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Habeşistan mermi 
f al)ril{ası yapıyor 

B. M usolini'nin söylevi 
İngilterede fena 

karşılandı 

Büyük saldırımın üçünçü 
günü durum ne idi? 

26 ve 27 ağustosta verdiği 1 
harhlarla kötü bir duruma düş -
möş olan yunan ordu.su, bu öldü -

meden, nefes almağa vakit bırak
madan kovalıyor ve süvari kolor· 
dusu, yunan ordusu arasında clo • 

Bolzano, 27 (A.A.) - B. Mu
solini, sü bakanını kabul etmiş ve 
kendisinden manevralar hakkm -
da izahat almıştır. 

Fransız baımu ne diyor? 

Paris, 27 (A.A.) - Basın, B. 
Musolininin Deyli Meyi gazetesi -
nin aytarma verdiği diyevi hüyiik 
bir önemle karşılamaktadır. Bu 
diyevin başlıca noktaları iri harf
lerle dizilmiştir, fakat nisbeten 
az düşünce yürütülmektedir. 

Figaro gazetesi, diyevin en ö

nemli parçasının B. Musolini ta -
rafından, İngiltere kamoyuna kar-
şı bir nevi meydan okumayı gös -
teren parça olmayıp Cenevre'de 
ergesini anlatmak kararında bu -
lunduğunu bildirdiği kısım oldu
ğu fikrindedir. Bu gazete diyor ki: 

" insanın, hele şükür diyece 
ği geliyor. Çünkü, İngiltere'nin 
altı haftadanheri istediği de bu -
dur. 

Büyük tasrru.wn üçürıcü _gününde durum 

İngiliz kabinesi şekillere başe
ğilmesini, ltaiyanın hazırlandığı 

yasav tedbirlerinit hadiseleri saya
rak haklı göstermesini istiyor. O 
takdirde, işler, İtalyanın, bahet 
topraklarına ihtiyacı olduğu için 
Habeşistana saldırması halinden 
daha başka şekilde göıııükecekti. 

(Sonu 2. inci sayılada) 

rücü ve önemli vaziyetten kur -
tulmak için erat, subay, kumandan 
bütün enerjisini harcıyarak da -
yanmak, toplanmak ve kencline 
hızla çekidüzen verrneğe çabala -
dığı duyuluyordu .. 

Fakat, aylarca dayanacağı söy~ 
Jenen müstahkem hatlardan sökiı 
lüp ovalua atıldıktan !ll'nra, y.a -
pılacak çok az tedbir düşünüle -
bilirdi. Türk ordusu, hasım ordu -
siyle arasında, hiç bir aralık ver-

Dün sabahki trenle ~ü Bakanımız General Klzı.m Ozalp'la rarun Bakanımız B. 
Muhlis Erkmen lstanbuldan ~ehrimize gelmiıler, durakta asker, btıkanlıklar ile· 

ri gelenleri ve dostları tarafından karşrlanmışlaı·dır. 

•. ~~~~~~~-a:--==:-~~--~~ 

insan enerjisi, bütün ener"iilt•rin en biiyiiğü ve en yük-~· 
• ıeğidir. Çiirıl.·ü biiıün enerjileri insan yaratır. 

• 
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!alarak, rastladığı kafileye kılıç 
sallıyordu. 

Süvari kolordusu, kumandan -
larda karar, kıtalarda maneviyat 
kuvvetini teı;nelinden kırıp atmış 
tt •. İki fırkasiyle sabahleyin er 
kenden eğrete hücum ediyor .. 
ikinci yunan kolordusu ile doku -
zuncu fırkası~ .... bn~.-gahlar.mn 
bulunduğu köyü heyecana veriyor 
ve sonra, Afyon' dan şimale doğ -
ru ilerliyen bir otomobil kolunu 
ele geçiriyor. Üçüncü fırkasiyle 
de dördiincü kolordunun ıimale 
atmak istPd12i kıtaları gerisinden 
vurarak dağıtıyor .• 

(Sonu J. iincü sayıfada) 

Küçük anlaşma koıı
f eransı toplanıyor 

Beigrad, 27 (A.A.) - B. Sto -
yadinoviç, 29 ağustosta açılacak 
olan Küçük Andlaşma konf er an _ 
sına girmek üzere, Bel~rad'tan 
Bled'e hareket etmi,tir. Konfe -
ransın sürdüğü sürece orada ka • 
lacaktır. 

B. Benes, 29 ağustos aabahı 
Prag'dan doğrudan doğruya Ble -
de gelecektir. 

8. Titülesko, yazı geçirmek _ 
te olduğu Badgostein'dan, 28 ağus
tos günü öğleden sonra gelecek
tir. 

Küçük Andlaşma süel konse _ 
yinin toplantısından önce 28 v.: 
29 ağustosta bir basın konferansı 
yapılacaktır· ----
B. l\1lııvaffal\: l\1ene
mencioğlu geliyor 

Moskova, 27 
(A. A.) -Ana 
dolu ajansı ge • 
nel direktörü B. 
Muvaffak Mene 
mendoğlu, bu." 
gün Kief ve 0-
desa yolu ile ls
tanbul'a hare • 
ket etmiştir. 

Durakta Tür
kiye Büyük El · 
cisi B. Zekai Ap B. Muvaffak 

-aydın, Tas Ajansı Genel direktö
rü B. Doletzky, Büyük Elçilik ile
ri gelenleri, ve Sovyet gazeteleri -
nin delegeleı·i hazır bulunmakta 
idi 
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f'lorya dt•raiz euiudt• 1'iirk tarih lmru
nuuırm çuğırısı iizerinc .raınlmı tıt• iç ve 
Kiiltiir llalumları Ut• Kurum 4ı-:b<J§lmm lla
yltn Af etin ve bmmı onmtaldarmın bıılun
duğıı topla11tıda luılha tarih zeukini uşılıya
,.aıı: neşriyat yapılması l.·arat·fo~tırılrmşıır. 

Florya Denizevinde 
Önemli bir toplanb 

lstanbul, 27 (Telefon) - Türk 
basını oruntakları bugün öğleden 
sonra, Türk Tarihi Araştırma Ku
rumunun çağrısı üzerine, Florya 
denizevinde toplandılar. Toplan -
tıda iç Bakanı B. Şükrü Kaya ile 
Kültür Bakanı B. Saffet Arıkan, 
Türk Tarihi Araştırma Kurumu 
asbaşkanı Bayan Af et ve başkan
lık divanı üyeleri bulundular. 

İç Bakam B. Şükrü Kaya'nın 
başkanlığı altında yapılan bu ö 
nemli toplanttda, türk basınmda 
türk ulusuna ulusal tarihin ana 
hatlarım, zengin ve büyük türk 
kültürünü tanıtacak ve hallcta ta
rih okuma zevkini ve sevgisini 
s,rttıreı.cak yazılar cıkarrlması ka -
rarlaştrrılmıstır. . 

Yapılacak yayın hakkında, as
başkan Bayan Afet gazetelerin 
her 2ün veva haftanın belli gün
lf!rinde, halka tarihi eserleri, es 
ki kültürü tanıtacak, tarihin, ta -
rihi eserlerle beraber ulusun bir -
ge malı olduğunu anlatacak, halk
ta tarih okuma zevkini ve tarihi 
eserlerini koruma sevgisini arttı
racak yazı ve resim neşriyatı ve ta 
rih anketleri yapmalarını; kurunı 
genel sekreteri B. Muzaffer tarihi 
tefrikalarda tarihi sahsivetlerin 
hakiki simalariyle ca~landırılma
larını; Üyelerden B. Şemsettin ta-

( Sonu J. üncü saytfada) 

B. RUZVELT'E KARŞI 

Cuınuriyetçilcr 

adam arıyor 
Vaşingtont 27 (A.A.) -Cumuri

yetçilerin karşılaştıkları bathca 
güçlük bir aday bulmaktır. 

'l. Huver. yönetim bumda bu-

BB. Ruzvett ve Haver 

lunduğu devre 11rasında buhran 
yüzünden halk gözündeki önemi
ni kaybettiği için adaylığını her -
halde koymayacaktır. Muhtemel 
aday olarak eski 1linois ilbayı Lo
wden ile Mayland ilbayı ve Şika • 
go Neva gazetesi sahibi ilbay 
Knoks'un isimleri ileri sürülmek • 
tedir. 

Bazı cumuriyetçiler, milyonlar
(Başı Z. inci sayfada) 

Nazilli fallrikasııuıı temeli nasıl atıldı? 

Aydın bölg·esinde yetişen pamukla Rusyada örnek 
olarak yaprlan pamuklu ve basmalar çok iyi 

sonuç verdi ve beğenil_di 

(Aydın özel aytar.mızclan) - · 
Nazilli basma fabrikasının teme -
line konulan şişede fU yazı vardı: 

reninden önce Parti salonunda 
fabrikanın küçük örneği ve fab • 
rikamızm ma'kinelerine b~ 

Eifonoml Bakanİmrz NazilJide fabrl kanın yapılacagı alana girerken 

(Türkiye cttmuriyetinin Ekonomi makinelerde Rusya'da yapılan pa 
Bakanı Celal Bayar Sümer Bankın zen ve basmalar gösterilmiştir. 
kurduğu ilk ve büyük basma lab- Direktör B. Fazlı; bu örneklerin, 
ı·ikasının temelini bugün burada Nazilli pamuk ıslah istasyonunda 
koydu.) (Sonu s. inci s.avıfada) 

23/ 8/ 935 
Celal Bayar Nurullah Sümeı· 

Şişe temele konduktan sonra 
sayın Celal Bayar mala ile üzerine 
harç dökerken Nazilli tarbayı B. 
Emin Bilge beş gümüş lira koydu. 
Celal Bayar'dan sonra sıraıile fz. 
mir saylavı Rahmi, Isparta sayla
vı İbrahim, Aydm ilbayı Özde -
mir, İzmir tecim odası baş kanı 
Hakkı Balcıoğlu, Aydın saylavı 
Nazmi Topçu, Sümer Bank direk
törü Nurullah Sümer, Aydın parti 
başkanı Etem Kadri, Fabrika di -
rektörü Fazlı ve İspekter Sami te
mele harç koymuşlardır. 

Örnekler çok güzeldir. 
Dün fabrikanın temel a.tma ti- B. Sami söylevini veriyor 



SAYlFA2 

·tı-rup11 re lıi:ı 

Türk tarını ürünlerinin çıkat iJl!kinları 
14 ağustos 19JS tarihh' Fölki,et 

'Beobahter'den: 

Ttirkiye dı~ t«.iminde yemiş ve ıtıcr 
nevi güney mcy:vaları (Narenciye) Uı· 
racatı, lıüyük ıbir yer alır. Türlciycnin 
en büyük mii§terisi olan Almanya, 1932 

yılında 1589 milyon RM. değerinde 
26.709 ton ve 1933 yılında da 1.676 mil. 
yon RM. değerinde 34.912 ton kuru ü. 
.züm, incir, taze üzüm. kabuk1u fınd:ıık, 

ceviz ve kabuksuz fındık almıştır. 
Son iki y:ldanberi, Türkiye tarunın 

naz.ik durumunun hafiflediği iddia o
Junahilir. Bundan az bir zaman e'·el bii
kiimet, köy1ü1erin borçJanm, yüzde üç 
üremle 15 yıllık bir vadeye bağlamıştır. 
Umwn .borcun yekftnu takriben 20 mil
yon türk 1irasmı .bulmaktadır ki ,bu da 
40 milyon RM. yapar. Şimdi güdülen 
gaye, tarım ürünlerinin fiatını yük -
Mltmeıktir. Bugün bir köylü 100 kilo 
eultarun için 6 türk lirası, yani 12 RM. 
elryor. Eğer bu yüz kilo sultanın•i el -
de etmek için 800 -1000 kilo taze ıizil -
me ihtiyaç olduğu dü ünfilecek olursa, 
o zaman bu altı liranın ancak mali) c.t 
fiatını karşı1ıyabileoeği anlaşılır. 

İngiltere ile Türkiye arasrnda yapı. 
lan bir anlaşmadan onra, ingilizler, 
türk incirleri üzerinden alınan gümrük 
Tergisini yüzde 30 nis'lıetin& indirmiş.. 
ler ve aynı zamanda. sultanın, incir ve 
kabu:ksuz fındık almayı taahhüd eyle· 
mişlerdir. Bu yıl 20.000 ton mikdarın
da sultanın ı>a.tılacağl ve incir ''e ka . 
buksuz f mdık ihracatının da yüzde 50 
nisbctindc fazlalaşacağı tasınlanıyor. 

Bundan bir ı:aman evel normal bir 
üretim yılı beklenirken. '.limdi haylı
danberi devam eden sıcaklann karşı • 
anıda. yapılan tahminlerde biraz daha 
ihtiyatkar olunmağa başlanmııur, çün
kil şimdiye kadar elde edilen tecrübele· 
ıre göre bu gibi fiddctli sıcaklardan 

sonra, çok zarar veren şiddetli yağış ~ 
ların gelmesi, hemen hemen muhak • 
ılraktır. Bll aebebte önümüzdeki yılın 
trultanın rekoltffi 55-60.000 ton olara'k 
hctıab edilmektedir. Fmdık ve cev.iz 
sıekoltui ihtimalleri de pek elverişli de 
lildir. ~rek Romanyamn ve gerek 
t'e~ Slavyanm bu yıl hemen hemen 
tade ceviz ihrac edecekleri Türkiyece 
de malfun olduğu ıçin. tüıılı: ihracatc1. 
krı, daha uzun vadele.r iç.in, ofret yap. 
mayı tehlikeli buluyorlar. Çekoslovak· 
ya, Avusturya, Macaristan. İskandinav. 
memleketleri ve Hollanda ile yapılan 
kuru yemiş ıi§leri, çok elverişli bir §e • 

alde inki~f etmektedir. Türkiye bil • 
kilmcti, son glinJıerdc, SU ve Kültür Ba. 

ikanlıklarmın, ispirto ve ispirtolu içki • 
Jer inhisan tarafından okullar ve gc • 
nel ikıırumlarda yoğattılmaılc üzere, ey. 
Hil, birinci ve ikinci teşrin aylarında, 
5nemli mikdarlarda sultanın almaları 

ıkararlaştırılmışttr. Tarım Bankast son 
baharda fazla mikdarda kuru ·yemi' ar

udilm.esine meydan bırakmamak için, 
Uzüm, incir, fındık ve ceviz ürünJerin-c 
mutedil bir narh koyarak, piyasa fiatı· 

ftl eve1den t~it edecektir. Geçen yıl. 
dan kalma r..toklarm da harcandığına 

gcire, önümüzdeki aylar içinde bu mad. 
delerin fiatınm hafifce yükseleceği tah 
min olunmaktadır. 

(Gene bu mevzula ilgili olmak üze
re Berlinde çıkan Fachblattfür Textil. 
lndustrie adındaki gazetede, "'Turkiye. 
de beş yrlhk pamuık yetiştintle planı,. 
başlıgiyle bir yazıya rastladık ayntn 
alıyoruz). 

Türkiye Ekonomi Bakanlığı, beş 

yıllık endilstri plfuıı gereğince, doku • 

ma fabrikalarının ham madde ihtiıyacınx 

yerli mahsulatla .karşılamak ve pazmık 
eki.minin inkişafmı t~n etmek gaye • 
tıiylc şimdi ikinci yılına basan beş yıl. 

tık pamuık yetiştirme planı hazırlanuş

tı. Daha geçen yıl, Kilikya ovalarında 
6400 hektar ve Sakarya ovasında da 
400 hektarlık bir arazi üzer.inde, elya
fının uzunluğu 32 milimetre olan bir 
nevi amerikan pamuğu ekilmiştir. Bu 
deneçlede elde edilen tohumlar i~. 
Tarını Bakanlığı tarafından Kilikya o. 
•asında 13.000 hektar ve çiftçiler tara
fından da 30.000 hektar üzerine pamuk 
yetiştiriJmesinde kullanılmıştır. Aynı 

samanda İzmir hinterlandında aynı iş 
için 500 beıktar tah!>is olumnuştur. Sa .. 
karya ovasında da pamuk ekimine da • 
ha büyük btr yer ayrılmı tır. 1936 yı· 

hnda, Sakarya ovaamda 25.000 heıktarhk 
bir t<>prakta köylül-er tarafından pamuk 
yetlştidl-eceık, bu mikdar 1937 yılında 
130.000 hektara çıkacaktır. Kilikya o -
vasında 1936 yılı içinde 200.000 hdctar 
araziye yeni tohumlar ekileceS, aynı 

yJl içinde İzmir hintnlandında da hiç 
olmazsa 8600 hektar pamuk yeti§tirdik.. 
ten sonra, lbu mikdar 1937 yılında 150 
bin hektara çıkarılacaktır. 

Türkiye Tarım Bakanlığı, bu plan· 
ların takibi ve kontrolu için alman pa -
muk uzmanlarından V. V-eber'in yardı.. 
mını te.min etmiştir. Uzun yıllardanberi 
Afdkada buılunduktan sonra bu alanda 
büyük deneçler e1de eden V. Veber pa
muk yetiştirme meselesinin incelenme
ai için gçen yıl Türkiyeye giden ko
misyon üyelerindendir. 

ROMANYA 'DA: 

Romanya da yahudileri 
istemiyor 

BiJkreş. 27 (A.A.) - Eski başbakan 
Yorganın ulusal çiftçi topluluğu ile ptı>
fesör Cuza'nın yahudi karşınlığx birli. 
ğinin birleşmesile hasıl olan ulusal hı
ristiyan partisi, ilk kongresini Basarab. 
yada Kicshnavda toplamı§tır 

Pr. Cuza, yeni partinin programını 
hulasa etmiş, Roman yanın tekmil nüfu_ 
sunun aşağıyukan yüzde beşini teşkil 
eden fakat, Basarabyanın bazı yerlerin· 
de, yerli nüfusun yüzde 45 ini bulan 
yahudi azınlığına hücfunda bulunmuş. 
tur. 

Pr. Cuza, demi~tir ki: 
"- Basarabya yahudilerin tehdıd: 

altındadır. Bunların etkisine karşı ko. 
mak Ye Versay andlaşması gereğince 

Romanyaya verilmiş olan hakları yahu
dilere de veren temel yasanın 133 üncü 
maddesini bozmaya uğraşmaık ödev"miz. 
dir . ., 

B. Yorga ve Pr. Cuza tarafından ha.. 
rekete getirilen ulusal ırkçılık faa1iye· 
ti, c~ki ba~bakan Vaida Voevode'un fa.. 
aliyetile muvazi olarak ilerlemektedir, 
Fakat bu senenin başında daha büyük 
miky-.sta başlayan bu son faaliyet, kuv
vetin&n epey kaybetmit bulunmakta
dır. Ş.cfler arasındaki önürdcşme bu L 
ki ayn faaliyetin bir araya getirilmesi 
yolundaki te;teblbilslerin başarı iJe bit
mesirıe engel olmuştur. 

YUNANISTAN'DA ı 

Eıkl kral Bal.lcan paktını öviiyor. 

Atina, 27 (A.A.) - Ellimismos ga.. 
ı:etesi, eski kıral Jorj'un bir beyanatı. 
nı neşretmektıedir. Eski kıra! diyor ki: 

"- Balkan paktı, Yunanistanm du
rumunu pek ziyade kuvvetlendirmiştir. 
Balkan devletleriyle dostluk bayati bir 
liizumdur.,, 

Krul Jorj - Pe.mıe~oğlıc 
konııll1Ul8& 

Atina, 27 (A.A.) - Ellinikon Mel
lon gazetesinin haber verdiğine göre, 
eski kıral borj ile finans bakanı B. Pez
mczoğlu, buğün Londra'da konuşacak 
lardır. 

Gazete, bu görüşmenin çok önemli 
o1acağrnı ve sonuçlarının B. Pesmezoğlu 
tarafından B. Çaldaris'e bildirileceğini 
yazmaktadır. 

Yun.an azıyanl.arına ı•erilen 
ölüm ce::.aları 

Atina, 27 (A.A) - 1 nisan azı

y .. nlarma ık.arşı divanı haıt>ler tarafın -

dan verilen ölüm cezaları, kanuni itiraz 
ı::üresi g~çmiş olduğundan kesinlenmiş.. 

tir. 

