Y !ovada bir töl n 
m1 hr. 

ak şe t!I' fubrika .. ınm nk iy 
lnnnı "'iimer Haıı lıyor. 
Arıtılmakta olan Utak teker 

fabrikası aksiyonlarından Dl 90 s·· B -ıo 11 
um er ank taraf andan aatrn alm 

mıttır. Geri kalanlar da bugün P· 
rm &l\hn ,alınacaktır. 

Turun ı•nsıitii ii 550 tıılcl~ 
alacak 

alı kaç saat olmuştu bilmem, 
sıandolin susmu~. ve ben yeniden 
lilowfumls konuşmaya haurlan • 
mı-;tım ki penceremin altında, so. 
A:akta, bir kaç ses yükseldi: açık 
.,açık şeyler söyliyerek küfürle -
~ıyorlardı. Bir kaç kendini bil • 
nıez.dir, dü.~üncesiyle ve §İmdi ge
çerler diye bekledim. Fakat geç 
mediler. Sesler yükseldi, küfürler 
birbirini kovaladı. Dört mahalle 
öteden işitilecek kadar bağırr • 
yor/ardı. Pencereden baktım. Üç 
ki iydiler, biri, sarhoş, yere yat -
mış, ötekiler onu sürüklemeye ça
lışıyorlardı. "Gidin belanızı başka 
Yerde araym,. demek için bir kaç 
defa koltuğumla pencere arasrnda 
mekik dokudum. Fakat bu ~e.~a 
bana çevrilecek külür~erle butun 
apartıman pencerelerın~e~. f ır/ı -
Y.acak ba§larr gözüm_ün onune ge· 
tıreıek sustum, ve bır kova su a • 
1arak kafalarına boşaltmak arzu· 
~unu içımde boğmaya çalışara~ 
beyhude yere bfr polisin geçmesı-

Evkaf idaresini hanlan, apartman
ları, arsaları, dükkn[i)arı ve vakfiyele
rinin para tah iline tealluk eden kı ım
Jariylc ve ekber ve erşet evlatların tes
biti,. keyfiyetleri ile ba başa bırakalım. 

Türk sanat tarihinin vesikalarını 

bir ba kn tarih encümenine hnğlıyahm~, 

lscanbul, 2 - Edirnckapıda 
Kemankeş Mu~ta/a paşa camiinde 
yapılan kazıda Bizans imparator 
/armdaıı Aleksi Kamnenin mezs
rt olduğu anıa~1/an yerde Merkür 
yama aid bir parça mozaik bulun
muştur. Bu parça?ın Bizans mo
zayiklcrinin en dıkkate değerle
rinden biri olduğu öylenmcktcdir. 
Mozaikin üstünde hizan kılıkla
rrnı gösteren resimler de vardır. 
Mozaik temizleniyor ve kazıya 
devam ediliyor. 

Tekirdağd 3 soor bavram• 

Şehrimizdeki Tarım En titüaü 
bu yıl 550 kadar par sız talebe al. 
m ğa karar venni tir. Bugünkü 
para ız talebe sayısına bu yeni ab
nncak 550 talebe de katıldıktan 
sonra enstitüde önümüzdeki ders 
yılında okuyanların sayısı 1000 
den fazl ol caktır. 

ni bekledim. 
Fakat altkatrn gramolo:ı~n 

darı bahsetmeyi unuttum. Bm K.8 : 

zel, biri bir fransız fokstrotu. b1,!1 

de türkce bir tangodan ibaret uç 
Plaklarr: her biri on üç defa, a.~a -
ğıda değil, beynimin içinde don -
ılü 

Artık kitabımı bir yana atarak 
u:rumağa çalıştığım sırslar~a, sa
at on ikiye kadar aşağıdakı 1!}eY· 
d;m/ıkta bağırışa çağırışa, bog~~~ 
dcğüşe oynryan çocukları, be 1 

orı dakika ardı arası kesilmed~~ı~ 
€eçen eşekleri ve gıcırtılı kag 
lan ve arada bir tekrarl1Y8 1? sar 
hoş kavgalarım dinlerk~n_ bır ya~
"tlan da irili ufaklı sivnsmeklerm 

KURUN da "Habeş işi U-
luslar kurumunda,, 

bıt§lığı altında Bay Asım Us şıınlarr ya-

zryor-
"Musolininin artık vakit kaybetmek 

istemediği anlaşılmaktadır. Unutulma
mak lazım gelen bir nokta vardır ki bu 
da harpsiz bile olsa her geçen günün İ
talya için yarı harb demek olduğudur. 
Çünkü bugı.in İtalyanın silah altında 
tuttuğu askerlerin sayısı bir mil
yona yakınlaşmaktadır. Bu kadar büyük 
bır ordunun ayak üstünde tutunabilme
si İtalyan blidcesi için dayanılmaz bir 
yük olur. Onun için İtalya önumüzdeki 
eylQle kadar bir uzlaşma ekli bulun· 
mazsa harbe başlı}·acaktır.,. 

.;azı başladı. Ve ben böylece, sa -
bahı buldum. Fakat sabah demek 
sıikuna kavu~mak demek olmadı 
ğınr N. Baydar'm geçen!erde ga
zetemizde çıkan yazısı sıze anlat
mı!: olmalıdır. 

.. Herhalde A11karanın eskişehir 
kısmmdaki apartımanlar_d~ o~~ 
ranlar sükun ve rahat yuzu gor 
memeye mahkumdurlar. 

* lstanbul, 2 - Ekonomi bn
kanlrğı lstanbul bölgesi maden 
işyarrna işten el çektirdi ve hak
kında gerçine ba ladı. 

Kaydedilen gizli nüfuslar 
Gizli nüfus v kalannı sapta 

mak gaye iyle çıkarılan bağışla _ 
ma kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten 30 mayıs 1935 e kadar 
Ankara merkez ilçesinde 1 ı ,678 
doğum 8504 ölüm ve 1771 evlen 
me knydedilmi tir. llbaylığa bağ
lı ilçelerde i e 21 hazirana kndaı 
kaydedilen gizli niifus vakalarm 
dan doi'ium avısı 71964, ölüm sa
yısı 59099 a evlenme sayı ı 24 6!;7 
ye varmıştır. Bu süre içinde 1760 
verli yle 6Sı:;q yabancı a vle soya 
dı lmıştır. G 0 rek ~1:ıı:li nüfu VP 

~erek ovadı l:Rvdı i!l..aylık icind
rt .. vam etmektedir. 

Tekirdağ, 2 (A.A.) - Şehri 
mizcle 4 ğustos pazar günü halk 
evi tarafından bir spor bayramı 
Yapılacaktır. Spor bayramında 
Tekirdağ, ÇorJu, Malkara, Hayre
bolu ve Saray gençleri de bulu 
nacaktır. Spor bayramında hız, 
mukavemet, disk, gülle, cirit atma 
yüksek tek ve üç adım atlama 
bayrak yarısı yapılacaktır. Bunla;
dan başk Tekirdağ, Çorlu, Mal 
kar • H yrebolu, Saray takımları 
rasmd futbol macları olacak ve 

yarıtm~l~rda birinci gelen ekip 
halkevımız armağanlar verecekHr. 

Fiırnıı hnlrnnhfrmm ) c·ni 
nzmımfarı 

Finans bakanlığının Fransa . 
dan getirdiği Bay Masse ve Pişar 
adlarmdaki uzmnnların lstanbul
da vergi işlerini incelemekte ol _ 
duklarım ve yakında Anadolu'n u 
büyük şehirlerinde de inceleme yn. 
pacaklarım ve S?ene bu İnceleme 
ferin biray icinde bitece~ini z 
mışıtk. Yen iden haber 1dı1!ımıza 
1lÖre bu inc"l"me siiresi u~ tı1 
mı hr. 

I' oli. luıbı•rh•ri: 

Hcnzinlc }ıtndı. 
~ün Müdafaai hukuk caddesın. 

dekı Ford garajında cahşmakta <>· 
la? Ahmed oğlu Emin kamyon ta
n~~r etmek~e iken karboratora dö 
kulen ~enzın her nasılsa ate. almıll 
ve Emın kol, göğüs ve sırtının 
muhtelif yerlerinden yanarak has 
taneye kaldrnhnıştır. 

Bw~md:nı } .truln.f ı 

Kazıkici bostanlarmda cahşan 
bahcavan Ibrahimle Muhittinin a 
r~larmda su meselesinden dolayı 
b!r ~avga çıkmış, Muhittin İbra. 
~unı sopa ile ba mdan yaralarlr 
gmd~n a<ilıveve verilmistir. 

Gcçirn izlik \ fü:iiruf t•n 

İtf~iye sokağında oturan kola. 
c~. Bekır karısını geçimsizlik vü. 
z~~nden bı~akla yaralamış yaralı 
numune hastanesine ve koca.~ 
8f'kir ~ctıh Vf" verilmi<:!ttr 

- NKARA BiRASI: Sır: klarda ı;;er~nlik: . hrı· zaman n r , .•. "'' •hat ' 'rrir. 
1 k 11tal:n·dan 1 ft•\'11117ı (Yenişehirde Ordu vi h<thçe. ıncle Vf': Orduevi k .. . 

B •• •• e ha~ ce ve o • a « < • ~ ,. Jok:mtaCitnrfa lrnc:ıt~İ tf'ft İh~t Ve t("~' •h • • L ft~I tnda O' ,tJhf'DdıSler bttlig" i 
1Jf:UJI ga7'JTI(}. C: j (1 l 'YlT? nerkf"RI memnun ed~r.\ 



SA\'lf'A 4 

Habeş sınırından 
mektublar 

Fakat Menelik'in tahta geçmesi he
rıüa kesin değildi. Onun i4\in bu adam 
italyanlardan yardım i tedi. İtalyanlar 
da yeni kırah faydalı bir bağlaşık bu • 
larak 1889 andla~ması diye ün almış o -
lan and1aşmayı imzaladılar. 

Bugünkü durum bakımından bu 
andJcışmanın bir takım madde1erini 
gözden geçirme'.k faydalıdır. Okuyalım: 

• ltalya kıralı haşmnli biriaci 
Humbert ile Habc~istamn kırallar kı -
ralı b~metli Menelik ilri ~mlelcet a
,asıııda aostluk ve tecimin sürekli ola
rak barış içinde geçıncsi ergesiyle §U 

andlCl§ma imzalanmıştır: 

J - İki taraf kırallarımn, onlardan 
sonra gelecek olan kıralların, iki ulu

n ve tebaalarının arasıada süreili /Jir 
barı§ ve dostluk büküm sürecektir. 

3 - lki tarafın eg~ealiği alt.Jnlla 
bulunan toprakların buclanın.ası içiıl bir 
~ulafiJmazlrk çıkacak olursa o zaman 
Hd üyesi italyan, iki üyesi babeş ol -
.mak üzere bir Iıomisyon yapılacak vP 

bıu mesele burada a§ağıdaki şartlar day
resinde kotarrlacalı:tır: 

a) Yüksek yayla hattı, ita/ya ile 
Habeşistan arasında bir sınır olacaktır. 

b) Halai - Sanagaiti köyleri ita/yan 
fOpraklarr içinde bulunacaktıl. 

c) Addi Yohannes'den b~Jamak ü -
sere sınır hattı, doğuya ve batıya doğ· 
ııu dosdoğru çizilecektir. 

4 - Musavva yolu ı"Je silah tecimi 
~ırallar kıralı için özgür olacaktır. 

S - Habeş imparatoru italyan ban
kasından 4 milyon liret borç alacak ve 
bunun faizlerine karşılık olmak üzere 
Hanar gümrüğünün gelirini gö<;terecek
tir. 

12 - K ölelik hıristiyanlık prensip
lerine uygun olmadığı için kıraJlar kı
ralr kendi hükmü altında bulunan top
raklarda kole tecimi ve buralardan kö
le lrervanlarmm gelip gitmesini yasak 
edecektir. 

Diplomasi yoliyle bu andlaşmanın 
bütün maddeleri yerine getirilemediği 
için İtalya, Herent ve Asmara'yı, hiç 
bir ayrış kar~ısında kalmaksızın, zapt
etmi ti. 

Son haberlere göre Menelik'in to
runu Lej Yasu ölmü~tür;. Bu haber doğ · 
ru ise İtalya orada kuvvetli bir bağ
laşık kaybetmiş demektir. 

Bir gün general Dö Bono'nun benim 
habeş sınırını aşmama artıik ayrışık 

bulunmadığını öğrendim. Bana çadır, 
katır, azık gib} şey1er verilecekti. Ha
heş konsolosundan daha önceden izin 
'ft vize almış bulunuyordum. 

Yalnız bir şart konulmuştu: Bir 
italyana bir pasaport sağlamam gere -
lıivordu. Çünkü beyaz bir kadının ha
beş1erin arasında tek ~ne bir gezi f2P· 
ması cok tehlikeli görü!üyordu. 

- Fakat bu ita1yan kimdir? 

- Bu bir asker değildir: bir teci -
merdir : bir avcıdır. Sözün kısası sizi 
gözeteceık ve hizmetinizi görecek bir 
adamdır. 

Vakit kaybetmek istemiyerek hemen 
yerli mahaHe!lıinde pembe badanalı bir 
Jıurağ olan habeş konsolosluğuna baş -
•urdum. 

