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Haşlmkmunırz lsımıbul'a l(elmiııir. -
Nazilli /abrilwnırzm iistermeleri ba§lanıı§· 
trr. - Koca Si1ıcm. irin bir anıt y(lpılacak
tır. - llabe~ m·drısmmn 6.'J0,1'ini burdHğ11 
bildiriliyor. 

Her )'crdt· 5 kuru~ 

l{OCA SINANA ANIT YAPILACAK 

N ·ni fabrikasında 1000 kişi çalışacak B. Şükrü Kayanın baş 

B d bir iki ay önce hüku • 1 :.;1 e~inden sonra başlanacaktır. cağı için ayrıca evler yapılmasına op an l yapı le 
. u~ ant afından hazırlanmış 1 

mDün bu İ$ hakkında yetkili rt1 lüzum kalmamıştır. İşyarlar için 
metımız ar . 1 A nın 1 b 1 l k 4 , b ilk endiistrı P anı yapı masına aş anı aca apar· 
(' "'" e~ yı ı .k .. 8 d ı· d•v 'k .. tımanm ı ısı ayre ı ıger ı ısı 

de 4 dayrelidir. Burada 24 ayle -
nin oturması sağlanmıştır. 

Fabrika Kayscri'deki bez fab
rikasının dörtte üçü büyüklüğün
de olacak ve makine kısımları da 
kayseri fabrikasınclaki makineler
den eksik olmıyacağı gibi boyacı
lık ve büyük tablo makineleri atöl
yeleri daha zengin bir şekildedir. 

Yeni Nazilli basma fabrikası -
nm pamuk ihtiyacını Nazili pa -
muk ürünü ile karşılanacaktır. 

Gene yetkili direktörlerden öğ · 
renrliğimize göre endüstri planı -
nın yeritimi yolunda kurulmuş 
olan fabrikalanmızm yaptıkları 
üretim bugün için henüz yurdu -

Nazili/ fabrikamızın maketi muzun bütün ihtiyacım karşıla ~ 
d. - . o" l yamamaktadır. 

d k n Süıner . . . d bahse er e 
yerıtımın en . ., de büyük bir 
Bankın da Nazılh .. 1 . ku cağını soy e-
basma fabrikası ra 
miştik. k' bu 

Dündenberi Sümerban ın . . 
. fabrikasının üıterınelerınt 

yenı ba 1 ı• bu-
kurulmasına t am ~ 

yapmış, 

lunmaktadır. . . . 
ilk

.. e direktör evının, ışyar 
onc b' 

-rtımanlarınm kantin ınaıının 
apa ku 
de:>olarm ve demi'ryotlanntn k. 

. . ·· t eler yapıhna • rulması ıçın us erm • . 
tadır. Asd fabrika binası~a bırın
ci teşrinde bu ilk planda uıterıne-

BASB \KANIMIZ 
' İsLınhulda 

İstanbul, 8 (A.A.) - Doğu ge· 
zisinden dönen Başbakan ismet 
lnönü, beraberlerinde•Dıı Ba~ -
nı Dr. Tevfik Rüştü Aras oldugu 
halde bugün saat 12 de ~ü~eysu 
vapuru ile şehrimize gelmıştır. 

Başbakan boğazda vap~da.n 
çıkarak Sakarya motörüne bınmıf 
ve doğruca Dolmabahçe sarayına 
giderek Atatürk'e saygdarmı sun· 

muştur . --------

Kötü maksadla 
verilen ilanlar 

Suçlulara karşı şiddetli 
tedbirler alınacak 

Gazetelere verilen it ve hizmet 
ilıinlanndan bazılarının kö~ü fl!ak· 
satlara hizmet için yapddıgı hır -
kaç örneğinden anlaşılmıştır. ~e
sela daktilo aramak bahanesıle 
baz; muhtaç genç kızların baıtan 
çıkarılmak istendiği görülmüt ve 
suçlu hakkında takibata ~a!la~. -
mıştır. Bu gibi ilanların durustlu
ğüoü araştırmak ilgili makamlar 
tarafından gazete ve ilancılardan 
rica edildi. Fakat bunu yalnız ga
zetelere ve Hancılara bırakmak 
hem kendilerini fazla külfete ıok· 
mak olacağmdan ve hem ~e me · 
selenin takibini temin etmıyece. -
ğinden bu gibi ilanları verenlerın 
ve ilanla sermaye arıyanların po -
lisçe araınra hüviyetleri tesbit ve 
ciddiyetlerinin yoklanması ve ha
kikaten gençleri baştan çıkarmak 
veya para dolandırmak maks~tla
rı anlatılırsa müddei um~~ıler~ 
teslim edilerek tevkif ettırılmesı 

·le Bakanltğmca unun görülmüş
ti•r. 

rektörlerin aylarımıza ver ıgı . • . 
1 k N il Bunun için kurulmuş olan fab-

giye göre yeni kuru aca azı 1 

fabrikasının diğer kısımları da rikalarımızı yüzde yüz büyütmek 
yolunda çalışmalar yapılmakta ve 

Avrupa'nın en iyi fabrikaların - esasen Fabrikalarımızm ekonomik 
dan ahnacaklır. Nazilli fabrik~~ı· durumu çok sağlam bulunmakta· 
nın işlemesi için lazım gelen ko - dır. Sümer Bank ayrıca memleke-
ınürü Nazillide itletilrne~e ola~ timizde toprak ve kimya endüstri-
kömür ocakları verecektır. Fabrl· sinin kurulması yolunda Anadolu-
ka bir yılda 18 le 20 milyon met· nun birçok yerlerinde İncelemeler 
re arasında baıma çıkaracak ve yapmaktadır. 

b
undan -başka aa aynca ufak b zı 6 2 ağustos 4arihli Jarnal Jö 

1 
ı 1 doku

malar yapacaktır. Mosku da Naz:lli fabrikası için 
a aca ı w N ·ıı· l kt d 

ı .
1 

eıasen aşagı azı ı- şun arı yazma a ır: 
fÇI ere, f b (Sonrı S. irıci sayfatia) 

nin yakınında kurulacak olan a . 

Türkkuşu çalışmaları verimli bir evreye gir& 

Planör fekilirken ve uç~en 

Birkaç gün önce Ruıya'dan 
Türk Kuşu için planör paraşüt ve 
kule kısımlarının getirileceğini ve 
Ankara Türk Kuşu alanının mo -
dern bir tekilde kurulacağını yaz
mıştık. 

Dün de bir aytarımız Türk Ku· 
şunun öğretmenleri ile konuımuf 
ve alana giderek talebelerin uçuş 
Jarnı görmüştür. Uzun yıllardanbe 
ri hava sporlarına büyük bir önem 
vermit olan memleketlerin dere -
cesine pek yakında erişecek tale -
beler yetiştirmeğe çalışan bu kıy
metli kurum yaradıhşda kapasite
li elemanlarla çalışmaktadır. Bu-
gün Ankara Türk Kuıu üyeleri -

nin sayı•• 270 i bulmuştur. Şim
diye kadar 8.it.~ bir sabah bir 
akıam olmak üzert: alana iki ser
vis yapıldığı halde dündenberi 2 
sabah ve iki akıanı olmak üzere 4 
servis yapılma.ya başlanmıştır. 

Uçuılar hakkmda öğretmen. 
!erden biri: ''bunlar ilk çalışma -
larımızdır. Şimdiki alanımız A ve 
B uçuşları yapmak içindir. C uÇuş 
ları için a1nn bulduktan sonra asıl 
planör sporcusunu yetiştireceğiz.11 
demiştir. 

Ayrıca öğretmenlerin verdik
leri haberlere göre Rusya' dan ya
kmda iki kişilik paraşütle atla -
mak için iki İstandard uçağı gele
cektir. 

roplantıya cJaşkanlık eden ıç t1a1Canrmrz 8. ŞUkrı1 Kaya 

Türk mimar ve mühendisleri 
dün iç Bakam B. Şükrü Kaya'nw 

Koca Sinan 

başkanlığı altmda toplanarak mi
mar Koca Sinan için bir anıt ya · 

pdmaıını kararlaştırmııtar. Türk 
mimarisinde batb bqma bir ta -
rih olan Koca Sinan•ın değeri Ye 

ünüyle uygun olmaıı istenen hu 
anıt için toplantıda bulunanlar 
aralarında bir komite ıeçmitler -
dir. Büyük türk dahisinin eısiz 
eserlerinin hayranları ile bütün 
arsevenler komitenin tabiiğ üyesi 
sayılmışlardır. 