Yunan çiftçilerinin gösterisi 
Atina, 27 (A.A) - Messine ilin

de, çiftçiler, kunı üzüm ıatıı fiatmın 

artırılması için gösterilerde bulunmuf· 
]ardır. 

Polill işe karışmak .zorunda ·kalmıt
tır. Beş kişi yarılanmış. güvenlik ... ~ 
buk yerine gelıniştir. 

YUGOSLAVYA 'DA: 

Radikal birliğin ifrgütleri 
Bclgrad, 26 (A.A) - Yeni yugoslav 

radikal birliği partisi, ootüu ülkede ör
gütüne devam etmdl iizett bin abnıı
tır. 

ULU~ U AuU~'l OS 1935 ÇAR~AMBA 

DIŞ HABERLER 
Habeşistan mermi fabrikası yapıyor 

(Başı 1. inci sayı/ada) 
ÇUnkü, bu hareket, İngiliz kamoyunu 
haklı olarak kızdıracak mahiyettedir.,, 

Figaro, §U sözleri ilave ediyor: 
"Herhalde, zecri tedbirler ileri sürü.. 

lemez. Duça, zecri tedbirlere karşı ateş 
püskürüyor. Fakat, ayni zamanda Ce • 
nevrede ortaya bir dosya koyacağını 

lıildiri yor. Musolini bu suretle İngiltı!· 
reyi tatmin etmekte ve zecri teclhirJer 
tatbiki ihtimalini, husu iyle Ualual ha
disesi hakkmdaki yargrç kararı Habe_ 
şistana karşı old~ğu takd:rde • ki hiç 
de uzak bir ihtimal değildir _ ortadan 
lratdırnıaktadır. 

İtalya ile İngiltere arasmdak1 ger. 
ginliğin bundan sonra azalacağını umud 
edercık memnun olabiliriz . ., 

Pöti Jurna1 da şunu yazmaktadır: 
"İtal• run durumu, geri dönülmez 

bir şekilde teshit edilmiş giıbıi görün
mektedir. Roma, Habeşistanın. İtalyan 
sömürgeciliğine kaprlarını açmasını is. 
tiyor. L-0ndradan gelen haberler, 1ngil. 
terenin,. artık Musoltnin dileklerine i
yice kanaat getirdiğini göstermekte
dir . ., 

"Bununla beraber, ortada ağır bir ha.. 
va vardır ve Cenevre toplantısı !büyük 
bir rah:ıtsızlık içinde açılacaktır ... 

A rsmlwml sendihalar b11rı§ 
isti='·or 

Par.is. 27 (A.A.) - Ar:;ıulusal sen
dikalar federasyonu ddegelerile arsıu. 
lııs 1 sosyalist federasyonu delegelerin_ 
den katınç karma bir komis) on, İtalya 
_ habeş anlaşmazlığının bugünkü evre. 
sini te~bit etmek üzere toplanmış ve u.. 
luslar sosyetesinin devletleri paktlara 
ve diğer andlaşmalara başeğdirmek ve 
icabında. İtalya aleyhinde her tür1ü 
zecri tedbirlere baş \rurmak zorunda ol
duğu bo.kkrnda önce verilmiş olan karar
ları onaylamrştrr. 

Komisyon, yni -zamanda yürütüm 
genel konseyini üsnomal toplantıya ça. 
ğmna<Ya karar vermiştir. 

Hab<'~ler hava hücunıu.rw 
hazıı·lamyor. 

Londra, 27 (A.A.) - Taymis gaze
te&inin Adi~baba'dan aldığı bir ha:be
re göre, imparator neşrettiği bir bildi
riğde, düşmanın hava taarruzunu haber 
vermek üzere üç kere top attlır atılmaz, 
ormanlara yahıtt çayırlara sığınmasını 
halka canret.mektc:dir. 

Yerlilere göre, bu ihtar, harbm ke-
sin olduğunu göstermektedir. 

Hükümet, haı:rdu.tların tehlike işa
reti vererek boşalan evleri soymama
ları için şehri kuvvetli bir muhafaza al
tında bulundurmaktadır. 

Taymis gazetesi, habeş ulusunun 
her .zamankinden daha birleşik olduğu
nu önemle kaydetmektedir. 

l ' enıerıde habe.'J konıwlosluğu 
Adisababa, 27 (A.A.) - İmparator, 

Yemcn'de bir habeş konsolosluğu kurul
masını kararlaştırmıştrr. 

İtalyan hükümcti 14 yunan ve ital -
yan aylcsinin 12 adaya dönme harcasını 
ödemiştir. 

Habeş bankası bundan böyle hiçbiı 
yabancı döviz satmıyacağını ilan etmiş -
tir. 

lıalymun h'1va m.anevral.an 
Bol-'ans, 27 (A.A.) - Havanın fena

lığından ötürü evel<:e faaliyet göstere
miyen uçak kuvvetleri dün harekete 
geçmişlerdir. 

Mavi ordunun hava filosu, knmızı 
ordunun geri hattının önemli merkez
lerini bombardıman etmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Kırmızı kuvvetler de Veroueh garı 
ile hava alanında önemli tahribat yap· 
ınışlardır. 

Bütün ışıklar söndürülerek karanlı· 
ğa gömülmüş olan Bolzans şehrin<k 
tehlike düdükleri öttürülınÜ§ ve gaz 
maskesi takan itfaiye neferleri yangın 
etkisini vermek için şehrin orta kısım
larında yakılan ateşleri söndürmüşler
dir. 

Mavi ordu, son günlerdeki utkula-
rını miisbet bir sonuca bağlamak için 

1 
bugün harekete geçecektir. Bu ordunun 1 
erk~~. nehrin batısında l>ulunan kır
mızı kuvvetleri ~ıkıştırmaktır. 

Leoue11sa tümeni ile dördüncü kolor
du Belzano tarafındaki düşman hatla
rını parçalamağa çalışacaklardır. 

Öteki taraftan kırmızı ordu, mavi 
ordunun hücumlarını kumak için arka 
hatlarda kurulan savga tertibatına da
:yanarak düşman tazyikinden kaçınmağa 
çalışacaktır. 

Beraberinde yabancı gazeteciler bu
lunan B. Musolini, süel kuvvetleri tef
tiş. edecektir. 

Habeşisum mermi fabrikası 
yapıyor 

Londra, 27 (A.A.) - Uazeteıerın A. 
disababa aytarlarr, yerli ve yabancı hal. 
km takım takım göçmeğe başladıklarını 
yazmaktadırlar. Bu aytarlar; İtalya el-

çilik işyarlarınm hareket hazırlığı gör. 
düklerini b~ldirmektedirler. Nevs Kro. 
nikl gazetesinin aytarı, Habeşistanın si
lah ve cepane tedariki hususunda ken
disine bir erkinlik kurmıya çalıştığını 
ve dört ayda biteceği tasmlanan bir fab. 
rikanm yapılmasına başlandığını bildi· 
riyor. Bu faıbrika, habeş ordusuna lazım 
olan mermileri, misketleri ve obüsleri 
yapacaktır. Fabrikanrn makineleri ya. 
hancı bir memlekete sipariş edilmiştir. 
Yupım bir İngiliz eksperi tarafından 

yönetilecektir. 

Hindliler ~·ak.alandı 
Londra., 27 (A.A.) - Adenden Roy. 

ter ajansına bi1diri1diğine göre, ingiliz 
uyrusundan 15 hindlinin italyan bükü. 
met makamları tarafından yakalandrğı 
Masııaouah'dan haber alınmıştır. 

Bu hindliter, Adcn'deki iş aytarla. 
rından, bundan böyle Eritreye mal gön
dermemelerini telgrafla istemiş olmak
la suçludurlar. 

Asker yığını devam ediyor 
Napoli, 27 (A.A.) - Bin sekiz yilz 

milis askeri ile 80 subay taşıyan Naza • 
rios gemisi Masavva'ya hareket edecek
tir. 

I ki günde 17 gemi 
L<>n.dra, 27 (A.A.) - Kahire'den röy

ter ajansına bildirildiğine göre, son iki 
gün içinde asker ve işçi yüklü ı 7 italyan 
gemisi Süven kanahndan geçmi§tir. 

B. Musolini'nin iki oğlu ile damadını 
taşıyan Saturnia gemisi kanaldan ge -
!,;erl!!en Port-Saii italyan kolonisi coş -

kun gösterilerde buJunmağa hazırlandı
ğından polis, önemli yasav tedbirleri al
mak zorunda kalmıştır. 

Hünıeı istiyen i.talyanlar 
Bolzano, 27 (A.A.) - Doğu Afrika

sı baş komutanlığma atanan Dük Dö 
Bergame, parlamento başkanı Siyano ve 
komutan Rizzo ve Pagano'dan bir mek· 
tup almıştır. Genel harbta denizlerde 
büyük i}ler gördüklerinden dolayı alti.11 
süel madalya kazanmış olan her üçil de 

·1talya'ya karşı denizden tebJike gerçek· 
l~tiği takdirde hizmete alınmalarını is
temektedir. 

ltalyan kabinesinin toplantısı 
Roma, 27 (A.A.) - Kabine, 28 ağus.. 

tosta Bolzano'da toplanacaknr. Çok 
önem1i ekonomik kararlar verilmesi bek
lenivor. 

Japon gazereleri ve habeş 
meselesi 

Roma, 27 (A.A.) - Jurnal d'İtalya 
gazetesi. japon gazetelerinin İtalyan . 

habeş anlaşmazlığındaki durumunda bll
yük bir değişiklik olduğunu ve bunun 

bu tarihi hadisede İtalya ile Japonya 

arasında bir anlaşmamazlığa imkan bu. 
lurunadığım yazmakta ve böyle bir ha· 
disede iki ulusun ancak birleşebilecek • 
!erini kaydetmektedir. 

Habeşist.<m Yunani3tanı 
protesto etti. 

Atina, 27 (A.A.) - Kateremini ga
·zetesine göre, Habeşistan Yunanistan 
üzerinden italyan tayyarelerinin uçma· 
sına müsaade ettiğinden dolayı Atina 
nezdinde protestoda bulunmuştur. 

Yunan hükümeti buna Yerdiği cevab· 
ta, İtalya barb halinde olmadığı içıin 

bu müsaadenin arsıulusal taamüle u.y

gun olduğunu bildirmiştir. 

... 

B. RUZVELT'E KARŞI 
(Başı 1. inci ~ayıfada) 

ca oy toplıyacak olan Lindberg'in aday. 
lığmı önergemektedir. Zab:n her iki 
taraf, sağ ve sol cenahların araSJndalıi 

anlaşmazlıklardan ötürü karışık bir dn
rumda ibulunmaktadrrlar. 

Senanın demokrat üyelerinden B. 
Hueylong, B. Ruzvelt'e karş1 ~iddetli 

bir savas açmıştır. 
Bununla beraber B. Ruzcvlt'in yeru~ 

den cumur başkanlığına seçilmesi muh. 
temel görünm.cktedir. 

Batı, kuzay ve Middlevest endüstri. 
yel hükümetlerinin cumuriyetçiliğc dön.. 

meleri beklenmektedir. Fakat demok
ratlar, güney ve doğudaki tar.ımcr hil. 

kümetleri muhafaza etmekted.ir1er. 

BiRLEŞiK DEVLETLER' DE: 

Amerikan protestosu 1°1? 

&n:yet el(i.'(i 
Vaşington, 'J:l (A.A) - Pış bakanlı· 

ğmm Moskovada te>p,1anan komintern 
kongresinde verilen söylevler hakkın • 
daki protestosundan bahseden sovyet el 
çisi, Moskovanın gösterdiği duygula .. 
nn Birleşik Devletlerde yapılan sürekli 
sovyet karsınlığı propagandnına kıyae 
edilince manasız kalacağını söylemiş ve: 
hükümetinin, dış ha.kanlığının protc11to. 
suna cevap vereceğini ilave etmiştir. 

Japon - llmerikaıı görü,melerl 

Vaşington, 27 (A.A ) - Birleıji.k 

Devletlerle Japonya arasında yapda -
cek olan ve f.ilipinlere pamuk ve doku
ma maddeleri ihracmı japonlara inhisa 
ettiren dostça bir anlaşma hakkındaki 
görüşmelerin, B. Hull ile Japonya eJM 
~isi arasında devam etmekte olduğu ha.. 
ber verilmektedir. 

l<"RANSA'D \: 

B. Lebrun l'ari&e 11e1.tU 

Parla, 27 (A.A) -B. Ld>nin, BrWi .. 
sel'dc.n dönmüş 'ff yanında katibi ile ya 
veri olduğu halde gece Parise gclmi§ttr. 

Jltn'e§al Balba Paria'u. 

Paris, 27 (A.A.) - Marepl Balbo • 
nun yeni yapılan Paria • Roma bava 
hattr hakkında incelemelerde bulunmate 
üzere Fransa~ya gddiği haber veril .. 
mektedir. 

ARi A \1UTLUK'TA: 

A.nuıvutluktaki hadiıu? ıanuı -
miyl.e bmtırılmıJtır. 

Tiran, 27 {A.A) - Arnavutluk ajan .. 
.sı bildiriyor: 

Bazı yabancı gazeteleri, tarrl'amiyl~ 

bastırılmış olan Fieri hadiselerine bi1 .. 
yük bir şümül ve özel bir önem vermeık.. 
te ısrar ediyorlar. Bu gazeteler, son 
kargaşalıkları çıkaranlara karşı Fieri'. 
de açılmış olan davaya bir takım sıya .. 
sal şahsiyetlerin de dahil olduğunu id. 
diaya çalışıyorlar. Amavudluk basın 
bürosu, Am.avudlukta durumun tama • 
miyle normal olduğunu ve hali hazırda 
devam etmekte olan davanın ancak kar· 
gaşalıklarm hakiki suçlularına karşı ya 
pılma:kta bulunduğunu bir k~re daha 
aydmlaor. 

BELÇIKA'D : 

Belçika frflngıntn durıınıu 

Brüksel, 27 (A.A) - Ulusal banka. 

nm altı aylık toplantısında.ki dfyevinde 
t 

banka direktöril B. Franck, Belçika 

frangının bugünkü sağlam durumun ... 
dan dolayı hoınudluğunu bildirmiş v• 
frangı tutmak için konulmu§ olan bir 
milyardan tek bir frank bite harcaıınıa
dığım söylemiştir. 

Dlın~iJ.(tlt• J;arışıklık 
Varşova, 27 (A.A.) - Sosyalist BsH

lin na.ıi gruplUlda yahudilerin ~lundu. 

ğunu söyleme&i üzerin-e Danzig dh·et 

kurulunda bir karga~hk ot.mu~ na%oi
ler Brill'e hücOm etmişJ:erdir. 

Diyet kurulu, aynşırk partinin da
ğılma önergesini reddetmiştir. 
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arı - ı)mrrıl -- iÇ HABERLER 

Yazan: B. T. Şaman 
Vakit Basrmevi. 

S sar işi. bundan bir kaç ay ön
ce, bütün gazetelerin bil§ sa. 

yıialarını kaplıyordu. Ondan hat· 
ta bir yeni savaşa bir kıvılcım sıç4 
rayabileceğini İleri sürenler de 
yok değildi. Fakat Saar İ§i, nor • 
mal yolundan şaşmaksızın kota· 
rıldı. Saar işi tek başına o kadar 
önemli olmaya yahut sayılmaya • 
bilir. Fakat Almanya ile Fransa 
arasındaki çekişmenin sebeblerini 
araştırmak yolunda çok iyi bir la
boratuvar parçası idi. işte. arka -
daşımız Bedri Tahir Şaman da 
bunu yapmıştır. 

"Çekişen Avrupa,, biçiminde 
kitablar bizde pek az yazılmışt11. 
Kendi memleketimiz hakkındaki 
telifler bile parmakla sayılır. Ôte 
yanı hep başka dillerden çevirme 
şeylerdir. Halbuki bu kitab, genç 
bir diplomatımızın ödevi başında 
iken Avrupayı aylarca ui{raştır -
mış olan bir mesele hakkında 
hem kendi mes/ekdaşlarına hem 
de daha geniş bir çevre içinde o -
larak türk aydmlarma verilmiş 
mükemmel bir rapordur. 

Alıcı bir dille yazılmış olması, 
kitabı kolay okutmaktadır. Saat 
işi incelenirken, lransız ve alman 
kültürlerinin nasıl çarpıştıklarını 
ayrıca incelemek, kitaba yüksek 
bir ölçü vermektedir. 

Bundan başka, "Çekişen Av. 
rupa,, derken, bir türkün kalkıp 
dünkü heybetli Avrupayı bugün 
alelade bir konu gibi ele. alması 
yüreğe su serpmektedir. 

Bundan bir ay kadar önce Le 
Temps'da Maurice Pernot bir 
türkün A vrupadan bahsetmesine 
şaştığını gizliyemiyerek bizim 
devrimimizden söz açmış ve biz -
lerin sözde fransız kültürünün et· 
kilerinden kurtularak alman kül • 
türünün etkisi altına düştüğümü -
zü ileri sürmüştü. Bu üstünkörü 
görüş, lransız kültürünün şurada 
burada neden gerilemekte oldu • 
ğunu göstermeğe yeter ama, bi -
zim A kültürünün coğrafyasından 
çıkarak B kültürünün coğrafyası· 
na girmiş olduğumuzu göstere .. 
ınez. Le Temps gibi bir gazete· 
de imzalı yazı yazan bir adam, 
bir kitabtan onu okumadan bah • 
sederse, buna ne denebilir? Fran • 
sanın kültür ajanları böyle hafif -
liklerde bulunurlarsa, buna kül • 
tür mü dayanrr? Fakat Türkiye 
için şu kültürden kurtulup bu kül
türe tutulmak diye bir şey yoktur. 
Kamalist Türkiye, kendi kültürü. 
nü kendisi yapan bir memlekettir 
ve Kamali t Türkiye bakı!jrndan 
A vrupadaki bütün ulusal kültür -
ler, enteresandır fakat kapıcı ve 
ezici del;iJdir. Fransada okuyan 

tt o 1 turkün iransız kültürünü, ngilte-
rede okuyanm İngiliz kültürünü, 
Almanyadan diplomasmı almış 
olanrn da alman kültürünü sırtla
yıp Türkiyeye taşıdığı ve bilgi pa
zarınrn işportalar sergisinde onun 
çığırtkanlığını yaptığı devir ka • 
panmıştır: Tanzimat ile beraber, 

Finans Bakanlığının 
. hazırladığı tüzük 
Finans bakanlığınca hazırlan

mış olan "gayri menkul,, malların 
satışı ve kira ihale tüzüğü bakanlar 
kurulunca onaylanmıştır. Bu tü. 
züğe göre; 

a - Menkul ve gayri menkul mal
ların artınna ve eksiltme ile ya
pılan satışı ve kira bedellerinden 
üç bin liraya (üç bin dahil) kadar 
olanların ihalesine mahalli komis
yonlar yetkilidir. 

b - Uç yıldan artık kiraya veri
lecek gayri menkullerin ihale bedt' 
li üç bin lira veya daha az olsa bi
le Finans bakanlığından izin ahn. 
madıkça ihale edilmiyecektir. 

İllerin özel yönetge 
büdceleri 

İç Bakanlığında bakanlıklar o
runtaklarından kurulan bir kurul 
tarafından incelenen Urfa, Bolu, 
Çorum, Eskişehir, Sıvas, Balıke
sir, Kırklareli, Van, Zonguld~ 
Manisa, Siirt, Er.zurum, İzmir, Or. 
du, Kırşehir illeri özel yönetgele
ri bildceleri onaylanmak üzere 
Başbakanlığ'a verilmistir. 

Polis kılık tüzüğünün bir 
maddesi değişiyor 

Bir İstanbul gazetesi polis kı· 
hk tüzüğünün yeniden hazırlana
rak danıştaya verildiğini yazıyor
du. Tüzük üzerinde çalışmalar he. 
nüz bitmemiştir. Yalnız elbisele
rin rengi hakkındaki 140 ıncı mad
de değiştirilmiştir. Çok önce yaz
dığımız gibi polis elbiselerinin. 
pantolonları da caketler gibi boz 
renkte olacaktır. 

