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lzmir, kortu uşunu sevinçle kutladı 
Baştanbaşa donanmış <lan şehrin halkı neşe içindedir - Kutlama 
çok parlak oldu - İzmir şarbayı büyüklerimize saygı telgrafları 

töreni 
çekti 

lzmir, 9 (A.A.) - lzmir kur
tuluş bayramı olmak dolayısiyle 
şehir birkaç gündenberi donatıl
maya, süslenmeye başlanmış, ya -
kın il ve ilçelerden halk trenlerle, 
kamyonlarla ve ele geçen bütün 
taşıt araçlarıyle akın akın şehri
mize gelmeye başlamıştı. iki gün
denberi otellerde ve özel yatı yer
lerinde yer bulunmıyordu. 
· Bugün, biri sabahleyin, öteki 
de öğleden sonra olmak üzere iki 
tören yapılmıştır. Sabahleyin ya -
pılan tören saat sekizde başlamış · 
hr. Resmi dayrelerle parti ve özel 
kurumlardan çağrılı olanlar cumu· 
riyet halk partisi merkezinde top
lanmışlardır. Buradan Halkapı -
nardaki şehitliğe gidilmiştir. Kah· 
ram.an ordumuz lzmir' e girerken 
birkaç askerimizin şehit düştüğü 
Halkapınar hki şehitlerimizin me 
zarları ba~" da balkevi adına ö~
retmen B. Kuahan tarafından bir 
söyle\f verilmiştir. Bu söyleve şe -
hitler anıtı kartısmda yer alan at
Jı müfreze komutanı veciz bir ifa-

de ile cevab vermiştir. Söylevler 
bittikten sonra mızıka erkinlik 
marşı çalmış ve süel müfreze ha
vaya silah atarak saygı ödevini 
yerine getirmiştir. 

Bu törenden sonra üç koldan 
İzmir' e giren yiğit askerlerimiz 
hükümet ve kışla önünde tam sa
at onda yer almışlardır. Saat onu 
onbeş geçe Kadife Kaleden atı -
lan topla müfreze komutanı tara 
f ından kışla ve hükümet konağı -
na bayrağımız çekilmiştir. Bay -
rak çekme töreninde bando, san • 
cak marsı çalmıstrr. Bu törenden 
önce C. H. P. U · baş.kam Yoz~at 
Saylavı B. Avni Doğan bir söylev 
vermiştir. Bayrak çekme törenin 
den sonra kahraman ordumuz bi
rinci Kordon' dan yürüyerek Ata
türk' ün heykelini selamlamıştır . 
Saat on buçukta iki top atılmıştıl'. 
Birinci topta şehir içinde ve ti -
manda bütün halk ve taşıt araçlan 
bir dakika bulundukları yerlerde 
kalmışlar ve ikinci topta fabrika
lar, lokomotifler, vapurlar düdük-

Ankara - Zonguldak 
telef onu dün açıldı 

Dün Ankara - Zonguldak tele
fonu işletmeye açıldı. Bunun için 
ıÖtomatik telefon direktörl•~.=.:~ 

fiizi heryerle konuşturan telef.on 
makinekri 

Posta, Telgraf, Telefon Genel Di· 
rektÖt'lüğü ileri gelenleri ile gaze· 
tecilerin bulunduğu ufak ve iç -
tem bir tören yapb. Dün aynı ze.
manda Ankara otomatik telefo -
nunun 10 uncu yıldönümü idi. 
Telefon direktörlüğüne toplanan
lar bu iki mutlu günü birlikte kut
İamış oldular. 

Bir yazarımız Zonguldak Şar
bayı B. H. Ulug ve Zonguldak ga
zetesi nlıibi B. A. Karaoğuz ile 
ko.nuştu. 250 kilometreden gelen 
ses cok tabii ve netti. Zonguldak 
c::, ı:ırb f\VI gazetemize şn diyevi not .. · ... ~;: 

1 

" Cumuriyete kalbleriyle 
bağlı olan zonguldaklılar memle
ketlerinin bir yandan demir ağlar· 
la diğer taraftan demir t~llerle hü-

kümet merkezine bağlandığım 
görmekle büyüklerine olan sevgi 
ve saygıları bir kat daha artmış -
tır. Bu vesile ile minnet ve şük -
"anlarımızı sunmağı bir iidev bi 