Memleketin bütün aydınların
ca Sinan'a yakıtır bir halde yük -
selmesi gönülden istenen ve sık 
sık ileri sürülen fikrin, mümkün 
olduğu kadar çabuk yeritilmesine 
karar veren komite dündenheri 
etüdlere başlamıştır. Koca Sinan, 
türk sanat tarihinin ıerefli bir 
sembolü oldl,ğundan anıtın yeri 
ve büyüklüğü Türk Tarihi Araf· 
tırma kurumu ile birlikte saptana
caktır. Komite bir yandan para 
toplıyacak bir yandan da bu anıt 
için biri düşünü9, diğeri proje içiıı 
olmak Ü'~ere iki arsıulusal konkur 
açacaktır. Dünkü toplantıda mi
mar ve mühendislerimizden Anka· 
rayı bayındırlama direktörü B. Se
mih ile BB. Bedri, Mehmet Galip, 
Abdurrahman Naci, Zühtü, irfan, 
Fehmi, İbrahim, Kudret ve Hur
şit bulunmutlardır. 

~~~~-----------·..-.--------~~--~ 

Fransızlarla .tecim 
anlaşmalarımız 

Bugüııün bütün ihtiyaçlarına cevalı veren 
anlaşmaların esasları nedir? 

Paris, 8 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının özel aytarı bildiriyor: 

Pazartesi günü imzalandığmı 
bildirdiğim türk - fransız tecim ve 
kliring anlaşmalarının esasları 
hakkında türlü kaynaklardan al . 
dığım hab~leri aşağıda sıralıya . 
cağım. Yalnız bu esasların iyice 
anlaşılabilmesi için, daha önceki 
durumun kısaca hatırlanmasında 

· fayda vardır: 
" 1933 de Londra'da toplan • 

mış olan arsıulusal para ve eko -
nomi konferansının anlasamamaz. 
lıktan dağıldığı 27 t~mmuzda 
Türkiye ve Fransa bir modüs, bir 
de kliring anlasması imzalamı' . 
lardı. Bu lsmP.t lnönii hHkihneti -

nin müdafaa ettiği tediye muva • 
zenesi esasına bağlı ilk anlatma 
idi. Ve ticaret mukaveleleri poli -
Likamızda esaslı bir değişimin bat 
langıcı oldu. Ondan sonra imza. 
ladığımız anlaşmaların hiç biri • 
sinde bu prensipten ayrılmadık. 
Bu mukavele ile 1ki memleket ara· 
!Undaki sıyasal dostluk ticari ve 
iktisadi imkanlarla kuvvetlenmiş 
ve dünya ticftret işlerinin gidi~i 
ortasında iki taraf Londra' da be
raber müdafaa ettikleri bir pren
sipi tahl\kkuk alanına iletmi~ olu
yorlardı. 

Bugün de sürüp gid~n cihan 
(Savrfayı çeviriniz) .. 



ltuhram bqlathlma..,.... ... m. 
ÇJDcle ilk .... , ... nao orta1amı. 
4a Macari...a ye A~a'.Lm 
Miclu, fakat bu memleketlerde 
Pf&pm&clı. Mal trampası aailam 
ildua• hinye iatiJor. Türlüye ve 
Fransa daha sonra bu 7ola girdi -
ler. Fakat iki memlekette ayrı ay
n istikametlerde inkiıaf etti Te 
ancak Türkiye'de mUYaffak oldu. 
iftiharla söJliyebiliris ki tüık aie · 
'-i serek ilim, ıerek teknik ba
lmamc:lan batlı batma azellikleri 
alan lrir mtemdir .. 

T6rldye bu yoldan llemea bikün lt-
balit etyaama pmil olan kontenjanı yıl

clıa yedi ylz bia liralık bir mikdara İıl· 
c1in1i, batb tabirle tmıamee aüpOrcHi. 
J'ranu ile intihap miillbızatarım ile· 
uba katımya "*"r uyasal sqitli- fır· 

biarı ve baca iç p6Htıilııau yizinden 
ketenjan liltemini gtiJaden güne genit· 

Jetmeye .... Jlrldl. ·-- ... 
,.... ld )'apılmıt anıqm.ıama 1935 or-
tllarma bdd .... tatbibtı. .,.. •• 
Dia alim Pl&Jbk g61termif olmauna 

ra&meıı Fr•••nm, mnell ümys teah· 
ld1t ettili tildd .... ... pç almak. 
wımeyi .......... ettlit keettnjaıılan 
wrmemek necicetiyle- lı:aqılaştı. Jrto_. 
_. ,&z IPilpn &aBp .,.. nadiluba· 
.. memleket" t •• toplan& FraDlli IMı 
............... atiıi•bden ~ 
..ıı alarak~ He~n 
Pari1e ftrC1ılı gln d8rt memleket Praa-

.. Ue ..,...., kllri111t idlallt -rami faz. 
lalanmn ren .konteııjanJum tezyidi .. 
tahll849 aibl ....ar Gserinde iç aydır ........... 1ı1r..,.. ..mm bulmm,.. .,.._ .... ~ 
l'llbakika bu memle1ıetletle inJDita ge
dkmedi. Hilldlmetimis modlll, Pran
• ile kliriac .. ...,_.., iuhetmltJer· 
111. ~ır yUscJe ota .mıilbetmdeki 
tiı* .fal. ibracatı lra)'4ma ve hedıelle· 

rbün ~ ... -~-emri· 
mc veriJııanine-1*-1e41jOrlardı. Laval 
lıllbineainin 29 JraramametılacWd. pren
tlp1erine göre de yeni bir anlqma lin
Wııı-s• glçlqmiı bulanuyordu. 

Bu setfa aartl• ~ Uflıyarak, 
~..,. ve tatiller ~ olmak lbere ..,.._,on ... ata .._,.. ~relr-
ıiaı ftl'dig ınetice1er 18y1ece hutlu e
aDebilir: 

l - tJmıimt ldiriq e.aı mul;ef.ua 
eclilmiJtir. 
%-Ttkk~fl•nrz'al•ı..aaı

'9d ... leall 1-btd .... 1ani ta
.. ftMJ bbal edilmiıtlr. 

S - Koneenjaalar llrtİflllllllbr· Ve 
._. tDlddeler iiia Julc1en '9oteajan 
almmıpsr. 

• - ·~ ~ ıaimleri ~
Iİlnlıılu• JaJli ~ alınmakta 
OJaD ~ 6 ıtlıalat takası yikde ikiye 

illdirilmittfr. 
"S -Jve!W .. ,..._. clnretinden bl-

- yb milyoa li8ler frank tutarmda 
eılaa ve k1iriDc mmmeleJeiinia 8n8Dcle 
tlbç tetldl ec1en fnnlıa ticatt alacakla· 
a ayn .bir keuba ~ Tiirkiyeden 
1'nmaıf ibnÇ cdilecelc P.ramada bn· 
............ ,.... ... kontenjuı· 
.Mırla yd1ıll tatııllJ. - ... ,,. ır.p .... . 
.. ftııalitımıtla tıedtİc$ .i,. .. . 
ar kabul edilmiftir. Bunıu.t. batb. d· 
dmtı .:güç muanıeo bir kıaım maU.nm· 
.mı huau•I takH yoluyla ba tufiye işin· 
de kullanılma• da temin ediJmittir. 
Yani hem yeni klirincin ifleanesi, hem 

.ık! alacülum mmı vadeli falnb bir 
tlcar1 kredi halfne lnıdtlbı, bem de ail
ıttmU çetin muayyen malJanmua prim 
tıiemini kabul oJunmu• nihqet bu aarı-ei
le etinde en az -selrb tene bU pmı fak. 
• kalacak ola.il cumuriyet mems •· 
lııunwn iakOnto " tılcart Qnannnan it
lerine bu parayı huretmesf imldnı el· 

ec111miıtir. 

ağustostan itibarea yilrtilliiye ' O sa 
caktır. 

Y-eni anlapıamn tı f n• G 1 rlan 
bunlardır. Franaız kc-• ı Hyon ofill 
mUdGrfi B. JoUy bu ani ı C • 1İJD
dfye kadar yapıhmf benzerleri araam
da teknik ve tatibt kı)IDtti en ylk
tek bir miihmmeliyetıte bulundujunu 
" t&rk mateminin ırran.. için de bir 
tekamül olduğunu söylemittV . .Nihayet 
memnuniyetle llbe etmeliyis W 1933 
de olduğu gibi yeni politikaamdan son· 
ra da ilk olarak Pranu, memleketimiz 
le lllyJc Wr ...... imnlamıt bulunu
yor Ye bu yeni franm ticaret nuırmm 
da ilk mukavelaidir. Hele müzakere 
JPiddetinin kısalıp aahiden bir rcıkor· 
ar. 

Fransız reıımi tebliğinin de kaydet· 
tiii cibi. laeyetimize reislik eden büyük 
elçimiz S-.d Da-, t.öyle bir anlapna
nın iki memleket için olduğu kadar ar
..w..l uyata beJrn,,mclaa da &lemini 
w değerini anlatan beyanatta bulun
mattm'· ltmet Wd hüldimetlDin ken
cllleriae wrdili" 'bOylk w g&ç 'fUifeyi 
her iki memlelr.etia haynna olarak ba
flllWDU 1'a"len mlzakıeıec:i bqet:imizin 
eWe ettifi inemli w değerli netite biç 
filphe ;ott.r ld ilııi .PUet arumdakl 
~thpğu ~Uepı~ .. -tecimsel 
m#N1ebetl(rimid gealfletııneye çok yar· 
cbm e.c!ecektir.,. 

J'RANSA'DAı 

Brestteyem 
gösteriler 

Breat, 8 (A.A.) -Tersane it
çilerinia peYİ, dün öteysüakii ka
dar oJmıpa bir talma haditelere 
aebeb olmllflur. Ga.tericilerin • -
ynı daha azdı ve poliı bunlann 
tehrin Gl'tuula kadar ilerlemeleri
ne e...ı ota•ildi. 

...._ ld hiriae lloiru dü • 
zen,.._ ıata:th lfli'". 
Poıw.........,...ıtmküaü

.a sair"" ... ..._.. tertibab

.................. ; .. ,.1a 

~. ··~ pçml atmlllrta o. 
ı .. ~ c-V• piiskürtmüt 
lerdir .. 

Birlr.aç kip+ıio önemsiz suTette 
yandanclddan. lıildiriliyor. G& • 
tericilerİ1' arumda en ziyade it • 
sizlerle çocuklar ~rdu. 

Btest'tedunmı 
Brest. 8 (A.A.) - Sabüaleıyin tehfr· 

• alk8n ldUdlm drmekte idi. Umamt 
il"' tıelMtitJerine ralmen bltiln umumi 
•. .-ı Wr surette yapılauftır. ... 

Nrim. 8 (A.A.) - Son haberlere giS
re Bnet .-n..ae dklıı vardır. 

Parla • MWI pseteli, ikiııci bir ya-

ralnim ~-QdBtilaB haber ver· 
mektedir. Şehir halkı abehlan aolraja 
çrkmamaktadır. 

Sanıldığına göR, itçiler çalıpnak li· 
.ere ba ....... bpdarma gelmit

ler, ~t bpJlu htlkGmet tarafmdan 
~ ~ iseri girememiflerdir. 

Evelki güaki çarpı§lftalarda ölen 

bir itçinin öUl alayı bagiia. 6ğleden eon
ra ~bir mahallelerinden birinde yapı· 
lacaktır. Hükümet. nizamın muhafazası 
10ıavmı alayı t>crtip edenlere bırakmq· 
tır. 

Breat, a (A.n.) - Sah pnkü pa· 
tırdıda ölmOt olanlann c~ncseıinde 
Bnat1i itci ile yakın köylerden celen 
bir çok ilÇi hasır bulunmuttur• Cena
se tiirii&rilnde bir çok resmi p)mlarda 

katJhmtlardır. 

Breae laeılitetfılln ,msfnlan 
Parla, 8 (A.A.) - Bu aablb ıuete· 

ler, .. ayaJdanma., , "azıma,, ve -Uif!. Jaa. 
rektıt,, pi bqlıilar altincla .Bren ha
dladerine eaJ!falar dolusu yuı ayır

ma"-'1u'tar. 
Bu ~lnayü olanlara bffl 

dc1cll te6ir!er mı lltlıyea 11a-

tiıı .-ettli diJ 
.,.N9t llarelleti, anı bir tıepk1 olma• 

DŞ HABERLE~ 
Paris konferansı toplanıyor 

Almanya Tuna 
paktına hangi şart· 

larla girecek? 

lngiltere protestosuna cevab bekliyor 

İtalyan hasmı ,,İngil
tere ulusların jand~
ması değildir,, diyor -
İtalya 250-500 bin bal
ya pamuk aiacak- Ha
beşistan ordusmıu 630 

~ bine çıkardı. - Vehib ·~ 
~ paşa için asılsız haber ~ 
www 

Roma, 8 (A.A.) - Giornale 
d'ltalya pzetesi lngiltere'nin ha -
ilet meselesinde ltal,._.,,., kartı 
olan dmmnuma i~rek di -
yoski 

" lngilterede halya'ya düfman 
partilerin devlet adamlannm ya-
nında ltalya'nm davasından yana 
kuvvetli bir kamoy bulunuyor. 
ltalya, kendiainden yana olanla -
ra minnettardır.,, 

Bu ıazete yazısını töyle bitiri-
1or: 

" Diinyanm mu'bdderatı ae -
çim itleriyle kanfbnlmamabchr. 
Ve sene emperyalizmi de lngilte
re'nin uzun seneler süren ailihh 
aavqlarla elde ettiği lıaklan eli -
ier uluslar için ,.adıaa,acak dere
eecle ileri sidilmemelidir. ı.t.kle
re bir had çizilmeli • Üjer mem
leketlerin doatluju Ye ça)lflD& Wr
liji takdir olunmalıdır. 

Halbuki, dünyanın her tarafın
da b~ok Ye güç meMlelerle kar · 
~ plriimiinde ı...ı..n•n la -
giltere'de Avrupa'da bant Yedur
luk inancalanna _.t.t.ç bUhm -
maktadır. · 

Bu inancalar Streza'cla hafla
mqb. Ve bunlar ıenifle~ilebilirdi, 
ltalya hu inaJ1C&lardan IJiri oW. 
lirdi. Ancak, enclan laa,..ıii ihti -

J'llÇlumı fM& ..... ... ···-lliitiin Utelderini eWe .. .... nan.,.... memlellllıderia ....... . 
n ainmda jandannall• Jıipııı,• 
ideneaaes.,, 

Vehib Paşa hakkında 
esassız haberler 

Anhrcı, B ( A.A.) -
Velli6 PcıFnm kıinlıii Tiir • 

lh-,e Camııri7eti lıiilıiiıneti ile ltit .,_ u.w olmalifuuj ... ,.,...,. 
Aaaılola Ajamuun ~ n•eai
li Wer "• 6İT ~'Jir. 

Ha6eıi.,.,_,4.,.. liılep liıll6al 
eflwi ~ An/ıarfl/Jaa V elıi6 Pa-

m, fakat br uıma bqlangıcı ..,.. 

lecek ve inceden inc~ye haaırl~ ~ 
yasal g6Meriltt olduğunu yumaktaclır. 

Genel it konfederaayomı netrcttiii 
bir kararda Breet gasterilerini haklı 

balmaktadır. 

Komünat .. Humanite., gazetesi, kar

ıpklıklarda ölenlerin gömülmesi ilgili 

ile bugün bir renel grev yapılacağını 

ft bu crevin kesin olamk yeritilec:eiini 
)'~Ir. 

,,,.....~""'" 
Paris, 8 (A.4.) - B..ankil ))akan· 

lar ~ 1f ~... blylk ft!er 
'ülnnclaki bir propmı ..,uıpc,ak o· 

)fnqadar halrJriHaki. ~pleritü in· 
çeli~lrtir. 

Y enüeloş Fraıuadfın ayn#kyor 
Pah, 8 ( A.A.) - GiriP.ili 1rilkl· 

met darbctıinlıı yaılde lııalı!ıı9Jı ttzerlne 
1'rasıla7a aı~ olaa VeniQıot. ea
cehior cuetai ~ bkbie, 
1'mmiliclio'fi yakı&ldc *rlledeıek JU 
aatnıı Praittl dit- "Mfka bit illiat
de,, geçirecetfni ıtöylesnittir. 

fQ7C1 enıİı' o.nltliji etralmtla rı · 
lııan ltaberler Joğnı JeiiJJir. 

Yeni si<fen kıı1'Ntler 
Napoli, 8 (A.A.) - Napoli ile Ma. 

savva arasında düzgün poata yapan 
Manini vapuru, bugün 'bazı subaylar, 
sömürge askerleri ve barb gereçi ile, 
Doğu. Afrikaama gitmek üzere buradan 
kalkmqtır. 

SubayJar anaaında, Napoli faıiıt pac· 
tisi assekreteri, teğmen Fernando Delo 
ile, Kültür bakanının oğlu teğmen Cio 
Cio de Veki bulunmaktadır. 

f taıya pamııju niçin iadyor? 
Vqington, 8 (A.A.) -Amerikan gi

rit ve çıkat bankasının haber verdiiine 
1f6re; ~ amerikan çıkatÇı:lan bankaya 
1J4',furarak fu.tyan en4tliltrüliue ~· 
cak pamuk çıkatına para yatinlmatl 'lçfu 
kısa vadeU krediler istemitlerdir. 

Banka, bu pamuiUh mühimmat ya -
pılmaaında kullanılmıyacağıru araıtır -
mak üzere çıkatçıJann dileklerini ince -
den inceye inceledikten sonra kredileri 
verilebilecetini ıövlemittlr. 

K.onferarua haarlılc 
Paria. 8 ( A.A.) - B. Laval, diln öi· 

leden sonra, ingiliz elçisi Sir George 
Clerk ve İtalyan elçisi Kont Pigmatti 
lılorano di Cuatozza ile görüpiiftür. 
GörilflDe, 16 ağustosta Paris'te konn· 
tulmuftUr. İlgili bükiimetlcrin cevabı. 
benfia g.~lmediğl için bu konreranaın 

toplanma tarihi kesin olarak saptanma 
JlllftU'. 

Yetkili çevenler. konfennsm ger • 
çekte BB. Laval. Eden Ye Aloiai arasın -
da bir haberleşme mahiyetfnde olacağı 
fikrindedirler • 

ltal~ 114m11k alaeak 