Denizli sıhhat ve sosyal 
yardım direktörü 

Denizli sağlık ve sosyal yar
dım direktörü B. Mazhar Ülger 
görülen lüzum üzerine bakanlık 
emrine alınmıştır. 

Konya evkaf direktörlüğü 
İstanbul vakıf direktörlüğü sa

ğışmanı B. Faik Konya evkaf di. 
rektörlüğüne atanmıştır. 

Bolvadm ilçebayhğı 
Nusaybin il~ebayı B. Ali Rıza

nın Bolvadin ilçebayhğma atan
ması onaylanmıstrr. 

Estonya ve Litvanya 
elçimiz 

Riga ikinci sınıf elçisi B. Nuri 
Batum, Estonya ve Litvanya hü. 
kümetleri yanında da Türkiye cu
muriyetini orta eki olarak orun
taması bakanlar kurulunca onay
lanmıştır. 

İmparatorlukla beraber, osmanlı -
Irk ile beraber. te: ''Endüstrı pro-

Onun için Mauricc Pernot'ya Cumhurivel granumrzın kutlu 
deriz ki: "Fransız kültürünün şu- y~rni§leri,. adlı ha~yaasında B. Abidin 
rada ve burada zayıflamakta ol- Daver diyor ki : 
ıtwsına acmabilirsiniz. Ve bu, 
va doğrudur. ya değildir. Fakat 
Türkiye, şu kiiltürden bu kültüre 
sürüklenen bir memleket değildir. 
Onun lıahkmda doğru bir hükme 
varmak isrer'>eni:t, her !ieyden örı-
C(• onu yakwdan öğreıımeğe çalış
'illl. Ve mt·sela. Türkiye hakkın • 
daki bir görü,.ünüzü yaı:.mağa bir 
türk kitabı vesi_vle olmu-. ise, önce 
o kitabı okumak zahmetine kat 
lanmasmı öğreniniz.,, 

Bedri Tahir Şaman'ın •·r.ekişen 
Avruva .. sı, okunursa. b: ·<le de 
kendisindeıı bahsettirecek hir ki
tabtır. Bundan sonraki ya~rları
mızda l .. kitab Jrakkındaki görii 
~ımüzü vermeğe calı~aca~ız. 

l~·ır uın RF.l.'' 1 ' 

"Bir zamanlar, ".ziraat nıı, "'anayı 

mi?,. diye ortaya atılan yersiz münaka 
şanm manasızlrğmı gostermek için, bir 
iki yıl önce dışarda alıcı bulmayan 
pamuklanmı:.:m, kendi fabrikalarımızın 

ihtiyacına yetismediğini söylemek kafi -
dir. Pamuklu fabrikaları, memlekette 
pamuk eken çiftçi için bir kazanç kay
nağı olduğu gibi şeker fabrikaları da 
pancar yetiştiren köylUnlin yüzünü gUl
dilrmUştiir. Yünlil kuma~ dokuyan fab
rikalar, ko) un besleyenlere az para ka-
z-andırm."lımı"tır 

Endüstrilesrne programının ikinci 
kısmı da tatbik eılılip bittiği vakit, çift· 
cılik, mağdencilık ve ha:ırvancılık hakr 
'11mdan birçok ham füünlcrini işleyip 

is; piyasa}'d dnkrn bu ulu,,,al fahrikahr 
w~ • inde Tiirkiye'de, mllhakkak l{enb 
lik V<' 7: nf'inli '*' k::ıvq"~cak•rr ... 

Afyoıı geıı çleri 
J{oeulepedtA 

Afyon, 27 ( A.A.) - Halkevi 
gençleri büyük taarruzun başladı· 
ğı Kocatepe'ye bir gezi yaptılar. 
Afyon'dan atlarla ~iden grupa 
Kocatepe yakmmdaki bütün köy
lüler de kablarak Atatürk'ün or -
dulara büyük hedefi gösterdiğ: 
yerde heyecanlı bir toplantı ya -
pıldı. Halkevi başkanının büyük 
savaşın evreleri hakkmda güzP.I 
bir söylevinden sonra bir çok iç 
tem aösteriler daha yapıldı. 

11.lyonda ziller anrtı 

Atla gidit gelit ıekiz ıaat ıü · · 
ren bu yolculuktan uluıal heye 
canlar içinde gece saat 20 de dJ 
nüldü. Yolda uğranılan köylerde 
de köylülerle konuşmalar yapıl 
mıf, grup içindeki doktor tarafın· 
dan hastalara bakılarak ilac ve -
rilmittir. Kocatepe'Jeıı Büyük 
Kurtarıcıya sev'7.i ve saygı sunan 
bir telgraf gönderilmiştir. 

Afy.on bayram yanıyor 

Türk - Yunan tecim 
anlaşması 

Ankara, 27 (A.A.) - Türkofis 
başkanlığından: Türkiye - Yuna
nistan tecim a- şma.sınm 15 ey
lül 935 tarihine- kadar uzatılması 
Bakanlar kurlunca 14.8.1935 te o. 
nanmıstır. 

Yurtsever vatandaş
larnnız 

Ankara, 27 (A.A.) -
İzmirde bezzaz şamlı Şükrü 

ve kardeşleri türk hava kurumuna 
beşbin beşyüz liralık yardımda bu
lunmuşlardır. 

Türk hava kurumu bu değerli 
vatandaşlara c;ok teşekkür eder. 

İsatnbul öğretmenleri 
geldiler 

İstanbul ilk okul öğretmenleri 
dün 19.40 da Samsun treniyle şeh· 
rimize geldiler. Durakta kendile
rini durakta Kültür Bakanlığın. 
dan, Gazi Terbiye Enstitüsünden 
birkaç zat, Ankarada bulunan ilk 
mekteb öğretmenleri karşıladılar. 
Konuklar Gazi Terbiye Enstitü
süne yerleştirilmişlerdir. 

Bugün sabah hisara çıkacaklar 
ve milzeyi, Alaattin camiini, Ulus 
ve Atatürk okullannr gezecekler
dir. Öğleden soıua saat 14 de 
Atatürk heykeline çelenk koy
duktan sonra 16.30 da otobüs
lerle Karadeniz havuzuna gi
decekler ve oradan Mannaraya 
geçeceklerdir. Onnan çiftliğini 
gP.zdikten sonra gece Ankara ilk 
okul öğretmenlerinin Bira parkın
da verecekleri şölende bulunacak
Jardır. Şehrin kalan yerlerini ya. 
rın gezecekler ve aksam da t s .. 

Afyon, 27 (A.A.) - Afyon'un 
tam kurtuluş saatına rastlıyan on
yediden beri bütün halk cumuri 
yet meydanında coşkun gösterileı 
yapnıakhdır. Ordunun gmşım 
temsil ed '.!n bir kıta asker h~lk ta
raf mdan alkışlaqrnış tüngülerine 
~içPkler takılmış ır. Af yon say lavı 
B. İzzet Ulvi Aylrurt ile şar kuru
lu üyelerind ~n avukat B. Mah -
mut heyecanlı birer sövlev söyle· 
dil"'r ve çok alkışlandılar. 

· tarıbula gideceklerdir. 

Bütün varının yarısını uçak ku
rumuna veren eski hir tabur ima 
mma ilbay tnrafmd:.\n uçak ma . 
dalyası takıldı. Gece büyük bir 
fener alayı yapılmıştır. 

ANKARA RADYOSU 
Avrupadan nakil 

19.30 • Tayyarecinin saati 

19.40 - Musiki. 
Beethoven. Sonate 
Necdet Remzi: Kem.uı 
Ferhund1: Ulvi: Pi yanı 

20 Meteorolojı aatı 

20.10 • Musiki 
Frederic Thomson M~lorlıe 

Leopold: Orientale 
Nihat Esengın. Saksafon 
Ulvi Cemal: Piyano 

20.30 • Dans mu ikisı 
ıo.50 • Haberler 

T .Mı. ~ da da: ''Türkiye l 
.19' ..... çalınmı.) bak/arı-

m gerı a/Iyor,, dlı ba~y :uswda B. 
Ali Nacı Karacan şurılaTI <>öylemektc

dir: 
.. Ekonomık k.ılkınınarnızm sıy saı 

mana r ~oylı.: tarif olu11ahilir : Tiirkivl 
çalınnHŞ hakları geri ahyor .. 

Bundan yilz vıl evvel Tiırkiy~ bı.itür 

dilny.ı pa;rnrlanna ev sanayii maınft1atı 

m suren bir memleketti. Garb'taki tek 

nik devrim, yalnız dünya pazarlarında• 

yüksek vasıfta tiirk mallarını kov· 

makta kalmadı, Türkiye'yi, UrlinU n.ı 

1ınır bir tanm memleketi haline 

soktu. Bn hadise, bUtün bir milletin •e 
memleketin kendilerine haraç vermeğc 
mahkilm edilişinden baska bir scy de" _ 
ğildi. İmparatorluk Türkiyesi ile bu 
günkii Türkiye arasındaki fark, e ir biı 
sömürge ile kendine sahip bir meml 
ket f rkıdrr. 

Bu h~krmcl:ı r1 f:Öğ!'.iitııfü: 1•cı hM ır ı 1 

Zonguldak'ta Atatürk 
günü 

Zonguldak. 27 (A.A.) - Ata
türkün Zonguldağa ayak bastığı 
mutlu günün dördüncü yıldönü. 
mü ve bugüne rastlayan iş ban
kasının 11 inci yıldönümü olan 25 
ağustosta Zonguldak baştan başa 
donanmıştır. Saat 15 de cumuriyet 
alanında büyük bir toplantı yapı
larak bu mutlu gün heyecanlı se
vinç gösterileri! e kutlanmış, söy
levler verilmiş, şiirler okunmuştur. 
Üziilmez bölgesinde de saat 16 bu. 
çukta bir toplantı yapılmış ve 300 
kisilik bir çay söleni verilmiş, dün 
ak::;am da bir gardenparti yapıl· 
mıştır. Gece Zonguldağm her ya
nı aydınlatılmıs ve eğ-lenceler ya
prJmıstır. 

Siirtte kitabsaray 
Siirt, 27 (A.A.) - Halkeviniıı 

yeniden düzenlenen kitap odası, 
büyük törenle açılmıstır. 

dıycbitiri kı, kur dugurnuz falmkalar 
bizim kendi kcn 1imi1e sahih olmak, ira 
.-1 mLdn çelikten 1.·c taştan anıtlandrr. 

7JIMJI"'-' da: Zaman imzalı 
ı-. ve "Tıakya Unıu-

1111 ımlfncişliği,, ba\Jrğı nltmdaki yan 
'iıı da iivle t!eııilnıekteıfir: 

" A ''rııpalr, bul gar hududunu geçıı 

de l'iirkiye'nin miiidecl i olan Trakya 

ya gırdiği vakit, tiirkiin isterse imar s 

h<ısında da ne biiyiik fedakarlığı ve biz 

mı.:ti olduğunun canlı misalini görmeli 

<lir. Bu mülahazalara binaendir ki, ız 

mirlilcrin o kadar sevildikleri ve metet

tiklcri General Kbnn oraya memur edil 

miş olma mı bi:z ele bUyük memnunı\ 

le karşılıyoruz Başta biltün memle 

ket olmak iizere bu zatın hizmctivl 

dbirliğiyle Trakya'nın az bir 7:amanr 

çok yUksı-ldiğini görmek türkün ~n bii 

vük nmvaffı:ıkil<•ct1erinr1en hirinci ·, i 
t ·-;kil edecektir ... 

Büyüle saJdırnnnı 
•• •• •• •• •• uçu.ncu ~uııu 

'-

durum np idi~ 
(EIB:jı 1. irıcı -sayıfada) 

28 ağustos günü, im'Wıı. planının tat 
bika başlandrğr ötıemJi lıir giın olıı 
rak anılmalıdır. İkinci ordu, yunıuı or 
dusuna şimal yolunu kaparken, Klitah 

yadan gelecek kuvvetlere karsı cenup 
yoluııu kapamak üzere harekt!te geçiyor 
Ve mürettep üçüncü süvari frrkcı ıyle 

de eğ\eti zapterlPrelt ltmta ı e•e ~ı:... 
çirmektedir. 

Birinci ordunun planı tııtbı k :ı' , 
mından yaptrğı hareket S ve 11 iııcı tır 

kalariyle Be~kimselerdc pıücs ir olarak 
düşmanı şimale atmak ve dördüncu ko 
lordunun 23, 5 inci fırkalarını Köpni 
köy· Ayvalıda düşmanı şimali." atmak i. 
çin taarruz ettirdikten, bunları gartw 
Bakırcık Uzerine yola çıkararak Dıun. 
lupınar istikametine. 57 inci fırka ile 
tahrik etmekle kısaca ifade editehilir. 
Haritada görüldüğü veçhile, dün süvara 
kolordusunun bulunduğu Be kim1:>eler ~ 
civarından şimale doğru bugün piyaı't
f ırkalarmuz çenberin ağzını kapama le 

yolunda ilerlemektedir. 
28 ağustos, bir heyecan günü olmus

ıa, 29 ağustos da ulusal duygu ve ":
vinçlerin kuvvet verdiği mutlu bir b11 
reket günU olarak anrlabiJir. 

F"lorya Deııizevinde 
önemli bir toplaııtı 

(Ba.şı 1. inci sayılada) 
rihi romanların hal•ka memleketi 1evd1. 
recek ve tarihi simaları hakiki simala.. 
riyle tanıttıracak mahiyette olmalarmr 
B. Halil Etem tarihi ara1trnna ve e
tüdler hakkında yanlış yazılar çıkması· 
na meydan verilmemesini istediler. 

Asıbaşkan Bayan Afetle İç bakam 
B. Şükrü Kaya Tiirk tarihi araştunıa 
kurumunun tariJ. tezlerinin kısa ve par., 
lak bir özetini yaptılal'. KültUr Bakan, 
B. Saffet Arıkan gazetecilere ve tar!h 

kurumuna, tarihi anıtların her halde ko
runacağı ve halka tarih eğitiminin her 
halde verileceği, bunun için gerekinıo 
teşrii girgiJer de yapılacağı hakkcnd.ı 
söz verdi. 

Gazeteciler türk tadhl araştırma lru. 
rumunun direktiflerini ,kendiJerl için 
ulusal ve şerefli bir ödev sayarak bil.. 
yilk bir sevinç ve minnetle kabul etti• 
ler. İç bakanı B. ŞükrU Kaya çağmya 
gelenlere teşekkür etti ve toplantı da
ğrldr. 

Aydında büyük bir 
köprü 

Ayam, 27 (A.A.) - Ulusal sa. 
vastanberi açık bulunan istasyon 
köprüsünün yapılması için mühen
disler gelerek köprünün etüdünü 
yapmışlardır. 

Bu köprü şehrin büyük bir ih· 
tiyacını karşrhyacaktır. Köprü 20 
metre genişliğinde ve betonarme 
olarak yaprlacaktır. 

Danrştay birinci sınıf 
mülazimliği 

Edime ili hukuk işleri direk· 
törlüğüne atanmış olan danrştay 
iküncü sınıf yardımcısı B. Seyfed· 
dinin yerine danıştay birinci sınıf 
rnülazimlerinden B. Vecihi atan
mıstır. 

Son düzeltmelere gör 
Kılavuzdaki yeni 

~<elimeleri 

Na--11 knllanınah' 17 

Bu adi~ çıkan kitapta {Ulut>) 
daki (Kılavuz dersleri) top!anmıı; 
ve en son ttirkçe yazılardan örnel; 
lcr konmu,tur Kitabın sonund" 3? 
al f:ıhk bir endeks v rdn Burad;. 

'kılavuzdıılr• bircrık venı l{elimelerıı 
tlirkçerlen o-.m;ınhc:w ve osmanlı 
cadan türk.,,eve k ıl klrırı !!oc;t~rtl 
ffiİŞ Vı;; IJunlaı n Ot .1e\ yazılaı d& 
hangi sayfalarda lmllanrldı\ı:ları dıı 
l~aret edilmiştir Kitap 168 savf<> 
dır. 

1stanbulc1 Alırnc.t Halh1 \{ Aı 
karada A. kb k:tapr\ 1 rinllt !l(; tm 
ruşa satılmakladıı. 



SA) iFA 4 ULUS 

omşu/arımızda l ıy b d k d 
neler oluyor?. L_ a ancı gazete e e o u u 1 

SURİYE'DE: 

§ Suriye fin ns bakanı H. Han
rl Hendiye on beş gün izinle lstan· 
bul'a hareket etmittir. Bakanın 
eradan Paris'e gitmek ihtimali 
vardır. 

§ Antakya' da büyük bir yan -
gm olmuş, 22 çiftlik evi ve 42 
harman yanmıştır. Yangına ocak
tan sıçrayan bir ateş parçası ıe -
beb olmuştur. Zarar 4500 altın 
kadardır. 

~Halep doktorlarından Kara -
bit Babekyan, kendilerine baktır
mak bahanesiyle evine giren iki 
ermeni tarafmdan fena halde dö -
ğülmüş ve hasta yurduna kaldırı
lan doktor ölmüştür. Polisin yap
tığı gerçin hadisenin sebebini mey
dana çıkaramamıştır. 

§ Hükümetin bir kararı ile ka
patılan eski finans bakam B. Şa
kir Şabani'nin Elahali gazete i 
tekrar çıkmaya başlamıştır. 

§ 936 nisanında Şam'da bir sa -
nayi sergisi açılacaktır. Sergiye 
gireceklere demiryolu ucuz bir ta
rife yeritecektir. Sergide konser -
ler, at koşuları, güvercin avları, 
lünapark eğlenceleri olacaktır. 