Kıvı rcık saçlı, kalın dudaklı bir a
dam beni iyi karşı1adı. 

Sordu : 
- Habeşistana geçmek istiyormuş -

sunuz : is iniz. gücünüz nedir? 

- Gazeteciyim. 
- F akat Avrupalı kadınlar çok de-

fa politika ile uğraşırlı;r öyle değil 

mi? Asmarada itaJvan'Jrm gösterdik -
teri fi1mlerde görüyoruz. Çaşıtlarrn ço
ğu k"dın1ardır. 

biril->irlerivle tfüe1bva ha:ı: ırbnan 

iki ki!!ıi gibi ı-:rhirimize hakı"t k. Sonra 
konr"\O'ii E'.'il;·_,!ierli: 

- P ek i, be"I A-' "ababada bulunan 
haşmetli kır 1 h 3zr tLrine bir t elfl<lf 
~ekeyim. Ondan cevap alınca hemen 
size bildiririm. 

- Bir de bir İtalyan icin bir paso 
rica edcce P,::n. 

- Bu iml·finsızdır. Sınır1ar ha1yan 
lar ' r!n k:c-pahdır. 

F' n o• ..,.,ıa ayt•sma ~a basladık. Sı 

Yazan: Mars~ı Pıat 

mrlar kapalı değildi. Een Eıitrcde 
Habeşistandan gelmiş bir çok kervan
lar görmüş olduğumu söyledim. 

- Once italy.uılar blıiın kerv;,mla . 
nınızm gelmesini yasak ettiltr. Fa.bt 
Eritre kendi kendini gepndirebilccek 
bir yer olmadıfı için, yiyecek yetişme
diğini görünce yeniden bu yasağı lal
dırmak zorağında ka1ch1ar. 

- Ben tek başıma gidemem. Zaten 
di1 de bilmiyorum. 

- Biz size bir habcş dilmaç bulu
ruz. 

İtalyan dostuma bir İtalyan için pa
so kurtarmayı başaramadığımı söyle -
dim. Onun canı ~kıldı: 

- Bizi bu tahkir altında bıraktı -
nız mı? O halde siz de gidemiyece k -
siniz. 

Ondan sonra üç gün sehirde italyan
Jarla habeş1er arasında mekik doku -
dum. 

Nihayet kons.olos. Adisababadan ge
len te1grafta imparatorun bana Tigre
ye geçmek için izin verdiğini söy1edi: 

"Esaletlü Prens Seyom on katırhlc 
bir kervanı sınıra gönderecektir. Bun · 
larm yanında 200 asker bulunacaktır. 

Fakat böyle bir zamanda bir İtalyana 
h:in veremediğimiz için esefJeniriz. 

Bizim topraklarımızda size bir ya -
hancının yol arkadaşlığı etmesi bize 
karşı bir tahkir olur. 

Habeşistanda Avrupanın herhangi 
bir bölgesinden daha fazla güvenlik 
vardır. Eğer italyanlar mutl<Mta yam • 
nıza birisini katmak istiyorlarsa onla
rın bir başka crgcleri olmak gerektir.,. 

Güldüm. Günün birinde bütün bu 
anlaşmazlığın biteceğini, dostluğun ku
rulacağını umduğumu söyledim. 

Konsolos düşüncelerini açtı: 

- Büyük bir girgiye giriştiler. MH
yonlarca lira döktüler. Artılı: attıkları 

bu adımı geri alamıyacaklardır. Onun 
için harb olacaktır. Bunu biliyoruz. 
Onlar da bunu bekliyorlar. Eğer Allah 
öyle dilediyse onun dileği ynini bu -
lacaktır. 

Bu sırada konsolosun karısı söze 
ıkarıştr. Bu yüzü ve elleri ka•ruJmuş 

kahve renginde narin, beyaz giyinmiş 
bir ofelya idi. On a1tı, on yedi yaşla
rında olan bu kız, kırılacak gibi ince 
bir idoı•e benziyordu. tngilterede ye
tişmişti. Dereden tepeden bir ilı:i Ja
lrırdı ettikten sonra ben ayrıldnn. 

lta1yan dostlarım sabm;ızlıkla beni 
bek1iyorlardı. Bana dediler ki: 

''Onların size söz verdik1eri şeyle

ri yerine getireceklerine inanmayınız. 
Habeşler sözlerini tutmazlar. OnT.arla 
şimdiye kadar ne kadar and1aşmalar 

yapmışsalc hepsini bozmuşlardır .• , 

"Harb,. kelimesi gene kulaklarımda 
çınladı: 

''Harb o1ması çekinilmez bir şeydir. 
Harb olacaktır. Çünkü Almanya babeş
lilere yardım ediyor. Onun ergesi Av
rupayı bir kargasalığa so'ı:up sömürge
Jerimizi elimizden almaktır. Bu ise be
yaz ırkın yer yiizündeki preı;tijini kö
künden kazıyacak bir sonuca varır . ., 

"Orada ne1er o1up bittiğini bilmi • 
yorsunuz. Daha dün ileri karakolları· 
mızda bir kişiyi öldürdüler ve Somali 
i1e Eritre arasında bizim yapmamıza 

izin verdikleri yola h51a başlanamamış

tır bile. 

" Bizim ödevimiz bu barbarlan ne 
pahasına olursa olsun, ileriye götür -
mektir 

Buradaki kölelerin tutarı 2 milyona 
varır. Bir E.'Ün A<lisababada bizim 
damlar•lT'ızdan b irisi arkasından vu -
ruldu. Kursun nereden (!'.eliyordu. 
bi! ivor musunuz ? Su aydan. Bunun gi
bi ch'ıa bin1ercecı i say ı labilir ... 

Bu kızl!ın ve krzarmış suratlı heyf'
canlıları yatıc:tırTl"' ak icin elimden ge
leni yaTltım. Ve sözü döndürüp dolaş-
1rrıp kP'lrfi isime petir<lim : 

- G neral Di5 Bono'ya ~ittivim za
man onun bana • n •rı P-ecmek izini ve
rece i'İnP e~in mic;ini ?. ? 

- Evet, fakat yanınızda bir yurd 
daşımız olmıyacak o1ursa ne yiyecek, 
ne cadır, ne de kervan veremey iz. 

1 
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Yabancı gazetelerde ok d ki 
-.-.... 

1 

Fransanın kııvvetli 

bir ele ihtiyacı 
vardır! 

Otorite ve temizlik 
Yazan: Fıansız senato üyesı 

JOZEF KAYYO 
Temelli bir sıyasal ve sosyal deği

§Ülik yapılması için her gün yeni ye
ni projeler ortaya çıkıyor. Bu projeleri 
hazırlıyanlar şüphesiz ki. temiz bir is -
tekle hareket ediyorlar: bizi uen kötü
lük1eri çok kere bütün açıklığı ile gö· 

rüyorlar: fakat, bu kötülüklerin haki
kiğ sebeblerini pek az biliyorlar. Bi
ze yapılan tavsiyeleri inceliyorum; ten 
kide göğüs gerebileceok hangi önerge 
yapılıyor? Arıyorum ... 

Yazık ki, uğraşıyor ve bir parça işe 
yarıyacak bir şey bulamıyorum. 

Demagogları ağıza a1maya bile lü -
zum görmeden hemen bir yana bıraka· 
Jım. Mesela, tarımsal olanlarla birlikte 

bütün ürün1erin değerini yükseltmek 
tavsiyesinde bulunup da, tecimin da -
yandığı bütün maddelerin fiatlarını 

yükseltecek olan büyüyü bize söylemi

yenler yahut da bize, frangın değerini 
düşürtmek ve çalışma haftasının kırk 

santa indirilmesı tavsiyesinde bulunan 
devalüasiyonist gibi, deva1üasiyon 

mu? Belçikanın başına gelmiş olan gü
vensizlikten da fazla bir an1amı olan 
sonuçlar önümüzde duruyor. Tanrı ko
rusun ama, eğer günün birinde Fransa, 
kambiyo manevrasına gerçekten kur 

ban olursa, bu manevra1ar bir kaç üret
men ve finansçınm faydalanmasından 

başka hiç bir işe yaramıyacak olan mor
fin enjeksiyonu etkisini yapacaktır. 

Buna karşı da ne kadar aylıkçı. gün
delikçi gibi belli başlı ve kesin bir ge-

liri olan varsa hepsi zarara gire -

cektir. Bir yandan, çalışanlar aylık 

veya gündeliklerini yükselttirebilecek
ler ama, öbür yandan para biriktirmi§ 

olan ufak tefek kimselerin gelirleri -
nin veya mülklerinin bir kısmı ellerin
den alınmış olacaktır. Haftada kırk 

saat çalışma meselesine gelince, zaten 
t-u daha bugünden Fransanın bir çok 
ent!üstri alanlarında yeritilmtktedir. 

Daha doğrusu, işsizlik yüzünden orta
lama çalışma süresi kırk saattan da ;ı. 

şağıya inmiştir. Eğer meseleyi dik -
katlt incelersek bu programın eni v~ 
boyu nedir? Sr.kı tutulacak o1an bir iş 

korumacılığı ile ilgili bir baş döndü • 
rtn kambiyo manipülasiyon'un biz.leri 
felaketten kurtaracağı masalını mı bize 
Cllllatmak istiyorlar? Hayır. bu projeler 
havadan başka bir şey değildir. Ciddiğ 
o1alım ! Ve bu kan;1ğatla da bizi eıen 
sıyasal ve ekonomik hastalığın teş~:,.i. 

ni koymağa çalışalım. 

İstenildiği kadar protesto edilsin, 

kıyametler koparılsın, tkononUk h~ ~a

lığın sebebi, tekniğin endüstriye ve 

k;myanın da tarıma birdenbire girmiş 

olmasındadır. Tezimin özünü :apaçıl< 

ortaya koyabilmek için (birdenbire) 

sözünün altını ~iziyonm>. Ben, ilmin 

insanlığa yaptığı iyilikleri inkar et -

mekten çok uzak duran bir adamım. 

Fakat, şu kanağ. ttayım ki, tekniği ve 

her şeyden önce kendisini disiplin .ıl · 

tma sokmadan teknik ileriliğinin de 
meyvaJarını tophyamıyaca.ktır. 

Ya sıyasal ha!!ıtahk? Sıyasal hasta· 

lık ekonomik hastalığın bir sonucudur. 

Her ikis i de kendi Üzerlerinde duran 

orgütler tarafından istimlak edilmiş 

!erdir. Yerlerini, devletin icraat za -

yıfhğına dayatan imtiyazlı grupiaı 

kendilerini devlet sanmağa başlıyorlaı . 

Ekonomik Kaos'u ortadan lraldırmak 
için ne gibi çareler bulundu? Bugüne 
kadar neler yapıldı? Çare nasıl bu 
lundu? Bugüne kadar gümrük duvar -
ldtını alabildiğine yükseltmekten baş

h bir şey yapdma<lı; hatta tam bir ya
sağa kadar ileri gidildi. Eğer yürürlük 
.• üresi buclandırılmış olsaydı ve üre· 
~:m de gümruk duvarları ile koru 

.......................................................... 
B. l\'Iusolininin 

sözleri 
Pariste çıkan La Repüblik 

ga;ı:etesi Andre Sikorska tara
fından B. Musolini ile yapıl
mış bir görüşmeyi neşrediyor. 
B. Musolini yazann yeni sos
yalizm hakkındaki sorusuna 
şu cevabı vermiştir: 

- Eski veya yeni, sosya
lizm ölmüştür. Ölmüştür çün
kü kapitalizmden ayrılamazdı. 
Halbuki kapitalizm de eğer öl-

t ınemişse bile can çekişmekte
• dir. 
t - Ya habeş meselesi? 
* - İtalya yapması gereke-
* ni yapacaktır. Bir şeye karar ı 

1 
verdikten sonra onu sonuna 
kadar gitmekten alrkoyacak 
hiç bir kuvvet yoktur. · 

,..., .............................. ~ ............................. .. 
nc.rak rasyonel bir örgütlenmeye so -
kulması gayesi güdülmüş olsaydı bu 
">ıttemin o va.kit bir anlamı ve yeri o
lurdu. Halbuki bu uğurda bugüne ka
dar en ufak bir başlangıç izi bile 
yoktur. Yalnız parlak sözler söylen -
mekte, disiplinin ve ell>irliğiyle çalrş
manın değeri övülmektedir. Pratik ba
kımdan gene ~ski hamam. eski tas. 
Koruyuculuğun tembellik okulundan 
başka bir şey olmadığı yüzlerce kere 
isbat edilmiş olan bir meseledir. 

Fransada son zamanlarda antikapi -
talizm parolasına rastlıyoruz. Bu pa
rolayı, sosya1istıer, mutedil soJcular ve 
aksiyon fransezin kıralcıları kullam -
yarlar. Moda olan bu sözü kullanan-

ların hepsi, sanki bütün bir progra -

rnın yalnız kendilerine katılmağa ha -
zır olduğu oydamında bu1unuyorlar. 

Pe&i, antikapitalistlik ne demektir? 