Telefon direktör veki li B . Sadi A r.rs 

lirim. Sevincimizi anlatmak için 
kelime bulamıyorum. Biitün anka
ralılara ve Ulus gazetesine sav -
gılar ... ,, 

(Solftf. 5 ı'nci sayfada) 

lerini çalarak ordunun İzmir'e gh· . 
diğini müjdelemek suretiyle genel 
sevince katılmışlardır. 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

Şarbayın diyevi 
Ankara - Zonguldak tele -

fonunun açılma töreninde 
Zonguldak ve İzmir Şarbay -
larının da konuştuklarını bu 
törene aid yaztmızda haber 
vermiştik. Bu konuşmadan 

sonra bir yazarımız İzmir Sar
ba vı B. Behcet Uz'u telef~nh 
bularak !;U diyevi almıştır: 

''- Bugün lzmir heyecan· 
la dolu bir bayram yapıyor. 
Heyecanını büyüklerine, bütün 
Egelilerin de iştiraki ile., iz -
mir'in muhtelif yerlerinde ha!k 
içinde söylenen sözlerle tek -
rar tekraı· b;[Lfirdi. Zonguldak 
,arbayı ile konusmamız da 
Cumurivetin lev1zli eserlerini 
ve varatıct varlı.~larını tekra1· 
göstermesi itibariyle şehrimiz. 
de claha büyük 'Je tarifi kabil 
olmıyan heyecanlar' yarattı. 
Zonguldak şarbavının ve muh· 
terem zongulclakldarın lzmiri 
bu tarzda hatırlamalarında 
olan yük· · manayi yarınki 
gazetelerde bütü!1 hemşehrile-

• rime wnmakla en büyük haz
zı duymaktayım.,, 

B. Çetinkaya 
Karaliösede 

l(araköse, 9 (A.A.) - Bayın
dırlık Bakanı B. Ali Çetinkaya 
dün şehrimize gelmiştir. 

B. Ali Rıza Türel 
Saylavımız Cenevrede 
arsıulusal parlament~lar 

adına bulunacak 
Cenevre, 9 (A.A.) - Ulus~:..r 

sosyetesi eylul genel toplantısı ve 
komisyonlarmın kınavı ve görü -
şülerini takip ve incelemek üzere 
arsıulusal parlamentolar birliği 
adma bu yıl Konya saylavı Ali Rı
za Türel çağrılmıştır. Bay Ali Rı
za Türel buraya gelmiş, değet ve 
etüdlerine başlamıştır. 

Tayyare piyangosu 
Okıı)·ucularınııza: 

Ü bü rgünkii saymıztla tay
)·are piyan:.m:~unun kazrınaıı 
nıım.aralrrrınr 1'·en•rı·j!iz. 
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lzmir diirı. Jmrtu/u!fttnun yıltlihıiimii
nii büyük bir lıevecıın t 'e sevinçle kutla<lı. 
'i.Jlen 11çman Fon. Zandbcrg'in ceıwzesi diirı 
'bir törenden sonra u<:cıl.·ltı llol<ındaya ~örı
derildi. 

Her yerde 5 kurııs 

Asamble · toplandı 
B. Benes haşk~an seçildi . İtalyanın 
Haheşistanda nıan<la önergesini 

reddetmiyeceği söyleniyor 
Cenevre, 9 (A.A.) -- 16 mcı 

uluslar sosyetesi asamblesi B. Ru
iz Ginazu'nun başkanlığrnda açıl 
mıştır. 

Başkan, Arjantin ornntağı sı
fatiyle, memleketin barış ülküsü 
için olan gayretlerini ve hele Sa -
ko anlaşmazlığının kotarılma~m
daki rolünü kaydettikten sonra, 
uluslar sosyetesinin Sar ve yu -
goslav kıralma karşı yapılan ya -
ı?mç meselelerindeki faydalı ro
lünü hatırlatmış ve italyan - ha -
beş anlaşmazlığına geçerek de • 
miştir ki: 

"-Konsey, korkunç bir anlaş
mazlıktan haber almıştır .. Dünya, 
tekrar silahlanma tedbirlerinin 
ortaya çıkardığı ve ekonomik buh
l"anı uzatan bir kaygı içindedir. 
Bu alanda elde edilen ilerlemeler 
yavaştır. Fakat, uluslar sosyetesi -
nin çalışma şartlarım unutmama
lıdır. 