Nevyor)f, 8 (A.~.) - .. Sun,. guete-

ainin haber verdıgine göre. İtalya, Bil -
yii1r miktarda Amerika pamutu .. tın al 
mak kere, Nevyork bôrsau ile paazrlı

ğa prifmiitjr. 
ttaıya'nın eatın almak wtediii pa -

muk, 250.000 ile 500.000 balya anım -
dadır. 

ltolyan ordıUuna P,melc 
Udyen ya6a1ICllar 

Roma, 8 (A.A.) - Yabucı uyrular 
..,_._ g&iülia olarak aakerlik biz-

.metine .ırme1ı için ıa.teruen iatekl. i ı 
çolrb&iundan 8tilıl. f taJya'nm bir "ya -
bancı lejiyob,, lturuhnası meselesini in -
celemii yayıntısı dolaşmaktadır. 

lıalyanm utelderi 
Roma, 8 (A.A.) - Paria konferansı

ıım sonuçlan hükmdaki .... ıar timdi 
(*unun bul~dır .. Jtaıya, &.

co '"' koııf~QDllII ~ıbal ~ama 
itiru etmiıti. Fakat titn*italJ-. b6kb 
.-eti, toplaııtı iG)n -~ Jarihiltl. tür· 
lii ~ uaalll. bk yakınlık bul 
mıya ve lngilterenin italpıı iatekler' 
daha iyi anlamama elveritli olduğu fik
rindedir. 

ltalya cemi> 1'ermeufJ 
Lonctra. 8 (A.A.) - HiUdimet, ital

yan cuetelCrinin lngiltere'ye kartı gi .. 
rİftilder.i •vattan ltibii, 26 temmuzda 
yapaq oldutu protestoya ltalya'nm u 7 

gun bir cevab vereceğini umud etmek· 
tedir. 

İtalya, bu prote8toya cevab verme -
diği takdirde, İngiltere yeni bir gir&id 
l>ulunacaktrr. Bu ikinci girgiden aon~ 
da biT cnab alamazsa, Londra hf11dhne~ 
1'Mtıell lt8lyan gueft a)'tamrmm gerı 

ih~ iibi tMm tedbirler lhitayı 
dUt&aecektir. 

Babet ordıuunaırı '""'"d 
Adiaalıaba, 8 (AA.) - Havaı ajan-

• ayt:annm Wldirdilfne ı•e. habet atı
el Jnrnetleri "?,. ...U atmçtır. 

Her ordUcta, lpr bin ldtllik 30 alay 
vardif. 8'ı ieab De bahet ordülanmn 

Viyana, 8 (A.A.) "L- Veh 
Blattm Bertin aytannm bildir
diğine göre, B. Hitler, dış ba
kanı Vbn Noyrath, Sii Bakanı 
B. V on Blombcrg, B. Göring 
ve B. Göbbels, Tuna andlaş

ması hakkında olan yeni fran
sız - italyan projesi üzerinde 
üzun uzadı1a incelemelerde 
hulunmuşlarcbr. 

Bunlann "Almanya, ~ 
langıçtanıberi, hak qitligine 
sahih olmadan hiç bir arıdlaş
maya girmemeğe karar ver
miştir.,, yolmıdaki 13.S tarihli 
g&iişü aavgamak üzere söz 
ltirliii ettikleri söylennaektO
d&. 

B. Göbbelsin bü göriipne 
sonunda, Avusturya motadd&t 
ratmm Romada belli olacağı
m fakat Avustmya rejimi bak· 
kmdaki son kalarm Bedinin 
elinde bulmıduğunu lliSylecliği 
aöylenmektedir. B. Göbbela, A· 
vusturyanm, Ahnanyaya ka
tışması halinde büyük bir dev
let haline geleceğini ilave et· 
miştir. 

tadır. Bu topJarm baaılan 1860 da J8 • 
pılmıttır. Hebeşistan \nmdan batlta 400 
kadar maldiıeli tifelr, lııir o lradar da oto 
matik tlfete ve a uçala aabibtir. Bu 
uçaldann ancak 6 sı baftlanabilmeMe • 
dir. 

llabq kuvvetlerinin ını_, Dlerdc 
t;opıwnmuı, htwimetin bir emrl ıoreil 
otnıadıp~. 

Bu toplanma, habq aa"atÇilariııin 
tehdide en fasla marua bildikleri balp 
lerdeki teflerin emri .ıtma ~rmek hu -
ıuıundald egHmleri teklinde izih edil· 
onektdier. 

#miyara ...., lrurnwq ı.a,ı.anı 
PaıVe geliyor 

Parl•, 8 (A.A.) - Mathı guetetiniQ 

Roma'dan aJdıP bir Dbue a&e. ital
yaa ıenel lnııqlay bat•• B. BedOclioı 
franm ıenıel bl'JDay -... B. o..e
Un ile aıo.'cJa- bqlanmzf olaa ltirilf
melere devan etme& ben, yalunda Pa
ria'e pdeecktir. 

Lö Jurnal paeteai, bu it ..W.,Mliyle 
IDD amanlarda ltaıya tarafmdaa almao 
ıriicl tedbirlerin, ital]'an lnınetlerini.n 

tekrar ınıplaadırılmuı bakkmda ve 
Fran&a ile bir ipirliği aaaına ~ 
plinın biT knmı !drffnde ggrUndliiinlt 
ileti .armektedir. 

Roma'dan gelen bir ajanı h•nne 
göre, •il bekaabğJ gerek i~ gerek 
yabancı, hiç bir gazetecinin, ılrenner 

\>ofut ımırmda yapılan 1D811C"11"1Jarda 
bul_unamryacağr emrini vermi,tir. 

Yanbf bir haber 
Lonclra. 8 (A.A.) - Taymia guete

ai; Ml9lrdaki ingHU yüce komi1eri.niıa 

K.ahire'den ve Irak büyük Britanya el· 
çisinin Bağdad'dan hareketlerinin. I· 
talyan • babet anlBfJDUlıiı için LoJı .. 
ltra'da toplanmaama karar vwilea bir 
konferans• katılmak eraeayJe olchalu 
bakkmda bir pxte tarafmcluı ..... 
habefin dolru olmadılzQı bildiriyor. 

Tayıniı, bayle bir oııferanaın ae 
lan\JYa çıatrılmlf, ne de ~ t1a. 
tflnUJmlit olduiunu JU!Djlktadue 

Taymia'iıı decfiiine a&'e, 1'lc:e lıllD
miaerle elsf, tadeee uat aaWne p. 
11111 olup, kaadi1eriDI Uailend.___. 
leler Uaerincle ıi5riitmü erıaik. lııer 
yd oldutu pW, İagihen dJt ...... 
tına utrıyacalrlardır. 

Japonyanm Adisababa 
....... 630.000 kiti~ çılaDaJltaclU.. işgüderi 

~ incak ıff,.000 ı h .... t 1 
tarafmdan 'lerilen dlfek n cepbalıe ile ~okyo; (A. A.} - Jepoa,.._ ..... 
chzhdlt. .,.,.. ..... ~ .. ~ 
~ ..... ,.... •• tip- --Atlllababa ~ ....... 

lerde 200 topa eahilt lJ'tdiıfu ~ • rlleceif haber abn1111fUl'. 
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Yankıları - . 
Kültür, Kalorı 

ve ..• dü~üneıneın~~ 
B ir lstanbul gazetesinde c;ı

- d .. kr.e başlığı altın. a 
şun u :s " bir ertık-

lıer gün bir şeyler yazaoon l·se tale· 
d b . -x tmenın 2 1 
eş, ır o15re ld ğu ya . 

besi üzerinde yap~~ş 0 n~çlarıru 
)'ayış incelemelerının so 
anlatıyoı·. . Bu 200 ço-

Hadise/er .:un/ardır· 
-s • • kıc.rn ev· 

cuktan tam 90 tanesınm '$ ' k 
terinde kendi başlarına çaJışaca 

, k bada ısınan 
odaları yoktur. Te so ~ kii söy· 
b - ·· ı d çalar ve tur utun ay e, .u .. ~ kitabları ve 
lerken liselı, turla davul gi 
notları arasrnda. kal ası d 200 
b

. . lışmakta ır. 
z, dersme ça .. kte te derli 

talebeden o/o 23 ~ me kfe %77 si 
toplu öğle yemegı ~e~; v~ya kil· 
simit, ekmek k~~!'gu '~7 abildi • 
~ük bir gündelıgın sag ay ı 'ni 
ği az besleyici şeylerle gün erı 
geçirmektedirler. .. .. /erine er· 

Öğretmenin bu go~uş . 
tikdeş ~unları ilave edıyor · 

. anketinden 
''Bu öaretrnenın . d go· 

• 
0 ~ • • netıce pe a 

çıkarabılecegırn.ız . r ilave et-
jiye hiç bir yenı ınat~ye ve :..tafa ile 
mez: Mekteple .~ylen:tini biliY<>
midenin sıkı mıt?as~ bn<: kafası 

Fak bu mıdesı ~:s-' 
nız. at . k"tü bir pro· 

.. "lt"l rıyle ve 0 
ev guru u e k"t" yazılmış 
grama göre daha 0 u fil ibare· 
mektep kitaplannm ç.e~~eve şaşkı· 
leriyle dolu, sarı benız k tipinin 
na dönmüş genç çocu ok fazla 
türk talebelerini yandan~ · "r
bir nisbetle temsil etrnesı bent u 

kıüttü.,, 

k . .• kafa/arı, kö· 
Bu satırlarda 1 k"tii öre daha 0 

rü bir programa f blarının çet
yazrlmış mektep ıta rı benizli 
reli/ ibar~'eriyle ~olu, s:nç çocuk 
ve şaşkına dönmu,ş .. ~ kalö-
• . .. 1 tinin • kultur ve 

tıpı ... ,, soz e. hi bir Jigisi yok -
n,, konusu ıl~ ç atılrver _ 
ken birdenbıre, ortaya 

, ;J 
meleri neden. ki ertikde-

Ancak, sanmayınız k 
im düşüncelerini burada ~esm.e . - . 

i . ş· d' .. t tarafını dınleyımz. 
tedır. ım ı us 

•'Bir kere daha anladım ki, bir 
memleketin kültür işinde ~raI~z 
muallim ve mürebbinin degıl, ko· 
mürcünün, bakkalın, zerzevaç~~ı
nın ve kasabın da rolü vardır .. un
kü zekaya ait her şey, .a~nı za
manda bir kalöri meselesıdır . ., 

Gördünüz ya, bütün bu gö.rüş . 
Jerin, sonucu işte budur. 

200 talebeden bilmem ne ~a. · 
darının derslerine çalışmak ıçın · b·ı m ne ayrı odası olmazsa ve ı me 
kadarı da öğle yemeğini /azım 

ld •w• 'bi yiyemezse yapılacak 
, ge ı~~ k" 
şey bunların bütün soravını 0 -

- .. bakkala kasaba ve zer· murcuye, • ~ kü 
ıevatçıya yüklemektir. Çıı.n ze-
kaya ·ait her şey, aynı z?.ma!1da 
bir kalöri meselesidir ve çunkü ka· 
löriyi satanlar kömürcü. bakkal, 
kasab ve zerzevatçıdır. 

Kömü~cülcr, bakkallar, k~sap-
. d".:ünebılme-lar. yalvarırım sıze, U; 

si icin ertikdefiime bırer parça 

k , .: .' • 1• N BAYDAR a orı verın z. · 

Karacabey harasında 
teknik çalışmalar 

Karacabey harasında baytar
lar1mız tarafından ilk defa aygır· 
far üzerinde teknik bir deneç ya-

H d k. damızlık kıs· 
p1lmıştır. ara a 1 • 

ki (k .... aınlık müddetlerı} ra arın ..-~o .. 

tanmaktadır. Aygırların guç-
sap ''t l 
teri d~ saptandıktan sonra e • 
kih,, işleri kolaylaşmaktadır. ~u 
. . .. eroı". bu cekilde deneçlerın 
ış~n on , 't h' b. 
Rusyada bir haradan başka ıç n· 
y rde henüz yapılmamış olmasın· 
dandır. 

Etimesud yatı okulu 
direktörü 

Etimesut yatı okul~ diret:t~r~ 1 

B. Ali Doğan A"lmra ilbaylıgı ıh< 
öğretim İspekt rl;~ine atanmışt.~. 
Yerine kimin "Setiri!ece~t henu~ 
IMUi değildir. 

iç H 
IST AN BUL TELEFONLARI: 
~ 

Uray ile evkaf arasında 
ki anlaşmazlıklar 

lstnbul, 8 _ Uray i!e evkafa
rasındaki pürüzlü işlet1 kotarmak 
... re saylav/ardan BB. Yu•..-ul Kc
uze KA 1ı•6·· mal, Mustafa Şeref, azım ve r.ı u 
nürden meydana gelen yargıç ku-

lu bugün ilk toplantısını yapmı~ 
~~ çlışma usulünü saptamıs.tır. 

Sultanahmed kazıları 
genişliyecek 

lstanbul, 8 - Sultanahmette 
Bizans eserlerini arayan prolesör 

B kster Kabasakal taraflarında 
a I • k 1 birkaç evin temelmin azı .masına 

1 .. um görm~ ve bu cvlerın satın 
U1 • • y ']b 
] nmasım ;~temıştır. arın ı ay-a ı .. / 

1 kta Bakstcr ilbaya ve muze er 
lirektöriı.ne kazılardan beklediği 
onuçları anlatacak, satın alma 

~ararı ondan sonra verilecektir. 
Profesör, bu kazıların Bizans ta· 
ihini aydınlatmak noktasmdaıı 
~ok önemli olduğu düşüncesinde-
dir. 

Afyon kaçırırken 
lstanbul, 8- lspiro adında ~İ· 

ri limanda bulunan bir va[ ur~, Y!_r· 
. b~ş kilo afyon kaçırır en cur· 

;.~ meşhud., halinde yakalanmı~· 
tır. 

B. Çetinkaya elektrik 
f abrikasıru gezdi 

lstanbul, 8 _Bayındırlık ba· 
kanr B. Ali Çe~inkaya •. bu sa?ah 
Silahdarağadakı ele~trık .!a.?nka· 
sırıı geıdi. Fabrika .dırektoru ken· 
disine izahlar verdı. . 

Telef on sosyetesı 
delegeleri 

. . b 1 8 (A.A.) - İstanbul 
l.slan u ' · .. kümeti-

tele:·on sosyetesı adma hu 1 
mizle konuşmalar yapmakta o ~n 
delegeler bu akşam Ankaraya gıt-
tifor. 
Şark demiryollar~nm 

ucuz· tarif elen 
istanbul, 8 - Şark demiryolla

rı hundan sonra yaş meyva ~e se~· 
z~leri "seyri serile,, • fakat ser;z 
hafif,. tarif esile taşıyac~ktır. J u 

Yüzden liatlar yüzde ellıden faz 8 

· . 1 1 o/maktabir nıspette ucuz atı mış 
dır. . .. 

Şark demiryol1arı:zm banl~y~ 
rattında yaptiğı yenı ucuz tarıfe 
nin verdigi sonuçlar ~un/ardır: . 

Geçen temmuzun 21inden31 1• 

ne kadar banliyö hattında 49.585 
yoku taşınmıştı. Bu yıl ayni gün· 
fot içinde 79.405 yolcu taşınmıştır. 

1934 yılında, 21-31 te~rr:uz :ı
rasında Floryaya 10.851 kışı gıt
mişti. Brı yıl ayni günlerde giden
lt>r geçen yıldan üç kat fazla ola
rak 39.114 kişidir. 

B. Fahri Kiı,er 
Evkaf genel direktörü B. Fah

ri Kiper İstanbul, Bursa ve İzmir 
illerinde yaptığı teftiş ve incele
me gezisinden dönmüştür. 

ULUS 

BERLER 
Genelik parkına 

başlanıyor 
Gençlik parkinin son planları 

ve detaylan gelmiştir. Yakında 
toprak kazısına başlanılması dü • 
şünülmektedir. Parkın suyunun 
Çubuk barajmdan getirtilmesi sağ 
lanmıstır. 

İlbaylık onarılıyor 
Birkaç gündenberi ilbaylığm 

alt katı onarılmaktadır. Yenişe • 
birdeki yeni yapısma taşınan iç 
Bakanlığımn ilbaylığın biti ·iğin -
deki arsasına da güzel bir park 
yapılmaktadır. 

Asri mezarlık 
Ankarayı bayındırlaştırma di

rektörlüğü geçenlerde asri mezar
lık için bir yarışma açmıştı. Bu 
yarışmaya Viyana mimarlar bir · 
Jiği de katılmak isteğini göstermiş 
ve bayındırlaştırma direktörlü -
ğünden detay istemiştir. Kendile
rine lazım gelen bilgiler gönde • 
rilmiştir. Diğ .. r taraftan bayındır
laştırma direktörltiğii mezarlığa 
gidecdc yol ve mezarlık icin la -
zım nhn ~nv•1n sağlanması için 
işe girişmi~tir. 

Di.nkü 
l~t· nluıl µ·azcte·I · ri 

Başyazılarında ne 
diyorlar? 

KURUN dtı s.1111sı111 ıJe /Jo

/>11 ara~mdaki kıyı 

yoıunun yapııwası tıakkrndaki bu~yau

sında B. AMm Us bu yolıın aı;ılmasmda 
en ziyade ileri sürülen engelin milyon· 
/arca liraya malo/acak olan köprüler işi 
old.uğunu yazmakta ve demektedı'r ki: 

''Bu köprü işinde birçok zorluklar 
olabilir, fakat bu zorluklar bütün Ana· 
doluyu baştanba~a çelik ağlarla ören 
cumuriyet Türkiyesi için korkulacak 

bir şey midir? .. 
da, lrnlyayı şıd· 

ZAMJlN detle protesto, baş
Jıgı aJuı.dıı ve Zaman İmzalı yazıda de

niliyor kı: 
"Bu protestonun er gt:ç vuku bula· 

ag· 1 tabiiğ ve muhakkak idi. Çünkü c . 
halya gazetelerı son zamanda ingilizle-
re karşı !(Ok ileri gitmekte idi. Daha 
bir hafta t:vvel İngiliz hariciye nazırı
nın söyle<ligi nutuktan bahseden İtalyan 
gazeteleri. ıngiliz h:riciye nazırı için 
. dünyanın en rıyakar adamı - sözunü 
kullandıklan gibi, 1ngilterenin Hindis· 
tan gibi mütemlekelerinde binbir türlü 