Bundan, atinin de kapitalsiz iş başara

cağı, kendini idare edeceği mi anla -
şılmahdır? Böyle bir şeyi düşünmek 
sağduyuya karşı bir hakarettir. Kapi· 

tal, ulusun artırımı, iş ye<leğidir. Tek
nik ve endüstri kurumlarını tamamla

mak için kendi ülkeleri içinden veya 

dı§ından ödünç aldıkça, sovyetler, bu· 
nun ne demek olduğunu her gün ve 

herkesten daha iyi biliyorlar. 
Noyes Viner }uraaJ'tfan 

J(ı..,kançlık 

ilah hurglar ve 
kiiçük anlaşnıa 

29 ıemmuz tarihli Tan gaze>t.esı b~
ya21sııxla Yugoslavy;ıda Sıoyadinoviı; 

kabinesinin gitgide mev.kiini kuvvetlen
diıdiğini ve doğusal Avrupada önerııli 
bir roJü olduğunu soyliyor: 

Tan gautesi diyor ki: Bclgradda 
bir kabine dursuzluğu Küçük Anla ma 
ve Balkan anlaşması için bir zayıflrk 
sebebidir. Halbuki mevJdinden emin 
bir yugoslav kabinesi bu iki grupa ar· 
sıu}usal alanda hakilriğ kıymetlerini 

verir. Bazı çevenlerin Yugoslavya, Ro
manya ve Yunanistandaki bütün iç sı

yasa buhranJarmı, barıŞı korumak için 
kurulan bölgesel birlikler içinde en iyi 

iş görmüş olan iki müvazi anlaşmayı 

sarsmak için somurmeye çalıştıkları 

bilinmiyor değildir. Yugoslavyanııı 

birleşmderine ve dostluklarına sadık 

kalması şüphe götürür bir ~ey değildir ! 

çünkü, Yugos1nyanm politikasında 

daima görülmüş oJan dürüstlükten baş
ka, bütün asığlan eski dnrumunu ko
rumasını gerektirmektedir. Kabinesini 
parlamentoya takdim ederken B. Sto -

yadinoviç bu nokta üzerinde tam bir 
samimilikle konuştu. Yugcslavyanın 

dış politikasının bugün geçerlikte olan 
barış, dostluk ve bağlaşma andlaşma -
lariyle saptanmış ve Küçük anlaşma, 

Balkan anlaşması, Fransa dostluğu ve 
memleketin coğrafiğ durumu ile sap
tanmış olduğunu söyledi. Başbakan 

şöyle ilave ediyordu: "Bu sıyasanın 
temeJleri o kadar kuvvetli ve o kadar 
derin, kıralhğm hayatiğ asığla· 

rına o kadar uygundur ki biz bunları 
çalışmamızın değişmez direktifleri sa
yıyoruz.,, Soravlarını bilen bir devlet 
adamı bundan daha açık konuşamazdı. 

Yugoslavyanın dış sıyasasr Belgrad 
hükümctinin soravlı şefi tarafından böy 
le belitildiğindenberi, ortaya yeni bir 
hadise çıktı: Avusturya hükümetin "n 
eski imparatorluk aylesine imkan nisbe
tinde mallarını iade etmek hakkında 

verdiği karardan sonra Habsburgların 
yeniden Avusturya kıraUığma getiril
meleri ihtimali h kında arsıulusal lJa. 
sında ba~hyan atı§malar. Biz dah ön

ce de iub etmiştik ki bu tedbir ancalr, 
kıralhğın dü§mtsi ertesinde yapılmış 

olan bir haksızlığı oNU'mak için alın

mı u Ye Auupayı bir emrivaki kaışı-

ı7 

- Söyle baka/mı, Mariyan, bir anlaşma yapsak, ne der~ın? 
- T~kkür ederim. Yalnız değilsiniz. 

- Yalnız clenizdc. Fakat kararla h fi lti 'i"rbe~tim. 
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.. POR JKET i l\liZ 

lJ:Jeşt t3kın11na karşr çıkaracağımız Ankara karma 
ta1"H7ır!1dt:l !:~r:- ::r bt!.unmalıdır? 

Upe!;t macar prolesiyoneJ takımı yedekleriylt- beraber 

.,nkara karma takımının Upeşt ile 

yapacağı maçta nasıl bir takım çıkarıl
ması iyi olacağı hakkında açtığımız an
ket Ankara sporcuları arasında umdu
ı:umuzdan fazla bir ilgi ile karşı~andı. 
Sabahleyin gazetemiz çıktıktan bır~aç 
saat içinde yônetgemize gönderılen 
mektubların sayısı onu geç.iyordu. 

sında bırakmak gayesini gütmemekte
dir. Avusturya huki.ımctinin bu kararı 
hakka uygundur; fakat gene de Prag
da. Bükreşte, Belgradda ciddig kaygu
lar uyandırmaktnn geri kalmamıştır, 
çünkü bu tehirler arşidiık Ottonun sı
yasal çalışmalarına yeniden başladıgr 
zamana rastladı. Onun içindir ki bu ha
reket Viyana ve Budapestede kırallığın 
yeniden kurulması için bir başlangıç 

sayıldı. 
Avusturyada kırallıgın geri dön 

mesi lehinde bir hareket olduğunu in
kar etmek güçtür; fakat Viyanada, bu
nun aktüel bir mesele olmadığını sôy -
Jcdiler, çünkü bilindiği gibi orta Av • 
rupada asıgı olan bütün devletlerle an
Jaşmadan önce yapılacak böyle bir ha -
reıket en agır arsıulusal karışıklıklara 

Gebeb olabilir. Dün, yugoslav senasın· 

da, B. Stoyadinoviç, Habsburgların 

geri dönmesinin bir Avusturya iç me -

selesi olmadığını, Yugoslavyanın da 
pek fazla ilgileneceği bir arsıulusal mı .. 
sele meydana çıkaracağı hakkında kuv· 
vetle ısrar etti. "Biz. Habsburgların 
tekrar tahta çıkmalarına kesin olarak 

k t dedi Ve yabancı devletlerin 
arşı ız. . _ .... 

yetkili adamlııriyle yap~r.g~m g~r~şme
lere dayanarak söyliyebılırım kı bız bu 

-·1· Sadık dost ve meselede yalnız degı ız. 
bağlaşıklarımız Çekosl?~aky_a ve Ro · 
manya da bu hususta bızımkıne ben • 
zer bir durum almaktadırlar .. , Başba • 
1... b' çok büyük devletlerin de bu aan, ır .. k .. 
ı'ir~ katıldıklarını, Avustur~a. ~u u-
rnetinin de bu hususuı sakinleyıc.ı ınan-

. d - ··yıcmiştır. Bu· calar vermış ol ugunu so 
rada dikkate değer taraf, Habsbur~ . 

1 1 . "btimali karşısında Ku . 
ann ge mesı ı d·-· 

1 karar ver ıgı 
~ük anlaşmanın a maya . 
_,, d Bundan da anlaşılabılece • 
...:urum ur. . d' .. b . .. yenı ha ıse -
ği gibi, ancak bus utun . . 

1 b.. .. ilgılı dev et· 
)erin yardımiyle ve utun 

1 k bir hareke -
krin onamasiyle yapı aca b' t hlı' . .. '"k ır e -
ti aceleye getirmenın huyu 

ke doğurabileceğidir. 

Sporcu okuyuculanmızın yakın . ~ ı 
sini çok yerinde buluyoruz. t~nkara 

karma takımı herhalde en Uıygun bir şe· 
kilde kurulmalıdır. Her türlü kulub.;ü
lük fikirlerinin üstünde bilgi ve tek
nik rol oynamalıdır. Mektubları geliş 

sırasına göre basarken okuyucularımız
dan göndeıecekleri kağıdlara takımlar
dan başka düşünce yazmamalarını dıle
riz: 

Ulusal takım üyelerinden Bay Mıt-
hat: 

KALECİ: 
Cihdt (G.B.) 

BEKLER: 
(Ali Rıza (A.G.), Bekir ( !,.1.G.) 

HAFLAR: 
Salahaddin (G.B.), Rasim (G.B.), 

Biliil ( A.G.) 

AKINCINLAR: 

Selim (G.B.). Ali (G.B.), Muzaffer 

(A.G.). Niyazi (G.B.), Mustafa (Ç.K. 

Gençler birliğinden B. Ce' at Ozan: 

AKINCINLAR: 

Selim (Gençler birliği), Muzaffer 
(Ankara gücü), Niyazi (Gençler bir1i
gi), Ali (Gençler birliği), 1br. bim 

(Çankaya) 
HAFLAR: 
SaHihaddin (G.B.) Rasim (G.B) 

(Bilal A.G .) 

BEKLER: 
Saffet (M.G.) Ali Rıza (A G.) 

KALECİ: 
Cihat (G.B.) 
Niyazinin ort«ya konulu~u Muzııf

fer ve Alinin ortada oyram~k arzuları· 
mı kar~ı koymak içindir. Eğer bunlar
dan herhangi lıiı i ortada oynarsa biri· 

birlerini ihmal edeceklerine şüphe yok
tur. Aralarına çok atılgan ve şütör olan 
Niyaziyi koymakla hiıci'ım hattının üç 
ortasından en çok faydalanılmış olacak
tır. Yalnız Muzafferin hastalığından 

hah-olunuyor. Eğer durum böyle ise bu 

takdirde sağiçe Salahaddin getirilerek :>

nun yerine yani sağ hafa Ahmed (G.B.) 
j koymak yerinde olur. Açıklar bilgili 

ve tecrübeli olmakla beraber bilhassa 
sol açı'< _ Ankaradaki oyunculara gö· 

1 e _ fırsatlardan faydalanmayı bilen 

en :ıtı1g«n bir oyuncudur Selimin de 

hasta olduğu söyleniyor. Şayet bu de· 

ger Ji cıçık oynayamazsa bunun yerine 
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Mustafa (Çankaya) yı ko> mak en dog· 
ru hareket olur • 

Haf hattı Ankaranın en düzgün hat
tıdır. Müdafaada Saffeti son oyunların· 
da çok iyi buldum. Ali Rızanın sağ ve 
sol oynayışı bu hatta Saffetin ~gda ve 

A!i Rızannı solda oynamasını gerektir

rn:;ıtiı . .Bu hat isin yedek olarak Salih 

{Ankarı; giıcü) i gösterebiliriz. Umarım 
ki Ank~ranın şerefi ortaya ııtirtiJen bu 

ma~Jaroa manevra ve hız kapasitesi çok 

az olan oyunculara . her hangi bir dü-

ı nkara ~tadyoıııu eş siz hiı· eser o]~-u·aktır 

ünce ile olursa olsuı:ı - yer verjlmez. 

Finans bakanlığında mumeyyız Bay 
Hadi: 

KALECİ: 

Cihat (G.B.) 
BEKLER: 

Mitat (G.B.), Ali Rıza (A.G.) 
HAFLAR: 

Ahmet (G.B.), Rasim (G.B.), Bilal 
(G.B.) 

AKINCINLAR: 

Selim (G.B.), Küçük Ali (G.B.). Ni
yazi (G.B.), Muzaffer (A.G.), Ömer 
(Çanit11ya) 

A. spor kulübü ikinci takım sabık 
sağ açığı B. Hüsamettin Sayın: 

2 ağustos 935 günlü yazınızda önü
müzdeki hafta üç maç yapmak üzere 
şehrimize gelecek olan Uype t profes
yönel takımına karşı Ankara kanna ta
kımını bir kulüpçü sıfatiyle değil doğ
rudan doğruya Ankaramızın şerefini ko

rumak bakımındnn ve kendi kanaatim
C<' aş< gıclaki şekilde sıraladıgımı derin 
saygılarımla sunarım. 

KALECİ: 

Cihat (G.B.) 
BEKLER: 

Salih (G.B.), Ali Rıza (A.G.) 
HAFI..AR: 

Bilal (A.G.), Rasim (G.B.), Abbas 
(Ç.K.) 

AKINCINLAR: 

İhsan (G.B.), Niyazi (G.B.), Muzaf

fer (A.G.), Abdi (A.G.), Mustafa (Ç. 
K.) 

1htiyat oyuncular: 

Kaleci: Sadık (Ç.K.), Abduş (Ç.K.) 

Orh n (Ç.K.). Ömer (Ç.K.) Servet. (A. 
O.), Sıılııhaddin (G.B.) 

Bununla beraber bu takımın diger 

bir takımla hiç olmazsa bir defa ekzer
siz yapmaları Hirımdır. 

Ankara • Piyanko - B. Hafi 

KALECİ: 
Cihat (G.B.) 

BEKLER: 
Ali Rıza (A.G.), Bekir (M.G.) 

HAFLAR: 

Salabattin (G.B.), Rasim (G.B.), Bi

lal ( A.G.) 

AKJNCINLAR: 

(Selim (G.B.), Niyazi (G.B.), Mu
zaffer (A.G.), Küçük Ömer (Ç.K.), Ali 

(G.B.) 

Yukardaki takım Ankarayı orunta
yacak en iyi oyunculardır. Sağ açık ve 

sağiç birinci haftayımda aksarsa; sağiçe 
çankayah Orhanı ve sağ açığa gene ay
ni kulüpten Mustafayı koyabiJiriz .. 

ıı: * • 
. Gelen öteki mektupları yarın basm:ı

ğa devam edeceğiz. Yukard~ki takımla
ra göz gezdirilirse görülecektir ki An

kara sporcuları aşağı yukarı karma ta
kım için ayni fikirnedirler. 