B. Ginazu, uluslar sosyetesine 
güvenilmesini isteyerek sözlerini 
bitirmiş ve toplanhya son vermiş· 
tir. 

Cenevre, 9 (A.A.) -Aaamble 
mevcut 54 oyun 49 u ile 8 . Bene"'i 
başkan seçmişti r . 

( S onu 2. inci 5ayfsda) 

Uıus/ar sosyetesi asamblesi bqiat11 
B. Benes 

Uçman Zandberg için 
·-----

l)ün süel bir töreıı yaıJıldı ve ceset bir 
uçakla Holandaya gönderildi 

Ankara uçak alanında, bir de
neç uçuşunda, düfüp ölen Holan
dalı uçman Baron Fon Zandber
g'in ölü töreni dün yapılmıştır. Tö
rer"ie, Hava Yönet.sreri General 

Cemal, Genel Kurmay Hava da -
mşmanı Albay Mecid, Sü Bakan
lığı Hava Fen danışmanı Bay Ste· 
fan, Holanda iıgüderi Bay Hoı • 

(Sonu S. inci sayıladAl 

zton Zandberg·ın cerraze uıayı: Nümııne hastayu rdunda ,oylev veriliyo r . 

- Cenaze alayı Ulusaf e!{emenlik aııı nrrıdan 'ijeçerken 
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llir clostrı 

Ankara'dan mektub 
IDIŞ HABE 

- Telef ona karşı ve telef on için -
Sana yazmak için kalemi elime 

aldığım SIFada içeri odada bir ar
kadaş telefonla konuşuyordu. 
Bundan aklıma geldi de soruyo
rum: "Neden telefonun yok? An
karayı sana telefonda anlatsam 
daha kolay olmaz mıydı?,, 

Fakat düşündüm,· sakın böyle 
bir şey yapayım deme. Telefon 

· yangrn haberi vermek, hekim is
temek, modern bakkala öteberi 
ısmarlamak, borçluya borcunu 
hatırlatmak (mikrofonun suratı
na kapanacağını bile bile), kim
sesiz, sıkıntılı gecelerde yemeğe 
veya oyuna arkadaş çağırmak gibi 
işlerde kullanılan mekanik bir u
şaktır, Onu ortaya koyarak senin
le nasıl konuşabiliriz? Sonra, on
da seslerin nasıl bozulduğunu, se
simin akordsuz bir baso kemanı 
gibi, sesinin (izin ver de bir şeye 
benzeteyim) değişmiş, ağırlaşmış, 
madeniğ tonlar almış olarak ku
laklarrmızda öttüğünü düşünelim! 
ônce gramofonun müziğe, sonra 
sinemanın tiyatroya, daha önce 
gazetenin kitaba yaptıklarını da 
anarak, hisleri ve likirleri anlat
mak için, telefonun mektubluk et
mesine imkan vermemeliyiz. 

Tekrarlıyorum: Sakın, telefon 
almağa kalkışma. Korkarım ki o 
uman biribirimize yazmaz olu
ruz. Vakit vakit sen bana, ben sa
na telefonu açar, bir iki cümle ile, 
söyliyeceklerimizi söyler ve susa
rız. Fakat tele/on susmaz ... Sabah
leyin, kahveni içerken yambaşın
da, habersiz, bağırır; yüreğin ağ
zına gelir, üstüne başına fincanı 
boşaltırsın. Böyle erkenden, tem
posunu bulduğuna şaşacağın düz
gün bir ses: 

"Allo! Alla!, orası istasyon 
ambarı değil mii',. diye söze baş
lar ve bırakırsan devam da eder. 
Kızmamalı, çünkü daha kötüsü 
de vardır,· sık sık başıma gelen 
gibi ... Saat ikide, üçte, günün tür
lü yorgunluğundan gözlerimi ka
payarak, kendimi ılık ~ir suya bı
rakır gibi, uykuya verırlren - çalar 
saatinkine, kapınınkine, solrakta!1 
geçen bisikletin.kine hiç benzemı
yen • uzun ve kesik bi~ ~ıng_~r~k 
sesi bütün vücudumun ıçme uşuş
müi binlerce ağustos böceği hay
kırışı ile öter, öter, öter... llık 
banyoda~ şubatta bozkır soğuğu
na atılırcasına yataktan fırlayıp 
telefonun emrini dinlemekten 
başka çare yoktur: "Cerievre~e 
beşler komitesi kararını vermış, 
Filanca memleket başdelegesi bir 
çok şeyler söylemiş.:. G_azeteni;ı 
birinci sayı/asını degıştırmek la-
rım ... ,, 