cebir ve zulümle zapt ve idare ettiğini 

makta idiler. yaz 
Bu protesto uzcı ıııe İtalyan gazete-

Jerİ Htıanlannı dc.:ğiı>tirdikleri takJirde 
. bu da ancak M. M usolininin lisanı 
ıse. 

nı değiştirmek mec!..urlyetinde kaho1:ı 
olmasından başka suretle t •fsir edile
ınt-r şu halde mubtı:r..?m İtalyan Baş· 
vekilJ de lngiltere hariciye' nezaretir.in 
emri ile hareket ediyor, vaziyetine düş· 

mcktedir.,. 
Cıwnurtyet ve Tan'da başırazr yok· 

tur. 

Salkurumuz Yunanistana 
gidiyor 

Türkofisten öğrendiğimize gö 
re 8. Faik Kurdoğlunun baıkanlı· 
ğı altındaki salkurumuz dün Pa -
ris'ten Yunanistana gitmittir. 

Uraylar bayındırlık 
kurulunun toplantıları 

Uraylar bayındırlık kurulunun 
askomisyonları yapılacak prog • 
rama esa.ı olacak bilgileri topla -
mak için her gün çalışmaktadır -
lar. As komisyonların işi bitince 
bayındırlık kurulu genel bir top
lantı yapacaktr (. Bugün için Mer· 
sin, Adana, T 'rsus telıirlerinin 
içme suyu işi üzerindeki inceleme· 
ler tamamlanmıştır. Yakında Ü 

tencive verilmek üzere askıya alı
nacaktır. 

Yeni bir kanwı 
lç Bakanlığı tarafından hazır· 

lanmakta olan yeni ,.ıeyriıefer,, 
kanunu projesi etrafındaki incele
meler bitmittir. ilgili bakanlıkla· 
nn fikirleri alındıktan sonra pro
je kamulaya sunulacaktır . 

Edime şehrinin 

içme suyu 
Bayındırlık Bakanlığı Ergene 

nehrinden olan bataklıkların ku· 
rutulması için incelemelerde bu -

. lnumak ve Edirne tehri içme su -
yunun kesin kabul itlerini yap • 
mak üzere Bakanlık Açı bat mü· 
hendis Bay Sabriyi Trakyaya gön· 
dermiştir. 

Yeni bir su bölge 
direktörlüğü 

Bayındırlık Bakanlığı ıu itle -
rinin önemi dolayııiyle Trakya 
bölgesini idare etmek üzere Edir· 
ne ilinde bir "su bölge direktörlil
ğü kurmağa karar vermiştir. Mem
leketimizde bugün yedi ilde ''ıu 
böle:e direktörlüğü,, vardl1'. 

Merinos cinsini çoğalt
mak için 

U ludağda Karacabey harası 
merinos çiftliği koyunları ağusto• 
ayı başmdanberi "suni tohumla -
ma ve aşılama,, melodiyle gebe 
bırakılmaktadırlar. Teknik incele
melere göre herhangi bir koç öz -
gür olarak 25 koyuna yetişebilir
ken bu suretle en aşağı 500 koyun 
tohnm1anahi1mektedir. 

Uzak kamunlara ebe 
gönderiliyor 

tlbaylık sağlık direktörlüğü bu 
yıl özel yönetge büdcesine ilçe 
merkezlerinden ve ilbaylıktan u -
zak nüfusu çok önemli kamunla
ra birer ebe gönderebilmek için 
para ayırR'ı~trr. Bu arada Kızılca
hamamın Şehler kamunu içinde 
tahsisat ayrılmış ve atanan ebe 
birkaç gün evel ödevine başla 
mıştır. 

YENt AS.FAL 1~ YOLLARIMIZ tLER LiYO R 

IJuragı Atatark anıtına bağlryacak olan asfalt yolun yapısı oıdııkça flerlemiştit. uurstcıll ''"·'al egcmenııK ı m ası 
daki t~ın araçtan şimdilik evk'J: apartımanr l>nfinden i~lem"lctedir Y ~ni yol bittikten orıra A nk rarıın en 1:uzel ve 

F{ÖZ alrcr bir yola olacakttr. 

SAYIFA 3 

Süziin gelifi 

Çocuklarımız bi
rer çıkın deiildir 

B ir gece akşam yemeğinden. 
sonra §Chrin baiıçclerindcn 

birine uğradım. Vakit ilerlemişti. 
Günün bir çok saatlerini kapalı 
yerlerde geçirmek zorağında ka .. 
lan bir adamın biraz temiz hava 
ya, biraz serin rüzg~ra ne kadar 
susamış olacağım kabul eder. iniz 
Bir masa başına oturdum. llerdelci 
caz. arada bir çalıyor, arada bir su
suyordu. Ortadaki pist iki yaşmdan 
tutun sekiz, on yaşına kadar kız 
ve erkek çocuklarıyla dolu idi. 
Bunlar muzıkanm su:;tuğu ve ya. 
but çalman havaya çiftlerin rağ 
bet edip kalkmadrğı azmanlar ora. 
da hora tepiyor/ardı. 

Renk renk elbiseler içinde o · 
rada kendi hallerinde oynaşan. 
cıvıldaşan bu yavrulsrm yam ba -
şmdan fazlaca kaçırmış bazı ça . 
kır keyifler geçiyor. Ve garsonla. 
rrn bira bardaklariyle dolu tepsi . 
leci onların başının üstünden aşı . 
yordu. 

Bu çocuklar, anasız, babasn; 
baba ve analarr yoksul olduğu için 
oraya bırakılıvermiş zavallılar de. 
ğildir. 

Bu çocuklar, bütün dünya ço · 
cuklarının yatmaları gereken bu 
ilerlemiş saatta babaları ve ana -
larr eğlenecekler diye oraya birer 
baston ve şemsiye gibi getirilmiş 
ve ortaya bırakılmışlardı. 

Bunların kimi oka/ çağında -
dır; kimi daha o kadar da yoktur. 
Ana ve baba olmak, bilmem ti, 
yarının neslini keyif ve eğlence 
uğrunda rumba alanlarında, sar -
hoşlaf' derneğinde ve bira kadeh
lerinin yanı başında b1rakmai 
hakkını insana verir mi? 

*"'* 
Bir başka gece, bir başka balı 

çeye uğradım. Vakit gene ilerle
mişti. Sahnede bir bayan hoppa 
bir şarkı söylüyor, rakı içen baba. 
siyle bira içen annesinin önünde 
oturan beş ya§larmda kadar biı 
kız çocuğu şarkının bayağı güfte. 
/erini kendi kendine tekrarlıyordu 

Daha ötede, galiba, henüz süt
ten kesilmemiş bir minimini, sah
nede gür bit sesle okunan gazelia 
tiz perdesine rağmen, göz kapU.. 
/arına yüklenen uykuya dayana · 
madı: anasmm kucağında uyuya 
kaldı. 

Şarkılar ve gazeller bittikten 
sonra kapıdan çıkan kalabalıi• 
dikkat ettim: Bir kısmı uyukla . 
yan ve huysuzlanan çocuklarını 
sürüklüyor; kimisi bütün bu gü -
rültü içinde uyanamıyan çocuğa -
nu kucğında taşıyor: ve bu acıklı 
yolcular, düşmanın bürüdüğü biı 
ülkeden göçmüyor, çalgıdan, lce . 
yilten, eğlenceden dönüyordu. 

Vaktinde yatmak, uyumak, 
vaktinde hava almak ihtiyacında 
olan ve bu hakları dünyanın her 
tara/mda tanınan yavrular bas ~ 
tonlarımız, şemsiye/erimiz gibi di
lediğimiz zamanda dilediğimi% 
yere götürebileceğimiz ve bir ba -
gaj gibi bir iskemlenin üzerine 
yerleştirip işimize ve keylimiu. 
bakacağımız nesneler değildir. 

*** 
Sayılı günlerde şehrin sokakla

rına gerilen dövizlerden birisini 
hatırlayınız: 

~'Türk çocuğu. ~enin ıçin yaşı
yoruz,, 

Bu güzel sözil, "türk çocuğu, 
biz seni bir çıkın gibi bir iskemle 
üzerine bırakıyor, kendimiz key 
fimize bakıp yaşıyoruz .• , Haline 
getirmek hiç bir anaya, hiç bit ba· 
1'aya bir hak diye bağışlanamaı 

Anasız. babasız, yoksul çocui 
laı ı kurtarmak ve korumak için 
kurduğumuz fügütler vardır. Bun· 
/ar, her gün bir adım daha erge • 
leri11e yaklaşıyor. 

Bu böyleyken, babalar ve ana
lar, siz de e11erinden tuttuğunm 
küçük vavrularımzı geç vakitler, 
bakkaldan alınmış bir meze pake. 
ti gibi danslı ve sazlı yl"rlere ta~ 

1' 
ya.mazsmız: taşımamalrsımz. 

M. Nurettin ARTAM 
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fıiinya meseleleri 

Habeş sınırından 
mektublar 

l l!abancı gazete-erde okudukİ!_ iZ 

11Ôtey günkü say11nrzdan devam,, 

Burada ne eşya, ne döş~e. ne için
de yüzümüzü ıyıkıyabileceğimiz bir li
yon, ne de ötd:>erimizi üzerine koyabi
ieceğimiz bir masa bulunmıyordu. Pen
cereler, duvarlara delinmiı deliklerdi. 

Bu gece hizmetçilerimiz de ayaku
cmmuzda uyuya-caklardı. Demek ki bu 
odada dört, be~ irişi yatacaktı. 

Artık habeş adet1crine uymak gere

kiıyordu. Yere oturup elimle yemek yi
yordum. Saçlarmıı ufak taraklarla tut
turuyor ve yıka~ıyordum. 

Sabahleyin uyandığım zaman yüzü
mün üzerinde bir sürü sinek dolaıştığı
nı gördüm. Bütün bu rahatsızlıklarla 
beraber gene bahtiyardım. 1935 yılında 
tok eski günlere dönereık ıyasamak im

kinaıı bulmuştum. 

Başka bir asırdaydım. Sınırı gcçer
pçmez kendimi b\tsbUtün başka bir çağ 
içinde buldum ki bugünün lneanı için 
onu her taraf mdan kavnsınaık ~ anla

mak imkansızdır. 
Bu maklna asrında bu ınemleket hiç 

değişmemişti. Yollar, hA1l Süleyman 
devrin.de oldui ugibl duruyordu. 

Allah düşüncesi, halkı fonatlaizm 

•inde bırakıyordu. Bir defa harbten 
baıhl!lederken bana dedilıer ki-

- Hal:ıe,liler olJıerini alleha u.zat
mışlardır ve ondan be•ka hiç bir ~se
~ lchtiyaçları yoktur. 

••• 
Adova'ya gelişimdeki baş ergelerden 

birisi de Habeşistarun bu sınır lHndo 
ne kadar silah bulunduğu ve sUe1 ha
sırhkların ne yolda olduğunu anlamak
öğrenmekti. 

Orada bulunduğum sırada topu to
pu 1000 ,yahut 1200 tüfek gördüm ki 

hepsi aym: çeşittendi. 
Bunlar, 1896 da itaJyanların yenilme

lerinde onlardan alınmış sUahlardr kl 
90ğunun üzerinde Sent Etiyen frnnsız 
tnarkası var.dı. Bir takımları da alman 
ve Belcika markalarını ta~ıyorlardı. 

Zaman zaıman yazılan modern ııllah
J.ar, benim görüşüme göre Adova sını
rından içeriye girmiş değildir. 

Kasabada bana kılavuzluk eden gene 
adam beni her istediğim ve her gidebl
ıloceğim yere götürüyordu. 

Ben, kenwleri hakkında ötedenberi 
duıymuş olduğum iki savaşçıyı görmek 
içan ayak diredim. Oraya gidiyorduk, yol 
bozuktu. YolJarda gözlerine sinekler 
konup kalkan çocuklar haykırış,ıyorlar
clı. Bir sıraya dizilmiş olan evlerin biri
ni ötekinden ayırt e~ğe imkan yoktu. 

Arada bir habeş papaslarına rastge-
1.iıyorduk. O zaman benim kılavuzum, 

bu papasın dizlerine kapanıyor ve onun 
uzattığı haçı öpüyordu. 

Papas diyordu ki: 
- Allah seni korusun, Habeşistanı 

da harbtan ve veba felaketinden muha
faza etsin! 

Bu papasların başlarında tepesi kırıl
mış yumı.ırtayı andırır beyaz takkeler 
vardı. 

İki pencereli küçük bir evin onune 
geldik. Kılavuz seslendi. Bir inek ge
vi.ş getirmesini durdurarak ona baktı. 
Birkaç tavuk kanad çırparak kaçıştı. 

- Burası neresi? diye sordum. Kıla-
vuz: 

- Kışla cevabını verdi. 
O sırada pençerede bir yüz belirdi: 
- Fransız kadını size görmek isti-

yor. 
0 1."un üzerine içeride telaşlı ayak ses

leri duyuldu. Kapı açılınca iki haki ca
ketli ve başlarında sömürge şapkası bu
lunan iki adam çıktı. Bana ellerini uzat

tılar. 

- Biz. süel öğrenimimizi Avrupada 
yaptık. Önce Danimarka'da, sonra Al -
manya'da okuduk. 

Ben kılavuzuma sordum: 
- İki tol')cu askeri görüyorum: fa -

laat top nered• ? 
İki asker gülümsedi: 
- Biz, burada ital ıanlarm kendi sö

mUrgelerinde yapmakta oldukları şeyle· 
rl yapmıyoruz. Biz toplarımıza geçitt res 
mi yaptırmayız, onları saklarrz. 

Fa~t ihtiyaç olduğu zaman her haı

de bunlarr meydana çıkaracağız. 
- Onları bana gösteremez misiniz? 

Yazan: Marsel Prat 

- Neden göstermiyelim? 
Fakat bu iki siyah savaşçı hemen fi

kirlerini değiştirmiş olacaklar ki çok iş 
leri olduğunu söyliyerek bu işten vaz -
geçtiler. F'3..kat ben, top mevziinin nere
de olduğunu anlamak için onların yardı 
mına pek de ihtiyaç duymuyordum. 

Yukarda tepenin doruğu ilzerinde 
tuhaf ve yeni bir çadır duruyordu. Hem 
bu çadırın bir oturma çadırı olduğunu 
söylediler; hem de bütün gayretleriyle 
oraya uğramamakhğım için uğraştılar. 

Bunun üzerine topların orada o1dıı. 

ğu hakkındaki şüphem büsbütün kuv

vetlendi. 
Ertesi gün çarşıda iki askeri gene 

gördüm. Lordlar gibi giyinmişlerdi ve 
ellerinde sinek koğmak için kullanılan 

fildişi saplı nesneler bulunuyor ve halk 
onlar geçerken ikiye ıaynlıp yol veriyor
lardı. 

Bunlar, öteki insanların bilmediği ve 

anlamadığı ııeylerl bilen modern lnsan
Jarıdı ki halk bunlara karşı hem saygı, 

hem de korku duyuyordu. 
Bunları orada kaldığım süre içinde 

11ksık sokakta dolaşır.ken gördüm ve 
sordum: 

- Yapacağınız bi·r işiniz yok mu? 

Cevap verdiler: 
- Ortada harp olmadığı için yapa

cak bir şey yok ; harb ba§lasın da o za-
DJıl.D ••• 

Gözümü kapayıp Eritrede gördükle
rimi ve olacaık harbi göz önüne getir
dim. Sonra Prens Seyom'un bir sözünU 

hatırladımı 

- Biz harbi sizin gördüğünüz gözle 
görmeyiz. 

Yağmur yağıyordu. Biz, sarayda ye
mek yemeğe gidecektiık. Konsolosun ka
rısı arkamıza birer manto almamızı ye
meğe muhakkak katır sırtında gitme
miz gerektiğini söyledi. Hayvancağza 

bindim. Yağmur yağıyor, ve üzerimdeki 
ipekli elbisenin eteıkleri bacaklarıma 

yapışıyordu; bu "teşrifat,, yükümlerine 
linet ediyordum. 

lki tarafımızda prensin askerleri el
lerinde meşaleler tutarak yürüyorlar, 
i>iz de tozlu aokakladan saraya doğru yol 
alıyorduk. 

Prensin sarayı dıvarların ve bir la
birentin arkasına gizlenmiştir. Saraya 
vardığımız zaman hizmetçiler bizi kar
:ırJadılar, sel§mladılar ve üzerimizi ku
rutmağa ba§ladılar. Bu iş de olup btt
tikt<.n sonra Prens Hazretlerinin bizi 
i>e-klediğ~ni haber verdiJer. 

Prensle mülakat 
Bir işyar, bizi lbeyaz badanalı bir o

daya aldı. Burada bizim ikimizin otur
mamıza mahsus iki koltuk vardı. İleri
de tahta benzer bir nesne duruyot V<' 

Uzerinde harekct'iiz iki kimse oturuyl)r· 
du. 

Konsoıcsun karısı elini kalbinin Uze
rine koyarak yerlere kadar eğildi; ben 
de a~ağı yukarı, onu taklid ettim. Onıian 
sonra koltuklara oturduk. 

Prensesin arkasında muslin bir elbi
se vardı. Başının üzerindeki tülü siyah 
bir hizmetçi tutuyordu. Sanırsam ta 