(Ba:jı 1. inci sayfada) 

- St:ıdyom bittiği zaman ortada 100 
m tre uzunluğunda biı futbol alanı, ala
nın etrafını çevreleyen ;,ı,y a\ı lrotuııu. 

nuhtelif atletik •porlar yerleri ve bun

l:ırın hepsini çevreleyen triıhünler bulu-
"'ıktır. 

İPODRUMDA YAPJLACAK 
PİSTLER: 

1 - At koşusu pisti 2400 metre ll· 

zunluğunda 30 metre genişliğind• 

2 - Antreman pisti 2300 uzunluk. 12 

metre gl'nitlik 

3 - Sflel ıeçid töreni pİ•ti 1700 met-

B. Viettrnin yaptığı Merano ipodrumu 

Tribünler iki kısım olacaktır. Birin
ci kısım büyük tribündür ki içine Uç bin 
kişiyi alacaktır. İşte şimdi bitirilmesine 
gayretle çalı~ılan tribün budur ve gele
cek ayın sonunda bitmiş olacaktır. 

İkinci kısım tribünler ise yükseklik
leri daha az olacak fakat bütün alanı 

çepeçevre dolanacağı için seyircilerin 
büyük kısmını bu tribünler alacaktır. 

Tribünlerin mecmuu 20,000 seyirciyi a
labilecektir. Fakat bu kıı;mm yapısı bu 
yıl taımamlanmıyacaktır ve bu ikinci 
kısmın yapısı bittikten sonradır ki stad
yom hak.ikiğ çehresini gösterecektir. 

Stadyom alanının bugünkü düz şek

line bakıpta aldanmamalıdır. Burası es
kiden büyük bir bataklık olduğun

dan btltün kış bu bataklığı kurutmak 
için uğraşılmış ve işlerin biraz gecikme
sine bu çalışma sebeb olmuştur. Şimdi 
bu kaybolan zamanı karşılamak için iki 
misli çalışılmaktadır. Bunun için gece
leri de çalışıyoruz. 27 eyHildc stndyom
un yukarda söylediğim kısımları bitmiş 
olacaktır. 

1PODRUMA GELİNCE: 

İpodnım alanı da bataklıktı ve 80 
santim boyunda su vardı. Bu bataklıgı 

kurutmak için 64 _kilometrelik borularla 
suları akıtabildik ve' orasını kuruttuk. 

Tura çıkan bir 
bisikletçimiz 

Oç yıldanbc:ri 
doğu i1baylıkların

dan başka bütün 
yurdu ge:ımiş olan 
Ankara Giicü bi-

ıiklctçilerindcn B. 
Kemal bugün yurd 

içinde yeni bir tu
ra çıkmı~tır. 

Kastamonu, Sam. 

sun, Amasya, To
kat, Srvas, Kayse
ri, Niğde. A dana, B. Kemal 

re uzunluk 40 metre genişliğinde ola
caktır. 

lPODRUMUN TRİBÜNLER!: 

Atatürk tribünü: Bu tribün 200-300 

kişiyi alabilecek tarzda yapılmaktadır. 
İçerisinde tUrJü salonları bulunacak

tır. Orta kısmında Atatürk için ve 
onun çevresinde de Bakanlar, Saylav
lar ve elçiler için yerler bulunacaktır. 

Birinci tribün 1000 kişi alacaktır. 
Gelecek yıl ilbaylık büdcesinc daha 

fazla para ayırabileceği için bu birinci 
tribün iki misline çıkarılacaktır. Bun
dan başka ikinci bir tribün yapılacak ve 
3000 ki~iyi alabilecektir. Bu tribiınlc
rin içinde afi ve diğer hususlar son 
teknik efia tara göre yapılmı enstallas
yon bulunacaktır. Bundan başka "joke,, 
terin tartılması için bir tartılma salo
nu, herhangi bir kazaya karsı koyabile
cek sıhhi enstallas.yor unutulmamıştır. 

STADYOMUN GENEL PRO-
GRAMI: 

Stadyomun çok geniş düşünülmüş 
bir programr vardır, yukardaki saydılt
larımız ancak bu programın pek ufak 

bir kı mıdır. Programa göre henüz ya

pılacak pek çok şeyler vardır: Açık ve 

kapalı erkek ve kadın için büyük yüz. 

me havuzlariyle plaja para yetmediğin

den bunların yapılmasr gelecek yıllara 
bırakılmıştır. 

Ankara &tadının baı;lıca karakteristik 
Uç tarafı olacaktır: 

1 - İpodrum alanı. 
2 - Halk &porları alanı (yüzme ha

vuzları, antrenman ve saire .. ) 

3 - Lüks spor. En yeni enstallas -
yonla yapılmış tenis kordJandır. 

Dünyanın hemen her yerinde biraz 

i11 yapmış bir mühendis sıfatiyle söyli

yebilirim ki hu program tamamlanclıgz 
gün Türkiye dünyanın en mükemmel 
stadına sahih olacaktır.,, 

Mersin, Silifke, Konya, A fyon, Kütah
ya. Bilecik, İzmit, lstanbul, Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edre
mid ve lzmir'e gidecektir. B. Kemal'in 
bu turla beraber dolaştığı yerler 8600 
kilometreye varmaktadır. 1 

Kiralık ucnz odalar 
Banyo, su, elektrik, kışm kalo

rifer. Kooperatif arkasında B. Ali 
Nazmi aparhmam. Tel: 2727. 

~--------~-Tefrika: 137 
"111,1 ·s·,,,, ,.,,,,.ıını 

1 · kitr bı an Miche enın 
N suhı BAYDAR 

Turkçeye revtren: a 
V:ızan: Akse/ MUNT 

- halde Memnon'-

yüzünde edi~ebilmiş o~duğu her ~eyi, ruba· 
ıarı, birkaç kıtabı, yatagı, artırma ıJe, al~m~ş 
üç florine satıldı. Yatağının altınd~, e~k.ı ?.•r 
torba içinde bulunan öteki eserJerı gıbı oJ
mez, yinni kadar şarkısı, onun ya~am~~ ~e 
ölmüş olduğu Viyanada, Roçild'lerın butun 
altınlarından daha değerliydi. 

yan owvalarmda kendine bir eş aramak için, 
uçm~ga hazırlanıyor. Büyük köpeğim gizli 
?a~ı ışlerini görmek üzere ortalıktan çekildi, 
ı~tıyar Tapio'm bile Laponya'ya kadar 
~ır. gezinti yapmağa hazır görünüyor. Billi, 
ı~cır ağacının altında, göz kırparak, genç 
hır çapkın gibi, gidip geliyor. Ciyovannina, 
amorozo'su - sevdalısı ile, bahçe duvarının 
arkasında uzun uzun konuşuyor. Buna deni
Jecek bir şey yok; Sant'Antonyo bayramın
dan sonra evlenecekler ... 

~ılma törenini yapmak üzere İsvcç'e gitmek 
ıçin acele ettiği cevabım verdi. 

Bir haftadanberi bahçemde bir sarı as • 
manın flüt gibi sesi çmlayor. Geçen gün, 
taflan dalları arasında sakJanmağa uğraşan 
dişisi~i gördü~. Bugün de kuş mimarbgı • 
nııı bır başeserı olan yuvalarını gördüm. 

Nil'i görmüş olnı?.d~.g~ ksor tapınağın
unun çok güzel uvertu~,. ;. Elen edebi ya
da bile söylenip çalınabıhr ı.d -·ı<li Yalnız 
t ·ı· <:eyler egı . 
ı ve arı onca bı ınen ~ 1 r hakkında 
a~kadaşı Mayerhole~ 0!1a bu: ~i Şubert'in 
bıraz bir şey öğretmıştı. Hal u "Promet· ··n · G · henlands,, 1 

ıe Götter rıec t aus Aes· · "Fragmen 
heus,, u, "Ganymede,, sı _ ın ötmez eserle-
chy/us,, u İlyada altın çagı~ sevilmemiş 
ridir. Hiç bir kadın tarafın anSpinnrade,, si 
<>lduğu halde "Gretchen. a1?1ht'ras feryadı, 

'b· 1 bır ı ı ek. ın ı yürek parça ayıcı . t·ci bir iç ç ış 
ı'M. ·· ül tıtre ı · 

ıgnon,, u kadar gon. "Standchen,, ı!1e 
ltulaklanmııa erişmemış, . •t'lmemiştır: 
be d rkısı ısı ı 1 N nzer tatlı bir sev a şa gene~ öyle yok~du.' 
.ası] yoksul yaşamışsa bir yaşında ı .ı. 

kırnsesiz öldüg~ ü zaman otuz Şubert'in bır 
"A . ş olan 

. n. die Musik,, ı yaz.ı:ı~·münden sonra yer-
P1Yanosu bile yoktu. Olu 

İlkbahar bir kere daha geldi, hava onunla 
doludur. Katır tırnakları çiçek içinde, mcr -
sin dalları tomurcuklanmacla, üzüm kütük: 
leri filizlenmededir. Güller ve hanımellerı 
servilerin gövdelerine, pergolanın direkle • 
rine sarılmaktadır. Şef talil er, saf:anlar, ~a
ban yaseminleri, menekşeler, orkıde1er, sık
lamenler topraktan frrlayıp tatlı kokulaı:ını 
dört yana yaymaktadırla_r. Kayal~rdan ~ıle, 
mavi mağara kadar mavı, boru çıçeklerı çı-

k Kertenkeleler sarmaşıklar arasında 
ıyor. - 1 k d" 

biribirini kovalıyor. Kaplumbag~. ar, en ı 
aralarında, baş ağrıtacak kadar yuksek. se~
le şarkı söyliyerek koş~şuyo! - . b~~!1 sı~ kaplumbağaların şarkı so~ledikl~nı ı mı
yor<lunuz, değil mi? - mıs k~ı~~ her.za -
mankinden çok heyecanlıdır. Kuçuk l'v!ı~er
va baykuşu, kanadlarını çırparak, sankı ıtal-

San Michele'nin üst yanındaki kutsal dağ, 
yuvalannı kurup yavrularım büyütecekleri 
memleketlere doğru yola çıkmış kuşlarla 
doludur. Onların orada, sakin sakin dinle
nebilmeleri benim için ne büyük sevinç! 
Dün, denizler aşarak yaptığı yolculuktan 
~ok yorulmuş bir çayır kuşu buldum. Uçma -
ga kalkışmadı bile; sanki bir dostun ve bel
ki bir yurddaşın avucu olduğunu anhyonnuş
casma avucumda kımıldamaksızın durdu. 
~areket etmeden önce bana bir türkü ça 
gınnasını istedim. Ben, bütün kuşların ö 
tüşünden çayır kuşununkini üstün tutanın. 
Fakat, bana vakti olmachğı ve ilkbaharın a-

Küçiik kilisenin ardındaki çalılıklarda 
k~ış k~nadJarmm çırpınışları ve tatlı <lem çc
kışlerı duyuluyor. Pek bilmiyorum ama 
orada sevişenler olduğunu seziyorum. 

Bunlar hangi kuşlardır, dersiniz? Dün ak
şa~ sır ~~eydana çıktı, çünkü tam uykuya 
çekı1ecegım sırada bir bülbül, penceremin 
alt tarafında Şuhert'in serenadını söyleme
ğe başladı: 

Leisc flehc11 meinc Licder 
Durclı die Nacht zu dir 
ln den stille11 Hain hernieder 
Liebchen, Komm zu mir. 