Düşünürüm- "Beşler komite
sinin kararr dünyanın gidişini de
ğiştirecek mahiyettedir: !f el_c fi
lanca memleket delegesının sozle-
Tİ •••• ., 

Geceleri çalışan arkadaşa an
latırım: "Falan haberi sağa alıp 
yerine, şöyle bir başlıkla beşlerin 
kararım, falan haberi da sola çe
kip üstüne, böyle bir başlıkla, ls
panyol delegesinin diyevini koyu
nuz. Artan şu ve bu yazılarr da, 
çıkaracağınız bu ve şu yazıların 
yerine alrmz ... ,:. . . 

Sabahın üçunden ve bu zıhın 
gayretinden sonra yapılacak şey 
'bir kitab alıp uykuyu beklemek
tir; gelir mi, gelmez mi? Bu pi
yango gibi bir şeydir; geldiği o
)ur, gelmu..se ağlayan sabahın ke-

derli yüzüne baka baka yorgun 
gözlerimi kapar, her yandan yük
selen çeşid çe~id sesler arasında 
uyumağa çabalarım. 

lş adamı için potin kadar, men
dil kadar, zaman zaman dil, ku
lak ve göz kadar laydalı olan te
lefon, herkes için biraz anlattığım 
gibidir. 

Telefonda söz söylenip söz din
lendiğini bilirim ama telefonun 
düşündüklerimizi ve yazdıklarr
mızı duyup hissederek kendine 
borçlu olduğumuz hayranlı
ğı, unuttuğumuzu başımıza ka
kacak kadar - ne diyeyim? -
açık göz, kulağı delik, duy
gulu olduğunu bilmezdim. Sana 
telefon sahibi olmanın zararlarını 
anlatırken bildiğimiz çıngırak se
si kulaklarımda çınladı. 

Mikrofonu kulağıma gotur
düm: "Burası telefon direktörlü
ğü, Zonguldak - Ankara telefonu
nu bugün açıyoruz. Görüşmek is
terseniz verelim.,, 

Teşekkür ederken Ankara'dan 
Zonguldak'a söyliycceklerimi işit
tirmek için ne kadar bağıracağı
mı düşünüyordum. 

Biraz sonra gene çalan tele
fonda tanıdığım bir eski arkadaş 
sesi, odanın içinde ve karşımda 
konuşuyormuş gibi pürüssüz: 
"Burası Zonguldak ve ben telgraf 
enspektörü ... ,, dedi. Uzun uzadıya 
konuştuk. Mikrofonu Zonguldak 
şarbayma verdi. Zonguldakta ha
vanın fırtınalı olduğunu, ilbayın 
teftişe çıktığını öğrendim. Sesler 
titriyor, Zonguldak kulağı ve di
li ile Ankaraya bu kadar yakından 
bağlı olduğunu anlamakla sevini
yordu. Onların sevinci bana da 
geçti, sevinç şaşkınlık, şaşkınlık 
düşünce halini aldı. iki yüz elli 
kilometreden uzakta bir .~ehirle 
konuşabilme kolaylığının küçüm
senecek bir şey olmadığını, yan
lış numarayı çalmanın ve gece 
yansı iş hakkında direkti/ iste· 
mek için uyuyanı uyandırmanın 
telefonun kusuru olmadığına ken
dimi haklı olarak, inandırdım. 
G~tey'den Froman'dan, Graham 
Bel'den kusur dileyerek insanlığa 
telefon gibi bir konuşma vasıtası 
veren bu büyük adamlar /çarşısın
da, yaptığım fanteziden, para
doks'tan utandım. 

Sakın telefon almamazlık et
me. Onunla konuşur ve gene mek
tuplaşırız. 

N.BAYDAR 

ısvtÇRE'DE: 

Arsıulusal üniı·ersite 

f edera. .. yomrndcı 
Cenevre, 9 (A.A.) - "Uluslar sos· 

yetesi arsıulusal üniversite federasyo
nu., kongresindeki fransız delegasyonu, 
dün Cenevrede toplanan k(mgrcden çe
kilmiştir. 