YUN ANİST AN'DA: 

§ Yunanistanın eski cumur 
başkam Amiral Pol Kunduryoti -
İn öldüğünü ajans haberi olaralc 
yazmıştık. Amiral 1855 de Hidra
da doğmut. olduğuna göre 80 ya
şında idi. Once Hiclra'da sonra· 
dan Atina'da okuyarak 1875 te 
harp donanmasına girdi. l 884 de 
deniz teğmeni olduktan sonra 
1886 harhı başladı. Bu harb sıra
ıında yararlıklar gösterdi. Bun -
dan sonra da harb donanmasının 
türlü gemileri üzerinde subay 
ve kumandan sıfatiyle çalıştı. 1895 
de Kurvet kaptanı oldu. 1897 
harbından önceki devre içinde 
Alfeiyos kurvetiy]e Girid'e gitti. 
Orada, Avrupa devletleri amiral 
lannın kendisinden Hanya' elan 
çıkmasını istemelerine karşın, hü · 
kümetinden aldığı emirleri yapa · 
cağını bildirerek onların takdiri · 
ni kaz ndı. 1899 da Fırkateyn 
kaptanı olarak, 1901 de bir yunan 
harb gemisiyle Amerika'ya bir 
yolculuk yaptı. O zamandanberi 
büvük gemilere kumanda etti ve 
1905 de Kıra] Yorgi'nin yaveri 
oldu. 1912 de Ege donanmasmm 
kumandanı olan Konduryotis, os · 
manlı İmparatorluğuna harb ilan 
edildiği gün kontr-amiral oldu. 
Ve harbta da yar rlıklar gösterdi 
ve ri~tbesi vis-amirallığa çıkarıldı. 
25 ilkteşrin 1915 de Konduryotis 
deniz bakanı sıfatiyle Skulunis 
kabinesine girdi. F o.kat ha bakan
la büyük harbta güdülecek taraf· 
ızhk sıya nsı hakkmda uyuşama
d·~ı için 1916 haziranında çekil -
d". Aynı yılın eylu1ünde, tarafsız
JıPa k r5ı fikrini açığa vurarak 
V <->"'izelos'la birlikte Selaniğe git
ti. İ'1reti hükümetin AHna'ya yer
le rr .. sinden sonra Konduryotis ge
ne deniz bakam olarak. 1919 a 
kadar bu bakanlıkta kaldı. Sonra
dan ç kilerek onursat amiral ol 
du e Kıral Aleksandr'ın ölümü -
nP kadar resmi hayata karı!m dr. 
Kıral öldükten sonra naib olarak 
bu naibliği 1920 de kıraliçe Olga
ya devretti. 1921 de bir dejene · 
renin kendisine karşı yaptığı sui -
kastta yaralandı. 1923 de kıra! 
Yorgi Yunanistan' dan ce dldH,ten 
aonra yeniden naib oldu. Mart 
1924 de cumuriyet ilan olundu -
ğundan iğreti olarak cumur baş • 
kanlığı yetkileri kendisine veriJd; 
ve bu 1926 martına kadar sürdü. 
Bu sırada general Pangalos cJ:kt 
tör olduğu için amiral çekilerek 
Hidra adasına gitt;. Pangalo dü 
itince, amiral yenid~n cumur h:ı~ 
bnı oldu ve 1929 da clüzl!Ün ol -
rak cumur ba• "anı secitd; ~ kat 
aynı yılın illckanunund~ ıhhi se
beblerden dolayı c-- <ildi. O za · 
nı ndanberi Atina.d" ve doğduğu 
nda.da, bir köşeye cekilerek yaşa
mıctı, 

Danaııın ){U}'ruğu lıeııiiz k.opmadı! 
« ••• Paris konferansınd a italyanları gayelerinden vazgeçirmek mümkün olamadı. ltal

yanların Habeşistan,a girmelerinin lngiltere ile bir anlaşmazlık yaratacağı be belli iJi. Bu
nun anlamı bir anla§mazlık tan da ileri varmaktadır. Bu durum, iki ülke araııncla bir İtal
yan ananası halini almı oln n dostluğun bozulması demektir ••. » 

« ••• Habeşistan, üç ~evlet arasın~a >:a~ılmı§ olan 1906 and la§masında bir §ahsiyet de
ğil, bir madde, bir qya dıye kabul eclılml§tı. O zaman yapılmt§ olan ancllaşma, adiyle a -
niyle bir sömürge andlaşmo sıyclı . . . » 

Paris konferansının ba ka bir güne 
atılması birdenbire oldu ama, hiç kim
seyi şaşırtmadı. Laval'in pazar gün
kü bildiriğinde lakonik. fakat 
apaçık ortaya attığı hakikatler, u -
zun uzadıya anlatılmağa lüzum bırak -
mamaktadır. Bu hakikatler :zaten ken. 
di kendilerini anlatıyorlar; habe me
selesinin bugüne kadar geçıirdiği geli-

imi göz önüne getirmek, şimdiki du -
rumu anlamağa yetecek kadar !beliğ • 
dir. Öyle görülilyor ki, formel görü -
meler başka bir güne bırakılmı olduğu 
halde, bu konferansa katılmış olan hü
kümetler, barı yoluyla bir uzlaşmaya 
varmal\t umudunu henUz kesmcmişlcr
di r. Bildiriğe göre. saptanmış ol n güç
lüklerin incelenmesine diplomasi yol -
lariyle devam edilecektir. Buna bakı
lırı.:a. dananın kuyruğu henüz kopma· 
m 'Ştır. Böyle olmakla bend>et, ingi • 
!iz ve Paris gazetelerinin, durum•ın 

t"hlikeli olduğunu söylemelerine de 
engel olmuyor. Paris konferansının ay· 
r.ntıları bilinmedikçe, görüşmelere ka
tılmış olan devletlerin tavırları hak • 
kında kamoyun apaçık bir hükiım yü -
ı ütmesine de imkan yoktur. Yalnız a -
p2çık anlaşılan bir mesele varsa ,o da 
Laval, Eden ve Aloizinin dört gün sü. 
ren çetin bir güreş yapmış oldukları 

meselesidir. Bundan sonra yapılacak .> 

lan diplomasi görüşmelerinin kolay ol
nuyacağmı da göz önünde tutmak la • 
t:ımdır. Çünkü, bu arada süel hareket· 
lerin başlamasına elverişli olan iklim 
<luıumları da işlerin Uzerinde etkisini 
yapacaktır. 

Gene ''ltcılya'ıım yayılnw 
i lı tiyacı ! , , 

İtalyanların doğu Afrıikasmdaki sı
yasalan k~in bir lojik halini almıştır. 
İlk zamanlar bu lojiğe yabancı ülke • 
lerde pc'k o kadar kulak asılmamıştı. 

Bunun en derin sebebi, Versay barışı
nın, dünya harbma katılmağa karşılık 

olarak beklenilmiş olan şeyleri gerek 
Adriyatik kıyılarında guekse Afrika
da vermemiş olmasından dolayı ital • 
yanların aldanmış olmalarıdır. Ver -
say barışında İtalya eline, sömürge 
mandası geçiremedi. Her yıl nüfus faz. 
lasını alan denizaşırı yerlerin kapan -
mış olmaları yüzünden. İtalya için ül. 
kesinden mal mı yoksa insan mı cıkar
mak lazımdır, meselesi ortaya çıktı. 
Dünya ekonomisinin girdiği gelişim 

yolu, ne birine ve ne de öbürüne tat· 
min edici ölçüde imkan verdi. Bunun 
üzerine Musolini de, bugün Paristeki 
görüşmelere katılmış olanlar tarafın . 
dan da tanınmış olan İtalyanın yayıl · 
ma ihtiyacına. yeni çareler aramamn rn. 
zumlu olduğunu anladı. Bundan bir yıl 
önce vermiş olduğu bir söylevde - ki 
bu söylev o sıralarda sır dolu bir an
lamda görülmüştü • eski romaltların 

işlerini başarmak maksadiyle gözlerin: 
Afrikaya diktiğini söylemişti . B•J 

ar;ıda. İtalya - Habesistan sınırların
da çıkan anlasmazlıklar. hadiseleri hem 
aydınlattı ve hem de hızlastırdı. Bu 
kanlı hadiselerin yargıç usuliyle duzel 
tilmesine doğru gidilmesi İtalya - Ha
bcsistan durumunun öziinde hiç bir de· 

ğişiklik yapamıyacağı daha başlnagı . 
cında görülebilen şeylerdendi. Herhal· 
de. Ual • Ual hadisesi ha:lM:mda karar 
vcreceık olan beşinci yargıç, ağır bir 
sc.rav altına girecektir. Yabancı mcmle. 

ketlerin gazeteleri. eğer hadiselerde 
suçun yalnız habeşlilerdc olduğu kabul 
c 1ilecek olursa, !talya sıyasasınm bu • 
n~ı..-1a belliba 11 bir destek \ı:aaznmıs O· 

hcağrna ;~aret ettiler. Mu olini. bu yar 
gıç i teriyle bütun haheş mesc1esini 
nin ilgili olmasını kabul etmediğinden, 
süel hazırlıkların da yargıc me Jesi 
ilı- hiç bir ilgi i yoktur. Bundan başk •. 
1.iusolini, bu işlerde uluslar sosycu i 
nin herhangı miidahalcsini kabul etmi· 
yeceğine en ufak bir süphe bırakm:ı -

mıştır. Öyle anlaşılıyor ki, uluslar 
so yetesi kurulduğu gündenbcri bu ka
J<ır tehlikeli bir buhran durumu içi _ 
ne dü memi tir. 

lıt1l."f"""~r u~·"J.· tliriyorlur. 
/tıluıt in •ilıere .. 

İtalya gazeteler~ dunnade.n, • Ce • 
nevre ile, Cenevre iz veya Cenevreye 
karşı,, ne biçimde olursa ol un, hal 
yanın gaye inden g~ri dönmiyeceğini 
söylemektedirler. 

Pads konferansında italyanları ga _ 
yelerinden vazgeçirmek mUmktin ol _ 
mamıkştır. İtalyanların Habc istana gir. 
melerinin İngiltere ile bir nlaşmazhk 
yaratacağı besbelli ıdi. Bunun anla . 
mı bir anlaşmazlıktan da ileri varmak
tadır. Bu durum. iki devlet arasında 
yüz yıJdanbed bir İtalyan ananası ha. 
lini almış olan dostluğun bozulması 

demektir. 1 ]erin bu biçime girmesi, 
ıngilizlerin hesabına da hoş bir ey de· 
ğildir. Ne çare ki, İngilterenin Habe. 
~istan meselesi ile ilgili olan asığları n 

kadar büyük ki, İtalya ile olan gergin
liılc çok ciddiğ bir biçime girmiş bile 
olsa, herhalde harbm önüne geçmek 
icin elinden geleni yapmak niyetinde
dir. Fransızların aracılık durumları 

da karşıtları denkle tirmeğe yetmedi. 
Bundan başka. bu aracılık, Avrupanın 
kar§ıbklı takas kabul etmesine de hiç 
bir faydası dokunmadı. SötUn kısası, 
Paris konferansı durumda hiç bir deği-

iklik yapamadı. 
Franklurter Saytung • 20.8.935 

1906 tmtll~m"~ mclnki 
Hn1m .• iswn 

Noye Zürhcr Saytung gazetesinin 
özel aytarı 18 agııstos tarihiyle Roma -
dan bildiriyor: 

Ciyornale d'İtalya gazetesinın yeni 
ılrnrulmuş olan Voçe d'İtalya adlı sa
yısında, başyazar Gayda bir başyazıda. 
Britanyanın iskambil kağıdından ya • 
ptlmış evlere benzettiği imtiyaz öner
gelerinin karsısına silah altına alınmış 
bir milyon askeri dikmektedir. Gay · 
da, italyan ordusunun yalnız fizik ha. 
kımından degil, tine] baknrıdan da 
Avrupanın en ku\'vetli ordusu olduğu· 
nu söylemektedir. İtalya bu kuvvetle. 
vakit ve saatını beklemekte. Avrupada. 
ki hareketleri soğukkanhlrkla gözü ö
nünden ayırmamaktadır. İşte Gaydıt 
bu esas üzerinden mgiliz gazetelerin -
de çıkan uzlaşma önergelerini ince,e 
mekte \•e demektedir ki. ··ttalyanrn is 
t diği şey, nüfusunun fazlasını yer -
)estirmek için serbest ve elverişli ol • 
duğunu gordüğü al. nlardır. Bu isteği. 
ni de, vaktivle ba ka devletler sömür
ge kurarlarken kullandıkları şartlar 

içinde ~rine getirm k fikırindedir. Ta 
rih, Deyli Telgrafın iddiasının ter ine 
olarak. Habeşismnın. İtalya tarafından 

Tann Mars'm habercisi Habc:şisuından 

<1önuyoı 
- Osıaq, y~ğmur daha .dinmedi. ı 

(Poli "ke" Vnn,..ııhae} 

ııyasal v~ ırlicl bir kontrol altma alm _ 
ma mm hizumlu olduğunu i bat et -
miştir. Bugünkü durumdaki Habcşis. 
tan, lt11lya sömilrgeler:inin güvenliği 

için bir garanti olamaz. t terin içine 
uluslar ~yetesinin karı tırılması çet· 
refil durumlar yaratmaktan başka bir 
şeye yaramamaktadır. İngiltere bile 
Tanganiyka'daki somilrge mandaterli • 
ğini kaldmp, yerine sömürge egemen· 
liği kurmak istiyor. Dörtlü bir andlaş.. 
ma yapılması, yani Habeşistanın da ka
tıştmhnası bu bahsin iç.ine giremez; 
çilnkü Habe istan. üç devlet arasmd 
yapılmış olan 1906 andlaşmasında bir 
~iyet değil, bir madde, bir eşya di
Y' bul c-dilmişti O zaman yapılmıf 
olan andlaşm , adiyle saniyJe bir sö

mürge andlaşmnıydi. 
Gayda bu hukümler.i yuTiıttilkten 

sonra u "onuca varmaktadır: 
"'Habeş te-hlikesini ortadan kaldır -

mak için yalnar bir çare vardır. O da 
Habeşistanın herkese bir tehdid olan 
suel durumunu zayıflatmaktır. Öyle 
bir duruma sokulmalıdır ki. artık hiç 
kim eye bir ıdyanı dokunmasın. 

Stray, «:.r'in "'Ö)1levin
.-Jen ·oııra 

16 ağustos 19:15 ıarih1i Noye Zürher 
Saytung'dan : 

BUtün Berlin gazeteleri birinci &a· 

yıfalarını Strayşer'in dün spor sara . 
yında verdiği soylevi ile doldwmU§ • 
lardır. Bu söylev ıcin günlerdenberi 

gazetelerle, duvar ilanları ile. radyo ile 
var kuvvetle propaganda yapılıyordu. 

Bu soyle11in bilytik bir sıyasal hadise 
olması istenaliyordu. Niu'kim dün ak. 
şamki gazetelerde. "Strayl'er Bertin -
de .. başlıkları altında uçakl gelişi, 

şehre giris1 inceden inceye anlatılıyor
du. Dort milyon mifusu olan Berlinin. 
hemen hemen yırmi beş. otuz bin ki-
" si böyleli'kle spor arayına ve tenis 

hallerine toplanmı&tı : yer kalmadığı 
ıçin de yrıca binlerce kişi, sokaklarda 
birikmı vc bu ovlevi hoparlörlerden 
dinlemi tır. Daha ubahleyin erkenden 

dolaşmağa başlamı olan kuvvetli dev. 
riyeler göze çarpıyordu Toplantıların 
yapıldığı yerlerin bulunduğu mahalle -
lerin yollan 4tesilmişti. 

Asıl göze çarpan l!CY• toplantılar 
bittikten sonra Berlinin batısındaki 

mahallcl rde de,; riyelerin çokluğu idi. 
Bugüne kadar Berlinin batısında bu 

kadar çok devriye görülmüş değildi. 
Her adım ba ında bir polis bekliyor -
du. Bundan başka, ulusal • so5yalist 
partisinin yüzlerce tinifonnalı devriye. 
leri dolasıyordu. Bu mahallelerde o • 
turan Berlin yahudilerinden bir tanesi 
sokakta kalmamıştı. Yahudilerin otur. 
dukl2rı kahve ve gaz.inolarda bir tek 
kişi görülmüyordu. hep!'İ bomboştu. 
Bıı ka ?:amanlar gece geç vakta kadar 
a<izına kadar dolu olan Kurfürstendam

daki gazinoların taraçaları da ıssı:r:lığa 
hiiriınmüştü. Polis devriyelerinin dü -
·lüklü otomohilleri düdüklerini öttüre
rek bir asağı bir vukarı dolaşıyorlardı. 
'lahudilere kar ı dü manca diller dö. 
k1,Jmiıs olduğu hdde ehrin hiç bir ta· 
rafında hir hadise olmamrs. 1ian asyona 
mevdan verıltncmi ır 

Dünyanın en büytik 
vapurları 

Noyes Viner Jurnal gazete ·ine Nev
york'dan bildiriliyor: 

Haber alındığımı göre, V şingtonda 
"Kin Elizabet .. ve ·'Normandi,, adh va· 
p rlardan hem daha büyük ve hem ae 
daha hızlı olan 1ki vapunın yapılması 
için gorÜ"meJer ba lanmıştır. Bu va ·. 

purlar ellr er mllyon dolara mal olacak
tJr. 

28 AGU. TOS 1 voJ-> C 

Bi • uz yorı 

ki ? • • 
İngiliz iş bakanlığının son 

istatistiklerine göre bu ağustosun 
birinde perakende eşyn fiatlan 
endeksi, 1914 yılı temmuz ayının 
fiatlarmdan yüzde 46 yüksekti. 
(Bu endekste e\' kirası, yiyecek 
giyecek, yakacak fiatlariyle elek
trik, hava gazı gibi aydınlanmağa 
yarayan ıeylerin fiatlan göz önü
ne ahnmıftır.) Yiyecek fiatlarına 
gelince: bunlar 1914 fiatlarma 
nisbetle yalnız yüzde 26 yü~el · 
mİ§tİr. 1934 ağustosunda. hayat 
pahalılığı biraz daha azdı; orta 
hesab1a yüzde 42 ve yiyim eşyası 
için de yüzde 23 .. (Unutmamalı 
ki bu fiatlar, değerini kaybeden 
İngiliz lirası ü~rinedir.) 

Bu istati tilden nlaşılan şu -
dur ki perakende fiatlnrı, İngiliz 
lirasının yeni rayicine uymakta -
dır. 

§ lsveç iş ve sosyal yardım ba
kanı, bir aöylevinde, lsveçte işsiz 
ıayısımn (Sovyetler b ka) bütün 
Avrupada en düşük sayı olduğu · 
nu, hiç iıi olmıyanlann 13.000 ve 
zaman zaman işsiz kalanların d 
30.900 ki~i olduklarını bildi~miş
tlr. 

ltalyan organı olan Ga -
zetta A:zurra'nm yazdığına bakı
lırsa bir kaç zamandanberi ital -
yan plajlarında bir takım japon -
lar türemi tir. Bunlardan bir ta
kımı ufak tef ek satarak para ka • 
zanmakta, iyi giyinmiş olan bir ta· 
kımı da turist gibi gezerek halkın 
arasına kan§ıp her şeyi görmek 
ve öğrenmek istemektedirler. 

Ufak tefek atan gezginci ja
ponlarm çok bir şey kazanmamak· 
ta olduğu besbelli olduğuna gü. <! 

bunlar acaba ne ile geçiniyorlar 1 
Bunu kimse bilmemektedir; bili -
nen, ltalya kıyılarındaki bu çeşit 
japonlarm gittikçe artmakta ol • 
malarıdrr. 

§ Amerikada işlemekte olan 
yolcu uçaklarında bugün, yolcu -
lara bakmak işi ile uğraıan iki )'ÜZ 
kadın, bir şehirden bir ehire u -
çup gitmektedirler. Bu kadınların 
seçiminde gençlikleri, güz ilikleri 
göz önünde tutulmaktadır. Bun -
dan başKa, oldukça entellektüel 
olmaları ve yüksekçe bilgi istiyen 
görüşmelere girişebilmeleri de la
zımdır. Bunlar yetmiyormuş gibi 
yolculara, üzerinde uçtukları yer • 
1 r hakkında geniş izahlar vere -
bilmeleri. lüzum görüldüğü za · 
man politika. edebiyat, tivatroya 
dair müna:ka~alar yapabilmel ri 
ve dördüncü bulunmazsa briç par
tilerinde de dördiincü ola~alc oy -
nama1arı şarttır. Hiç biri 25 ya -
sını geçkm ve ya lı olmamaları 
da esas tutulmaktadır. 

§ 1914 de kitab tecimi bir yıl 
öncekine nisbetle biraz gerilemiş
tir. Rekor, 32.379 eserle So yet
lerdedir. Ondan sonra 21.601 e -
serle Almanya, 15 022 eserle ln -
giltere gelmekledir. Dördüncülük 
12.971 eserle Fıran dadır. Ame
rika Birleşik Devletlerinde an • 
cak 8.092 e er neşredilmiştir. Nis
bi çokluk Danimarkadadır. Orada 
10.000 nüfusa 9,1 kitab isabet et
mektedir. Bu nisbet Fransada 3,1, 
Macaristanda 2,9, Belçikada 2,1 
ve Amerika Bir1e ik Devletlerin o 

de ise 0,6 dır. 