Uykudan gözlerim kapanırken mırılcltm
dım: '.'Peppinella ne güze) bir kız oldu! ı: er 
Peppıneııa .... ,, 

(SON) 
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Asken Fabrikalar Umum Müdurh.ığt 

Sc:ıtın A'ma Komisyonu ilanları 

120 PAKET KETEN SARAÇ lPLtôt 
300 METRE KALIN KETEN BEZ 

tOOO KOLAN ŞERİDİ (FİTİL) 
~00 ,, PAMUK KOLAN ŞERİDt 
50 ADET İKİ UÇLU ÇELİK tCNE 

250 PAKET MACUNLU KUNDURACI KAPSÜLÜ 
Tahmin edilen bedeli (1410) lira olan yukarda mikdarı ve cm ı 

yazılı malzeme askeri fabrlka~a~ Umum Müdür~~~~ satmalma ko
misyonunca ıs ağustos 935 tarıhınde perşembe gunu aat 14 de açık 
el{siltme ile ihale edılecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
' ı verilir. Taliplenn muvakkat teminat olan (105) lira (75) kuru 

.?190 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkftr 

'> 
.. n ve aatta komi yona müracaatları ( 1938) 1-3215 

25 ton Luxemburg demıri 
75 ton Dökümhane demiri 
Tahmin edilen bedeli (4000) lıra olan yukarıda mıktan ve cın

ı.i yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlUğü satınalma ko· 
misyonunca 13 eylUl 935 tarihinde cuma günu saat 14 te açık ek
siltme ile ıhale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir, Taliplerin muvakkat teminat olan (300) lira ve (2490) nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezk\ir gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (1902) 1 - 3182 

150 KİLO DOMUZ KILI 
100 ,, BEYGİR KILI 
100 ,, OT KIL . 
Tahmin edilen bedeli (2410) lira olan yukarda mıkdarı ve cın ı 

yazılı malzeme askeri fabrika~a~ Umum Müdür~.ü~.ü satınalma ko· 
misyonunca ıs ağustos 935 tarıhınde perşembe gunu saat 15 d: açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (180) lira (75) kuru 
ve 2490 numaralı kanunun Z ve 3 maddelerindeki vesaikle mezki\t 
gUn ve saatta komi yona müracaatları (1939) 1-3214 

MUHTELİF EBADTA 25 KALEM ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli (3550) lira olan yukarıda mıktan ve cın· 

i yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma 
komisyonunca 13 eylQI 935 tarihinde cuma günü aat on beşt: açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (266) lira (25) ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve aikle 
mezk\ir ~ün ve saatte komi yona muracaatları. (1901) 1 - 3183 

MUHTELİF KUTURDA 9 KALEM ÇELİK ÇEKME BORU 
Tahmin edilen bedeli (4830) lira olan yukarda miktan ve cinsi 

yazılı malzeme askert fabrikalar Umum Müdlirhiğü satmalma ko
ınisyonunca 19 Ağustos 935 tarihinde pazartesi gUnU saat ıs _de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komıs
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (36~) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezk\ir gün ve saatta komisyona mllracaatları. (1935) l-3244 

1200 PAKET DÜZ BAŞLI PERCtN ÇİVtSt 
1000 KULP VİDASI 
8500 ,, KUŞAK VİDASI 

14000 ,, DİP VE KAPAK VİDA::>I 
500 KİLO BAŞLI TEL ÇİVİ 

Tahmin edilen bedeli (8820) lira olan yukarda miktarı ve cıruıı 
yazılı malzeme askeri fabrikalar Umum Müdürlüğil atınalma ko
ınisyonunca 19 ağustos 935 tarihinde pazarted günil saat ~5 de ka· 
pah zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız ola~ak komısyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (661) hra (50) ~uruşu 
havi tekli{ mektuplarını mezknr günde aat 14 de kadn lromısyona 
vermeleri ve kendilerinde 2490 numaralı kanunun 2 ve maddele· 
rJndeki ve aikle mezkOr gUn ve saatta komisyona mUracaatlan. 

(1937) l--3243 

200 TON KİREÇ TAŞI 
Tahmin edilen bedeli (900) lira olan yukarda mikdarı ve cinsı 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum MüdUrlUğli satın alma 
komisyonunca 22 ağustos 93S tarihinde per embe günü saat 14 ~e 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak lkom19" 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (67) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkQr gün ve saatta komisyona müracaatları. (19'i8) l-3233 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
6 KALEM AMERİKAN AYNASI 
Tahmin edilen bedeli (1650) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askert fabrikalar Umum MUdUrlUğü satınalma ko
misyonunca 19 Ağustos 935 tarihinde pazartesi gUnU saat 14 ~e 
a~ık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname para ız olarak komıs
yondan verilir: Taliplerin muvakkat teminat olan (ı23) lira (75) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkQr gün ve aatt komi yona mliracaatları. (ı900 1-3241 

50 ADET GRAFİT POTA 
Tahmin edilen bedeli (1000) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğU satın al • 
tna komisyonunca 26 ağustos 935 tarihinde pazartesi glinli saat 14 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (75) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve aikle mezkftr 
gUn ve saatta komisyona müracaatları. (1959) 1- 3290 

Harita 11nıuın müdürlüğünden: 
ı - Harita umum mudi.ırlUğü odacıları için zirde cins ve mık

darlr.rı yazılı giyecek açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2 - Şartnaımyi görmek istiyenler her gün ve eksiltmeye gire· 

ceklerin de teminat makbuzlariyle 19 ağustos 935 pazartesi günU 
saat (14) te Cebecide Harita Umum müdürlliğü satın alma ko
misyonuna gelmelerl. {2018) 
Mahfuz nUmune veçhile Muhammen bedel Temınatı muvakkate 

(4) Takım elbı 
(4) Adet iş gömleğı 
(4) Çift potin 

Lira K Lira K 
112 80 

16 00 
20 40 

11 19 

- 3304 

Jaııdarn a f.,.eıı~l 1 omutanlıbrı 
nkara . atı 1 lnıa 

ko111i. \onundan: 
1 - Komutanlık ıhhiye deposu ıhtıyacı ıçin mevcud reaım ve 

evsafta 6 ecza 2 alet dolabı ı Histik gereç sandığı 1 ma a 2 ta· 
bure 19. 8. 935 pazartesi glinü saat onda pazarlrkla yaptırılacaktır. 

2 - Bu csyaya ait sartname, resim ve evsaf parasız komisyon • 
dan her gün alınabilir. 

3 - Pazarlığa girmel< istıyenlerin tahmini bedeli olan yedi yüz 
liranın yüzde 7,5 olan (5250) kuruşluk teminat makbuzu ile pazar~ 
1t . .. n ve a:ı ııd .. ":omİ!l' n tmuza ba vurmalart (2007) 1-3292 

1 

ULUS 

Jandat"ıııa 

J. lL K. 
Genel l(onuıtan ı ; .. 
nl~ara satıııal nıa 

komisyonundan: 
l - Ankarada yapılm.:Jkta olan Jandarır.a ve Polis mektebınıı 

kalorifer tesisatı kapalı zarf u uliyle ck::.iltmeye konulmuştur 
2 - Eksiltme, 12.8.1935 pazartesi güniı saat (10) da Ankarada 

Jandarma genel komutanlığı kurağmda satın alma komı~yonund. 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamt. keşifname ve teferruatı (436) kuru kar ılıgınd 
komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebılmek ıçin yırmı bın liralıkt. n a agı olma 
mak üzere bu gibi tesi atı beğendirmek suretıyle yaptığı 
na dair belge ile şartnamede yazılı diğer belgele 
ri ve te isatın kcşıf bedeli olan (87162) liranın (2490) sayılı 
kanuna gore hesab edilmiş olan (5608) lira (10) kuruşluk ilk ınança 
için banka mektubu veya bu kadar paranrn mal sandığına yatırıl· 
drğına dair sandık karşılığını onerge kagıdı ile (teklif mektubu ile) 
ekc:iltmeden bir saat evet komisyona verm;s olmaları gcrektiı 

(1849) 1-3134 

1 nı·uıut 

• 

Sımdıye kadaı bmlerce kı~ıyı zengın etmıştır. 
19. cu tertip 4. cü keşide t ı ağustos 935 dedir 

Büyük ikramiye 35.00C' liradır 

Aynca: 15,000, 12,000, 10,0000 liralık ikraınıyelerle 
20.000 lirahk miikafat vardır. 

Haydarpaşada .:ıif teSlı!fl şartiyle 3096 lira muhammen bedelli 
40 takım vagonet demir aksamı ile 160 adet pirinç yatağı kapalı 
zarf u ulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 11 eylUI 935 çarşamba günU saat 15 de Ankarada Ba
kanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. Kliring şarttır. 

t teklilerin tekliflerini 292,95 liralık muvakkat teminat ve Ti
caret odası vesikası ile birlikte 11-9-935 4(ar amha günü saat 14 e 
kadar Bakanlık Malzeme Müdlirlilğfine tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Bakanlık Malzeme MüdürllitEünden alabilirler. (1895) 1-3152 

Ta1>u v<t· [(adastro 

lJın u nıil\1ii,f iiı·liiğünden: 
1'apu ve kada tro Umum Mudürluğü fen heyetlerinin bütlin mın

takaları için numunesi veçhile imal edilecek yerli maldan 50 adet 
çantanın mıntaka ı S-8-935 pazartesi günU saat üçte icra edileceğin
den i tiyenler % 7,5 pey akçesile satın alma komi:>yonuna müraca-
atları. (1963) 1-3235 

Ani ara ümuııe hastaııe i Baş 
TallİJ>liğiııdeıı: 

Hastanenin 1935 mali yılına it a~gıda miktar, cins ve tahmin 
fiatı ve eksiltmenin şekli ile muvakkat teminatı yazılı eczai tıb~i· 
ye, tUlbent bezi, sargılık amerikan bezi, rontgen filmi, kat kü ~ ve 
muhtelif laboratuvarlar ve dişçi malzeme ve eczası eksiltmeye kon
muştur. 

Şartname ve listeleri Ankarada nümune hastanesi Baş Tabip
liğinden ve 1 tanbulda sağlık ve aoysal yardım direktörlüğünden a· 
lınır. 

Eksiltme 17 ağusto 1935 cumartc i günü saat 10 da Ankara nu
mune hastanesinde yapılacaktır. 

Dikkat: Muvakkat temina için para alınmaz. Banka mektubu ve
yahut bedeli nakten maliye merkez muhasipliğine yıtmlmış vezne 
makbuzu olacaktır. (1977) = . 
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487 SO Eczayı tıbbiye Kapalı zarf u ulU 
214 3 A. marka pamuk açık eksiltme ,, 
202 SO Tülbent bezi ı, ,, " 

48 75 Sargılık amerikan bezi pazarlıkla 
187 50 Rontken film ve 

eczası Açık ek iltme usulU 
ıs Dl çi malzemesi Pazarlıkla 
22 50 Laboratuvar, teşrihi 

marazi, kimya labo-
ratuvarı eczası Pazarlıkla 

75 ıs Kat küt Açık eksiltme ıle 
1-3289 

Güdiil 1 oınun .. arllaylıfhııdan: .. . 
1 - GUdUI nahiyesinde yenı yapılacak hamam kapalı zarfla 

eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Ekı:.iltme 10 Ağu to 935 perşembe gimiı saat 15 de yapıla
caktır 

3 - Keşif ve artnamelerını görmek ıstiyenler Güdül nahiyesi 
Aya kaza ile Ankara vilayeti belediyelerine müracaat ede~ilirler. 

4 - İlk inanç parası 800 liradır. 
5 - Eksiltmeğe girecek olanlar ehliyet vesikalarını ve ilk inanç 

akçesile birlikte tek1if mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel 
Gtidülde beledive encUmenine vermeleri lazımdır. 1-3232 

nkara şarlla lığından: 
Belediye Su i teri ambarı için 83 kalem kereç ek~iltme ybndemi 

ile eksiltmeye konmuştur. lsteklilerlo cins ve miktarlarını anla
mak için Su t Ieri Direkt8rlüğU levazım memurluğunda g6rebllir
ler. Eksiltme 9.8.935 cuma günü saat ıs de İtfaiye meydanında be· 
tediye su işleri artrrma ve ek'llltme ve ihale komi yonunda ola-
caktır. (.\880) 1-3123 · 

1 
Devlet Demtrynllaı ı ve 1 n a·1laı ı lJnıurrı 

Müdürlüğii il; n~, n 

İLAN 

İlk eksiltme:,,i bozulmu olan ve bedeli 58174 lira uıh 
min edilen iiaç ve tıbbi malzeme 16 ağustos 1935 cuma gu 
nü saat 15,30 ela kapalı zarf usulü ite Ankarada ;dare bin• 
smda satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenJerin (4159) lualık muvakkat te 
minat ıle kanunun tayin ettigi vesikat~n kanunun 4 uncll 
maddesi mucibince işe. ginneğe kanuni manilerı buluruna 
dıgma dair beyanname ve tekliflerini a}m gün aat \4,30 3 

kadar komisyon reisli· ine vermeleri lfızıındır . 
Bu işe ait artnameler 290 kurus mukabılinde AnkarB 

ve Haydarpasa veznelerinde satılmaktadır. (1950) l-3Zr\7 

İLAN 

İlk eksiltmesi bozulan ve beher 1000 kilosunun nıu· 
hammen bedeli 1620,45 lira olan 18000 kilo külçe kalay 17 
eylUl 1935 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü tte 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2187,61 liralık muvakkat ıe~ 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ünco 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulun
madığma dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14 
30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 145 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpasa veznelerinde satılmaktadır. (2003) 

1-3295 

Dosya memurluğunda istihdam etmekte olduğu
muz Bay İbrahim Deliç'in bu günden itibaren vazi· ~ 
fesine nihayet verilmi olduğundan, kendisinin ir
ketimiz namına her hangi bir meseleyi görüşmeğe 
salahiyeti kalmadığı berai malumat beyan olunur. 

~ 1-3314 l 

ıllrkftıTLTLTLTıTLTLTLTLTLTLTLTırıTırtTıı:+ıcJir1T1TXıt 

Ankara belediye reısHği ilanları 

İLAN 

CEZALANAN ESNAF 

Çıfte ye il furun müsteciri Salih, Ulucanlarda fucuncu Zıya, 
hamur ekmek çıkardıklarından otuzar, Koyunpazarında Kanaat Eu 
runu müsteciri SUleyman, sanayi caddesinde furuncu Saadettin. 
Akköprüde furuncu Selim hamur ekmeık çıkardıklarından yirmi 
, er, Balıkpaazrmda Hilil okağında 16 numaralı dükkAnda aşçı 
Mehmet ulu sirke sattığından beıı, Öztück mahallesinde Gaziantep 
caddesinde bakkal İbrahim sunt irke sattığından yedi, İbadullah 
caddesinde 46 numaralı dükkanda bakkal Asım bozuk irke sattı· 
ğındıtn yedi lira para cezasiyle cezalanmışlardır. (2020) 1-3312 

!LAN 

1 - Temizlik idaresine ait 916 ve 917 numaralı Fort kamyonla
rı için tamirat ve malzeme tebdilatı açrk ebiltmeye çıkarılmışttt. 