Bu çekilişin sebebi, federasyonun 

eski adı olan "uluslar sosyetesi arsıulu. 

sal Universite federasyonunun,, "ulus. 

Jar sosyetesi prensipleri arsıulusal üni· 

versite federayonu,, ile değiştirilmei 
hakkındaki önerge üzerine ortaya çıkan 

anlaşmazlıktır. 

Fransız delegasyonu, yanlışlığa mey· 
dan verilmemesi için esld Unvanın kon. 
masından yana karar vermiştir. 
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aml,Je toplandı 
(Ba§ı 1. inci sayı/ada) 

Cenevre, g (A.A.) - Asamble cet -
sesi kapanırken, İrlanda başbakanı B. 
Dövalera Asamble başkanlığı namzetli
ğini geri almıştır. 

B. Bcncs, başkanlık mevkiine geçer
ken alkışlanmıştır. Benes teşekkür etmiş 
ve asambleyi "uluslar sosyetesinin tehli· 

k:leri yenebileceği ve felaketlerin önüne 
geçıilebileceği hakkında dün~a emni
yet ve kanaat vermeye., davet etmiştir. 

Asamble kuruldu 
Cenevre, 9 (A.A.) - Ulu&lar sosye· 

tesi asamblesi divanını kurmuştur: 

Fransa 46, İngiltere 41, İtalya 41, İs· 
panya 38, Belçika 30, Meksika 30, Sov
yet Rusya 29 oy almıştır. 

Asamble öte taraftan altı büyük ko. 
misyonun da başkanlarını seçmiştir. 

Cenevre, 9 (A.A.} - Uluslar sosye· 
tcsi asamblesinin yıllık toplantılarının 

16 ınc.r.u ıyarın açılacaktır. Arjantin de
legesi B. Ruiz Puinazu, açılı söylevini 
verecektir. 

Başkanın seçilme i -ki B Benesin 
gösterilmesi ihtimali vardır -, 12 ikin
ci başkan He komite üyelerinin seçil· 
mesi ve sosyetenin türlil çalışmaları 

hakkında bir genel görüşme yapılması 
gündeme geçirilen meseleler arasında. 

dır. 

Delegelerin ,İtalyan - habeş anlaş· 

mazhğı hakkında hükümetlerinin fikir. 
lerini bildirmeleri ihtimallidir. Sör Sa· 
müel Hor da İngiliz görüşlerini izah e. 
decektir. 

Bundan başka Polonya, Çekoslovak· 
ya ve Meksika'nm yerine üç yeni kon. 
sey üyeliği seçilecek ve B. Adatci'nin 
ve yerine de arsıulusal tüze divanına 

bir hükümen atanacaktır. 
B. N.....goka'nın bu yeri alacağı tasın. 

!anmaktadır. 

B,·~for k<>m.i.ıelfinin incelemeleri. 
Cenevre, 9 (A.A.) - Royter ajansı 

bildı.·iyor: 

Beşler komitesi öğleden sonra i t.l]. 
y&n _ babeş anlaşmazlığının bütün veç. 
helerini gözden geçirmiş ve Habeşist,._ 
ruı. memlekette düzeni kurmak imkanım 
"'eıebilecek tedbirler hakkında türel bir 
rapor edinmeyi kararlaştırmıştır. 

(;enevn~ye gelen /rtını.ız 
delegeleri 

Cenevre, 9 (A.A.) Uluslar sosyetesi 
surcl delegelerinden B. Eryo ve Pol 
Bonkur, dün İtalya'dan buraya gelmiş • 
!erdir. 

Bu jki eski fransrz başbakanı, B. La. 
val ile beraber sosyetenin 16 ıncr devre
sinin çalışmalarına gireceklerdir. 

Sena parlamento dış işleri komisyo. 
nu başkanları ve B. Berger ile sayla" 
Bac;tid ele Ccnevre've ~eleceklf'r<lir. 

B. J_,aval t~enerr«~ye gidiyor. 
Paris, 9 (A.A.) - lyi haber alan çe· 

\•enlerin bildirdiğine göre, B. Laval salı 
yerine pazartesi akşamı Cencvre'yc ha -

reket etmek niyetindedir. 

il. Musoliııi Hubeşisturıd.a manda 
rt•rilirıw almamcızhk etmiyecek. 