Selba melikesi zaanmmdan beri bu tlirtu 
giyinme usulü değiştirilmemişti. 

Prens de beyazlar giıyinımişti. iki 
si de ba~larını azıcık olsun, hareket et
tirmiyorlar, yalnız gözlerini oynatarak 
bize bakıyorlardı. 

Şer!J<'tler geldi. Ondan sonra içeriye 
iri yarı tir adam girdi ki elinde birçok 
at t ılları vardı. Bunları Prensin önün
de savurmağa başladı. Bu adamın ''sinek 
k<' nıağa işyar resmi bir adam,, oJdu
ğu'lu öğrendik. 

Nihayet Prens, bir takını sorular so
rarak benimle konuşmağa başladı: 

- Amaradan geliyorsunuz, değil 

mi? Fransızların hakkımızda düşündük
lerinden dolayı size minnet borçluyuz. 
Fakat sömürgede ne olup ne bitiyor? 

- Prens hazretleri, her halde siz 
durum hakkında benden daha iyi h®er
ler almaktasınız? Bugünkü işler ve du
rum hakkında ne düşünüyorsunuz? 

- Gelecek allabrn elindedir. Onun 
dileği ne ise o olacaktır. Kadiri mutlak 

Habeşistanı daima koruduğu için biz 
bir şeyden korkmuyoruz. 

Habeşistanm erkin bir devlet olarak 
kıalması mukadderdir. 

- Fakat harb hazırhklan ve örgüt· 
leri için ne düşünüyorsunuz? 

Otuz barb kazanmış olan bu adam 
gülümsedi: 

- Avrupalılar ve afrikaltlar harbi 
ayni zaviyeden görmezler. Siz bir ordu 
kurabilmek için askelerinizi talim etti
rirsiniz. Bize gelince bütün memleket 
silahlıdır. Her köylünün bir, iki, üç tü
feği ve kurşunları vardır. 

Bunlar çarşıda satılır. Bizde hel"kes 
askerdir. 

Onun için bir buyruk verilmesi, bir 
ateş yakılması, bütün Habeşistanı ayak
landırmağa yetişir. Bu böyle iken ne 
diye hazırlığa kalkışalım? 

İtalyanlar Adovada tekrar yenile
cekJerdir. Onların bütün yeni strateji
leri ,bütün kuvvetleri bizim mmeleketi
mizin çitleri önünde, iskambilden yıl
pılmış bir ev gibi, yere yıkılacaktır. 

Harpt•e ya1mz bir şey hesaba katılma
lıdır: taktiık ve baskın. 

Afedersiniz ama, siz avrupahlar, bas
kının ne demek olduğunu bilmezsiniz. 

Sizin avrupalı generalleri, bir bas
kın saldırımı hazırlarlarken düşmanın 

haberi olur. 
Bizde ise bu işleri yalnız önderler 

bilir. 
Bu harp yeni ve eski sistem arasın

da bir çarpışma olacaktır. Bu büyük bir 
harp ola<:.aktır. Fakat allahın yardımı 

ile, biz Habeşistanın erkinliğini kaybet
miyeceğine güveniyoruz. 

Bundan başka tabiat da bizimledir. 
Siz öte tarafta beyaz orduların nasıl 

öldüklerini, malaryadan nasıl kırıldık
larını görmü~ünüzdür. Halbuıki biz, ken
di topraklarımızdayız ve işimizi yürü
tüp gidiyoruz.,, 

Ben söze karıştım~ 
- Fakat uçaklar? 
- Evet uçaklar. Doğru, bunlar şe-

hirleri alt Ust edebilirler. Fakat bizim 
şehir ve kasabamız pek azdır; daha çok 
mağaralarımız vardır. 

Bana inanınız, bütün Habeşistan, 

bir avuç adamın üzerine yürüyüşe ge
çecek olursa bu bir avuç adam ne tilrl\i 
slJahlanmış olursa olsun, yere yıkılır. 

- Ya zehirli gaz? 
- Eğer italyanlar zehirli gaz kulla-

nacak olurlarsa o zaman aldığımız esir
leri öldürürüz. Onlar da bu işten vaz 
geçmek yükümünde kalırlar.,. 

Bu önderin bu geniş güveni ve svk 
sık allahın adını anarak gösterdiği son
suz inan ,insanı sarsabilecek bir derece
de idi. 

O, devam etti: 
- Adova harbini nasıl kıazandığunı

zı biliyor musunuz? 
İtalyanlar, bütün askerlerimizin bir 

yortu gününde kiliseye gitmiş oldukları 
bir sırada bize hücum etmişlerdi. Yani 
allaha saldırılmıştı. Allah da bizi koru
du, sakladı. Gene koruyup saklıyacak· 

tır. 

Tigre ilindeki askerler, düşmanı bu
radan g{!çmeye bırakımıyacaklardır. 

İlk çarpışmayı benim ordum yapa
ccwk; arkasından Çoa ordusu gele~ek, da
ha arkadan imparatorun ordusu yetişe
cektir. 

İmparatorumuz büyük, doğru bir a
damdır. Öngörür ve •bütün Habeşistanı 

birleştirıniştir. 

Eritrede de bizim kardeşlerimiz var
dır; onlar da ıstırap içindedirler. Onlar 
da uşaklar gi:bi kullarulmağa katlana

mazlar. 

İtalyanların çok güvendikleri siyah 
askerlerde asıl bizim büyük umudları
mız vardır. Çünkü onlar son dakikada 
yeniden eııkinliklerine kavuşabilmek i

çin kaçacaklardır. İtalyanların bu sö
mürgede yaptıkları işlerden dolayı 

memnunuz. Kim bilir, günün birinde 
belki de bütün bu işlerin bizim için ya
pılmış olduğu meydana çıkacaktır, 

- Harbin ne kadar süreceğini sanır
ıunız ? dedim. 

- Buna iki noktadan bakılabilir. E
ğer ilk harbi biz kazanacak oluraak o.za
man iş çabuk biter. Fakat italyanlar, i
şin başında topraklarımıza girerlerse o 
zaman baro bir yıl kadar sürer .. 

Prens ayağa kalktı .. 

(BİTT11) 

Bir l\'lı~ır o·azete~i 
~ 

Atatürk hakkında yazdı
ğı betkede ne diyor? 

Türkiy~nin kurtarıcı Cumurbaşkanı 

Atatürk'ün basın oruntaklariyle, sıya

sal meseleler hakıkında, çok görüşme -
dikleri gibi, uluslararası sıyasasma 

da taarruz etmedikleri ve bir şey söy
lemek istedikleri takdirde, söyliyecek
leri sözü, ö:ı: memleketinin sıyasası · 
na ve memleketi için yapmak istedik
lerini izaha hasreyledikleri, ve çoğun, 
söz söylemeden önce, düşündüklerini 
tatbika başladıkları herkesce bilinir. 
Bu böyle olmakla beraber, Atatürık, bu 
sıralarda şimdiki arsıulusal durum hak
kındaki bazı düşüncelerini izaha lüzum 
görmüş ve Deyli Telgraf gazetesi mu
habirine bu husus hakkında diyevde 
bulunmuştur. Atatürk, Deyli Telgraf 
gazetesinden alarak neşretmiş olduğu
muz diyevinde genel durumu pek açık 
bir surette izah buyurmuştur. Diğer 

devletler önderleri de Atatürk gibi du
rumu izah etmek yolunu tutsalardı, 

dünya, ansızın ortaya çıkan bu gibi 

durumlardan kurtulurdu. Çünkü bu gi
bi durumların büyük bir kısmrnm baş
lıca sebebleri: Sıyasal riyakirltk ve ni
faktan coğrafi ihtiraslardan, maddiğ 

haset ve daha başka şeylerden doğmak
tadır. Gerek fertler ve gerek devlet
ler arasındaki husumet ve anlaşmazlı -
ğın sebebleri bunlardır. Atatürk, diln
yanın bugün karşılamakta bulunduğu 

tehlikenin sebeblerini şöylece izah bu· 
yuruyorlar: "Maalesef, samlmi olma
yan ve harbın tehlike ve felaketlerini 
düşilnmiyen bazı önderler, diğerlerine 
tecavüz etmek propagandacıları olmuş 
ve durumu, hakimiyetleri altında bulu
nanlara, haıkikat hilafına olarak tasvir 
etmekte ve milli birlik ile mim anane
yi sui tefsirle milletleri iğfal eylemek
te bulunmuşlardır.,, 

Biz bugün dünyanın en büyük ada
mı bulunan Atatilrk'Un bu fikrini tek· 
rar neşrediyoruz. ÇilnkU, bu fikrin 
doğru olduğuna katiyen kaniiz. Zira, 
kötülUkleri ve hele harb felaketlerini 
güden uluslar, insanlık ve medeniyetin 
başına gelenlerden soravlı olan bazI 
fertlerinin arzusiyle hareket ederler. 

Ulusların genlik ve gönençle yaşa

malarına önem verilmesi tuzu.mu hak
kmda Atatilrk tarafından söylıenen söz 
ler pek doğrudur. Bu sözler, dünyanın 
her köşesinde teokrarlanmalı ve Avrupa 
Amerika ve doğu önderleriyle din ve 
ilmin büyük adamları tarafından işi -
dilmelidir. 

Atütürk: " Barış ve emniyetin e • 
saslı bir surette idame ve kuvvetlen • 
dirilmesinin, alınacak arsıulusal ted -
birlerle balık durumunun IBrahına bağlı 

olduğuna kaniim. Açlık ve istibdat 
yerine, halkrn genlik ve saadetle yaşa-

~-.... _ 

f 

ulması ; ııısanların hasc~. hırs ve ı.l i.is

manlıktan nefre t edecek bir şeokild e te r 
biye edilmclerı lazımdır . Biz ulu:.un u

za, askerimize baktığımız gibi bakı) • 
ruz. Türkiyedc issizlik yoktur. İşç i l"· 
rimizin faydalı bedeni ve akli istirahat
lerinin imkanları temin edilmiştic.,. de

mişlerdi ı. 

Uluslar i şte Atatü rk g ibi bir şah'i i

yetle kuvvetlenir : Atü tii rk'ün di.i şi.' nr.e 

ve fiiller iyle bir durum<la~ daha ı ~'i 

bir duruma geçerler. İnsanl ı ğa hi z -
met edenler bunlardır B unun için b1111 -

lar. ulusların sevgili önde rleridi~·le r. 

Hahesistanın dost-
' ları vaı· mı? 

t ağustos 1935 tarihli Frankfurt~r 

Saytung'dan: 

Bugünkü günlerde habcsliler İtal
yada tabiatiyle iyi insanlar diye tanın
mıyorlar. Düşmanlık gösterileri aklın 
alamıyacağı ölçüye varmış bulunuyor. 
İtalyada habeşlilere karşı beslenmekt~ 

olan düşmanca duyguların ne derecede 
olduğunu bugünlerde İtalya gazetele -
rinde yankılarına rastlanan şu hadise 
de göstermektedir. 

Biri, saatçımn birine "seni gidi ha

beş ııeni 1 .• ,, diye çatmış. Saatçı bu 1ra • 
tışta bulunana yalnız adamakıllı dayak 
atmakla kalmamış. üzerine bir de ha • 
karet davası açmıştır. 

Şu kadar var ki dünyanın her yanın
da habeşliler hakkında böyle kötü rlü
şlinceler beslenmemektedir. Kap'dan 
gelen haberlere göre, Kap, beyaz ırk

tan bir çok kimseleri gönüllü olarak 
uçaklarla Habeşistana göndermiştir. 

Adam başına da 200 ingiliz lirası silah 
parası ve ceb harçlığı olarak verilmek
tedir. 800.000 kişi olan Mısırın Kopti 
hıristiyan ki1isesinin konseyi habe~ is
lerini görüşmek için büyüık bir toplan
tı yapmıştır. Konseyde, Habeşistan .. 
daki din kardeşlerine nasıl bir yardım
da bulunulabileceği görüşülmüştür. 

Zaten Mısırda habeşlilere karşı bü
yük bir sempati beslenmemektedir. Mı
sırın her partiden gazeteleri ltalyaya 
çatmaktadır1ar. Nasyonalist gazeteler, 
gtinüllil alayları, sıhhiğ kurumlar gön 
derilmesini ileri sürüyorlar. Bu işler 
içinde Yemen imamının takındığı ta • 
vur da önem kazanmaktadır; Yemen 
imamı, kendi egemenliği altında olan 
topraklarda İtalya hesabma işçi top• 
lanmasım yasak etmiştir. Buna karşı, 
Habeşistana gönüllü gitmek istiyenle· 
re izin vermiştir. Gandi de Hindistan
da habeş kızıl haçı hesabına para 

toplamağa başlamıştır. Kalkütada me • 
cusi ve mUslümanlar büyük bir toplan
tı yapmışlar ve İtalyaya karşı çok ağır 
bir di.l kullanmışlardır. Hele Musoli ~ 

ninin renkti ırklar hakkında söyledik· 
Jerl, Hindistandaki halkı çok sinirlen • 

l'az sporları l!:J Sol, Madrid. 
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Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının 

genelgesi 
Son zamanlarda kadın ber~~r

leri tarafından ''Permanan ond.~ -'- - . ı ondule '4l1Yon,, adıyle devam ı 
llletodları kullanıJmaktadır · Ya .. -
Dıla.n İncelemelere göre bu ondu-
1.ıyonlar üç türlüdür. I 

1 - Birinci metodda sa1 ar 
\ı.ldelere aynldıktan sonra e! 
"1ııle ayrı ayrı türlü ölçülerde hı· 
karbonat d.. ·· d zaınk gliıirin ~e 
L O SU ' • le 
lllil:ıan anıonyaklı kalevi hır su 1 

•latıJdıktan sonra madeni kal~ın~ 
lere sarılarak özel mesnedlerın 
bağlanmakta ve bu ya§ bukleler 
elektriJcıe ısınan ma§alarla maşa-

'-nınaktadır. a oJdu-
2 - Yukardaki metodd 

Ilı gibi saçlar kalevi sularla ;5 · 
landıktan ve madeni kalem er.e 
&arıldıktan soora her bukle üzerhı-

.. br e rna · :ne, arasında yüzde 2 ıu ıllll 
lôlii ile ıslahlmış bir bez parf 

1 

l.:onu1muş iki alöminyüm levha :;: 
ihanet çukur bir maşa kon~_lın. 
\'e "sanii klor zeybak,, Dl alomıkn-.. · ı sıca -Ytiıne tesirinden ilerı ge en 
ide: ile sa5ları maıalaınaktır· ka· 

3 - Uçüncü metodda heın . 
levi ve hem de ''sanii klor zey 
hak 1 . . J ?abldık-

H ı hır su ıle saç ar 15 •• 1 tan sonra bukle haline getırı. e~ 
•açlar alöminyfun borucuklar ıçı· 
ne konarak meydana gelen saç -
J · I yapılı -arı ınaşalamak suretıy e 
Yor. 

Sağlık ve Sosyal Yardn~.8~. -
kanlıg~ ınm illere gönderdıgı ır 

d -unız ıenelgenin yukarda say ıg . . 
oı.duıasyonlardan hangisine ızı.n 
" ·ı v • b nl aykırı iŞ erı ecegıne ve u ara 
Japanlarm nasıl cezalandırılaca 
'" nen ya-
gına dair olan kısmını ay 
Zıyoruz : . 

" Elektrikli cihazlar ile saçla -
rın ısıtılmaaı suretiyle ya~ı~an °;
düla syonlara müsaade edılırae e 
l.QIJanılan elektrik cihazı ve tef er
riiatının lüzumundan fazla hara -
•~t Yapmaması ve kazalara. sehe
hıyet ~ermemesi için beledıyeler
ce bir heyeti fenniye tarafın~an 
ttıuayene ettirilerek kullanılabıle
ceği tasdik edilmesi ve bu cihaz
lara muayene edildiğini gösteren 
nunıaralar konulması ve aletler 
hir kere muayene edilerek ~uva -
iık görüldüğü takdirde d~ı 2~ • 

11lanla bozulmaları ınümkun ° · 
d f · ınua -'1gundan sık sık le tış ve d 
)'eneye tabi tutulması la7:ım ır. 
Bununla beraber dikkatsizlık ve -
Ya sair suretle mü!ter~lere yapılj
eak zararlardan bu cihazları ku -
lanan1ar mesuldür. 

Şiddetli bir zehir maddesi 0

1 
-

ı h) Aı• · kullanı M an aüblimenin ma u u 
nıak üzere berberler tarafın~~ 
ondülasyon yapılması ~ıhh~t ıçın 
muhtelif suretlerle tehlikelı ola -
ı.. · ı v • bu ----•ı rı' n kulla -uı ecegınden U&UJ e . 
nılınasma ve tatbikine katıyen 
müsaade edilemez. Esaaen her ne 
nevi olursa o1awı tuvalet le~~ -

d .. . ddeleri ıhtıva nun an muessır ma 
edenler 25. 5. 1928 tarih ve 12~ 