2 - Kamyonların malzeme ve tamir muhammen bedeli (550) 
liradır. 

3 - İhale 15.8.1935 per embe gi.ınu saat on beşte levazun dı
rektörlük odasında mUteşekkil komisyon huzurunda yapılacırktıc 

4 - Muvakkat teminat (41.25) liradır. 
S - Teminat ihale saatinden evel belediye veznesine tealıoı 

ile mu.kablHnde alınacak makbuzla eksiltmeye girilecektir. (2021) 
1-3311 

1 LAN 

l - Mezbaha ve temizlik ameleleri ıç.ın (272) takım elbise. 
(kasket) dahil (272) çift postal açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Elbisenin muhammen bedeli (2176) ve postalların (1387 
20) ki ceman (3563.20) liradır. 

3 - İhale lS.8.1935 perşembe gunil saat onda levazım direktoc 
lük odaamda müteşekkil komisyon huzurunda yapılaca'trtrr. 

4 - Muvakkat teminat (267.44) liradır. 
5 - Elbiseler ve postallar ayn ayrı olmak üzere istekla çıktıg' 

takdirde ihale bu veçhile yapılacaktır. Teminatın ihale saatınderı 
evet belediye veznesine teslim, ile mukabilinde alınacak tnakbual 
ekailtmeye girilecektir. (2022) 1-3310 



M' llı l\1i.ı af aa Vekaleti Satın Alına 
Komisyonu ilanları 

t LAN . 
. 1 anbulda bulun n Kulelı, Maltepe 

935 • 936 ders scne ... çın st A 1. ne ve Kırıkkaledeki askeri 
ıiselerile Bur ada l 'ı n n ~skcrı ıkes: rta mekteplerine ve Kı· 

1. .1 K Erz ncan as erı o 
sanat ısesı e on a ve k b' talebe alınacaktır. 
rıkk~Jedek.i unat Gd. Erh3~3m~e~~e;ı:rin 6, 7 inci sınıflarına, sa-

Lıselerın 9, 10, 11 ve ~r S t GedikJisinin ı inci sınıfına ta· 
nat lisesinin9 uncu sınıfı ıJe ana 
lebe alınacaktır. k • liselerinin ıı inci sınıflarına 

1 - Kuleli, Maltepe, Bur a a crı 

da talebe alınacaktır: . a mektepler talimatile sanat gedik-
. 2 - Talebe asker~. hse vea°~abul olunur. Bu talimat talebe ala

lı erbaş talimatına gore k~y uubeJerinde görülebilir. 
cak mekteplerde ve askerlık ~ .. '"nde bulundurulması lazımdır. 

3 - Atideki hususlnrın goz ondu.
1
. 

k Jar tercih e ı ır. 
a) Almanca o uyan d"k bul 1 temmuz 935 de başlar 15 
b) Bütün mektepJcrde. kaf u ale.zımgelirse ıs ağustos: 1 eylül 

~ . .. baka ımtıhanı .. . agustosta bıter musa be kadroda yer kalırsa ders senesı· 
a~asında yapıl~r. B~nunla. b.er:. er ve orta mekteplerden nakil sure· 
nın devamı muddetınce sıvı) ıs 
tile talebe alın~ğa devam ~11:;.ur~rlcr haricındeki yerlerden aske-

c) Mekteplerın bulundu d d~ ek istiyenler l' temmuz 935 den 
ri lise ve orta mek~e~lere kay ~u~=dııkları yerlerin askerlik şube· 
31 temmuz 935 tarıhıne kadar 
lerine müracaat edebilirl;~- büyütüp küçültenler mektebe 

d) Mektebe girmek ıçın yaşını 

alınmazlar. la ıp ıstekli bulundukları mekteple-
) İstekliler ev~akını ta.ma;nv/ a doğrudan doğmya gönderirler, 

re askerlik şubeJerı vas~!as~~dık~a hiç bir istekli mektebe gitmi· 
mekteplerden davet va 1 0 

yecektir. . . mecburiyet hasıl ... olursa müsabaka im· 
f) Müsabaka ımtıbanına 'tmek ve imtihanı kazanamayınca ge· 

tihanr yapılacak. ye.re ka~~ ~k masraf istekliye ait olup mektebe 
ri dönme_k içi~ _ı.btıyar de 1~ eıc hiç bir hak iddia edemez. Onun için 
ıkabul edılmedıgınden ° bey raber götürülmesi lazımdır. 

J' · d · masraflarının k ge ış, gı ış • eccanidir. Talebenin iaşesinden baş a 
4 - Mekteple~ leylı ve. m 1 hükUmete ait olduğu gibi ayrıca 

giydirilmesi, teçhızat ve kıta~l~n Liseyi muvaf!akiyetle bitirenlcr
her ay bir miktar. maa~ da ven i~~ihanına girerek kazandıkları tak
den arzu edenl~rın ~usabfaka muru yetiştirilmek üzere bir kısmı 
dirde askeri mübendıs ve. _en me 

ah 'le gönderılır. . d 
Avrupaya t il k' tahsiJi olanlar hır evvelkı sene ers-

5 - Bir senede~ f~zla ter ı eğe mecburdurlar. (1953) 1-3226 
lerinin hepsinden ımtıhan verİL A N 

YAPI: am1 mamış bir halde bulunan hangar ta· 
ı - Akköprüde t:UO dan haline getirilmesi açık eksiltme· 

mir edilerek planr üzere epo 
ye konmuştur. . dı 

2 - Keşif bedeli (3315) :::: /'karşılığında Hava İnşaat Şube-
3 - Şartname ve pllnı e ı 

sinden alınacaktır. . d' 
4 ihalesi 20.8.935 aaat on birde ır. 

- t • (248) lira (68) 'kuruştur. 
5 - lk temınatt . ki 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü 
6 - OksiJtmeye gırece ~rl b' illete ihale gi.ın ve saatinde M. 

maddelerinde yazılı ~lgelerıy e J ırl i (2025) 1...-3313 
Jıf V .... tın alma komııyonuna ge me er . 
··- 1UN 

iLAN . 1 ıoo Ton kok ve 250 Ton 
ı - Hava ihtiyacı içın 150 Mad-; kömürü kapalı zarfla ek· 

ton ağır benzin kapalı zarf- siltmeye konmuttur. . 
la eksiltmeye konmuştur. 2 _ Tahmin edilen bedelı: 

2 _ Tahmin edilen bedel: 8.900 liradır. 
42.000 liradır. 3 - İhalesi:. 10/8/935 cumarte· 

3 Şartnamesi. 210 ku- si saat 11 dedır. • • .. L 
- • • • 4 _ Şartnameıını gonne.. ve 

ruş mukabilinde almabılır. lmak istiyenlerin her gün ve 
4 - Eksiltme: 21-8-935 :kliltmesine gireceklerin 2490 

çarşamba günü saat 11 de· sayılı ununda yazılı §artlar da· 
• bilinde ve muayyen gün ve ~a-

dır. . · 2490 sayı· tından bir saat evvel (667,5) lıra· 
5 - Talıplerın .. .. d lık teminat ve teklif mektupları· 

lı kanunun 2 ve 3 uncu ma · nı M. M. v. Satınalma komisyo· 
delerinde yazılı vesaikle mu- nuna vermeleri. (1867) 1-3115 

ayyen saattan bir saat evvel B1L1T 

3.150 liralık teminat ve tek· 
1 

_Kars Garnizonu için 
lif mektuplarını M. M. V. 2 000 000 kilo çam odunu kapa
satınalma komisyonuna ver- ı' ı.arlla eksiltmeye konulmuştur 

2754 ı İhalesi lg..&.935 puarteıi 
meleri. (1582) ü~~aat 11 de Kars'da Aı. Sa. 

B t L İ T . . ~l Ko. da yapılacaktır. 
· u ıçın 

3
· _ İlk inan" nıarw 2100. ve Erzurum garnızon 1ı -s ..- ?a 000 l 

k'l am odunu kapa hepsine biçilen eder """' Jr.a· 
1.000.000 ı o ç k utınuştur. 
aarfla eksiltmeye on. nil sa=it dir. · görmek isti· 
İhalesi 9.g.935 cuma gu 1500 4 - Şartnamesını k mis 

ı k · nç parası yenler her gün adı geçen o • 
10 dadır 1 ına . . ıınak isti· ona uğrayabilırler. . 
liradır. Şartname nı ~tmeye gi· Y _Eksiltmeye girecekler ılk 
yenler her gün ve e~ı ve ilk 5 ınakbu.z veya mek· 
receklcr ticaret vesıkası mek· inanç .para~icaret belgelerıyle 
inanç parası makbu.z ~~y~ektup tuplarıyle kl'f mektuplarını iha· 
~lariyle birlikte teklı b' saat birlikte te 1b. saat evvel Kars'· 
larını ihale saaundan tınr al-a le saatından ır rıneleri 

da K r sa ı ... d As. Sa. Al. Ko. na ve 3225 . 
evvel Erzurum 0 

•• (l898) a (1952) 1-
komisyonuna vennelerı. ı-3149 

B l L t T ı:. olan 30.000 kilo pamuk . ·ı eder 180 kuru:s 
ı - Bir kilosuna bıçı en . une e konuıınuştur. . 

çorap ıpliği kapalı zarfla eksşı~b: giınü saat 14 dcdır. 
t . 22 8 935 per . 

2 - haJesı · · 3750 liradır. ö gyini görmek istı • 
3 - tık inanç parası ,_ .. u atmak ve rne 

· · 270 .ur--r-
4 _ Şartnaınesını . a uğramaları. . la • le 2490 sayılı 

yenlerin her gün k~sy;;kler kanuni teın;:ı•!ı::ı~ birlikte teklif 
5 - Eksilt~Ye .. gıre ddelerinde yazılı gM v. Satınalma Ko. 

kanunun 2 ve 3 uncu ~d n bir saat evel M. 1 . 3288 
rnektuplrınr ihale aaatın e -

na vermeleri. (1987) BlLlT 
0 

000 ila 15.000 
luırut olan 1 . 

· · ı 11 eder 300 uıaıpttur 
1 - Birtaneaine bıçı e kailtı*Ye ~o~ 14 dedir. 

ta~ kilim kapalı ıarfla e aıartesi giınii saat 
2 - İhalesi 26. 8. 935

33P 75 ıiradJr. .. neğini görmek isti • 
3 ıLt.. • ç parası ımak ve or 

- •il anan • . 225 kuruşa a ırayabilirler. 
4 - Şartnamesını rıra ıı:0aıisyona ." paraaiyle 2490 U· 

yenler her gün ögled~n ~ter kanuni ilk ::;~erle birlikte teklif 
S - Eksiltmeye gırec~eterinde yazılı 1 111. )(. V. utınalma 

)ılı kanunun 2 ve 3. ma? tkn bir saat eve ı- 3287 
nıektuplarını ihale saatın 
ko. na vermeleri. (19Sl) B 1 L 1 T 

1 
alit ve ecza açık 

· (70 ka em .. ü P 
• 'htiyacı içın . O 9 935 cuma gun • 

Gazdan korunma evı ; nacaktır. thalesı 2 · ~inatı (165) liradır. 
eksiltme suretiyle. satm ocD \iradır. )luv~:i;~nler bedelsiz olarak 
•t 14 dedir. Bedelı ~2?- lrnak ve garmelc 
Evsaf ve şartnarnesını a 

'. 
- - ..., w 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
! LAN 

1 - İhtiyacatı askeriye için aşağıda mikdar, teslım yeri, mu -
hammen bedeli muvakkat teminatı ve ihale tarihleri yazılı 150.000 
kilo ekmeklik un ile 80.000 kilo sığır etine ihale günü verilen fi. 
atlar pahalı görüldüğünden aynı evsaf ve şerait dahilinde yeniden, 
kezalik kapalı zarfla münakasaya konulup aşagıda mikdar, teslim 
yeri, muhammen bedeli muvakkat teminatı ve ıhale tarihi yazılı iki 
kalem sade yağına ihale günü talip çıkmadığından aynı evsaf ve 
şerait dahilinde yeniden münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul levazım amirlikleri satın 
alma komisyonunda her gün görülebilır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle Tekirdagı satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler ticaret odasında kayıtlı olduklarını ve 
ehliyeti ticariyelerini gösterir 935 senesinde ticaret odasından al· 
dıkları vesikayı ve vekil gönderenler bunlarla beraber vekaletna
melerini ve şirket namına girecekler sirgiılcri komisyona göster • 
meye mecburdurlar. 