§Amerika otomobil endü6triıi 
A vrupada bulunan e ortakları o-
lan otomobil fabrikalarmdaki ka· 
pitallerini artırmaktadırlar. Mes8' 
la Generat Motora Kompani, İn
giltere ve Almanyadaki otomobil 
islerini geliştirmek için 50 milyon 
dolar vermİ§, Ford so yeteai iae, 
gene bu gaye ile, 27 milyon dolar 
daha yRhrmrşhr. Pakard ve KTay• 
ler ~osyeteleri de aynı suretle ha• 
ıeket etmi§lerdir Bu haf, Ameri • 
ka otomobil endüstrisinin A.vru,,.. 
}).!ld? veni bir ilerleyişi demektir . 
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Aksehir orta Ana dolunun o nek h · 
'I 

ilçesi olu) or 
___...._. .•. -

Akşehir şarbayı ve banka ispekteri bayınJırlık işle
ri etrafında direktif almak için şehrimize geldiler 

Akşehir şarbayı B. Agah Yalçın ile 

Akşehir Bankası ispektf'ri 13. Mustafa 
Şarlak uray ve §ehir i§1erini kovalamak 
Ü.zere bir kaç gündenberİ Ankara'da bu· 
lunuyorlar. Orta Anadolu'nun en şirin 
kentlerinden biri olan Akşehir iyi su • 
ya kavuştu. Birkaç .ay içinde elektrik 
işi bitecek... A tatUrk•ün güzel bir hey
keli yeni açılan bir meydanı süsliyecek
tir. Ufak da olsa bir hastayurdu açıla<:a· 

ğını duyduk. Bun

aar hakkında ma -
ll'ımat almak üzere 
bir arkadaşımız B. 
Agah Yalçm ve B 
Mustafa Şarlak ile 
görüştü. Öğrendik

lerimizi yaz1y.oru1 : 

" - Ankara'ya 
Atatürk heykeli -

nin projesin: getir-

Agah Yalçın dik. t_ç Bakanlığın-
da kurulan uraylar bayındırlık işleri 

lu.ıruJu bu taslağı inceleyecektir. Bir de 
2S yataklı hastayurdu yaptırıyoruz. Bu
nun p1an ve resimlerini de Sağlık ve 

Sosyal yardım Ba
kanlığına verdik. 
Kentin su ve elek· 
triğini yapmağı 31 

Genelik lbir bırakığ 
ile Akşehir Ban -
kası üz.erine al -
dı 160 bin füaya 
mal olan su ensta-
1asyonu bitti. Nü -
fus başma 90 litr:e 

Mustafa Şarlak suyumuz var. Kay-
naktan yılın dokuz ayında çıkan su 200 
litreden aşağr düşmez. Kent içinde bo
J'U ağı 23 kilometredir. 140 yangın ımııs
Juğu, 17 çeşme yaprlmıstır. 800 metre 
mikablık iki kapalı betonarme depo ya
pılmıştır. Suyun basınsr 7 atmosferdir. 

Kaynaktan depoya kadar 3300 metrelik 
font ana boru döşenmistir. Ayrıca du 
ra ğa kadar 3 bin metre boru döşendi. 

Devlet Demiryollanna beş yıl su verile
cektir. Suyumuz çok iyidir. F enni ensta
Ja"'von ile Akşehir en önemli bir dertten 
kurtulmuı::tur. 

Elektr'k .işi yanya gelmiştir. Avru • 
pa'dan getirtilen ıbir k sım ereç1erln 
.. .teşvHtl sanayi., kanununa giire güm • 
rt k Tesminden lbağısıklığını sağlamak 

lizere hükümete başvurduk ve emrini 
aldık. Cumur.iyet bayramında Aksehir 
nura .kavuşacaktır. Elektrik 263 metre· 
derı düşen su kuvvetinden alınmakta -
dır. Türkiye'dt> bıı yükseklikten düşen 
haska su yoktur. dünde orta bir hesabh 
5000 kilovat elektrik ahnacakttr. F.nsta
Ja~voo 70 bin lir.aya crkacaktır. % 7,5 
iır"'m ve 30 y.tllrk .amortisman <la irinde 
ol:ırak elektrik k"Jovatı 60 paraya mal 
0

1m ktadır. Cereyanın onda biri şehre 
ve geri kalanı endüstri i_şlerine ayrıla -
c.aktır. Evleri aydınlatma ıiçin kilovat lba· 
~ına 15, fabrikalarda 4 ve mutbak ve di
ğ.er ev isle f icin de S kuruş alınacaktır. 
Sehrin ı-1,.ktrik santralı merkez.de oldu
ğundan kenti aydınlatma '"yüksek tevet
türe,. 1Uzum ikalmadan 220 _ .320 voltaj-

la yap.ılouştır. Şimdilik 450 sokak lam
bası vardır. Yalnız durak için 6000 ıvol~ 

tajla cereyan ve.rilmiştir. Bunun için de 
7 5 kilovatlık bir transformatör konmuş-
tur ... 

Akşehirde istasyondan şehre gider -
ken yolun iki tarafını süsleyen ağaçların 
kesildiğini gazeteler yazmıştı. Bunun 

doğru olup olmadığım sorduk. Şatbay 
bi7i bunun için de aydınlattı: 

"- Akşehirliler ağacı çok sev.erler. 
Çünkü, memleketimiz Türkiye'nin ağa. 
cı en çok olan bir kentidir. Ağaçların 

kesildiği hakkındaki yayın yalandır. 

Mevsiminde istasyon yolundaki ağaçla· 

ra halta aşlağı yapılmıştır. Yalnız bu 

arada kurumuş, ömrünü bitirmiş, rüz -
gardan devrilmiş ağaçlar kesildi. Akşe • 
hir urayr bu yıl istasyon yoluna 6000 

ağac diktirdi. Bunla~dan 4800 taneslnin 

tuttuğu orman fen jşyarlarmın raporla
rında yazılıdır. Aksehir sırtlarını ağaç
landırmak için de mevsimi içinde 50000 
ağaç diktireceğiz. Bunlar akasy.a vç 

meyvadır. Akşehirliler bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da bir tek 
ağacı bir insan gibi krsk::ınçhkla Jcor.u -
yacaklardır ... 

Aksehir şarbayr ve 1>ank'a ispekteri 
urbanist bir zatla görüşmek üzere dün 
akşam İstanbul'a gitmislerdir. 

POIJSTE: 

Bir kaçakçı yakalandı 
Dün Yenisehir<le Düzenli so

kakta 6 sayılı evde oturan Avus
turya tebaasından Kuruşkaninin 
hizmetçisi Ulviyenin çamaşırlı

ğında önce verilen haber üzerine 
yapılan araştırmada 61 defter ka. 
çak sigara k'ağıdı ile 58 paket ka
çak çalonak taşı bulunmuştur. Ul
viye yakalanarak gerçinleme baş
lamıstır. 

İşçinin ayağzr.ır yaralr
yan şoför 

Dün itfaiye merdanında yeni 
yapılan okulun ba'hcesinde yat
makta olan İ§Cİ Hamzanın ayağına 
469 numaralı kamyon çarpmış ve 

hafifçe yaralamıştır. Bu hadiseye 
sebeb olan kamyon şoförü Musta. 
fa yakalanarak gerçinliğe başlan
mıştır. 

B. Fahri ve arkadaşları
nın duruşmaları 

Posta telgraf ve telefon eski 
genel direktörü B. Fahrinin ve ar
kadaşlarının ,dün ikinci asliye ce. 
zada nakzen yapılan duruşmaları 
evrakın incelenmesi için bugüne 
bırakılmıştır. 

ULUS 
• .SAYIFA 5 

Ekonomi 'Bakanrmn söylev verirken ve (solda) söy1ııtv1 dinJiyenJer 

Nazilli fal)rikasımn 
teıneli nasıl atıldı? 

(Başı 1. inci sayı/ada) 

l)ICtı~tirilip Rusyaya gönderilen cins 
pamuklardan clokundugunu ve pamuk
ların evsafının fabrika ihtiyacını tama
M\' n .karşılayacağrnın deneıınelerde sap
tandığını müjdeledi. 

Ge&enlerde bir yazımda fabrika ala
nında kazılan artezjyenleri bildirnti~

tim. 80 kuyudan çıkacak ~uyun yetiş

memesi ihtimaline binaen fabrika ihti
yacı isin Me~.res'ten su almak işi de 
düşünülmüş bunu11 projele!İ de .hazır

Janmıstır. 

Bugün sabablcıyin be.r.aucrınde :>ay· 
il.avlar ve gazeteciler olduğu halde K:e
çiborJu'ya geçen '5ay'n bak<ın mıı; 2k

§21Il üz-eri lzmire döner.ken saat ;19 da 
buradan geçti. durakta ıilbay, şarbay, 

parti. halkevi başkanları, ve çok :kala· 
balık bir halk tarafından selamlandı. 

1ncir sutışı rıwol? 

Yetkili bir agrzdan incirin son du_ 
rumu haıkkında şunu öğrendim; 

İncir sevimli satılıyor, fakat piya_ 
sada mal pek azdrr. Bunun piyasaya 
çok mal yığılması kadar zararr ~ardır. 
Bu yönden incir götfume işinin ne az. 
ne çok, pazarım hakiki ihtiyacını karı;ı
lıyacak kadar dolması Jazımdır. Tekit
ler yönet esi .ş.imdirl n piyasay.a çık.an 
hurdaları geçen yıl okluğu gibi satrn 
alırsa ufak mallar 1z.ınirde tabiatiy.k 
daha .çok yhkselir. İncir üretmenlerJ 
tekitkr idarc.,inin hurda almağa baş· 

lnmasını dört gözle beldem ktedir. 

Eğeı idare vaktind pi} asaya çıkmaz 
sa 'Ürctmeon hurda1arını geçrn yıl bas
larında oldugu gibi yok pah na elden 
çıkarmış olac. :ktu · Bazı tecimerlerin il
d~n tzmire mavuna tes imi 3 75 ve tcs

rin ınavuna teslimi 4 kuruştan alivr; 
hurda sattıkları duyuluyor. Halbuki 
geçen yrl incirin cl:.ıha düşkün oJduğu 

çağlar<la telcitle.r idaresi bu fiatlarla a_ 
yağında ürt"tmeınden hıırda satın alıyor

du. 

Höl~#' birind1il.·1t>rİ 

Aydın spor bölgc.ı;.i bu ;yıl ampiyon 

tı.ığunun Ay.dm kulübünden Naz.illi .ku· 
!Uıbline geçir~ldiğfoi yazmıştım. Grup 
rnaçJarı dolayısiyle Aydına gelen ayak
topu federasyon gene] sekreteri B. Ke
mal Hatim bu durumu burada inceleye. 
rek tekrar Aydın kulübünün ~ampiyon· 
tuğunu onaylamıştır. Bu suretle Ay
dında yapılan grup birincfüıklerine Av 

dın &a,mpiyonu da gir mi~ oluyor. Eğer 
NaziJlj ampiyon sayılsaydı lisansları 

bitirilmemis olduğundan Aydın bölge -
si bu ma~lara ıseyirci kalacaktı . 

Grup birinciliklerine katılacak Uşak. 
Muğla. Denizli. Manisa, İımir takım}a_ 
n tamamen gelmişler sanatlar ve orta 
okullar.da konuklaomr ·Jardu. Bu gün 

Türkiye fut bol 
birinciJik~er · 

Balıkesir Bursayı yendi 
Balıkesir. 27 ( Ö2el aytarnmz. 

dan) - Bugün Balıkesir şampiyo
nu 1 dmanyurdu üstün bir oyunla 
Bufsa şampiyonu Demirsponı '2-0 
yendi. Perşembe günü Fene.nbahçe 
- Balıkesir idman yurdu karşılaşa. 
cak1ardır. 

Gençler birliği Demir
spor la bir daha 

oynıyacak 

Eskişehir. 27 (Özel aytanmız. 
dan) - Derı::ıirswr - Gençler.birli· 
ği maçı sayısız beraberlikle bitti. 
Birinci bölümün onuncu dakika
sında Asnn sakatlandı. Gençler
birllği on kişiyle oynadı. Hav:a ka. 
rar-dığ ndan mac yarın tekrar edi
lecektir. 

törenle maçlara başlanacaktır. İlk mac 
Aydın. Uşak ar.asında bugün yaprlacak. 
yarın :Muğla - Aünisa 'Ve İzmir • Deni Ji 
Aydın - Denizli taltunJarı kan;sla ::ıc .. L 

'tır. Ayrn 27 sinde dcimifin::ıl ve 29 da 
da final miısı yapılacaktır. 

Altı kultibüo hepsine eyi lı:>ı:;.'11 ılar 
ve yüz aklığı dilt-rim. 

Tek ko3ucular ara mda birincı r 0 _ 

men Mormosea'dır. 

Bugün Turnu • Sevcrin ile Knrau • 

sebes - Lugoj arasında 100 kilometre 
üzerinden ikinci eta'b kosulacaktır. 

·~lllrunç olimpi~·mlı 

Yar§ova, 27 (A.A) - Şatranç ohm.. 

piyatları: 

13 üncü ravunttan "Onra. İsve 34 

bu~uk puvanJa ba ta gelme'ktedir 

lki parti ger' bırakılm1st1r - İsveçten 
sonra gelenler: Birleşik Amerika 32 bu

çuk puvan - gene iki parti gen bıra_ 

kılmıştır ~, 23 {9,) 9 x - (6 - 32 pu

van, Macaristan 31 buçuk puvan, Lehi& 

tan 31 buçuk ôuvan, Avusturya 29 pu _ 

van, Yugoslavya 28 puvan, Estonya '?7 

huçuk puvan - Bir parti geri bırakıl _ 

ıaustJr. 

Oli mpİy(l(/111 4. iincii rrırım tıı 

Yar ova, 27 (A.A.) - Şatranç oliın
piyadı ondördüncfi ravunttan sonr.a du
ınım: 

36 buçuk povanla 1sves ba ta gelmek 

tcdir. Dört part' geri bırakılmıştır. 1-
vegden sonra gelenler : 

Birleşik amenka 34 buçuk povan 

- dört parti sonraya bıralalıwştır . • Le 

R.ommryu bi:ııildt•t turu lüstan ve Macaristan 33 buçuk povan
beş parti geriye bırakılmı~tır.- Çekos-

Biikreş. 27 (AA) - Dün Romanya 1 
ovakya 33 poun. Yugoslavya 31 povan 

bis_iklet turunun ikinci etabı. koşulmuş-
tur. Bıı ctab !Karakal ile Turnu - Se . ı Avusturya 30 povan, • iıç parti sonr .. ya 
veir,n arasında 160 kiknnetrelik id~. IE • bırakılmıştır. 
tabı bitiriş su;asiyle tasnif: 

Stoopan (yugoslav) 5 saat 57 daki
ka 51 saniye, Hreneıi.a (romen} he§ saat 
57 dakika, 52 saniye, Faruliger (y:ugos
lav) 5 saat 57 dakika 57 saniye, Daniei 
(Lehistan) Nikolof (bulgar), Davidiç 
{~oslav). 

İkinci etab ~onunda genel sınıflama: 
DanieJ (Lehistan) 12 saat 50 dakika 

36 saniye, Hre.ncia (Romanya) 12 sa.. 
at 50 dakika 49 saniye. Niko1of (Bul -
garistan) 12 saat 50 dakiıka 54 saniye. 

Uluslar arasında genel 'tasn.ifde bL 
rinci sıra Yugoslavyadadır. 

Alrmm - leh /,; ~;,..,,,, wırr ·ltırr 

V:ı>r ova, 27 (A.A) _ Spor ilemi, 
dün almanlarla lehlikr araS1nda 
ha lamı§ olan büyü:k bisiklet yarışları-
nr büıyük bir ilgi ile takib etmek~dir. 
İki ~kip, e~elki gün Va ovadan Berıine 
hareket etmistir. Birinci ctab olan B~r-
1in Lodz yolunda almanlar Ustilnlükle
rini göstermişlerdir. Dün Lodz _ K.a-
H z yolund:ı lehler, kaybettikleri zazna_ 
nı kazanmı lardır. lkı etabdan ronra 
durum şudur: Almanlar, 29 saat 22.19-6 
ile basta gelmektedirler. 

~------~~~~~~~~~~--~~--~----,~-----:------~~~~~-----~~~~-
de size, birinci derecede yardımlarda buluna- Levis cevap verdi; 

lJLUS'ıın romanı: Tefrik11 · 14 

• 
Levis ve lren 

Yazan : Pol MORAN 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Levis onun karanlıkta Jfosforlaştfğma 
baktı. Gülümseyince, yüzü kadar hiç bir şe
yin parlak olamıyacağmı sanıyordu. Vore • 
nıo dükkanlarındaki çok yeni, kazılmış de • 
ğerli taşlar gibi, canlı çizgileri olan geniş 
bir elen kadını çehresi, düz bir ağız, namus-
lu. hep doğruyu söyliyecek bir ağız; çekinip 
Vere bakacağı akla gelemiyecek ve kadın 
gözlerinden daha kuvvetli ve daha ileriyj 
görecek iki göz; pişirilmiş topraktan kız 
kardeslerininkine benziyen kara, düz saçlar; 
bununla beraber 1830 cağlanndan kalma ro· 
manesk bir alın ... 

Kadın ısrarla devam etti: 
- A ksiyonlacınızdan bir kısmını bize .sat

rnağa haz-ır değil m?sinfa? Buna karşı, biz 

biliriz. - Esef ederim Madam, bütün ~edikleri-
Sözlerdeki müzik hakkında bütün söyle- niz imkanSJzdır. Madeni keooimtz i~etnıeğ.e 

nilenleri boşa çıkaran bir harimlik: eşsiz t~- karar verdik. 
mizlikte bir fransızca, yani doğru kelimele -
rjn, nazil~ yabancı şivesi, şekil bozukl~kları, 
modaya uygun kısaltmaları olmıyan hır ko· 
nnşma taN!r .... 

Kadın konuşurken Levis de, o her zamaıı 
ki otoritesi ile Jkadmlara sormağa alışık ol
duğu sorulan ona da sorup soramıyacağını 
düşünüyordu. Fakat hissediyordu ki bunu 
göze .alamıyacak ıve yahut kadın da doğruyu 
söyliyecekti. Bunun için sustu. 

11k defa olarak .anladı ki karşısında ken
dine güveııen bir kadın vardı ve yalnız para 
ile garanti edilmiş M>zlerden başkalannı söy
lemiyordu. 

Böyle olmakla beraber ses canlanıyor. 
biraz bozuluyordu. 

Levis o zaman, onun söderini hiç dinle • 
•1!emiş ve yalnız sözlerin ağızdan çıkışma 
dıkkat etmi§ olduğunun birdenbire farkına 
v.ardı; ona bir cevap b&r~lu idi. 

Bir yasemin lrolum ortaya yayıldı 

IKJNct BötUM 

. Y ~tağında uyan.an Levis'm göz kapakları, 
IÇtiğı ~urgonya şarabmdan bütün ,gece böh
reklerı çalışmış .olanların şiskin köz kapak . 
lan ve gözleri de durmadan okuyanların 
kıpkırmızı gözleri değildir; gözlerinin ke ~ 
narı~ ~evdahlarmki gibi .kara bir çemberle 
ç~vnlmış de değildir. Saçları, bir balo gece
s':llden 60nr,a uyananlarm.kine benzemek~ 
dır. Ellerinin derisinde 1tum.arcılann yeşil 
örtülü masadan aldıkları Je'keler yoktur. Ya
tak örtüleri arasından ,çok &lil~gün olmıyan 
ve burunun ,dü.z kemiği ile yükseldikten soıt· 
1'1!. Y1JlnU§ayaııak yanaklara doğru düşen bir 
YllZ çıkıyor. Uzamakta olan ı1akal, çeneyi 
meydana ;t'kanyor, kalmlaştmyordu. 

Leıria'm ne hUro mobilyası, ne yau ma . 
RMI, ne anıiıbn klasarleri, ne fzmir halılan. 

ne de timash derisinden yapılma koltukları 
var.Ch. O, bir kadın şair gibi, yalnız yatak 
odasında eser yaratmı:ştt. O.nu hasta yer
deki ki~lar arasında hulyaya dal~ts ve 
yahut gunJerce dışan çıkmaz. tuhaf arka _ 
daşl!r1a birlikte gören aynı mobilyalar, 0 • 

nun ış adamı çahsıslarrna da seyirci oluyor
lardı. 

Bul üst~bunda bir dotabm çekmesine 
dosyalar. bJr başka çekmesine mendiller, bir 
ıhaş~~ı~a fisler, dördüncüsüne saç fucalan, 
besmcısıne miihendislerin raporları, altıncı. 
~ da vadeli muamele k.2.ğ1<llar1 konmuş. 
Çekler briyantin kokuyor. 