Parıs, 9 (A.A.) - Pari.Suar gaze•e· 
sinin yazdıgma göre, B. Lava!, HalJe~ıs
t<ının arsıulusal bir manda altına konu'. 
ması ve burada İtalyaya ekonomik ve 
siiel rüçhan verilmesine karşı durmı. 

yacağı hakkında B. Musoloniden inanca 
almıştır. 

Beşler komitesi Habeşistanxn vesa. 
yet atına konulmasını ve bunun şekli· 
nin 1906 andlaşmasını imza eden üç dev. 
Jet tarafından kararlaştınlmasını tavsi · 
ye eden bir raporla işlerini bitirecektir. 

lr<ık'ı IJerızer bir arıltı~mtmw 
imldirısızlığı 

Londra, 9 (A.A.) - Deyli Telgraf 
beşler komisyonu üyelerinden birkaçı
nın ,bir anlaşma yapabilmek Uzere H~
beşistanda, İngiltere ile Irak arasında 
yapılan 1930 tarihli anlaşmaya benzer 
bir koruma formülü düşündüklerini ve 
fakat habeş imparatorunun böyle bir 
anlaşmayı kabul husu unda ne bir niye 
te s.ıhib ne de imkana mnlik olmamasıR. 

dan korkuldugunu ı;anmaktadır. 
Bu gazete, İngiltere'nin, bugünkü 

buhranı, Habeşistanın İtalya tarafın. 

DAt,INIK HABERLER: 

I ngiliz deni~ manevraları 
Londra, 9 (A.A.) - Ayın 17 sinde 

b;ı§lıyacak olan deniz manevrc;larrna 
girmeleri ihtimali olan 60 dan fazla 
ham gemisi fimdi Portland'da ve Vey
nut körfezinde toplanmış bulunmakta· 
dırlar. 

Deyli Telgraf gazetesinin sarihlen. 
di· .1iğine göre, bu gemiler, iki aydan 
:fazla açık denizde bulunabilecek bir şe· 
kilde kömür ve su yükliyeoeklerdir. 

Polorıyada seçim ba§ladı 

Varşova. 9 (A.A.) - Seçimin ilk so. 
nuçları, müstenkiflerin çok olduğunu 
berkitmektedir. 

Varşova'nın bazı seçim bölgelerinde, 
oylar, kaydedilen seçicilerin yüzde 30 
unu bulmaktadır. 

Hele Skirniewiee ve Poznan'da bir 
takım hadiseler olmuş fakat Okranya 
azınlık bölgelerinde ciddiğ hiçbir ha. 
dise çıkmamıstır. 

t:ki ölil, biI'kaç yaralı olduğu ve bir· 
çok kimselerin hapis edildiğ.i haber ve. 
rilmektedir. 

ITALAYA'DA: 

lwlyarı bankasımn i.4fkonto fiatı. 
Roma, 9 ( A.A.) - İtalyan bankası 

iskonto fiyatını yüzde 4.S dan yüzde 
5.5 a çıkarmıştır. 

dan süel bir işgal altına alınması sure. 
tiyile kotarmağa matuf bir önergeyi ka
bul etmiyeceğini sölemektedir. 

lngiliz k.-ıbınesi 8. Edenin 
hareketmi on.tıdı 

Cenevre. 9 (A.A.) - Sör Samuel 
Hor, buraya gelmiştir. Sör Hor'un, in • 
giliz kabinesi tarafından yazılmıf ve 
konseyin son konuşmalannda takındığı 
durumu onaylayan bir mektubu B. 
Eden'e getirdiği haber ahnmı1tır, 

İngiliz delegasyonunun diin akşam 
söylediğine göre, beşler komitesi Cibutl 
demiryolunun korunması hakkındaki 

fransız önergesini hiç bir zaman incele· 
memiştir. İngiliz delegasyonu, Stresa• • 
da toplanacak üç taraflı bir lı:nnferan• 

projesi hakkında hiç bir bilgesi olma • 
dığrnı ilave etmiştir. 

Asker yığılması devam ediyor. 
Napoli, 9 ( A.A.) - Birkaç gemi 

Massoua'ya hareket etmek fizere hazır 
bulunmaktadır. 4.000 "siyah g<5ml•kli,, 
taşıyan "Satumia,, 1.500 nefer taşıyan 

"Leonardo de vinci,, 1.350 nefer yüklü 
olan "Cesare Battirti., gemileri bunlann 
arasındadır. 