numaralı "İspençiyari ve bbbı - -

. . . d da da "Ha dırnııştır. En sonra, Lon ra 
heşistanın afrikalı dostları,. adı altın
da bir birlik kurulmuştur. Geçen pa -
.ıar günü Kuzey Afrikası yıldızı,, a -

I • di wj ÖS-
dır.ı\aki kurumun yapmak ıste g gt 

d"ld ' ama 5 -tf'riler F ransada yasak e 1 1 
' . ·ı bir dost-

veç hükiimet i Habeşı stan 1 e 
·b· J aponyaluk andlaşması yaptığı gı ı, 

d ki ıuscu ku
da ki " Kara ejder .. adın a u 

. b Habeşistan-
J'Um Gandiye. Adısaba aya 

- d mıakta Arne-dan yana telgraflar yag 1 • ' 

r .k d k" l "Afrika Afrı kahla -
ı a aı ·ı esmer er . 

w ı dan düşiır· rındır !., parolasını agız arın • 
· · · kim bı-memektedirler. Habeşıstan ışı 

lir ncleı çıkaracaktır r 

h 1 kanununun ikinci 
·;sta zar ar,, "b' rnu . . D fıkrası mucı ınce 
addesının ld -

~ bbi müstahzarlar,, sa~ı ıg~n -
tı ) kullanılabılmesı ve 

<lan bun akrın Jmaları için Vekale-
t . rete çı arı . 

ıca f d n böyle biı· mayıa . . tara ın a l 
tımız .1 emiştir . Şu ha e 

.. saade verı m 1 
mu k da yazılı usuller e saç· 
göre yu ar l k d "" l syon yapı masmın a · 
lara on u a k edilmesin i ve hu 
t . urette yasa . • 
ı s . t e•miyenlerın umumı 

ağa rıaye • 
yas hh kanununun 296 ıncı 
hıf d~sısi ;elaletiyle türk c~za k~ . 
ma e 396 ıncı maddesı mucı -
nununun 1 dırılması için gerek
b. nce ceza an 1 lenin yapıhnasını.,, 
h rnuame l ., bu genelgesi üze -

Bakan ıgrn . 1 . . . 
. ondülasyon makıne erı ıçm 
rıne db" (er alan il ye uray 
evelce te ır yal yardım direktör
sağlık v~ ao~zerindeki dikkatini 
lüğü bu•! u 
artırmı§lır · 

~okatta hava kurumwıa 
yardım 

Tokat, 8 (A.A.) - Dün ba~k-
. to )anan halka hava te · 

~vın~e u~ında konferanslar Ye -
l~ke~ı e hf"keyi bilen ve yardımcı 
~ı)mış, te imıştır. Hatipler ilçele
uyeler yazı k aynı konu üzerinde 
ri de gl e~er~zle konutacalılardır. 
k"" )"' erunı . 

oy Halkevi köycüler ve tem~ıl 
bu ergeyle Turhal, Zıle 

kolpları merkezlerinde çok fay -
ve azar 
dalı çalışmışlardır. 

Konya da çarşaf, peçe 
kalkıyor 

Konya, 8 (A.A.) -.lKonb~a tar 
] tarafından verı en JJ' a

kur; u kadınların peçe, çarşaf ve 
rar a , ·ymeleTİ yasak edilmiştir. 
telme gı . . . . 15 
Bu kararın yeritrlmes~ ıç_ın ~y -
lôl kadar mühlet verıldı. O gun -

e bu şekilde giyinenler ce· 
den sonra • 
zalandırılacaklardı~. Ko~y~ ~~ pe· 

r çarşaf h şelmelı ve ort~lu ge·· 
çe 

1

1
• . de ceza göreceklerı hak -

len erın k la ra 
d b··t""n ilcelere, amun 

kın a u u b ·· de -·1 . . olan illere ha er gon ve ı gısı 
rilrn istir. 

Nilüfer çayının projeleri 
Bursa ovası su işlerini. yer~~ -

mek için Nilüfer çayı ü:ıermde us
tenci taraf mdan· yapılan .. o~~~~ 
lar bitmiş ve çayın dokuldugu 
yerlere doğru bir kısının dah~ ya 
pılınası kararlaştığından proıeler 
hazırlanmağa başlamıştır. 

Suni telkıh kurumları 
Sonbaahrda Karacabeyı Çifte 

)er haralariyleı Uzuny~y)a A ayg~r 
d da 20 baytara 'sunı teHuh 

eposun . . . . h kk 
.,,e kızgınlığın bıyoloJısı,, a ın: 
da kurs açrlaeaktu. Ku~~n sunı 
telkih uzmanı Bay Fahn ıle Kara
cabey ve Çifteler ~aralan uzman
ları yöneteceklerdır. 

p.,u.~111. 

Calarken yakalandı 
Dün g ece sabıkalı takımından 

Mehmet Yeğenbey oramında bak
kal Şerafettinin ?ük~an ~pı~ının 
kilidini kırarak ıçerıye gı~ş _on 
"ki kilo çekirdek, kahve ve uç şışe 
~akı çalarken suçüstü yakalamnış, 
tüzeye verilmiştir. 

Bu da çalark~n )akalarıdr 
Dün İncesu taraflarındaki ya

pılarda çalışan sıvacı Mehmedin 
yapı kulübesinde. bıraktığı bir ka~ 
elbisesi ile beş hra parasını aynı 
apıda çalışan kırşehirli Mustafa y .. 

çalarken yakalanmış ve tuzeye ve-

rilmiştir. 

.Kiralık ucuz odalar 
Banyo, su, elektrilr, kışın kalo

rifer. Kooperatif arlıaaında 8 . Ali 
Nazmi apartımanı. Tel: 'r127. 

EL 

ULUS 

l\la(~ar f ntholcuları 
yarın 0)1D1 yorlar 
Macar Uypest fu t bol takımı dün 

gece Toros ekspresi ile Ankaraya gel
diler. Konuklarımız yarın ilk oyunları· 
nı şampiyon Gençler lıirliği ile yapa· 
caklarclır. Bilindi~i üzere macar futbol

cuları İstanbulda iiç maç yapmıslar ve 
ikisinde yenilerek biri nde ka.ıanm1şlar
drr. Haıklarında İstanbul gazetelerinin 
her biri bir türlü yazdığından kesin o
larak oyun sistemleri ve kuvvetleri İ· 

çin bir şey öğrcmemecfik. Yalnız bildiği
miz bir şey varsa macar futbolu orta 
Avrupada kendini tanıtmıştır. Ve ne o-. 
!ursa olsun Ankara sporcuları icin mac· 

}arını görmek biT f ı rsattır. 

B ugün de spor anketine gelen cevap· 
tarın en son unu basmış bulu nuyoruz. 
Ankara sporcularının görü!jlerine göre 
karma takım için gösterilen adaylar Ü· 

zerinde ilgili olıınlar düşüneceklerdir. 

Biz de karma takımın ma~ı günü fikri

mizi yazacağız. 

Bayındırlık bakanlığı yol islerinde 

R. Ziya Teknik: 
Cihat. Ali Rıza, Fuat - Biıyük Ah

met, İbrahim, Bekir Mustafa, K. Ömer, 
Muzaffer, Sedat, Niyazi 

Yedekler: 
Salah. O rhan, Bilal, Apti 

Çankayalı B. Necati: 
Ankaraya geleceği anlaşılan Macar

ların amatörler şampiyonu Uypeşt fut· 
bol takımına karşı ne ekilcle bir karma 
takım çıkması hakkında açtığınız ankete 
geler cevapları muntazaman takip ettim 
Verılen cevapların ekserisi diyebilirim 
ki kı.1üpçülük h islerine yenilerek ve
rildıgı gibi oyuncular ha-kkmda bir fik-

. re mali11 olmadıklarına kani oldum. Zi
ra o k hrttında Saffet diye bir isim gör
:nek:<'yim. llaltıuki Saffet bundan iki 
üc; -ev evel apandisitten ameliyat olmu ·
tur. Seı t-sini doldurmayan bu arkadaşı 
takıma koymak bacagı kırılan Fahriye 
!c tak m d a yer vermek arasında hiç de 
fark )fDktur. Bimıenalcyh bu ankete 
gelen cevaplara göre takım teşkil edi. 
lirse vay Ankaranın başına gelen derim. 
Lik ve şilt maçlarını muntazaman takip 

. Edı"ndigwim kanaata göre karma 
ettım .. 

Cihat _ A. Rıza. Asım . Ahmet, 
takım.. Al" N ' . . B"l 1 _ :Mııstafa. ı, ıyazı, Mu. 
Rasım. 1 a 
zaffer. Selim 

··ıci.inllen B. Nizamettin Yıl. 
Ankara gt 

maı: :. A Rıza. Bekir· Bilal, Semih, 
Cıhat · . • O h 

t 1 Abdi Nıyarı, r an. Mu-
skem er - ' 

zaffer, Resat 

. h'r Pa"alar tepesi. Bayan Muh· 
Yenışc ı .. 

sine: A. R R . 
Natık A. :R ı ıa, . ıza - asım, 

"h B"l"l _ Sel im, Ali, Orhan, Mu
Semı . ı a 

zaffer, İhsan 

Ankara gücünden Bayan Nezihe ve 

Bayan Necla: 
Natık _ A. Rıza, Sal ih · İbrahim, R a-

. ş Ahmet - Mustafa, Ataattin, Mu
sım, . . 
zaffer, Orhan, K. Alı 

Çankayanın es.ki oyuncu larmdan 

B. Ali Özay: 
Cihat . Ali Rıza, Aptuş - İbrahim, 

R . ş Ahmet • Selim, Niyazi, Orasun, . . 
han, Muzaffer, K. Ah 

H alkevinde makinist B . Kema1 : 
Cihat _ Bekir, AptU§ • İskender, Ra· 

. ş Ahmet • Mustafa, Orhan, Mu· 
sım, . 
zaffer, Ali, Ö mer 

tş bankasında Bayan Suzan: 
Cihat . A. Ruıa, Saffet - 1brahim, 

R ·m ş Ahınet - Selim, Orhan, Mu· 
ası . · 

za ffe r , Niyazi, K. Ati 

Ankaraıporlu :B. H üseyin: 

Uypeşt takımına karşı çıkarılacak 
Ankara ıkarma ta1nmını yazmazdan e
..-el futbo1 kuru luna ıunu töylmıek is
terim ki taknn kurulurken §U veya bu-

nun tcsirı altrnda kalınay;ırak ve aynı 
z;ımanda şohrete bakmaksızın oyııncu

l:ır uzcrinıle bırer birer tetkikte bu

Jtınduktan sonra Ankaramaızın erefi
ni koruyabilecek özveren elemanlardan 

bir tak m yapılmasını dilerim. 
Cihat A. Rıza, Asım - Ahmet, Ra

sim, Bilal - Selim, Ali, Orhan. Niyazi, 
Re .. ıt 

Süel marangoz fahri kasından: BB. 
Nuri, Şemsi, Cevdet. Fuat, Raif, Fazıl, 
Cafer, Kamil: 

Cihat - A. Rız<' Bekir - Abbas, ts
kender, Bi15.l - Seli 11, Apti, O rhan, Ni

yazi, Resat 

Yeni hal kar~ ·.,da Cihan Berberi 

B. Sacli Sözen: 
Cihat A. Rıza, (Bekir) Mitat · H 

Ahmet, Rasim. Bilal - Selim, M11zaffcr 

Ali. Niyazi, İbrahim 

Yeni bir fabrikamızın 
üstermelerine başlandı 

(Başı I. inci sayfada) 

Nazillideki ikııı.:ı dokuma kombina

sııı rn teknik proıesi Türkstroy mıiht'n· 
disleri tan.tından bıtirilmi · olup, yakın· 
da çalışmaları yonc tece k olan Sümer 

bank delegelerine vcrıleı.:ektir. 

Nazilli kombinası 22 hektar murab· 
bamdan bir alan kapJıyacaktır. Fabrika· 
nın lıaslıca iki grupu var<lır: iplik ve 

dokuma • apretür. Kaysai f,ıbrikasmda 

33.000 iğ bulunnı.ısına kar:ı, Nazilli fab
rikasında 28.236 ığ vardır. Nazilli tabri 
kasının dokııına atelyelerinde, K.ıyseri 

fabrikasının 1050 tezgahına karsı, 768 

tezgah buhınacaktır. 

Kayseriye göre daha az mikdarda 
mal çıkaracak olan Nazilli fabrikasının 

yapacağı kumaşlar daha iyi cin tir ve 

daha çeşitli olacaktır. Burda ham bez· 
lerden baSrka madapolam, serj ve pazen 

gibi renkli ve basma kumaslar yapıla· 

caktır. 

Kayseri fabrikasının yakında isle· 

meğe başlaması ve Nazilli fa'brikasınm 

projelerinin bitirilmesi, Sovyctleı birli· 
ği ile Türkiye arasında yapılan ekono· 

mik ve teknik iş birliğinin, ve iki ulus 

arasınrlaki dostluk ilgilerinin d. ha faz. 
la saglamlaştrgının gi.lzcl bir beldeğidir. 

Konyada arabacıların 
kılıkları 

Konya. 8 ( A.A.) - Arahacıla

nn kasketleriyle birlikte bir renk 
ve biçimde elbise giymelerine ka
rar verilmistir. Bu ayın sonuna ka
dar bu elbiseleri yaptırmıyan ara
bacılara, şehir ic;inde arabacılık 
yapt ırıl nı ıyacaktır. 

B U GECE NÖBETCİ E CZA EVİ 

Anafartalar c;;ıddesinde 

l~TA HlJt 

:c.ıa evidir 

Sağlık Yurdu 
Bir 

jHasta bakıcı 
arıyor 

D IŞ 
BIRI...EŞIK DL\ Ll:. I LbH. UL: 

. 1 m f•rikt1dllki /Jttra tlulavere.~i 
Vasington, 8 (AA) - E kı su b ı

kanr avukat Patrick Sırrlcy bir takım 

kumpanyaların vaptıkları gizli manev
raları gerçin!iy(n sena komisyonu önii 11-

de tanrklık etmis \C türlü kongre ger
çin 'ı<omısyon?ıırr kıtında asığlarını ı;.ıv
gamak üzere, en kuvvetli kumpany.ılann 
l.ıiı indcu. son üç yıl icinde, 100.000 do
lar aldıj!mı söylemi~tir. 

1 Fll ISTA ~' n \ : 

Anlu:;muzlı/,· lwfifli ) or. 
Varşova, 8 (AA.) - Lehistan - D;ın

ıig anlaşmazlıgı. hafiflemek istidadı 

gösteriyor. Alman <ıjansı, ôzgür, eh
rin, müsaadeli davranmak karan verrli
ğini bildirmekle beraber, sarih bir şey 
~öylemcme<ktediı. 

Danzig senasının, özgür şehir güm· 
ri.ik sınırlarının açılması hakkındaki em 
ı i yakında geri alaçağı, Varşovada ta
"llllanıyor. Ve bugünkü anlaşmazlığı 

doğuran para meselelerinin hepsini l.e· 
histanla aytış1lacağı söyleniyor. 

Bu hale göre, Lehistanın Danziğ ti· 
manmdan giren mallardan bütün Lebis
tanda özel resimler alınması hakkında 
olan karan ortadan hldımuı&ı ihtimali 
vardır. 

Polmıyu . Dwızig tmlw~mazlığı 

lwıarrlıyor mu? 
Danzig, 8 ( A.A.) - Polonya komi

seri ve Danzig sena batkanı, Polonya 
harp gemiler inin Danzig limanında dur 
ması hakkındaki 1933 anlaşmasını uza
tan bir protokol imzalamışlardır. İle· 
ride anlaşma üs ay önceden bozulmaz· 
sa kendiliğinden uzayacaktır. 

Varşova, 8 (A.A.) - Resmiğ ç.even
lerde söylendiğine göre, Danziğ anlaş
mazlığındaki gerginlik hafiflemi t ir • 
Pek yakında büt ün anlaşmazlı mesele• 
!erin kotarılacağı ııöylenmcktcdir. 

Ulusnl sosyalistle,. ı·e lJanziğ 
yalı udileri 

Varşova, 8 (A.A.J - Danzigden bil· 
dirilcligine göre, bir takım ulusal sosya• 
list grupları Danziğ panaymndaki ya• 
hudilere karşı bir hücOmda bulunmuş

lar, ve bunların işporta!arını kırnuşlar• 
dır. Polis bir kaç kişiyi yakalamışsa ela 
sonra bırakmıştır. Yahudiler panayır· 

dan çekilmişlerdir. 

DACINIK llABERl.ER: 

Alaska - Moskova 
hava yolu 

Seatle, 8 (A. A.) - Amerikan uçma
m Viley P o!!t, dün öğleden sonra, A
?aska ve Sibery:ıdan geçerek Moskove
ya yapacağ ıuçuşun ı kinci yüğrümü olan 
Aleskaya gitmek iizere havalanmıştır. 

Yunean, (Alaska) 7 (A.A.) - Vi
ley Post, burada yere inmiştir. 

Siliiluıı::.lmınıtı kon/ nem sı 
gene toplanıyor 

Cenevre, 8 ( A.A.) - Hendeı:ı;on, 

silahsız1anma konferansıor eyhll başlan
gıcında, yan; uluslar sosyetesinin top-
1anacağı sırada toplantı} a çagırmayı ka· 
kararlştırmıştır. 

Grev yiizii ndf>rı ~··ri lmlmı 
oap11rlar 

H;.ıvı. 8 ( A.A.) - Champlain yolrıı 
9apuı unun yola çıkması Transat1anti1<:: 
kumpanyası gemicilerinin, kararl.uı 

protesto mahiyctınde olarak yaptıkları 
grev ytizlinden gecikmiştir . 

Bir i tal yan uçağı 

kayboldu 
Tokio, 8 ( A.A.) - Roma'dan Ma nv

ya gitmekte olan ve ôün Kahiredr.n y
n lan bir italyan süel uçağırnclan hab r 

alınamamıştır. İçinde 7 ki. i bıılunan u 

uçak, i.ki İngiliz süe 1 uçag ı tarafın n 
aranmaktadır. 

&akara Birası i Sıcaklarda ea 
çok lçUmekte olan bir iç 1 



SAYIFA 6 

Askerı Fabrikalar Umwn Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 
50 ADET GRAFİT POTA 