Sabahlerin Marsiya1 odaya girdiği vakit, 
pos~ayı getırmekte olan bir sekreterden cok, 
Panste .. bulunup da i i olmadığı için bir dos
tunu gor~eğe gelen bfr taşralıya benzi
yor~ Le:vıs gece evinde yatmamışsa Marsı
yal, yastığın üstünde. borsanın açılışın la 
:Y;ıpılacak alım ve satnn, kabul edilece .a _ 
damlaT hakkında bir ''talimat, pu lasr h 1 
yor. u u. 

(Arkası var) 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 
1 

skert lise ve orta okullara öğretmen aranıyor. 
1 - İstanbul ve Bursadald liselerle Kırıkkale bı.t;.Crl sanatlar 

h e<>ine ve orta okulasına ve Erzincan, Konya as.keti orta <>kula • 
\arma her der için öğretmen alınacaktır. 

2 - Öğretmenlerin kanuni şart ve vasıfları taşımaları gerektir. 
3 - Bu gihilerden istekli olanların dilek kağıdlarmı Ankarada 

asken liseler müfettişliğine gönclermeleri. 
4 - Dilek kağıdtarına ilıştirilecek kağıdlar şunlardır: 
a) Fotograflı ve tasdikli fi~ 
b) Çıktığı yüksek okulanın şahadetname,,,,{ veya tasdikli sureti 
c) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almr ise bunun 

tasdikli sureti 
Bunlardan: tetkik edildikten sonra uygun gorillenlerden ay . 

crca hüsnuhal ilmühaberi, ıhhat raporu ve taahhüd enedi istt"ne· 
cektir. 

3 - Ücrt:tler şöyledir: 
f stanbuldaki askeri liseler için riyazıye ve fıxık der lerinin 

yhk ücreti 108 liraya, diğer dersler Ucreti 98 liraya kadardır. Bur· 
sa lisesi için riyaziye, fizik ve kimya deslerinin aylık ücreti 126 
liraya, diğer derslerin ücreti 108 liraya kadardır. 

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

Konya orta okula ı için blitün derslerin ücreti 108 liraya ka· 
dardır. Erzincan orta okulası için bütün dersler 126 liraya kadardır. 

6 - Maarif okulalarında dersi olan öğretmenlere ders başına 
Ucret verilir. 

7 - İsteklilerin 1 eylill 935 tarihine kadar müracaatları. 
(2096) 1 .... 3418 

BİLİT kapalı zarfla eks.lttnıeye konul • 
1 - Sarıkamış garnizol\u iiCin muştur. 

675.000 : 900.000 kilo un ile 2 - İhalesi 17 eylUl 935 salı 
600.000 : 800.000 kilo arpa kapalı günü saat 15 dedir. 
zarfla ayn ayrı eksiltmeye ko • 3 - İlk inanı; para ı 1140 li· 
nulmuştur. radır. 

2 .... Una biçilen eder 101.250 4 - Şartnamesi parasu ola· 
v-e arpara biçilen eder 26.000 il· rak M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
radır. alınır. 

3 .... Uu ihalesi S. 9. 935 per· 5 - Eksiltmeye girecekler 
ıembe günü saat 10 da. Arpanıo. ilk inanç parası mektup veya 
ihalesi aynı gün ve saat 15 de makbuzlariyle 2490 sayılı kanu. 
Sarıkamışta Sa. Al. Ko. da yapı- nun 2 ve 3 üncil maddelerinde 
lacaktır. yazdı belgelerle birlikte teklif 

4 - Unun ilk inanç parası mektuplarmr ihale saatındm bir 
6313. arpanınki 1950 llradrr. saat evet M. M. V. satınalma 

S - Şartnameler adı geeçn Ko. na vermeleri. (2272) 
komisyondan alınır. 1- 3681 

6 - Eksiltmeye girecekler Bll.!T 
ilk inanç para,,ı mektup veya ı - 500 adt benzin gıiderisı 
makıbuzlariyle 2490 sayılı kanu - pazarlıkla eksiltmeye konmuştu.r. 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 2 _ Hepsinin bi~ilen ederı 
yazılı belgelerle birlikte teklif 2000 ve ilk inanç parası 150 li· 
mektuplarım ihale saatmdan bir radır. 
ıaat evel Sarıkamışta As. satın 3 .... lhalesı 11. 9. 935 çarsam 
alma Ko. na vermeleri. ba gilnU saat 10 d~~ır. .. w . 

(2233) ı- 3585 4- Şartr.aınesını ve ornegt-
BlLİT ni görmek istiyenlerin her gün 

Erzincan garnizonu için ı. eksiltmeye gireceklerin 2490 sa-
milyon 38.600 kilo arpa kapalı yılı kanunun 2, 3 üncU maddele-
zarfla eksiltmeye konulmuştur. rindeki belgeleriyle M. M. V. 
İhalesi 9 eylfil 1935 pazartesi gil- satın alma komisyonuna varma· 
nU sat ıs de Erzincanda tilmen tarr. (2214) 1- 3583 
zatın alma Ko. da yapılacaktır. BİLİT 
Şartnamesi 445 kuruşa adı geçen ı - Bir metre:sine biçilen e-
komisyon<lan elde edilir. Biçilen der 500 kuru' olan 7000 metre 
ederi 64.912 lira 50 kuru~ ve ilk haki gabardin kumaş kapalı zarf 
inanç parası 4868 lira elli kuruş- la eksiltmeye konulmuştur. 
tut. Eksiltmeye girecekler ilk i· z _ İhalesi 7 eylUI 935 cu-
nanç parası mektup veya mak- martesi günU saat 11 dedir. 
buzlariyle teklif mektuplarını i· 3 _ tık inanç parası 2625 li· 
hale saatinden bir saat evet Er· radır. 
zincanda satın alma Ko. na ver· 4- Şartnamesini 175 kuru 
meleri. (2212) 1-3572 şa almak ve örneğıni görmek is 

B1L1T tiyenler her glin komisyona ul!· 
1 -İzmir Müs. Mv. K. ~ma rayabilirler 

bağlı kıtalar için 66.100 kilo sa· 5 - Eksıltmeye gm:cekl~r 
de yağ kapalı zarfla eksiltmeye ilk inanç parası mektup veya 
konulmuştur. makbuzlariyle 2490 sayılı kamı· 

2 - İhale i 4 eylUI 935 çar • nun 2 ve 3 üncil maddelerin1e 
amba günU saat 16.5 da İzmirde yazıh belgelerle birlikte tekli.t 
kışl~da Mü:. Mv. Sa. 1. Ko. da mektuplarını ihale saatından bu 
yapılacaktır. saat evet Ankarada M. M. V. sa 

3 - Hep ine biçılen edet tın alma Ko. na v rmeleri. 
sı 158 liradır. (2160 ) 1 - 3530 

4 - İlk inanç parası 3827 li· BİLİT 
radır. l .... Alınacak olan 2920 met.. 

5 - Şartnamelerini almak is· .remurabbaı kaplama tahtası ek -
tıyenler yukarda adı geçen Ko. siltmeye konmuştur. 
na her giln uğrayabilirler. 2 _ Hepsinin biçilen ederi 

6 - Eksiltmeye girecekler (2335) ve ilk inanç parası (179) 
tlk inanç parası mektup veya liradır. 
makbuzlariyle 249() sayılı kanu- 3 _ thalesı 16. 9. 935 pazar 
nun 2 ve 3 Uncu maddelerinde te:J gunü saat (10) dadır. 
yazılı belgelerle birlikte tekltf 4- Şartname ini ve örneği. 
mektuplarım ihale saatmdan bir ni görmek istiyenlerin her giln 
Baat evet İzmirde Sa. Al. Ko. na eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 
vermeleri (2.234) 1- 3584 yılı kanunun 2, 3 Uncü maddele· 

BİLİT rindeki belgeleriyle M. M. Ve. 
1 - Bir mctresine biçilen e - kaleti satmalttı.3 komisyonuna 

der 400 kuru~ olan 3500 metre varmaları. (2232) 1-3665 
lacivert kumas kapalı zarfla ek- BlLfT 
siltmeye konulmuştur. 1 - Çorlu garnizonu için 

2 - İhalesi 12. 9. 935 pe11em- 108.200 kilo ınğrr eti kapalı zarf· 
be gUnil saat ıs dedir. tan pazarlığa çevrilmi tir. 

3 - Şartnamesini parasız at. 2 - İlk pazarlığı 2 eylül 935 
ma.k ve örneğini görmek için her pazartesi gilnü saat 16 dadır. Bir 
gün eksiltmeve girmcık için de kilosuna biçilen eder 24 kuru • 
105G liralık ilk inanç parası tur. 
ınektup veya makıbuzlariyle ka • 3 - Uk inanç para~n 1928 Ji. 
nunun 2 ve 3 Uncu maddelerin.. radır. 
de yazdr belgelerle birlikte tek. 4 - Şartnamesini görecekler 
lif mektuplarını ihale aaatındıın her gun pazarlığa girecekler bel· 
bir saat evel M. M. V. satın al 1i gün ve saatında Çorluda satın 
ma Ko. na vermeleri. (2351) alma Ko. nunda bulunmalarr. 

1- 37!'i9 ( :2266) ı- 363 
BlLİT BtI.tT 

Askerl liselerin son rnıfları 1 - Bursa, fodanya ve Ban-
na talebe almmağa devam edile dırma garnizonları için 1007 ton 
cektlr. İsteklilerin 30 ağustos ttivenan maden kömürü kapalı 
935 tarihine kadar İstanbulda bu· zarfla eksiltmeye konulmustur. 
tunan Kutel • Maltepe askeri il· 2 - lhalesı 12. 9. 935 per -
ıelerivle Bursadaki Bur a ke şembe gunü saat 15 de Bursada 
rt lisesine veya a kertik ube tümen ntm alm<' Ko yapı 
terin~ mür ı.-ı ııt etmelıdirle lacaktır 

(2268) 1 ~r. 3 - İlk ına ç ara 1 1165 1İ-
B1LlT ra 80 kuru ve hep~me hicılen 

ı - Bır ıftine ıçıl n eder ed .. r (15.544) liradır. 
ıc;o kuru Cila 8000 cift terııı,. • F.h,.itt:mev~ "rccek1t"ı 

-••n nı r ıı 

1 
Devlet Demiryolları ve L~manları Umum ıı 

Müdürlüğü ilanlan 
t LAN 

ilk eksilttnesi feshedilen ve tiği vesikalan ve ışt.: gtrıneğe 
muhammen bedeli 16000 lira olan manii kanuni buluıunadığrna da. 
200.000 adet telgraf makinesi ir beyanname ve tekliflerle ay • 
bandı 9. 9. 935 pazartesi günil sa· nr gtin saat 14.30 a kadar komis
al 15,30 da kapcllı zarf usuUl ile yon reisliğine vermeleri lazım. 
Ankarada idare bina~rnda satın dır. Bu işe ait şartnameler Hay. 
alınacaktır. darpaşada tesellüm ve sevk mu. 

Bu işe girmek istiyenlerin düdüğünde ve Ankarada mal • 
1200 liralık muvakkat teminat zeme dairesinde parasız olarak 
vermeleri ve kanunun tayin et • dağıtılmaktadır. (2307) 1 -3686 

t LAN 

Bır .:>ene içinde 210014 iki yüz on bin on dört ton tah. 
min edilen Derince limanı tahmil ve tahliye işi 26337 yir
mi altı bin üç yüz otuz yedi lira 30 kuruş muhammen bedel 
ile ve aşağıda gösterilen eşkfil dahilindeki ameliyelerle 
bir sene için kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 4. 9. 935 tarihinde çarşamba günii saat 10 da Hay
darpaşa gar binası içinde 1 inci işletme artırma ve eksilt. 
me komisyonu tarafından yaprlacaktrr. 

İstekliler muvakkat teminat mikdarı olan 1975 lira 30 
kuruşu demiryotları istasyon veya veznelerine yatırarak 
alacakları vezne makbuzunu veya banka mektubunu ve 
2490 sayılı kanunun 2 inci. 3 ün~ü, 4 üncü maddelerinde 
bildirilen vesaik ve beyannameyi mühürlü teklif mektubu 
ile beraber bir zarfa koyarak eksiltme saatından evel ko
misyonda bulunmak üzere bizzat veya iadeli taahhüdlü 
olarak göııdenneleri lazımdır. 

Teklif mektubunda aşağıdaki müfredatın her birine ton 
ve cins itibariyle ayrı, ayrı fiat gösterilecek ve şartna\ne· 
nin tamamen okunup k~bu1 edildiğine clair mesruhat ve. 
rilecektir. 

Fiatlarm hak ve silintisiz rakam ve yazı ile yazılmıs 
olması lazımdır. Teklif mektubu bir zarfa konup mühUr : 
lenecek ve üzerine isteklinin isim ve adresi yazılacaktır. 
Bu zarf vesaik makbuz veya banka mektubiyle beraber 
baska bir zarfa konup bu zarf da miihürlenecek ve üzerine 
ne~ ise dair olduğu yazılacaktır. 

Sartnameler Haydarpaşada komisyonda, Ankarada 
Det~iryollan malzeme dairesinden, Derincede liman baş 
memurluğundan parasız olarak alınabilir 

Ameliyenin nev'• 

ı ( Vapur dahilinde vinç altında supalan 
yapmak, bu ameliyede rıhtım veya silo kena· 
rına veya vapur güvertesine verilmek ve bı. 
rakmak da dahildir ... 

2 ( Supalandan açık vagona tahmil ve mil· 
tekabilen vagondan supalan yapmak ve ida· 
re vinçi ile vagondan denize vermek veya mü. 
tekabilen denizden almak. 

3 ( Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım veya 
silo kenarından veya güverteden alarak va
gona tahmil etmek veya mütekabilen ... 

4 ( Supalandan alınıp açık araziye nakil ve 
istif etmek ve mütekabilen ... 

5 ( Siloya yanaşmc vapur güvertesinden 
veya silo kenarmclan silo dcı hiline nakil ve 
yerleştirmek •.. 

6 ( Vinç iştiraki olmaksı:.ı:ın vagondan tah
liye ve açık araziye. mağazalara ve siloy.ı 
nabil ve istif ve mütekabilen ... 

7 ( Vagondan idare vinci ile acık araziye 
tahliye ve istif ve mütekabilen ... 

8 ( Vinçsiz merakihi bahriyeden küfelerle 
veya arkahk veya eJ ile çıkarılarak va~ona 
tahmil, açık araziye, mağazalara ve siloya 
nakit ve istif etmek ve mlitekabilen .. 

9 ( Vagondan olukla tahlive ... 
10 ( Saatle alınacak amele ... 
ı 1 ( Yevmi ve He alınacak amele ... 

(2277) 1~36~0 

~ESLEKl SANAT KURSLARI 

,:: <lı 

ö~..ı: t- .... > 
,:.: uı ııı 

"' u ı.; E ııı 
·~ :~] 
:o ııı :o 
~ >'t:l 

!935 • 36 ders senes.ind{; makinistlik, dökmecilik, mobilya • 
cıhk ve modelcilik mesleki sanat kursları vardır. Bu kurslara 
alınacak talebe 14 • 16 yaşında olmahdxr. Mekteb idaresinden 

tu.aret vesıkru>ı ve teminat meıt 
tuplariyle teklif nektuplarırH 
ihale saatından bir saat eve) adı 
geçen Ko. na vermeleri. 

(2352) 1-- 3760 

B1L11' 
l - Bursa, Mudanya ve Ban.. 

dmna garnizonlan için 23.300 
kilo sade yağı kapalı zarfla ck
siitmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 16 eylül 935 pa . 
zartesi aat 14 de Bursada tü -
men satın alma Ko. da yapıla · 
caktrr . 

3 - İlk inanç parıt ı (1485) 
lira (38) kıuruş ve bir kilosuna 
biç.ilen edı:r 85 kuruştur. 

4 - Şarttt?.mesi yukarda ııdt 
geçen komisyondan verilir. 

5 - Eksiltmeye ~irecelrter ilk 
ınanç paras· mektup \·e itcaret 
vesikalarıy 1a birtik~e te~iif mek 
tuplarınr it.ate saatından blr sa. 
~ evet Bun.ada tlimP.n Sa At 
Ko. na vermeleri 

(23~~ l~376t 

\lODERRlS K. KÖMÜRCİYAN 
Asri ve ticari eserleri: 

Yeni harflerle: - Tenz illi he deli 

Ameli ve tatbiki: kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticari malftmat ve banka 
cılrk 
lktısad ilnıi 
İhtisas muha~ebelerı 

Kr. 
35 

122,5 

l05 
87,5 

J75 
(Şirket. sanayi. ziraat ve 
banka ) Ticarı ve mall hesab 70 
LQgarrtma cedvelleri (yeni 
rakamlarla) ~6 

Baş;ıca satı'l yeri: 
tKBAL KÜTÜBHANESI 

1-3754 
;M1mlllliı1ı muııunıntt11ııooınıııııuıı1~ını ııııumıınmıunıııımırını ~ 

1 Cebed Hastanesi Operatöril ~ 
1 Dr. TURGUT 
~ 
~ 
~ e 
ı=. 

Hastalanm Adliye Sarayı 
karşnunda Hayati apartmanm 
da her gün ıs den 19 za kadar 

~ kabule başlamıştır 
§1ll!lltl fu~~~ı;Jl""'~' 

28 A~USTOS 1935 ÇARŞAMBA 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonu ilanlan 
1 - Antalyadakf hlrtiklerin ekmeklik un ihtiyacı aşağrda gös -

terilmittir. 1atekliler~ karşılarında gösterilen gUnde yüzde 7 ,S te
minatı ile 29. 8. 935 saat 16 da komisyonumuza müracaat etmeleri. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul ve Antalya satın alma ko -
misyonlarında görUlebilir. (2252) 

Nevi 
Un 

Taksitleri 
Eylül 935 
1. Tş. 935 
2. Tş. 935 
ı. Ki. 935 
2. Ki. 936 
Şubat 936 
Mart 936 
Nisan 936 
Mayıs 936 
Haziran 936 
Temmuz 936 
A.tustos 936 

Yek(\n 

t LAN 

Mikdarı 
kilo 

26400 
26400 
16600 
16600 
16600 
16600 
16600 
23000 
31560 
26500 
26500 
26500 

269800 

l - 5.8.935 pazartesl kap~b 
zarfla eksiltmeal yapılacağı ilan 
olunan 715.000 kilo arpa veni 
ba~tan 'csiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25 eytUl 9~5 
pazartesi günil saat 15 de Setl· 
miye aakert satm alma komisyo· 
nunda ,..apıtacaktn. 

3- Arpanın tahmin fh~ı 
35750 muvakkat teminatı 2Mt 
lira 25 kuruştur. 

4 -Teminatlar ihaleden tkt 

saat önce muhasebecilik vezne 
sine yatırrlacaktrr Teklif mek 
tuplarını ihaleden bir saat evet 
komisyona verilmesi ve başka 

mal sandrklarma vatırrlmıs ' 
lan teminat makbuzları ile di· 
ğcr belgelerin mektupları içıne 

konulmaat mecburidir. 
6 - Şartname her gün ko · 

misyonda görUlebileceği gibi su· 
reti de tahmin fiatının yüz bin· 
de beşi nisbetinde bir bedel 'IlU· 

kabilinde k(\misvondan a1mabi 
lir. (2202) l-3557 

iLAN 
ı - 31500 kilo sade yagının 

kapalı zarfta eksiltmesi 4. 9. 935 
çarşamba günll saat ıs de Seli· 
miye askeri satın alma komisyo-
nunda yapıiacaktır. 

2 - Sade yağının tahmin fi. 
atı 23606 lira 10 kuruş muvakkat 
teminatr 186rı ra 25 kuruştur. 

3 - Teminatlar ihaleden iki 
saat önce muhasebecilik vezne· 
ı;ine yatırılacaktır. 

4 - Diğer mal sandıklarına 
yatırılmcş olan teminat makbuz
ları ile diğer belgelerin teklif 
mektuplan için.: konulması ve 
teklif mektuplarının kanuna uy· 
~ur. bulunması mecburidir. 