S - Kapalı zarflar ihale saatından bir aat eve) Ko. Rs lıgınc 
verilecektir. (l 994) 

uı 

c: 
ô 

t: 
111 ... 
~ o ... _ 
::a:; 

.5 -~·-u .. 
~~ 

.. 
c: .. ... .c Cll u .... c ~ E nı 

~~ nı E ~ ıa ... u 
nı .:: 111 c: u > 
.c "' > ... - c: :ı "tJ :ı E ıa 

.c ::ı ::a ~ ::a !! - btl 

Kr. an Lıra ku 
Ekmeklik un 150.000 Malkara 12 40 1395 00 19. 8. 935 p zanc ı 

-- - saat: 16 
Sıgı reti 
Sade yagı 
Sade yağı 

80.000 Malkara 19 24 Jl55 00 19. 8. 935 Pz. E. 11 
21.000 Tekirdağ 76 00 li97 00 20. 8. 935 salı Sa.16 
12.000 Malkara 77 00 693 00 20. 8. 935 . ,. li 

1-3297 

İLAN 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri içın 62 kalem eczayı kım -

yeviye ve 54 kalem ders malzemesi iki artnamede olarak 23 gus
tos 935 cuma günü saat 14 de açık eksiltme suretiyle satm alına
caktır. Talipler eczayı tıbbiyenin muhammen bedeli olan 457 Ji. 
raya mukabil 34 lira 28 kuruş ve ders malzemesinin muhamm n 
bedeli olan 1436 lira 25 kuruşa mukabil 107 lira 72 kuruş teminatı 
eveliyelerini Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciligine yatıra • 
rak vaktinde mektep satın alma komisyonuna muracaatları. 

( 1993) 1- 3298 

l LAN 
ı - Kırklarelinde dokuz yüz ton un kapalı zarfla ihalesi agus

tosun 19. uncu günü pazartesi günü yapılacaktır. Eksiltmeye gir
mek iıtiyenler ihale günü teklif mektuplarrnr saat on beşe kadar 
komisyon reisine verilip makbuz almalı ve saat on altıda komis· 
yonda bulunmalıdır. 

2 - Beher kilo un fiatı 11 kuruş elli santım tahmin cdılmiştiı. 
!Jk teminat parası 6425 liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklareli komisyonunda her gün görUlebılır. 
(2016) 1--3303 

İLAN 
Van merkea haatanellİ ve hudut taburlarının 93.S-936 bu senelik 

ihtiyaçlarının kapalı zarfla münakasaya konulan ve bedelleri on 
beş bin lirayı tecavüz eden mevaddı iase miktarı ile teminat ve İ· 
hale giinleri aşağıdadır. 

ı _ Van hastahanesinin vazib elestikiyet 270.000 kilo fabrika 
ununun muhammen bedeli 43.200 ve muvakkat teminatı 3240 lira· 
dır ve 600,000 kilo odunun muhammen bedeli 10.000 ve muvakıkat 
teminatı 1130 liradır. 

A _Başkale hudud taburunun 65,000 kilo vazih elestiyet fab-
rika ununun muabmen bedeli 15350 ve muvakkat teminatı ı 152 lira-

dır. B _ Çaldıran taburunun 74,000 kilo vazıh clestiyet fabrika::
hammen bedeli 14,060 ve muvakkat teminatı 1055 liradır. 

nun~ muG am hudut taburunun 101,000 kilo vazih eleatiyet fab-
. - evmu~~--en bedeli 21210 ve muvakkat teminatı 1591 

rıka ununun , ......... 

lira~ır.:_ Hepsinin ihale günü 21 agustos 935 çar amba günu aat 

9 dadır. th 1 yerı' Vanda hudut. K. eksiltme komisyonudur 
3 - a e k · 'kt l E sal ve şeraiti ta sıt mı ar arı şartnamede yazılıdır. 
: - T;liplerin 2490 numaralı kanunda mUnderic vesikalar .ile 
. - kbuzlarının ve teklif mektuplarının ihale saatinden e-

!~';1;:!i:;onumuzda bulundurulması (2017) 1-3305 . 
M M v at n alma komisyonundan almaçaktır. Eksitlcmeye girecek
Je;in. c2:9o) No. lu kanunda .aö~erilen ve aikle vç 165 lirahk t.emi· 

t ktubiyle birlikte belh gün ve saatınde sat alma komısyo-
m ~ ı 3~8 
nuna gelmeleri (2013) -

B1L1T 

1 _ Elaziz Garnızonu için 500 000 kılo arpa kapalı zarfla ek-
sıltmeye konulmuştur. . . 

2 .... !halesi 19 agustos 935 pazart sı gunu sa t 9 da El zı de Tu-
men Sa. Al. Ko. da yapılacaktı~. 

3 - İlk inanç parası 1688 tıradır. . 
4 ş rtname Ankarada M.M.V. Sa. Al. Ko. dan ahnabalır. 

5-:_ ~ksiltmeye girecekler ilk inanç parası ve ticaret belgele-
riyle birlikte teklif mektuplarını ~haleden bir saat evel Elazizdc 
Tümen satın alma Ko na vermelerı. (2014) 1-3307 

BİLİT 

1 _ Bir metresine biçilen eder 25 kuru olan 500 bin metre 85 
arzında samaıırlık bez kapalı ıagü~f~ eksiltmeye konulmuıtur. 

2 _ fhalesi 23. 8. 935 cuma nu saat 14 de yapılacaktır. 
3- ilk inanç parası 7500 liradır. 

4 _ Şartnamesini 625 kuruşa almak ve ôrneğini görmek isti· 

1 'n her gi1n komiayoU uğramaları. 
yen5 er:_ Eksiltmeye girecekler. kanuni teminatlariyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncii maddelenn~e yazılı belgelerle birlikte tek • 
rf mektuplarını ihale aa.atmdan bır saat evci M. M. V. satııı alma 
~misyonuna vermeleri. (1982) ı- 3286 

BİLİT 

1 Bir metresine biçilen eder 25 kuruş olan 500 bin metre 90 

da- rama•ttlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
arı.ın s s ba ü • 

2 _ ihalesi 21. 8. 935 çarş~ g nü saat 14 deJır. 

3 _ İlk inanç par.ası 7500 hradır. . •.. 

4 _ Şartnamesini 625 kuruşa almak ve ömeg1m görmek isti -

1 . her gün komisyona ujramaları. 
yen5 e:' Eksiltmeye girecekler ka~u!1i ~~va~kat t~minat~a~~Yl.e 

90 1 k,aııunuı.ı 2 inci maddeauun. buınc.ı iııkrasıyle liçuncu 24 da:r~ki belgelerle birlikte teldi{ ~ektupıanoı ihale aaabn· 
:8n bi/ saat cvel M. M. V. eatın ÜN ko -eiıyo.nuna •ermelcıt:J • 

(19831 ...... 3285 

SAYIFA 

Ankara 1nlıisarlaı 
Başmüdürlütriindcıı 

Ankara inhisarlar başmüdurluğü namına ımendiferle gel • 
cek olan tütün ve içki aandıklarıyl ıspirto bıdonlarının istasyon 
d n gazhaneye \C gazhaneden ve i ta von civ ındaki eski depo 
d n ba müdürluk satış depo un3 \ e boş ndıkl r' ıdonların ,,.. 
t.ısyona taşıma ı açı'Jc eksiltmeye çıkarılmıştır 

Bir yılJık ta ıma b deli 3000 lır tahmın 
işi bin dokuz yüz otuz altı sen i mav ısının tuz ırincı gu 
kadar devam edecektir. Açık eksıltmc gu taşı 
günu aat 15 te lı mudurlukt y pıl ca tır 

İsteklilerin şartları anlamak u ere ha mudurlüge g lm lerı. 
(1921) ı- ıss 

Kiiltür Bakanhtlından 
l 

1680 lira muh. mmt'n :ıedellı 63 O lıtrı.: b ın çık k ı tmr ı 
satın alınacaktır 

Eıksiltmc 19. 935 p t 14 
Bakanlıgı eksıltm komi yonun 
şartnameyi görmek ıçin her un 
meye girmek içın d rtnam de y ılı 126 lir 
merkez veznesine yat r r k la .. ki rı m klıu 
kayyet tt'minat .,, ktubunu h n ılı.:n komi yon 

Senesı 
934 1 bralı ıı 

V rginın nı 

1200 
233,33 

(199) 

ılır~n 

Yukarda adı } ıl Kı c: ı ul d c: J 

"l ıc t erı 
Ç uk S rın;ı 

kı tıcaret ettigı halde adres v rm :lı ınden ve bul n u ye~ 
ögrcnılmcdıginden ıl. n tarıhındı;. ıtıbareı1 otuz gun z rfınıla ıtı 
raza hakkı olmak rtıvl ıhb rn m i blı • m kctmm kaım o 
mak üzere ilan olunur ( 1990) 3275 
~-l!r.lllilllHl~~-~~·raGBr.2ifAllCIRC~ 

1 
Kuruluş ( y \ 1 Servetı unun ~ 
ı 8 9 1 verine c;ıkaı 

44 senedir lumıadan ıkmakta olan bu haf talık 

resimh gazetenin Ank::ıra'rla .Jtıs yeri A K B A Kı 

tapevirlir Sen~lil< ahonf' 1 n lir~ avun 20 kunış 

Baytar llirekt«irlii~iindeıı: 
ı - 3998 lıra 94 kuruş bedelı k şıtlı Yuk k Ziraat en tıtUsun-

d bulunan tecrıt evinin üst katı 15 Rtln m d t.Je " ~ık eksiltm 
ile üstermeye konulmu tur. 

2 -- Şartname ve plan proje ını 6 orm k. ı tt} nler heı gun a 
on yediye kadar ılbaylrl< baytar dıttktôrlü une or bilar. 

3 - Eksiltme J3 a~usto 935 sah unu aııt ıı he,,d ba •tar 
direktörHıgü el ır sinde }'apılac.-ıktır 

3 - Egreti tutar akçesi (300) liradır. 
5 - 1 tekliterin 13 ağust(I 935 lı günu. gelu clcrı ~ 191 ) 

1-3200 

#fA'HUlllllllllHlllllUIHIH""""""ltmtlHHIHtttttmflttHHIHUlllllltHN' 

§ Türk Maarif Cemiyeti Okulları ~ 
- -- -§ ı - BURSA KIZ LİSESİ: Yatı ve günduz talc §5 
§ besi içindir. Senelik ücreti yatı 185, .gündüz 35 l~ =: 
§ dır. Kardeslere ve memur cocuklanııa aynca tcnzı- ~ 
:= lat vardır. İngilizce lisanına bilhassa (;nem verilir. =: 
S 2 - ANKARA İLK ve ORTA OKULLARI: kız ;; 
§ ve erkek gündüz talebesi i indir. Senelik ücret ilk kJ. ~ 
§ sım 60, orta kısım 70 Jiradır. Ortanm bütün sınıflan S! 
5 vardır. Ortanın tekmil smıflannda ve ilk uçüncü Si• = 
5 nrftan itibaren ingilizce dersleri verilir. §i 
§ 4 - ESKİSEEHİR İLK YATI OKULU: Ku e 
§ ve erkek talebesi içindir. Senelik ücn• yatı 150 gün S§ 
§ düz on liradır. Kardeşlere ve memur c;ocuklanna ya 5 
§ b ücretlerinde aynca tenzilat vardır. Uçüncü sınıf· 5 
§ tan itibaren Almanca dersleri verilir. e 
§ 4 - Yukandak; oku11arm kayıt işlcnne 15 agus- § 
§ tosta başlanacaktır. Her türlü izahat için okul direk· 5§ 
5 törlüklerine ve yahut Ankarada T\irk Maarif Cemi· 5 
§ yeti genel merkezine başvurulması lhundır. 1 - 2925 e 
m1•lllllfflffltllllfflHIHHIHllHlllNltttlllffltlHHHIHINHH-
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- .. ER J?ABRlKALARI ANO {M Şilt-KiYE 

~ 

KETlnin A.J.puHu, lJ:.ak, E ki:lehİI' ve 'FurJıal 
:-Ki fil FABR KALARINDA VE tSTANBULD 

f.ahrikalarm te Iim edecekleri tarzda: 
' 

((~· t•a 1 ilo u. 25l{uruş~ 

k:ilo u 28k:uruştuı:-. 
Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya

zdı yerlerde de ve hizalarmdaki fiyatlarla 10 Ağustos 
1'9§5 tarihinden itibaren satışa baslanacaktır. 

Kristal Kesme 
Buıı\ ada 25,50 28,60 
t~zmir Vagonda 26,10 29,25 
Balıl<esir " 26,40 29,70 
Adana ' 26,80 30a15 
t.zmit ,, 25,25 28,30 
Adapazarı " 25,65 28.80 
ams1ın 

limamn- 25,10 28,10 da fob 

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

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BİR 
TON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON sioari 
kabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.~ 
Yukardaki fiyatlara sigorta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduğ~ yerle~~e veya 

İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında odenebıhr. 
Diğer sipariş şartları fabrikalardan veya İstanbul, An-

kara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 1-3211 

Evkaf l\1üdürlüğünden: 
Madde 
1 - Bursanın İsmet paşa mahallesinde Evkafa ait 101, 103, 105, 

107, 106 numaralı arsaya yapılacak otel -:e garaj _yapısı kapalı zarf· 
ta eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedelı 19079 hra 39 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele sureti 
C - Şeraiti umumiye 
D - Fenni şartname 
E - Keşif cedveli ve resim 
lstiyenler bu şartnamelerle evrakı 95 kuruş bedel mukabili~d~ 

Bursa Evkaf Müdüriyeti ile İstanbul ve Ankara Evkaf Hey etı 
fenniyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20-7-935 tarihinden 15-8-935 pecşembe gün~ne ka 
dar olup 15-8-935 günü saat 15 de Bursa Evkaf idaresinde eksiltme 
komisyonunda ihale yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gif'ehilmek için t-J31 lira muvakkat teminat ver· 

mesi bundan başka aşa~daki vesikaları haiz olup göstermesi la
zımdır: 

A - En aşağı 20000 liralık yapı işi yaptığına dair Evkaf Hey· 
eti fenniyesinden veya Nafıa Baş Mühendisliğinden tasdikli vesi_ka 

B - istekli Mimar 'Veya mühendis olmadığı takdirde müteahhıd 
ile beraber her suretle eriki mesulü olmak üzere mesuliyeti fenni
yeyi deruhte eyli}•.:cek diplomalı mimar veya mühendis göstermesi 

C - Artırma ve eksiltme kanununun 3 üncü maddesinin ( A) 
ve (B) fıkralarında yazılı vasıfları haiz ise buna dair vesika. 