Tahmin edilen bedeli (1000) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlilğü satın al • 
ma komisyonunca 26 ağuatoa 935 tarihinde pazartesi günü 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 veaaikle mezkQr 
gün ve ıaatta komisyona müracaatları. (1959) 1- 3290 

60 TON DEVRİ DAİM Y AGI 
Tahmin edilen bedeli (22800) lira olan yukarda mikdarı ve 

cinsi ya.zıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al· 
ma komisyonunca 26 ağustos 935 tarihinde pazartesi günü saat ıs 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1710) li· 
rayı havi teklif mektuplarını mez<kQr günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona mü-
racaatları. (2001) 1. - 33S9 

KIRIKKALEDE YAPILACAK İNŞAAT 
Ketif bedeli (1S2374) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 

inşaat asken fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo • 
nunca 23 ağustos 93S tarihinde cuma günü saat ıs de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartaname 7 lira 62 kurut mlfkabilinde ko
ınisyondan verilir. Talipler.in muvakkat teminat olan (8868) 
lira (70) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle muayyen kUn ve 
saatta komisyona mUracaatlan. (2000) 1- 3360 

İL AN 
lO Temmuz ve l. 3. S ağustos tarihli gazetelerinizle ıs agus

toı 935 tarihinde ihale edileceği ilin edilen 150 kilo domuz kılı, 
100 kilo beygir kıh ve 100 kilo ot kılının muhammen bedeli 2410 
lira olmayıp 2140 lira, muvakkat teminatmın da 160 lira 50 ku· 
ru~ olduğu tashih cdıierek ilin olunur. (2033) 1-3336 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti s~;;~I Alma

11

~••tı 
Komisyonu ilanları 

BİLİT 
l - Kars Garnizonu için 24,000 kilo aade yağ kapalı zarfla ek

esiltmeye konutmuttur. 
Z - ihalesi 13.8.1935 sah günü saat 10 Kars'da As. Sa. Al. Ko. 

da yapılacaktır. 
3 - İlk inanç parası 1440 lira ve bepisine biçilen eder, 19,200 

liradır. 
4 - Şartnamesini görecekler her gün baş vurabilirler. Eksiltmeye 
~recekler Ticaret vesikası ilk inanç parası makbw: veya mektup
lariyle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evet 
Kan'da As. Satınalma komisyonuna vermeleri. (1913) 1-3174 

Devlet Demiryolları ve L·manlan Umum 

Müdürlüğü ilanlan 
Muhammen bedeli 11880 lira olan 130 dane büyük ve 

3 dane küçük vagon muşambası 4 - 9 - 1935 çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı .zarf usulü ile Ankarada idare 
bi.numda satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
891 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadı
ğma dair beyanname ve tekliflerile ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri laznndır. Bu işe 
ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Tesellüm 
ve Sevk Müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dairesin-
de dağıtılmaktadır. (2010) 1 - 3331 

!LAN 
Muhammen bedeli 18700 lira olan 425 ton ham döküm 

piki 2 eylül 1935 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1402,50 liralık muvakkat te· 
minat ile .kanunun tayin ettiği vesikalan, kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunma
dığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada malze
me dairesinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdür-
lüğünden dağıtılmaktadır. (1973) 1 - 3267. 

iLAN 
tık eksiltmesi bozulan ve beher 1000 kiloeunun mu

hammen bedeli 1620,45 lira olan 18000 kilo külçe kalay 17 
eyUU 1935 sah gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usuUl ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek istiyenlerin 2187,61 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 Uncü 
maddesi mucibince işe ginneğe kanuni manileri bulun· 
madığma dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14. 
!O•a kadar komisyon reisliğine vermeleri llmndır. 

Bu işe ait prtnameler 145 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde aatdmaktada. (2003) 

1-3295 

Ankara Valiliğinden: 
Bedeli keşfi (700) liradan ibaret bulunan nafıa ambarındaki 

(100) adet çadırm tamir edilmesi açık ebiltmeye konulmuıtur. 
l - Eksiltme 19. 8. 935 pazartesi günü saat on beıt-e vilayet en· 

cümenJ riyaset odasında olacaktır. 
2 - Muvakkat teminatı (S2) lira (50) kuruttW'. 
J - İstekliler ıeraitiöğrenmok ve tamir olunacak çadırları gör

mek için her gün vilayet nafıa müdürlüğüne müracaat edebilir • 
ler. 2071 1- 3403 

ürkiye Ziraat Banka ından: 

Satı ık kalas 
Bankamızda mevcud bir mikdar direk ve iskele kalası 

aatıhktır. ihalesi 26. 8. 935 günü saat 11 de yapılacaktır. 
lstiyenlerin mezkir tarihe kadar kapalı zarfla tekliflerini 
we yirmi lira teminat akçesini le•azmı müdürlüjüne ver-
meleri. (2081) 1- 3402 

ULUS 

••• CLllL t•lllll•llllltll• ..... ~~~ 

Ankara Levazım AmırJiği Satın 1 
Alma Komisyonu ilanları 

1 LAN 
l - Lüleburgaz ıüvari tümeni kıtaatı ıçın 46,300 kilo sade yağı 

satın alınacaktır. Bir ki101Unun muhammen bedeli 80 kuruştur. Be
deli 37 ,040 liradır eksiltmesi 21 ağustos 935 çarşamba günü saat 16. 
30 da yapılacakttr. Eksiltmeye girme parası 2778 liradır. {20Z9) 

1-3326 
1 LAN 

l - Kırklarelinde dokuz yüz ton un kapalı zarfla ihalesi ağus· 
tosun 19. uncu günü pazartesi günü yapılacaktır. Eksiltmeye gir
mek istiyenler ihale günU teklif mektuplarını saat on beşe kadar 
komisyon reisine verilip makbuz almalı ve saat on altıda komis
yonda bulunmalıdır. 

2 - Beher kilo un fiatı 11 kuruş etli santim tahmın edilmiştir. 
İlk teminat parası 6425 liradır. 

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

İLAN 
1 - Kırklarelinde dört yüz ton yulaf ve altı yiız ton arpanın 

kapalı zarfla ihalesi ağustoıun on altıncı cuma günü yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek istiyenler ihale günil yulaf teklif mektuplarını 
saat onda ve arpa teklif mektuplarını saat on bc§te komisyon reisine 
verip makbuz almalı ve birer saat sonra da komisvonda bulunma
lıdır. 

2 - Beher kilo yulaf fiatı üç kuruş seksen santim ve arpa fiatı 
Uç kuruş elli santim tahmin edilmiştir. İlk teminat parası yulaf için 
bin yüz kırk lira arpa için bin beş yüz yetmiş beş liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklarelindeki satın alma komisyonunda her 
gün görülebilir. (1962) l--3Z34 

t LAN 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri atölyesi için lüzumu olan 19 

kalem marangoz malzemeai 14 ağustos 1935 çarşamba günü açık ek· 
siltme suretile satın alınacaktır. Talipler muhammen bedeli olan 331 
lira 50 kuruşa mukabil 24 lira 86 kuruş teminatı ev:veliyesini Kırık 
kale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak vaktinde mektep 
satın alma komisyonuna müracaatları. (1887) 1-3146 

t LAN 
Çatalca Hadımkoy Çengez köydeki birliklerin ihtiyacı için alı

nacak olan 132 bin kilo sığır eti 13 ağustos 935 salı günü aaat ıs de 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Beher kilosunun tahmini be· 
deli 29 kuruştur. 132 bin kilonun hepsine birden talip olunabile -
ceği gibi her garnizon için 44 er bin kilodan talip olanların talep
leri de kabul edilecektir. Umumunun illı: teminatı 2871 lira olup 
garnizonların ayrı ayrı teminatı 957 şer liradır. Şartnamesi 191 
kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 
teminat mektup veya makbuz ve 2490 sayılı kanunun ikinci, üçün • 
cU maddelerindeki vesikalar'a birlikte teklif mektuplarını ihale ıa
atından en az bir saat evetine kadar Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1949) 1-3222 

t LAN 
1 - Kırklarelinde 625 ton kuru ot kapalı zarfla ağustosun 12. 

inci pazartesi günü ihale olunacaktır. Eksiltmeyi istiyenler ihale 
günü teklif mektuplarını telgrafhane ayarı saat on bete kadar ko
misyon reisine verip makbuz almaları ve on altıda komisyonda bu· 
lunmahdırlar. 

2 - Beher kilo ot fiatı iki kurut 39 santim tahmin edilinittir. 
İlk teminat paraıı 1121 liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklareli satın alma komisyonunda her ilin 
görülebilir. (1917) l--3178 

İL AN 

1 - Siirttelı:i kıtaat ve miles
sesatın senelik ihtiyacı olan 
4S6.000 kilo un kapalı olarak 31. 
8.935 cumartesi saat on birde ek· 
eiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiatı SOS80 
lira olup yüzde yedi buçuk temi· 
natı muvakkatcleri ile müracaat 
etmeleri. (2088) 1--3411 

iLAN 

Adet Cinıi Bh. fiatı 
kuruı 

l yemek tabağı 10 
1 ~vgir 100 
" saplı 30 
,, çori>a tası 10 
" yağ tavaaı 40 
., bakır tülrilrU.k 

hokkası 
,, sapl ıtaa 
,, kapaklı küçük 

ıs 
30 

Milı:darı 

adet 
2232 

62 
28 

SlO 
88 

soo 
12 

tencere 30 100 
,, bakır tas 10 640 
,. büyük kazan 250 JOO 
,, orta kazan 230 6 
,, kUçU.k kazan 200 80 
., karavana ıo 2112 
,, saplı aüzgeç 80 ZO 
,. leğen l20 16 
,, süzgeç 75 32 
" kepçe 30 40 
,. kapaklı bakraç 35 JOO 
,, bakraç 35 80 
,, helvahaM 120 60 
,, lengir 75 Z 
,. tepsi 35 104 

1 - Kıtaat ve mileaeutta 
mevcut ve miktarları yukarda 
yuıh bakır k-plar açık eksilt
meye lı:onmu,tur. 

Z - Müna.kuaıı Ankara le· 
vaznn lmirlili satın alma komi•· 
yonunda yapılacıPtır. 

3 - Münakasa gilntl 24 atu .. 
tos 935 tarihine müsadif cumar· 
tesi gilnli saat 11 dir. 

4 - Kalaylanacak olan itbu 
22 kalem bakır kabın mecmu tu· 
tan 2405 lira "90" lcuruJ olup te
minatı muvak~atesi 180 lira 45 
kuruştur. 

S - İstekliler açık eksiltme· 
ye ı,tirak etmek üzere vaktinde 
teminatı muvakkate makbuzları 
ile birHkte Ankan levazım inılr
liği satın alma komisyonuna mU
racaatlan. 

Şartnamesi komisyonda tatil 
günlerinden maada hergün ücret-
siz olarak görülebilir (2083) 

t- 3Jt0 

Ankara ikinci icra me
murluğundan: 

Bir borcun ödenmesi için 
mahcuz bir adet lastiğin torna 
makinesinin ilk açık artırması 
neticesinde ıürület' pey lay~kın· 
da görülmediğinden ikinci artır
masının 16. 8. 935 cuma günli sa
at 11 den 14 e kadar yapılmasına 
karar verilmittir. 

İstekli olanların muayyen gün 
de mahallinde memuruna müra
caatları ilan olunur. 1-3388 

Dr. CEMS'lo 

Nasır ilacı 

En eıld nasırları bile pek 
lı:ıea bir zamanda tamamen ve 
k&künden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
suk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve müessir bir na
•ır llicıdır. 

1'anzuk ölcıOrUk ,urubu: OksU
rUjtU kati şekilde durdurur. 

Cebeci Hastanesi Operatörü 

Dr. TURGUT 
Hastalarını Adliye Sarayı 

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

kabule ba,ıamıştır. 

Moblelioda 
İyi bir aile nezdinde mobleli 

bir oda kiralıktır Kınacı Han 
işevi Tel: 3714 1-3264 

Acele satılık arsa 
593 metre murabbaı Yenişe · 

hırde Orduni civarında asfalta 
valrın Tel. : 1316 l- 3344 

Ö/dürünü~ 
Alelade (haşarat öldürücü mayi) le~ 
sinekleri öldürmezler. Sadece bir iki 
dakika için bayıltırlar. Sinekler yeni" 
den canlanarak üstünüze ve yemek• 
terinize u,u,urıer ve hastalık tohum 
tarını atılarlar. Sineklerin ölümünden 
emin olmanaz için mualrren FLiT lst~ 
ylnlz. FLiT. bOtOn ha,.ratı hakikaten' 
ve ebediyen öldürür, Leke yapmaz.• 
taze ve IAtlf kokuludur. Siyah kutakllt 
ve asker reslmll sarı tenekelere dlkJ 
kat ediniz. Fl•llM lt111ZIUtlı. 

1 u ......... : 1. CIEIPIN, ltt. ....... v.,.- .._ 

Açık ve Kapalı Zarfla Eksiltme iiaru 
Karacabey Merino Yetiştir 

Çiftliği Müdürlüğünden: 
1 - Karacabey barumda müteıekkil Merinos yetir 

tirme çiftliğinin ( 6031) lira (76) kurut bedel kqifli balr 
teriyoloji laboratuvan kapalı zarf uauliyle ve (1575) I~ 
(97) kwut bedel ketifli Uluclai sunl telkih la'boratu•.-: 
açık eksiltmeye konmllflur. 

2 - Eksiltme 12 aiuatos 935 tarihine müsadif pa:ld" 
tesi günü aaat 15 de Karacabey harasında yapılacaktn'· 

3 - Bu ite ait f&l'baame ve enakı fUDlardll'. 
A - Mab prtname, 
B - F enal prtname, 
C - Nafıa teraitl umumiyesi, 
D- Proje, 
istekliler itbu enaldarı Merinoa yetiftirme çiftliti 

dürlüfUnden bedelsis olarak alabilir. 
4 - ltbu eksiltmeye girebilmek için iateklilerin M.lı~rı 

riyoloji laboratu•an için ( 453) lira, MiDi telkih labora " 
tuvan için de ( 120) lira temi..-vermeei, 

5 - isteklilerin teniti bmniyeyi Mis olmuı (2490) 
No. la kanunun tarifab dabiliade eksiltmeye ittirak flf • 
lemeleri ilan olunur. (4527) 1 ---336'1 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme tıaru. 
Eskişehir Tohum 

1 lah t tasyonundaP: 
1 - Eksiltmeye konulan it: Eskitehir tohum ulah -

tasyonunun Mayıslarda yaptaracaiı tohum ayırma eYİ _. 