S - Şartname her gün ko • 
misyonda görülebilir . 1- 3619 

% 7,5 
Teminatı 
1981 lira l kurnş 

Ihalenın 
günü ve saatı 

'Z9. 8. 935 B<t<l t 16 

Şekli 
Kapalı zarf usulil 

1- 3623 

t LAN 

Kırıkkale askeri sanat mektep. 
teri talebesinin Uç aylık ihtiyacı 
olan 220000 kilo elanek 16 eylül 
935 pazartesi günü saat 14 : 17 
de açtk eksiltme suretiyle atın 
alınacaktır. Taliplerin mubam 
men bedeli olaı:ı ?/.00 liraya mu. 
kabil temina':ı evetiye:.i olan 
165 lirayı Kırıkkale askeri fah 
r ikalar muhasebecitiğine yatı -
rarak vaktinde mektep satın al 
ma komisyonuna müracaatları 

(2361) 1-37~9 

1 LAN 

470 ton unun kapalı zarfla 
eksiltmesi 14 eylül 935 cumarte
ai glinU saat 11 de Eskişehirdc 

as.kert satın alma komisyonun~-• 
yapılacaktır. Unun tahmin bed 
ll (61.100) lira muvakkat tem• . 
natı (4.305) liradır. Teminatı r 

ihaleden evet muhasebecil ' 
veznesine veya diğer mal san<1 

larma yatırılarak makbuzlarla 
banka mektupları ve diğer bel
gelerin kanuna uygun olan tek" 
lif mektuplarının ihale günii 
saat ona kadar komisyona veril• 
mesf mecburidir. Şartname her 
gün Eskişehirde komisyonda " Ô 

rülebitir. Şartnamenin suretı 3 
lira 6 'turuş bedel muka'oitinde 
alrnabilir. (2360) 1-3760 

tLAN 

1 - Kastamonuda bulunan 
kxtaatrn iaşesi için 19()000 kilo 
un kapalr zarf olarak ~ksiltme\'C 
konmustur. Tahınin edilen be• 
deli 28025 litadır. 

Eksiitmeve 9 eytul pazartesi 
günü saat on beşte Kastamonu• 
da askeri satın alma komisvo • 
nunda vapılaca::tır. Muvakkat 
teminatı 2101 lire 88 kuruştur. 

(2220) ı- 3581 

Adliye Vek.aletind~n: 
Temyiz mahkemt:si kalörifer memur ve muavınliklerine taltp 

olanlarm imtihanları 29 ağustos 935 perşembe gunü saat 15 de ~a· 
fıa Vekaletinde binalar umum müdürltiğünde yapılacaktır. Bu ışo 
istekli olanlar o gün ve saatta göcıterilen makama müracaat etsin· 
ler. (2339) 1 - 3719 

Ankara imar 
Miidl rlüğündPn: 

L - Eksiltmeye konul an iş: Ankaca 
ınezarlık duvarı inşaatı olup keşif bede
li 67871 lira 50 kuruştur. 

2. - Bu işe ait evrak ve 
şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesı 
B. Mukavele projesi. 

sartnameler 

C. Nafıa işleri şeraiti umwmyesi 
D. Umumi şartname 
E. Keşif cedveU 
F. Proje 
İstiyenler t>u evrakı 3 lira bedelle ln1ar 
Müdürlüğünden alabilirler. 
3. - İs pazarlıkla bir ay içinde yani '23 

Eylfıl 935 pazartesi saat 18 ze kadar be 
del layık görüldüğü t~t~rHrde talibine 
ihale edilecektir. İstek1 ilerin İmar Mü
d1=irlüğüne müracaatlar' (2?4l) 1-3751 , 



Sümer Ban ~ı . 
" Ullll ıÜ ürlüğünd nı: 

Bankamız nam ve hesa~m~~ f'ı-vru~a.Y~ _müsabaka 
ile muhtelif sanayi mühendıslıgı tahsilı ıçın 10 tale· 
b gönderilecektir. . b 1 · 

Biri üniversite kimya ve elektromekanik. şu e en 
mezunlarına ve diğeri de lis~ m.~zunl~a _ıt bulun· 
mak üzere aym zamanda ikı musabaka ımtıhanı ya-

pılacaktır. . . . b h · ti-
Miisahakaya girebılmek ıçın ~artlar erveç ı a 

<lir: k ik bele-A _ Oniversite kimya ve elektrome an §U 

ri mezunları için: 
ı - Türk olmak 
2 - Yası 20 ila 25 arasında bulwunak 
3 _ Askerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 _ Tam sıhhatli olmaJ. • 
5 - Üniversite kimya ve elektromt":kanik şubele-

rinden son üç sene zarfında diplo~a almı~ bulunmak. 
6 - Bankaca istenecek kefaletı verebılmek 
B _ Lise mezun] an için: 
ı - Türk olmak 
2 _ Yaşı 18-25 arasında bulunma\ 
3 - Askerlik \•aziyeti muntazam olmak 
4 - Tam sıhhatli olmak • • 
s - Bir türk lisesinin son üç sene ıarfında 1yı de-

recede bakalorynsmı almıs bulunn;ak. . 
6 - Bankaca istenecek kef aletı v rebılmek 
Kayıt için Sümer Bank Umum mUdiirtüği.ınde 

kimya sanayii şubesine müracaat edip aşağıda yazılı 
vesaiki vermek lazımdır. . ddak 

1 - Nüfus tezkeresi veya noterhkç musa 

sureti . l'k mu 
2 - Mektep şehadetnamesı veya noter ı ç -

saddak sureti. ah ·ı •t 
3 - Askerlik vaziyetinin A vrupaya . t sı e gı • 

meye mani olmadığına dair askerlik vesıkası. 
4 - Srhhatta olduğuna dair şarbaybk doktorlu. 

ğunca tasdikli sıhhat rap .. oru. • 
5 _ Dört vesika f otografisı . • 
Ka ıt müddeti 15 eylül 1935 tanh~e k~dar olup 

bu taJhten sonraki müracaatlar suretı katıyede ka· 
bul olunmıyacaktır. 

1 
ti gU 

İmtihanlar eylül sonunda yapılacak o up a • 
nü ayrıca bildirilecektir. 

ıhhat r tçtiı ai ua 
ekileti 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi satın 
anna komisyonu Reisliğinden: 
l - Ekıiltmeye konulan i§: CSOO) kok ömilr:nk dn mtrkez 
ı - Ek iltme g eylül pazarteiii t 11 de a;a alrt • 

...td ı hba mile se i satın alma komisyonunda yapı t ır. 
; - Kok kömürUnUn tahmini ftatr (8700) Ura olup Uk trminat 

akçesi (652) lira (50) kuru§tur. . 
4 - Teminatlar ihaleden vel hudut ve aahıller ıhh t umum 
Urlüğü vemetlinc yatırılmı olacaktır. 
~ _ Teklif mektuplarının ihaleden bir aaat evel om! onn Vf-

dlmffi lazmıdır. (2287) 1 -3680 

Hava Yolları 
ldar indeıı: 

evJet ş1 tme 

Yolcu tayyaresi ve tel iz cihazları. alınac.ağı hakkmdi t ıd ~!..€t • 
U • b'r ı-ok !Jnnalnr şartname emCA -

mhce yapılan ilanlar zerıne 1 :s 1 • ciruulannm ana va.. 
dlrler. Satın nlacağımu tayyare~r~f te :;:vıet ı letme idaresince 
mflaını bildiren bu ilanlar Hava 0 an 1 ~ baklanda bütün 
yolcu tayyaresi ve telsiz cihazlar~ .a~ın a m=gıve en uzak yer • 
f' ı aktinde ha'berdar etmcK ıçın yapı 