D - '.ricaret odasında kayitli bulunduğuna dair kanuni vesika 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Bursa Evkaf Müdüriyetinde komisyona ge
tirerek makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu reisine verilecek
ttr. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmi olması ve dıs zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması laZlmdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
7 - Bu iş için ev'lelce müracaat edenler ve eksiltmeye girebil· 

mek için yukarda ikinci maddede yazılı evrakı keşfiye ve saireyi 
yeniden alacaklardır. (1807) 1-3058 

DÜZELTME 

Aul{ara Şarbaylığından: 
Su işleri direktörlüğünün bir senelik ihtiyacı olan ma

zot, gaz, benzin ile 1068 traktör ve kalın ve ince valvalin 
ve silindir ve gres yağları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. İstekliler şartnamesini İtfaiye meydanında 
su işleri direktörlüğünde görebilirler. Eksiltme 8. 8. 1935 
perşembe günü saat 15 de İtfaiye meydanında Bel. Su iş
leri artırma, eksiltme ve ihale komisyonunda olacaktır. 

(1816) 1-3048 

A< rve rel ~ e inrlen: 
~35 senesi haziranından itibaren intişar edecek olan adliye ce

ridesinin en az altı en çok on formadan ibaret olmak üzere her ay 
çıkacak olan 1750 niıshasının bastırılması açık eksiltme usuliyle ek-
siltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli iki bin dört yüz 
liradır. Eksiltme 12. 8. 1935 pazartesi gunu saat on 
dörtte An:karada Adliye vekiileti levazım müdiıriyeti oda -
111nda toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Umumi ve hu· 
susi şartname vek§let levazım müdürlüğü ile İstanbulda adliye le
vazım memurluğundadır. Eksiltmeye gelecek istekliler her gün bu 
dairelerden şartnameyi parasız imza mukabilinde alabilirler. Ek
siltmeye girecek isteklilerin eksiltme günü saat 14 den evet mu· 
vakkat teminat olan 180 lira nakti veya nakıt mukabili kıymetli 
evrakı mal sandığına vererek makbuzlarını komisyon riyasetine 
tes11m e meleri lüzumu ilan olunur. (1932) 1~3192 

ULU:; 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rek~törl~Oiinden: 

Enstitü Kütüphanesine 175 lira ücretle bir kütüphane memuru 
alınacaktır. 

Sarılar 
' 1 - Yüksek mektep mezunu olmak (Doktora yapmış olanlarla 

Tabiiyat ve Ziraat tahsil edenler tercih ed1lecektir). 
2 - Ecnebi lisanı bilmek 
3 - Askerliğini bitirmi!-l olmak. 
4 - Kütüphanecilik sahasında çalışmış olanlar terci~ edili.r. 
Taliplerin diploma sureti, elle yazılmış tercüme hallerıyle nıha· 

yet 15-8-935 tarihine kadar enstitü rektörlüğüne müracaatları. 
(1830) 1-3073 

Anlcara Şarha~1lıWndan: 
Belediye Su İşleri ambarında font boru parçaları vardır. Artır

ma yöndemi ile artırmaya konmustur. Bunları görmek istiyenlet 
İtfaiye meydanında Su Direktörlüğü ambarında görebilirler. 

Eksiltme 8-8-935 perşembe günü saat 15 de İtfaiye meydanında 
Belediye Su İsleri artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunca ola-
caktır. (1864) 1-3113 

Ank.aı·a Nafıa 

Baş [\f iihendi~li~inden: 
Ankara - Çankırı ve Çubuk yolunun 21 . 500 ile 61 - 900 üncü 

kilometreleri arasında 3340 metremikab taş ihzaratı 5077 lira 60 ku
ruş bedeli keşifle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 15. 8. 935 perşembe günü saat 15 de vilayet encü
meni riyaset odasında olacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 380 lira 82 kuruştur. 
3 - İstekliler şartnameyi parasız olarak Ankara vilayeti nafıa 

müdiirlüğünden alabilirler. 
4 - İsteklilerin teklif mcktuplarrnı yukarda yazılı gün ve sa

attan bir saat eveline kadar muvakkat teminat makbuzu veya ban
ka kefalet mektuplariyle birlikte vilayet encümeni reisliğine ver -
melcri. ( 1989) 1- 3281 

Anl{al"a Tapu l\lüdürlüğünden: 
Ankaranın Balkehriz mevkiinde verginin 16 - 44 numarasında 

kayıtlı Tabanlı Osmandan kalma şar.kan Vedia ve Rifat garben yol 
simalen yol cenuben Hamdi ile hudutlanan bağın senede bağlan -
~ası veresesi Esma, Hakkı ve Kezban tarafından istenmektedir. 
10. 8. 935 cumartesi saat dokuzda bu gayrimenkulün mahallen tah· 
kikatı yapılacağından bu bağla alakası olan varsa evrakı müsbite
leriyle mahallinde bulunacak memura veya o güne kadar Tapu mü-
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2005) 1- 3293 

Ank.ara Evl{af l\lüdürlüğünden: 
Tamir ettirilmekte bulunan Fevzipaşa mahallesinde Hamza 

pehlivan sokağındaki 25 - 12, 14 numaralı garaj ve oda teslim gü • 
nünden 31.5.938 sonuna kadar kiraya verilmek üzere 30.7.935 den 
10. 8. 935 tarihine kadar on gün müddetle açık artırmaya konmuş
tur. İhalesi 10. 8. 935 cumartesi günü saat 12 de Evkaf müdüri • 
yetinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Senelik muhammen 
kirası bin liradır. Tutmak istiyenlerin teminatlariyle birlikte gel-
meleri. (1987) 1 - 3284 

Öz Almanca 
Halis bir alman bayanı (mele 

teb muallimi) en ucuz ve en ça· 
buk almanca ögretiı. lm~ihana 
hazırlar. Posta kutusu 173 e mü-
racaat. l-3301 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve 

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

DEVASIDIR. 

lmtıyaz sahib::-Ba~u 
arriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

ANKARA TAPU MÜDÜR
LÜGÜNDEN : 

Ankaranın Seyran mevkiinde 
kain eski kaydına nazaran bir 
parçada 15 yeni kaydına gore de 
iki parçada birisi 3 diğeri 5 dö
nüm olmak üzere sarkan Abdul
lah çavuş garben Sıdıka kadın şi
malen bağcı yolu cenubcn Zeke
riya ve gene diğer parçanın hu
dudu şarkan Zekeriya garben yol 
şimalen Sıdıka cenuben ağa baba 
bağlarile olan bağ reveci Hüsc
yinin senetsiz olarak niz.ısız ve 
!asılasız hüsniyetle malik sıfati
le ııhdesinde iken 336 da vehtile 
veresclcri Osman ve Farmd ve 
Sırmaya münhasır olJuğundan 

namlarına tapuya raptr ist : nildi
ğinden 14.8.1935 tarihi;ıt' müsa
di ~ çarşamba günü saat ond.ı ma
hallen tahkikat yapılacağından 

mezkur bağda mülkiyet veya di
ğer aynı bir hak iddia edenler 
varsa evrakı müsbitelerile biı tik
te tapu müdür1üğüne ve yahut 
mahallinde bulunacak olıın tah
kik memurluğuna mürcıcııatları 
lüzumu ilan olunur l - 32R3 

Cebeci Hastamsi Operatörü 

Dr. TURGUT 
Hastalarını Adliye Sarayı 

karşısında Hayati apartmanın· 
da her gün 15 den 19 za kadar 

kabule başlamıştır. 
~-ııcnnııınuınuu. ' HID!IDlııd !mil ll!lllllllllllBI 

KİRALIK EV 
Çankaya caddesinde Macar 

sefareti arkasında bahçe içinde e
lektrik ve suyu havi beş odalı ev 
kiralıktır. İçindekilere ve 3431 
den 258 numaraya müracaat. 50 
lira. 1-3300 

1 si 

J ACUSTOS 1935 CUMART 

1 

' ' ' ' 
, 

SOM KIRILM 
GÖZLÜ 

İmar l\lüdürlüğünden: 
Şartnameleri imar müdürlüğünde bulunan . muhteli.f lev~z 

fenniye 7. 8. 935 çarşamba günü s.aa~ on bes~e ıh~le edılmek_ ~er 
bir hafta müddetle temdid edilmıştır. Talıplerın İmar mtidurl 
ğündeki komisyona gelmeleri. (2008) 1-3291 

Be1ecliyeler Bankasınclaıı: 
Bclt·<liv(•lt•r lluuku ı idan· mccli i, 2301 ayılı Hc-

1 ·eli} eler Üanka,,.ı kamnıu ile e--a nizanınamc~ind 
yazılı gcnkurulu. :> cyliil 935 p ·r embt• giinü aat 15 
ele Dh·am i\luha~ı·t.aı birıasmda alelade toı)lanhya ~a
~ırmaya karar vermi~tir. 

Görüşülecek işler 
l - İdare mecli~i ve miirakihler raporunun olum .. 

Rl~'+I, 

2 - 934 yılı hilan~osunun ta!olcliki ve idare meeli!4İ .. 
nin ihraı-ır, 

3 - 935 yılı kin bir miirakibin '>e~ilmesi. l-32 

Nafıa Bal{anlıpndan: 
Demiryollar ve limanlar inşaat reisliği fen heyetinde açık bu· 

lunan iki ressamlık için müsabaka imtihanı yapılacak ve muvaffak 
olanlar ehliyetleri derecesine göre "120,. liraya kadar ücret veri• 
lecektir. 

İmtihanın 8.8.1935 inci perşembe günü saat 14 de yapılacağı vo 
i~teklilerin Bakanlık Znt işleri ve sicil müdürlüğline milracaatları 
iliin olunur. (2023) 1-3309 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanr 

l{ütahya Valiliğin den: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: (Kutahya istasyon caddesinin 

o+ooo - ı +038 arasındaki kısmının 22 metre genişliğinde bulvar 
halinde yapılması için lazım gelen bordlir, trotuvar, parke, kanivo 
ve iki adet menfez inşaatıdır.) 

Bunların mecmuunun keşif . bedeli (26757) lira 27 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafta işleri şeraiti umumiyesi 
D -Tesviyei türabiye, şose ve kirgir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif hulasası cetveli 
G - Projeler 
3 - Eksiltme 20. 8. 935 tarihinde sah günü saat 15 de Kütahya 

Hususi Muhasebe binası içinde daimi encümen odasında yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (2006) lira dört 

kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ves~ka • 
lan haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
B - İstekliler eksiltmeye girmezden bir hafta evet bu gibi in

şaat işlerinde ihtisas sahibi olduklarına ve yahut mesuliyeti fen • 
niyeyi kabul edecek mektep mezunu bir mühendis veya fen me
murunun daimi surette iş başında bulunacağının ve buna dair no
ter tarafından tasdikli taahhüdnamesini vilayet nafıa dairesine 
tasdik ettirecektir. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saattan 
bir saat eveline kadar Daimi Encümen reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatrlmı olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka
bul edilme:ı. 

7 - İkinci maddede gösterilen bu işe ait şactnameler proje ve 
sair evrakı Kütahya vilayeti nafıa dairesinde görülebilir. (2004) 

ı - 3294 

Baytar. ili rektörlüğünden: 
29-9-935 gününde Ankarada açılacak ehli hayvanat sergisi için 

satın alınacak beş bin kilo kuru otun açık pazarlıkla satın ahnma • 
sına karar verilmiş olduğundan isteklilerin her gün enciimeni vila· 
yete gelmeleri ve şartnamesini görmek istivenlerin Bavtıır Direk-
törlii ~ i: r Mİirıırıı'l thlrı (1Q40) 1 3224 

EMAL 1 
Yazı İşleri MUdilrU Nasuhi 

1 

BAYDAR 
[YENi J BU GUN BlJ G BU GUN BU GE l KULÜP) 

Çankm caddtsi civarrnda 
Ulu& Buımtvind• basılmış· 

tll". 

Marleine Dietrich tarafından 
temsil edilen 

KIZIL ÇARiÇE 

fn.n11zca ıözlü tarihi bir salieser 

Nancy Caroll - D. Fo. 
tarafından temsil edile 

IST ANBULDAN GEÇERKEN 

Hakiki bir şaheser 