türbin dairesi yeni inpatıdır • 

lllf&At ketif bedeli 28028 lira 58 ku111fbar. 
2 - Bu ite ait f&dnameler ve enak f'Ullardır. 
A - Ebiltme ıptnameti 
B - Mukavele projesi 
C - Kirıir intuta dair fenni f&rtn&me 
D - Kefil •e metraj cedftlleri 
E - Proje 
F - Umaml prtname dairede görülebilir. 
lstiyenler IMı tartnameleri n enalu 140 kunq 

mukabilinde Eakitehir nafıa direktarlüiinden alabi~ 
3 - Eksiltme 2. 8. 935 pnandeaı 17 ~ 8. 935 ~ıarP~ 

günü saat on birdo Eakitehirde nafıa direktarlüiü hİll9 
smcla ppılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf ... liyle yapılacaktır . 
· · 5 - Eksiltmeye ıirebilmek için isteklinin (2102.l~ ~ 

lira muvakkat teminat vermesi, bundan -.O af& 
veaikalan haiz olup tidermMİ lazmadır. 

Benzer bir iti hümii surette bitirdiliai •esailde iı 
edip naf 1& müdürlüiüaden alacalı fenni ehliyet •esib 
ıını ıistermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede t• 
zılı saattan bir aaat neline kadar Eslri-ir nafıa dird 
törlüfündeki ihale komiıyonuna getirilerek eksiltme 
misyonu reistiiine malcbuz mukabilinde ftrilecektr · rr 
ta ile gönderilecek mektupların niha1et (3) üncü ..,. fdt 
dede yazdı saate kadar gönderilmi, olma.. " dıt zar 
mühür mumu ile eyice kapatılmıt olmuı lazrmdll'. Pos 
tada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 4524 l 1 -----

Dosya dolabı yaptırıt~u·ak 
1 - Basın genel direktörlüğunce dokur tane dos ;ı v 

siyon dolabı açık eksiltme ile yaptmlacaktrr. 
Z - Eksiltme 21 ağustos günU saat 1 S tie vı la yet r 

genel direktörlük eksiltme komisyonunda vavı1acııktır. 
3 - Umulan bedel 720 liradır Bank mektubu vcy ıS&Ddık 

buza otank 54 lira efreti para yatırılacaktır. 
4 - $artname ve rf'•im1er trf'nf'I ıfit'ı-~•n rl ıı' t dir 
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Dünyanın en iyi maden sularından, mide, bağırsak, karaciğer hastalıklarına şifası denenmiş olan KIZILAY KARAHİSAR MA
DEN SUYUnun Ankarada acenteliği Cihan Oteli telefon 1775 dir. 
Bu numaraya telefon vey.a hayat suyu satan her ~abacıya tenbih edildiği takdirde sandıkla ve onar şişelik kasalarda dahi ev-

lerinize kadar nakliye parası alınmaksızın gönderilir. 1-3407 

Çanakkale Jandarma 
Melctepleri satınalma komisvonu reisliğinden: 

~ 2 ·a ~ .._ :::s 
t:. ..... ~ ro OJ>..... :::' .. - E ·- Cll ... ll') • o • ..,,, l'IS • ~... - u .... iv! QJ :::S -;::: 11' 
N "' _8 ,.t: ~ ....., ~ '8 ~ ~ - C> t:: .µ C/l U ~ .s ;.-:;: C\'S .. • lı::::! ,... • ~ e :::s s cıs cu 
r:qu ,.,... ~.ÖH ,.::<~~H ·H~ t:> el) Z'ö 

Has ekmek 893650 84896 6367 15.8.935 Perşembe 15 Kapalı zarfla 
Sığır eti 120000 24000 1800 15.8.935 Perşembe 15 Kapalı zarfla 
Sade yağı 18750 15937,50 1195 16.8.935 Cuma 15 Kapalı zarfla 
Odun 1775000 17750 1331 16.8.935 Cuma 15 Kapalı zarfla 
Arpa 261700 18319 1373 27.8.935 Salı 15 Kapalı zarfla 

1 - Çanakkalede 1, 3, 9, 10 sayrlr Jandarma okullariyle Jandarma Hastanesinin 1. 9. 
?35 den 31. 8. 936 gününe kadar senelik ihtiyaçları olan yukarda (5) kalem erzak hiza
larında gösterilen günlemeç, gün ve saatlaı da Çanakkale Belediye Dairesinde salahi. 
yettar komisyonca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

. 2 - Teminatlar zamanından iki saat eve 1 mal sandığına yatırılmış ve teklifler vaktin 
den bir saat et•el komisyona verilm i ş olacaktır 

3 - Şartnameler Ankara ve İstanbul J:ı ndarnıa 3 sayılı Jandarma okulunda satın 
alına komisyonunda parasız gösterilebilir. (4300/ 1923) 1-3193 

Kütahyada : Jaııdarma Ol{ulu lcomutanlığından: 
Çoğu üzerir 
den tutarı 

Lira Kr. 
20000 

8000 
300 

4500 
1200 
1760 

210 
350 

1050 
1240 
300 
600 
675 
210 
500 
100 
240 
500 
650 

1040 
84 
54 
30 

160 
600 

,30(} 
250 
120 
300 
350 
106 

50 
45(} 
175 
450 
100 
600 
240 
150 

4000 
1500 

çoğu 
Kilo Gr. 
200000 
40006 

1000 
4500 

10000 
8000 
3500 
7000 
3500 
8000 
500() 

10000 
2500 
600 

5000 
400 

4000 
200G 
2500 
4000 

700 
600 
100 

4000 
5000 
1000 
5009 
fi O O 

6000 
7000 
2006 
1000 
3000 
1000 
3000 

ı:;oo 

10000 
8000 
6000 

200000 
120000 

Azı 
Kilo lU-. 

190000 
35000 

500 
4000 
800(} 
6000 
3000 
5000 
3000 
7000 
4000 
8000 
2000 
400 

3000 
300 

3000 
1500 
2000 
3000 

500 
500 

60 
3000 
4000 

_c;f)O 

3000 
400 

4000 
4r~o 

1000 
8'l0 

2""0 
.100 

zor,~ 

300 
8000 
6000 
5000 

190000 
100000 

Tahmin edi
len fiat 
Kuruş Se. 

10 
20 
30 

100 
12 
22 

6 
5 

30 
1 .5 5(] 
6 
6 

27 
35 
10 
25 

6 
25 
26 
26 
12 
9 

30 
4 

12 
30 

5 
.20 

5 . 
5 
5 
5 

15 
17 50 
15 
20 

6 
3 
2 50 
2 
1 25 

% 7.5 ilk 
teminat 
Lira Kr. 

Erzakm cınsi 

1500 Ekmek (birinci nevi) 
600 Sığrr eti 

22 50 Koyun eti 
375 Sade yağı 

90 Bulgur 
132 Pirinç 

15 75 Tv:r: 
26 25 Soğan 
78 75 Sabun 
93 Kuru fastilye 
22 50 Nohut 
45 Patates 
50 62 Toz şeker 
15 75 Zeytin yağı 
37 50 Kırmızı domates 
7 50 Zeytin tanesi 

18 Mercimek 
37 50 Çekirdeksiz üzüm 
48 75 Sehrive 
78 Makama 

6 30 Süt (yağı alınmamış) 
4 05 Un (Birinci) 
2 60 Kırmızı biber 

12 Kabak 
46 Patlıcan 

22 50 Taze bamya 
18 75 Lahna 

O Sirke 
22 50 Pırasa 
26 25 İspanak 

7 50 Taze bakla 
3 75 Semiz otu 

33 7 5 Yeşil taze fasul va 
13 12 lç bezelve 
33 7 5 Börülce 
7 50 Sarımsak 

45 Arpa 
18 Kuru ot 
11 25 Saman 

300 Çam odunu 
112 50 Meşe odunu 

-

l - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak miktarı eksiltme şartnamelerine göre 
komisyonumuzca münakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarları yanlarına yazılmıştır. 

2 - Ekmek, sığır eti kapalı zarfla diğer kırk kalem yiyecek ve yakacak ac,ık eksiltme 
ile 15-8-935 günlemecinde saat 15 de Kütah yada jandarma okulu komutanlığında yapıla 
eaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı tica ret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü 
maddelerine göre ellerinde bulunan belgeler le, ticarethane namına işe gireceklerin işbu 
kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten ah nma vekaletnamelerle eksiltmeye girecek· 
lerdir. 

4 - Kapalı zarf eksiltmelerinde yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı 
zarf mektuplarında istenilen belgeler ve te minat makbuzu veya banka mektuplarını 
ikinci bir zarfa koymak suretiyle zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu 
ve kanuni ikametgahları yazdır. Zarflar mü hürlü olarak belli gün ve saatten bir saat 
evvel makbuz mukabilinde komisyon başkan lığına verilmesi lazımdtt. Belli gün ve saat· 
ten sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektuplan kabul edilmez. Teminatların bel
li gün ve saatten evvel Kütahya malsandığr na yatırılmış bulunması ve eksiltme şartna-
melerini görmek üzere komisyon yazganlığt na müracaatları ilan olunur. (4183) 3132 

Harita UmumMüdürlüğünden: 
1 - Harita Umum müdürlüğü kıta rleri ve fotoğrafanesi için 

zicde yazılı ihale gün ve saatlerile muhammen bedelleri yazılı un 
ve fotoğraf eczası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şartnameleri görmek üzere her gün ve eksiltme
ye gireceklerin de teminat makbuzlarile vaktinde Cebecide Harita 
Umum MüdUrliiğü satm alma komisyonuna gelmeleri. (2019) 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Lira Kr. Cinsi Mikdarı Lira Kr. İhale tarihi günü sa.at 
146S 50 17 kalem 109 91 20.8.93S Salı 14 

fotoğraf 
eczuı 

!800 00 Un !10 00 20.8.935 . Sair 15 
1-3319 

Sablık Motosiklet 
Telefon 1441 den sorunuz. 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
harriti Falih Rıfkı ATA V 
Umumi neşriyatı tdare eden 

Yau işleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarında 

l 
Ulua Basımıvlnd• basılmış· 

- tM. 

Anl{ara Mektehlersatınalma Komisyonu ReisliğindetJ 
Cinsi 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Koyun böbreli yağı 
tç yağı 

Koyun kara ciğeri 
Sığır İ§kembesi 
Koyun ,, 
Koyun beyrııi 

Kilo Beher kilosu 

57.900 
12.500 
8.700 
8.600 

825 
500 

2.650 A. 
300A. 

lZOOA. 
1000 

kuruş 

37 
30-60 
35-25 
32-25 
4()-3Q 
4()-34 

20-12 
5()-30 
15-10 
20-10 

Börülce 500 15 
Kuş üzümü 290 ' 68 

Kuru üzüm çekirdeksiz 1950 40 
Çam fıstık 318 100 
Ceviz içi 1300 SO 
Fındık içi 715 80 
Kuru kaysi 1296 80 
Kuru erik 1!% 60 
Kuru incir 1860 40 
Badem içi ı 34 lOtt 

Arpa şehriye 
Tel şehriye 
Makarna No Z 
İrmik ince 
Un ekstre ekstre 
Kus kus 
Pirinç unu 
Nişasta 
Vanilya (paket) 

1200 
335 

4950 
122(} 
7900 
1050 

342 
6(}3 
410 

30 
3(] 
30 
30 
ıs 

30 
3Q 
50 
7S 

Tuvalet kağıdı 500 20 
Süpürge ll65 A. 25 
Çalı süpürge 215 A. ıs 
Çivit (paketi) 112 P. 85 

Vim kalın (kutu su norma1)680 K. 30 
Ne~t 282 50 
Parafin, , 111 48 
Reçine 
Bal mumu 
Toz tüyü 

73 30 
66,5 80 
35 no. 14,4:> 

no. 16,50 

Kaol 186 Şİ. 10 
Tuz ruhu 311 30 
Filit (fayda 1/2 K. G. '52 K. 50 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 

5000 
3500 ' 
2000 
1000 

s 
3,5 
5 
4 

Tutan 
Lira Ku 
21423 
7500 
3045 
275l 
330 
200 

530 
150 
180 
200 

·rs 
174 
780 
318 
650 
572 

1036.811 
747.00 
744 
134 

360 
100.5' 

1435 
366 

1185 
315 
102.61 
301.50 
307.SG 

100 
291.25 

32.25 
95.20 

204 
141 

44.40 
21.96 
53.ZO 
17.SO 

18.60 
93.30 
26.00 

250.0(1 
122.SO 
100.00 

40.00 

İlk teminatı 
Lira IW. 

Z643 7S 

r9 :ıv 

339 22 

85.4ı 

38 40 

Tarihi saat. 

10/ 8/ 935 10 

" 
,, 

,, ,, 
H 

,, 
" " ,, ,, 

10/ 8/ 935 10 
,, ,, 

" 
,, 

.. .. 
10/ 8/ 935 ıo,5 

.. ,, 
10/ 8/935 19,i 

,, " 
,, ,, 
,, ,, 
" .. 
fi ,, 

,, ,, 
f# ,, 

10/ 8/ 93!'. 

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

10,S 
,, .. .. 
,, .. 
" ,, 
.. 

10/8/935 11 
,, ,, .. .. 
H .. .. .. 
" ,. ,, ,. 
,, 
,, 

" ,, 

,. 
,. 
,, 
,. 

10/8/93S ll 
,, ,. 
,, " 

10/ 8/935 

.. 
•• 

11 
,, 

" 
" 

Domates 10600 io 1060 .. 00 10/8/935 1l 
T'lze bamya 2500 25 625.00 ,, " 
Dolmahk biber 4300 20 860.06 330 37 ,, ,, 
Sivri biber 800 20 160.00 ,. .. 
Patl,cao 11000 10 11~0.00 ,, ,, 
ŞeftaH 1200 30 360.00 ,, ,, 
Taze vişne 1600 ıs 240.00 ,, ,, 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ve saire eksiltme şartnamesine göre komisyonumuza bağlı 11 e1'ııl 
namma parti parti kapalı zarfla münakasaya kon umuş ve ilk teminat miktarı yanlarına yazılmıştır. 

2 - Eksiltme Ankara Maarif Müdiirlüğü odası na toplanacak belli gün ve saatlerde yapdacakt'tie· 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerine göre el ı~· 

rinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gir eceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noteri 
ten alma vekaletnamelerile girebilirler. • ıı 

4 - Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kaf'ıo 
zarf mektuplarında istenilen belgeler ve teminat makbuzu veya banka mektuplarını koymak sure~•Yar 

zarflarm üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgiihları yazılı ve zarflar mub si 
lü olarak belli gün ve saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına veri~ıııeef 
lazımdır. Belli giin ve zamanlardan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edıl~ıı· 
Teminatların eksiltme saatJerlnden evvel Ankara mektepler muhasebeciliği veznesine yatırıJmtŞ 
lunması ve eksiltme şartnamelerini görmek üzere komisyon yazganhğma müracaatları ilan olunıır3t 

(1882) ı--31 

Çanakkale Jandarma 
Mektepleri satınalrr a komisyonu reisliğinden: 

ı:: 
:=' 
bJJ ..... >bn 
C> () : ::ı cıs .... ":2 
- u .~ u (1$ !!! e5 ıs -a~ z 

- f(3 
tias ekmek 215.000 19350 1451 15.8.935 Perşembe 15 Kapalı zar ı 

1 - Gelibolu'da (11) sayılı okulun 1.9.935 den 31.8.936 gününe kadar senelik ihtiYÇ~. 
olan yukarda yazılı bir kalem erzakm hizasında gösterilen günlemeç, gün ve saatte 1'i 
nakkale Belediye dairesinde salahiyettar komisyonca kapalı zarfla eksiltmesi yapılaca 

ır. ·r 
2 - Teminat zamanındaki saat evel mal sandığına yatırılmış ve teklif vaktinden bl 

saat evet komisyona verilmiş olacaktır. <r 
3 - Şartnameler Ankara ve İstanbul J an darına 3 sayılı jandarma okul satın atına 1< 

misvondan parasız ırösteritf"biHr. (4301 '1Q?4) 1-3194 rr1 
il 

SİNEMALAR ı 
BUGÜN BU GECI 1 KULOil 

• 

BU GECE 

Y ddızlar Kıraliçesi Greta Garbo 

fransızca sözlü, hissi 

ÇALINMIŞ AŞK 

filminde 

Çin' deki gizli cemiyetler l. 
nin kanlı itiyatlarına alet olan bir 

celladın aşkını hikaye eden 
muazzam bir eser 

BALTALI CELLAT 
Edvard Robinson - Loretta Y oung 