1 ımıa ~n . v d t.mıtk istedikleri yolcu tayyareleriyle te • 
krdekı fırmaların a sa I' larını ve sairesini bildirme-
dz cihazlarının tUrlil. vasıfl:~ı~~la~~:meleri için tekliflerin 1.11.935 

~~~ı?;e~~C:~ ıc:::~l b~: ~::ik edileceği bildirilmiştir. Bu tari~e 
kadar elecek kataloğlar ve malfunatlar üzerine :incclcmele~ yapı : 

g 1 'kmal ve ayrıca gazetelerle ılan edılecektır. 
drktan sonra şartname er 1 

1 · ih ı ın yal 
E Ik' ·ı larda i stediğimiz tayyarelerle te sız. c :ız arın. • 
~ve ı ı an . . . . l 'kt' f edilme ınin sebebi muh. 

nız ana vasıflarının bıldı~ılın~sıy ~ ı ı a toklifler yapabilmelerine 
telif firmaların daha g~nış ?1r ?1ıkyastal . 'z' daha bol tt:klifler 
meydan bırakmak ve bınnetıce ınceleme erıını ı 

Ü7.erinde yapabilmektir. . . ' h 1 satmak istl}Cn • 
Bu selx:blc yolcu tayyaresı ve. telsız cı. az arı 1 n husu. 

ler: aletlerinin bütün tafsil-: tını, emsallerınden uJttın ~c~e kadnr 
aiyetl rini ve ilanlarımr:ıdakı ana vasıflara n~ erce~ d Hava 
uygun olduklarını açık bir ifade ile 1. 11. 935 gunune . a ar t 
Yolları De\•let İşletme idaresine bildinnelidirler. Keyfıyet şar na.. 
mc i tiyenlcre bilinmek üzere ilan olunur. (2325) 1- 3733 

Harita nıuın lüdürliiğünd 
ı _ Şaruıameleri ayrı ayrı yapılmış Harita Genel dırektörlil • 

ünün kartoğraf ve deniz şubeleri için nşağıda muh~en bedel • 
eriyle ihale iin ve saatları yazılı olanlar açık ek ıltme ile tın 

alınacaktır. . k ı . 
2 _ Şartnameleri görmek istıyenler her &un. ve c: .. sı,.rmcye gı 

receklerin de vaktinde Cebecide Horita Gcneı dırektorJuğil &atın 
alma komisyonuna gelmeleri. (2117) . 

..ruh ımen Temınatı 
bcd 1 muvakkat<: 

Lira ~rş. Cinsi MikdarıLira Krş. ihale tnnhf, gtinll, tı 
665 00 Fotoğrafane 

malzemesi 8 kalem 124 88 29 6/93~ perşembe 14 
(Kenarı bezle • 
(me fileti 1 adet 
(.Aumi ve as • 
(gan barometre ı ., 

oo ( ıırahhamat 
(cedveli 
(Arzı zaıt cet • 
(veli 1 .. 
(19 sayılı nomo· 

nik dcrecatı 

(haritn 1 

·~ 00 
29 8/ 935 pr: rş • 1.5 

1 - 94(.t< 

ULUS 

dJiy ~ Vekaletind n: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

1 - Temyb mahkemesi için yaptm'hK. demirbaş eşya ve 
mefruşatın apab .ıarf usuliyle ~ılan dı:ailtmesine bir firmaôan 
başka talip çıkmamasına ve çıkan talibin. öe noksan şerait dola • 
yısiyle eksiltmeye .. bul edilmemesine binaen bu iş 2490 numa • 
ralı kanunun 40 mcı maddesi mucibince yeniden kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yaptırılacak eşya ve mefrupt prtDamuinde mikdarJarı 
yazılı yaııhane, yazıhane koltuğu, dair1ilo 'ftl ki.tib masası, d~lap, 
and .. lya ve marUk.en sandalya olmak ~re 12 cına ve kalemdır. 

a - Tahmin bedeli 36.580 liradır. 
4 - Mu"akkat teminat 2444 lira olup malsandığı makbuz 

veya banka mektubu olması lazımdır. 
S - Eksiltme 9 eylQl 935 pazartesi günil at l4 de vekalet le· 

vazım müdüriyetinde toplanacak eksiltme omisyonunda yapıla • 
caktrr. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin zeyli şartnamenin 1 inci madde· 
sinde yazılı belgeleri teklifleriyle birlikte vermeleri şarttr~. .. . 

7 -Teklif mektuplarının nihayet 9 eylül 935 pazartesı gunü 
saat 13 e kadar komisyon r<:isliğine imza mukabilinde verilmesi, 
posta jJe gönderileceklerin bu saata kadar yetişmek üzere iadeli 
taahhüdlil mektup şeklinde göndermeleri v~ d'ış :uırfın mlihür mu· 
mu ile eyice kapatılmrş olması lazımdır. 

8 - Bu i e ait şartname ve resimleri 18.5 kurus bedel muka· 
bilinde Ankarada levazrm müdüriyetinden, İatanbulıla Adliye le
vaznn memurluğundan, lzmirde ve Samsunda- C. Müddeiumumi· 
tikler inden alınabilir. (2225) 1 - 3587 

Diyarhekir 
·ı aybğ an 

Tamamına 15000 lira değer biçilen Çermik ilçesi bıi • 
yük ve küçük hamam adı.rıa :ınılan kaplıcası ve b~n.un ~.Ü· 
tük yazısına bağlı oda, dukkan, ahır ve kahve yenmn ku • 
tükte yazılı yerleri içindeki idareye ait sekizde yedi payı, 
parası ihaleden on beş gün sonraya kadar verilmek şar • 
tiyle 7 eylül 935 cumartesi günü saat 12 ye kadar kapalı 
artırmaya konulmuştur. 

Muvakkat teminau 985 liradır. 
Teklif mektuplan o gün saat 11 e kadar verilmiş ola · 

caktır. . 
Kütük yazısını ve şartnamesini öğrenmek ve daha zı. 

yade bilgi edinmek istiyenlerin Diyarbekir daimi encümc· 
nine müracaat eylemeleri ilan olunur. (+843) 1-3615 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme 
afıa Bai anlıc;ından: 

1 - Eksiltmeye konuJan iş : (Ankara vilayetinde Ankara -
lstanbul yolunda betonarme Ovaçay köprilsU inşaatı) dır. 

İnşaatın e if bedeli (34.500) liradır. 
2 - Bu i ait artnam ler ve ~vralr §Unlaı' 
a) Eksiltme prt~~esi, 
b) Mukavele proıe~ı'. • . 
c) Nafıa işleri er.utı umumıyesı, 

d) Tesviyei türabiye, ~se '!e kargir in aata dair fennr ~rtname, 
e) Betonarme büyilk köprulcr bnkkında fnınt şartname, 
f) Kc if hulasa cedveli, 
g) Proje, 
lstiyenler bu §artnamcleri ve ~v:a~ (173) k?:~ bedel muka . 

b"lnde Nafıa Vekaleti voscler reıshğınden alabılirler. 11 

3 _ Eksiltme 3. 9, 93S tarihinde perşembe gimU saat Hi da An
karad Nafıa Vekaletinde şo ler !eisliği dairesinde yapılacaktrı. 

4 _ Eksiltme kap lı ı:arf usulıyle yapılacaktır. 
S Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (:2587.5) lira muvak· 

kat t~nat vermesi. bundan ha ka aşağıdaki vesikaları haiz ol -

mrun lazımdır: dl b 1 d . . 
1 T'caret Odasına kayı ı u un uğuna daır vesıka, 

2 - ı ;eklilerin yapını§ oldukları işlere ait vesikaları ihaleden 
-ü sgu··n evel osterer Nafıa Vekaletinden alacakları ehli-cn az ç 

yet vesikasL . 
6 T klıf mektuplan yukarda ilçilncü maddede yazılı saattan 

b ' - e rne kadar oselet' reisliği dairesine getirilerek eksilt • 
ır ~t .cv~~u reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 

mı e .?mdı Yı.lec"'k mektupların nihayet UçUncü maddede yazılı aata 
1 e gon er "" d f Uhü ·1 · · k l kadar gelmi olması ve rş zar ın m r mu.mu ı e ıyıce _ apatı mış 

olması lazımdır. 
Postada olacak gedlaneler k .. bul edilmez. (2178) 1--3604 

~ ~~~~~~~~~~~~~~ :....: ... .. .... .A: 

YAN 1 S 
• 

• • 
Ankara, Aydın, Bursa, Diy•ubekir: Edirne, İstanbul, lmıir, Kns-

Konva bötge sanat okullarıyle Ankara yapı ustası okulu. mmonu ve .. J 1 .. ~ 
na parasız yatılı olar.ık talebe a ınacdliur Bu okullara alınacakların, 

ı - Türk olmaları, 
2 13 a ından küçu , 17 ya ından bUyük olmamaları, 

3 - E y beş sınıflı bir ilkokulu biti~ bulunmaları şartile. 
+ -kl'nl Ll".n bulundukları yerlerin ilbaylıklarrna 3 • eylGl • 935 
J. te ı erı • d',-k • bel · ~lı günü akşamına kadar bir he: çc, o~~l eıplom:ısı veya geaı, 

Uç tane belgelik fotograf, &fi raporu e ozbele lerıle (nUfu tczke. 
resi) birliktt: ba§vunnalı:ı.rı. <2259) 1--3661 

l flli y kal tir en: 
ı _ Yeni§Chirdeld temyiz mahkcrnesind i odayz prtname v 

projesine gorc şapkalı .tar yaptırılması asık ebiltmeye konulmuş-

tu;·_ Eksiltme 9.9.935 ta.r~i?.e. m~sadif paz tesi l:ilnil saat ~4 de 
Adliye vekfılcti levaum mudunyetı odasmda toplanan .. ıltme 
komisyonu tarafından yapılacak.tır. 
s _Tahmin edilen bedel 25 7 lıra 50 rustur. 

4 - Bu baptaki §al't~ proje levazım müdüriyetindedir. 
t teklilerin bunları örmek uıı:erc her ün bu müdüriyete müraca· 
at edebilirler. 

s _ Eksiltmcy ireceklerin muhammen b--delin ylizde 7.5 fu 
olan 194 lirayı veya devletçe nakıt makmmnd:l kabul edilmig olan 
bıı mikdar tahvil tı malsand:ğın yatırını~ o dolarına dair ol:ın 
mn buzlıul lıM ber e 'ltm tinde milrntn.ıtları. (2299) ı-amı 

SAYIFA 7 

ı Tapu Kada tro Genci 
ğiinde ı: 

üdürlü-

Kadastro fen heyetleri için satın alınacak olan ve teslim şart· 
)arı dairede bulunan şartnamesinde yazılı muhammen bedl:li 550 
lira bir adet (ELLİPSKOPF) kopya makinesi ve teferrüatı kezo 
muhammen bedeli 450 lira bir adet (HİLDEBRAND) Türk alid:ıtı 
(Alidat Olimctrik) ve muhammen bedeli 180 lira (S'OSS RAN· 
DOB Müessesesi Polar Koordinatoğraf Sistem Szovatay muhammen 
bedeli 350 lira bir adet Karl Zciss Kip Lodis muhammen bcdelı. 9 li· 
ra pre izion ş adet mahfazalı Bal:ıstr. muhi!mmcn bedeli altr li· 
ra beş ndet büyük pusla, muhammen bedeli S lira tam daire ta si
math 19.75 kutrunda beş adet "ffaf minkalegrat taksimatlı) mu
hammen bedeli 5 lira beş ad • tam daire derece taksimatlı 19.75 san 
timctre kutrunda şeffaf m; nkale, muhammen bedeli 1 lira Albert 
Nestler on adet tribl derımetre, muhammen bedeli 2,85 Richter on 
adet tirilin, muhammen bedeli 25 kuru 25 adet cep için ioki met
relik çelik şerit, muhammen bedeli 1,25 otuz adet yansı 45 yı:ınsı 
60 derecelik ra gönye. muhammen bedeli 20 li'"a otuz beş adet 20 
metrelik çelik erit, 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltm günü 4 9.935 çar mba ı:rUnü saat on dörtdür. 
İstekliler her gün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüi''.ıii leva ım 

müdürlüğüne müracaat ederek şartnameyi alabilirler. (2223) 
l-3M6 

Etlik mt•rkf•z la 1oratuvarlar 
üdü ·lü2·üııtJı~ . 

Mıiessese hayvanatı için en az 60.000 en çok 80:000 kilo saman 
açık eksiltme suretiyle satın alrnacaktır. Buna daır olan sartna -
mesi laboratuvarlar müdürlügiinden verilir. İsteklilerin 1~5 hrablı: 
banka teminat mektubu ve yahut bu mikd r paranın h zınyc ya. • 
trrıldığına dair komi yoncı makbuz getinnelidir. Eksiltme 5 9. 93.5 
tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Ziraat Vekaleti mu a• 
sobe müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda yapılır. 

(2185) 1- 3524 

Giidf J Sarhaylıh dan: 
"' . 

1 - Gudul kamununda yeni yapılacak hamam kapalı .r:arf1a 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30 ağusto 935 cuma günü saat 15 de Güdul bele 
diye enciımenliğinde yapılacaktır. 

3 - Keşif ve şartnamelerini görmek istiyenJcr Güdül. ~anunu 
ve Ayaş ilçec:iyle Ankara ili belediyelerine müracaat edebılırl r 

4 - İlk inanç parası (800) liradır. . • 
.S - Eksiltmeye gircc~k olanlar eh1iyet vesıkalarmı ve ılk ınanç 

akçesiyle birlikte teklif mektuplarım .ihale saatından l saat tvf!l 
Güdul belediye encümenliğine vermelen lazımdır. 1-3718 

J(iitalıya lbaylığından: 
ı - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan (Kütahya • l t &

yon caddesinin OxOOO - lx<>38 arasındaki kısmrn ıı mette genl~L 
ğinde bulvar halinde yapılması için lazım gelen bordilr, trotu r, 
parke, kanir) ve iki adet menfel! in atının ihalesi gUnü olan 2().8. 
935 tarihinde talipler tarafından vaki olan teklifler l~yik d ö
rülın_ediğinden 2490 numaralı artırma. eksiltme, ihale kanununun 
40 ıocı maddesi mucibince hazinenin menfaati namına pazar1ılt1a 
yaptırılma ına knrar verilmiştir. 

Bunların mecmuunun keşif bedeli (267.57) lira 27 kuruştur. 
2 - Bu jşe ait şartnameler ve evrak uruardır: 
A. - Eksiltme §artnamcsi. 
B. - Mukavele projesi 
C. - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D. - Tc viyei tlirabiye, §O!e ve lmriir inoaata dair f ennt art-

name. 
E. - Hususi şartname 
F. - Keşif hülasası 
G. - Projeler 
3 - Eksiltme 3.9.935 sah giinU saat 15 de ütahya husu 1 m 

hasebe binası içinde daimi encümen oda~ında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacalrtır. 
S - Eksiltmeye girebilmek i~in iste lilerin (2006) lir dört 

kuru muvakkat teminat vem\Csf, bundan başka nğıdald vesailtıo 
leri hab olup göstermesi lazrmdrr. 

A • Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna lr vesika. 
B • İstekliler eksiltmeye girmezden bir hafta evel bu gi\:ıı in

şaat işlerinde ibtisa sahibi olduklarına ve yahut mesuliyed fen. 
niyeyi kabul edecek mektep mezunu bir mllhendis veya fen mem~ 
tarafından tasdikli tcahhütnamesini vilayet nafıa dairesin tasdı 
ettirecektir. 

6 - İkinci maddede gösterilen bu işe ait ke§if kağıtları 
şartnameler proje ve sair evrakı Kütahya Vilayeti n fıa dairesin.. 
de görUlebilir. (2314) 1-3707 

/lal .SolraK 

I 

lfl 
~ATILIK AR 

Sümer Bank 
um üdürliiğünd • • 

Ankaranm en mutena yerlerinden olup mahallinin kr 
kisi yukarıya çıkanlmrş bulunan belediye dairesi-civannda 
ve Anafartalar caddesi üzerinde Tahtaka~ yangın s ası 
dahilinde 732,24 metre murabbaındaki müfrez arsanın ıa
mann Sümer Bank Umum Müdürlüğü tarafından satılığ 
çıkanlmıştır. Fazla izahat almak istiyenlerin Ankarada u. 
mum müdürlük muhasebe müdüriyetine ve İstanbulda s··. 
m r bank şubesin müracaat etmeleri i an ohınm. {2333) 

1-3731 
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rtviıı Hudut tahuı·u 
k:omisyonııııdan · 

atın alnıa 

A rtvln Garnizonu ihtiyacı için 125 bin kilo un 19.8.935 pazar .. 
tesi gunu saat onda yapılan ihalede verilen fıiat haddi layikinde g~ .. 
rülmediğinden 22.8.935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle >:en~· 
den kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmasına karat' verıldi .. 
ğinden eksiltme 6.9.935 te Cumartesi gUnU saat 14 de yapıla~ağın... 
dan taliplerin bu saate lkadar teklif mektuplarını ve 1687 l.tra 50 
kuruşluk teminatlariyle ve ticaret odalarında musaddak hU~.iyetl~· 
riyle şartnameyi görmek istiyenler Artvin ahm satım kotntsyonu .. 
na müracaatlarr. (2343) 1-3744 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

rfa Giiınrüıni TB.2. ~at.ııı alma 
l{omisyonu haşl\:anlığıııdan: 

1 - Eksiltmeye konulan iş "Urfada yapılac k gümrük muhafa
za alayı talimgah binası inşaatıdır.,, 

İnşaat Urfada Kiılaplı mevkiinde yaprlacaktır. inşaat talimgfilı, 
ala ve mutfak ve banyodan ibarettir. Keşif bedeli 31756 lira. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesı 
C - Nafia işleri şer iti umumiycsi 

D - Tesviyei türabiye, ose ve kargir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cedv ti, sitsilei fiat cedveli, ruetraj cedveti. 
G - Proje grafik. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Urfa glım.... 

.ık muhafaza alayı ikinci taburda satın alma komisyonunda her 
gün gelip görebilirler. Eksiltme müddeti 16. 8. 935 den ttibaren 
15 gündür. 

3 - Eksiltme 2. 9. 935 pazartesi günü saat 10 da Urfa gumriık 
alayı ikinci tabur satınalma komisyor.unda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yaprlacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2382 lira muvakkat 

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

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

6 - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yazılı saattan 
bir saat evetine kadar gümrük 2 inci taburundaki satın alma konıia... 
yonuna getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka.. 
bilinde verilecektir. Po a ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 üncü maddede yazdı ta kadar gelmiş olma ı ve dış :zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatdmış olmasr lazrmdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (4938) 1- 3699 

Ankara Otobüsler 1daı~e i 
l)irektörJiiğüııdeıı : 

1 - 'i enişchirdc otobutilCr idaresi arsasının pro jelcdne göre 
ınşa olunacak ot()blis ve kanıyon deposiylc mcvcud garajlorm ara -
lığının ıkapatılması ve b arın tesisatları ve teferrüatı sairesi yap. 
tmlacağmdan 25. 8. 935 en itibaren on beş gün müddetle eksilt -
meye konulmuştur. 

2 - Keşifleri ve şartname ve projelerini görmek üzere Yeni -
ehirde otobüsler direkt lüğüne müracaat olunacaktır. 

3 - Depo inşaatı 26ro lira parke döşemesiyle sıvaları 12610 
lira ve kapatılacak kısmın keşfi 7624 lira ve deponun tıesi atı keşfi 
· ı 97 liradır. 

4 - Cümlesinin ihale 'müddeti 9 eylQl 935 pazartesi günü aaat 
.ı.30 da Yenişehirde ot sler direktörlüğü binasında kapalı nrfla 
apılacaktır. 

5 - Cümlesi birden it- müteahhide ihale olunacağından ona 
göre toplu bir fiat verltecektir. 

6 - Cümlesi için kan ınun tarifi dairesinde muvakkat teminat 
3735 liradır. 

7 - Taliplerin proje ft keşifler~ görmesi için diplomalı mimar 
veya mühendis olduğuna ,.e bu gibi taahhüd işleriyle me ·guJ bu -
lunduğuna dair belediyelcc fen direktörlüklerinden vesika almış 
bulunmaları lazımdır. (23 ) 1 - 3756 

- 1 - Dahiliye vekaletince Nafıa Vekaleti garajına iltisak pey~ 
da edecek surette viliyetler evinin şark ucunda yaptırılacak garaJ 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1819 lira 75 kurustur. 
3 - Muvakkat temin t 1365 liradır. 
4 - Kati teminat ihale 'bedeli üzerinden yüzde ıs nıSbetindedir. 
5 - Eksiltme 30.8.935 ;günü saat 15.30 da Yenişehirde Dahiliye 

vekaleti binasında toplanacak satınalma 'komisyonunca yapdacak
tır. 

6 - Eksiltmeye girecekler üçüncü maddede yazılı teminatı ver· 
mekle beraber 10.000 liraldı: böyle bir inşaat yapmış olduklarına da
ir belge göstcrmeğe mecburdurlar. 

7 - Bu işe aid proje ve fenni şartname ile keşifnameyi her gün 
Vekalet vilayetler idaresi üçUncü şubesinde görUlebilir. 

8 - İstekliler mali rtnameyi paras'z olarak Levazım idare· 
inden alabilirler. 

9 - Teklif mektuplar.ı eksiltmeye ba langıç saatinden bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine verilerek mukabilinde maıtmuz 
almaları lazımdır. 

10 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplan 9 uncu maddede 
yazılı saatte gelmiş bulu aları şarttır. Postada vaki olacak gecik-
meler kabul edilmez. (299 ) 1-3465 

~afıa Bak nlı~ndan: 
Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7590 lira olan 230 ton 

ftıok kömürü Bakanlık binasında teslim şartiyle kapalı zarf uıulil 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 10 eylül 935 'tarihine rastlryan sah günü saat 15 de 
Ankarada Bakanlık malze1ne müdürlilğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini 1'i.caret Odası vesikası ve 569.25. lira. 
lrk muvakkat teminatları e birlikte 10 eylül 935 salı günU aaat 
14 e kadar malzeme müdütlUğline tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Bakanlık malzeme mudürlUğUnden alabilirlr. (2301) 1- 3722 

v k ı~ttin yaptıracagı garaj inşaatının eksilt~e g.unü olarak 
· d"J n 30 8 935 günunun Zafer bayramına musadıf olmasına tayın e ı e · . ·· dd · · b k ·ı · v 24QO •ayılı kanunun 13 uncu. ma esme gore . u e sı tmenın 

gününü takıbcn ılk ış gununde yapılması tca"ı>ede11ken ek
bayram · saat 15.30 da olmasına göre bu saatin de ve kezalik erte. 
sıttmenın ·ı d''f ı mek b l . Jfıl 935 pazar gununiın de tatı e tesa u ey e tıe u un· 
sı 1 

eyb. garaj in a ı ek Utmesinin 2 eylCtl 935 pazartesi günü 
masına ınaeo ~ t-3764 
S3 t J 'i ~o da yapıla a~ı n olunur. 

28 AGUSTOS 1935 ÇARŞAMBA 

1 Aktif Cwnuriyet Merkez Bank< sının 24 Ağustos 1935 vaziyeti Pasiı . 
KASA: 
Altın: safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

16.336.909 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER~ 
Türk lirası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 
Altın: San kilogram 4.401,253 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
HAZİNE T AHVİLLERt: 
Deruhte edilen evrakı naktiye kar· 
Jıhğı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te
diyat 

SENEDAT CÜZDANI · 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

ESHAM VE T AHVlLA 1' 
CÜZDANI: 

Deruhte edilen evrakı nakti
A • yenin karşılığı esham ve tah-

vilat (itibari kıymette) 
B - Serbest esham ve tahvilat 
AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerine 

, Tahviliit üze~ine 
HİSSEDARLAR: 
MUHTELİF: 

Lira 
22.979.219,13 
19.987.569,-

946.156,80 

471.399,91 

6.190.727,72 
670.799,56 

. 158.748.563.-

10.640.380,-

1.500.000.-
10.o37 .215,57 

31.064.537.91 
4.552.36<>.86 

28.926,24 
2.959.555,63 

IJira 

43.912.94 t.93 

471.399,91 

6.861.527,28 

148.108.lBJ,-

11.537 .215,57 

35.616 907,77 

2.988.481,87 
4.500.000,-

10.055.735,18 

SERMAYE: 
İHTİYAT AKÇESİ: 
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan ha~ine tarafından vaki te
diyat 

Deruhte edilen evrakı naktiye ba· 
kiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ila
veten tedavüle vazedilen 
TÜRK LİRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 
DÖVİZ MEVDU ATl : 
Vadesiz 
Vadeli 
l\IURTEi..İF: 

Lira 

1 ı\8.718.563,-

10.640.380,-

148.108.183,-

Lira 1 
15.000.000.::ı 

1.026.756,671 

10.000.000.- 183 
lıiS.108. • 

17.115.255,18 
--.-

12..502.115.74 
548.742,84 

17.115.255,18 

13.050.858,5 
59.751.342,08 

YEKON 264.052.395,51 YEKON 2&t032.395,51 

2 Mart 1933 tnnh inden l<iba<en ' Iskonto !Jaddi % S' /, - Altın ümin • avans % 4 '1. 1 
Ankara oto),üs işleri 

"' 

llirektörlüğündeıı : 
OTOBÜS İŞYARLARI İÇİN : 

110 takım elhise ve kasket tahmin bedeli 1595 lira. 
110 Palto tahmin bedeli 1320 lira 
110 çift potin tahmin bedeli 577 lira. 

50 adet ceviz bilet ıkutusu tahmin bedeli 200 lira ayrı ayrı açık 
ekailtmeye konulmuştur. 

Şartname ve mühürlü nümune1er Ankara belediyesi otobüs işlerl 
direktörlUğündedir. 

İhalesi 2 - 9 . 935 tarihli pazartesi günü saat 10,30 da yapılacak 
tır. 

'İsteklilerin% 7,5 ilk teminatlariyle 'belediye otobüs işleri komiı· 
vonuna ı:mtmeleri. (2286) 1-3652 

~ Saçlaı·ı 

dök.fil enler 
~~ Askeri l•ubrikahu Uı.own 
~ 

~~ ~lütlürlüğü Satınalma 
~ Komisyonu lla11ları 

30 ton oor ya~ı 
20 ton yirmi numaralı yağ. 
10 ton yirmi beş numaralı yağ 
20 ton otuz beş numaralı yağ. 

6 ton yirmi altı numaralı yağ 
10 ton kırk altı numaralı yağ 

Tahmin edilen bedeli (45840) 
lira olan yukarda mikdarr ve cin. 
si yazıh malzeme askeri fabrika. 
tar umum müdürlUğti satın alma 
komisyonunca 16 eylül 935 tari
hinde pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (30) kuruş 

mukabilinde komisyondan verilir. 
Talipler.in muvakkat teminat O· 

lan (a438) lirayı havi teklif mek.. 
tuplarrnı mezkttr günde saat 14 

c kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
"'csa.ikle mezkfir gün ve saatte ko. 
misyona müracaatları. 1-3703 

Mliteahhid nam ve hesalnna 6 
kalem Amerikan aynası 

Tahmin edilen bedeli t 1650) 
lira olan yukarda mikdarr ve cin.. 

si ya:lıh malleme Askeri fabri
kalar uımun müdıirlu~U sat.11 al
ma komisyonunca 10 eylül 9.:lS 
tarihinde salı günü saat 14 de 
a~rk eksiltme ile ihale edilecek.. 
tir. Şa'rtname parasız olarak ko. 
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (123) li
u (75) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatta 
komiıyona mUracaatlan. 

(ZZ90) 1- 3685 

15800 kilo uıt 

KOMOJEN KANZUK 

SacEk:siri ... 
Sacların dökülmesine ve 

kepeklenmesine ma~i ol~r: 
Komojen saçların koklerını 
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. 
LtNtMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

lmtıya.ı sahibi ve Baş.ınu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri MUdUrU Naıuhl 
BAYDAR 

Çankm cıddtsi civıundı 
Ulu• Basımıvlndt huılmış. 

l '"· 

Aııliara llllaylığından: 
l - Ankara rnel'\lcez ilk okuttariyle yatı okullarına ve ilk öğre

tim e11pekterliğin-e kapalı zarf usuliyle 475 \on yerli ko.tc kömUril 
alınacaktır. 

2 - Bu kömürlerin tasarlanan değeri 15200 liradır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf bi~iminde yapılacaktır. 
4 - hteklilerin şartnameyJ görmek için her gün Anbra küL 

tür direktörlüğüne gelmeleri ve artırma eksiltme yasasına göre hL 
zırlryacakları kapalı zarflarını da ylizde 7,5 teminatı muvakkat-4 
makbuzlariyle birlikte 16. 9. 935 pazartesi günü saat 15 de Anl:ara 
İlsilrel komisyonu baş sekreterliğine vermeleri. (2346) 1-3'758 

Anlcara Gazi Lisesi 
Diı·ek:törlüğünden: 

1 - Okulumuz bütünleme ve engel yoklamalarına 2 eylül 1935 
pazartesi sabahr başlanacaktır. 

2 - Birinci ve ikinci devre bitirme yoklamaları da aynı gündo 
bqhyacaktır. 

3 - Eylül olgunluk yoklamalarının en eak.i talimatnameye gö.. 
re yapılacak birinci ve i-kinoi devre mezuniyet yoklamalarmm bat
lama tarihi 11 eylUI çarşamba günütlUr. 

4 .- Yoklama günlerini gösterir çizelge okulda aaılmıştır. BU.. 
tllnleme ve engel yoklamaları için gösterilen günlerde okulda Bu. 
lunmak gerektir. GününU geç.lrenler öğreneğe gare ırnıflarmda 
bırakdrrlar. · -

S - Günleri öğrenmek ve başka bilgi almak istiyenler Okula 
lbaş vurmalıdırlar. (2323) 1 - 37'5 

Kızılay 
HASTABAKICI HEMŞİRELER 

O KULASI DIREKTÖRLUOONDEN: 

Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal h~ır· 
layan okulamrza yeni talebe yazılma ve alınma muamelesıne 
başlanmıştır. 

Kabul &artları: 
1 - Türk tebaası olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak hicbir hastalığı bulunmamak 

(muayene okulada yapılır) 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak 
4 - İffet ehli ve ahilik sahibi olmak, 
S - En az orta tahsili bitirmiş olmak veyahud o derecede 

tahsil ettiğini vesikatarla göstermek 
6 - Evli bulunmamak, evelce evlenmiş ve ayrılmıı veya 

zevci ölmUş ise çocu~u bulunmamak. . • 
7 - Okulayı veya mesleği terki, beş sene mecburt hızmetı 

ifa etmediği veyahud bu hizmet esnasında izdiva~ı, okul~~an 
veya meslekten ihract halinde tahsil masrafını odeyecegme 
ve mecburi hizmeti ifadan sonra evlenmediği ve mesle~e kal
dığı mUddetçe Hemşireler yurduna bağlı kalacağına datr No· 
terden musaddak bir kefaletname vermek. 

8 - Tahsil müddeti 3 senedir, ve Birinci teşrin ba~langı· 
cında baslar. 

9 - Talebelerin iaşeleri, giyimleri ve yatıları Kızılay Ce
miyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine her ay mü· 
nasip bir harçlrk da verilir. 

10 - Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bay':nlar Kızılay 
Cemiyeti tarafmdan kurulan Haııtabakıcı Hemşıreler Yurdu 
himayesine girer. Hastalananlara ve çalrşamıyanlra hu yurd 
bakar. 

11 - İsteklllerin IS eyHU 1935 gUnlemecine kadar bizzat 
veya yazı ile Aksaravda Haseki caddesinde ()kuta direktörlü· 
ğüne müracaatları. 

Tahmin edilen bedeli (1578) 
lira (90) kuruş olan yukarda 
mikdarı ve cinsi azılı un Aske
ri Fabrikalar umum müdürlüğU 
satın alma komisyonunca 17 ey. 
lül 935 tarihinde sah günü saat 
14 de açık eksiltme ile ihale e. 
dilecektir. Şartname parasız o -
Jarak komisyondan verilir. Talip 
lerin muvakkat teminat olan 
(118) lira (34) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. madde. 
deki vesaikle mezkur gün ve sa.. 
atta komisyona müracaatları. 

( YJNci -B~u!~G~EMA~G~B~EcE 
MARTHA EGGERTH 
Silva Vare ku rolünde 

1 
{KULÜP) 

(2313) 1 ~3708 

ÇARDAŞ FüRsTlN 

Musiki -Aık- Net'e 

Buzlar arasında çev •.. 
milyonlar sarfile vücuda getirilen 

ESKiMO 

Hakiki bir şaheser 