Cephane ve gereç taşıyan Eutellio 
ve Jopeph gemileri dün ak am Massoua. 
ya hareket etmişlerdir . 

1 000 ton et taşıyan Asmara vapuru 
da Jimandan aynlmıştır. 

Adisababa. 9 (A.A.) - Bu sabah çı. 
k rrlan resmiğ b'r bildiriğde Eritrede 
italyan kıtalarının bazı hareketleri bil. 
dirilmektedir. Bu hareketlerin Habeşıs. 
tana karşı yakın bir salımı gösterdiği 

bildiriliyor. Tiırlü habeş illerinden ge 
len telgraflarda italyan kıtalarının sını. 
rın tiirlu noktalarında tahaşşüt etmek
te olduğu bildirilmekedir. 

Habe~i tandan ayrılacak 
İtlllyanlar 

Adisababa, 9 (A.A.) - İtalyan elçi· 
lıği, Habeşistan içlerinde oturan ita1yan 
uyrusunun, durumun kötillüğü sebebile 
süresiz Adisababa'ya gelmelerini tavsiye 
etmek hususunda konsoloslara izin ver· 
miştir. 

Kaffa ili misyonerleri, bu bölgede SÜ· 

kfınct olduğundan, olduktan yerde ka -
lacaklardır 

BIRtEŞfK UEVLETl...EH llE: 

Luizyana dikLatt) .. 
rünü 'rur( u1ar 
Baton RUJ • Luizana, 9 (A.A.) -

Luizana diktatôrü B. Huveylong, Sena 
koridorlarında dolaştığı sırada bilinme. 
yen bır k"msc tarafından üzerine iki el 
rüvelver atılmıştır. 

B. Long, diktatörluğünü kuvvetlen· 
dııecek mahiyet~ bir projenin sena ta· 
rll. mdan kabulimiı istemiş olduğu içın 
senanın bu ebclJlc yapaca~ı toplan y 
gitmekte idi. 
Kamına ikı kurşun ısabet eden Hu -

vcy Long, ha .. tayurduna kaldınlmı ur 
Durumu pek ağırdır. Yağmçcı Huvey
long'ı..n yanında bulunan iki kişi tara. 
fınc!an kur unla delik d şik edilmiştir. 

Baton RuJ, 9 (A A.) - Huveyıon. 

gun bakılmakta olduğu hastayurdunun 
§efi, kurşı.;.nların esa lı uzuvlardan hi~ 
biri ın ... do,;:unmadı I ve Huveylongun 
bütiın zekasına ahib bulundugunu soy· 
lem·~t1r. 

Doktor Bırd, saldırganı, Baton RuJ 
da profesörlük eden burun ve bogaz has 
talıkları uzmanı Dr. Velys o1arak tcş.. 

his ettığini söylemıgtir 

Ôliit<,. Ü kimdir? 
B.\t n Ruj, g (A.A.) - Kan ver• 

mc işinoen bir saat sonra, B. Huveylolli 
operasyon yapılmıgtır. 

Katil, 30 yaşındadır. Pavy adl bit 
hıikümenin damadıdır. 

Yapıl"n inceleme, bu saldırımın B. 
Hueylongun az bir znman önce bahset• 
ti6 yuğrnç hazırlığının sonucu olup ul. 
maeığını dahr meydana çıkamıamııtır. 
Eu yağınç Nevorlcanda bir otelde ha.. 
z rlanmış, fakat yağınççıların konuştuk.. 
lan şeyler, o odaya bir 1:enatörün kati" 
Lıi tarafından gizlenen gramofon pUikı 
üzerine aydedılerek r.ıesele meydana 
çıkmııu. Hevorlean şarbayı B. Vahnı• 
bey'in .ie bu konuşmaya katılmıJ oldu. 
ğu söylenmektedir. 

\'UNANISTAN'DA: 

Selanik 11anayın wrenıe açıldı. 
Atina, g A A.) - Onunou Seliniil 

arsıulusal p:ınayın büyük bir kalabalıli 
önUnde açılmııtır. 

Türkiye 28, Yugoslavya 58, ltalya 63 
Mı ır 32, Arnavutluk 105, Finlandiya ?Z 
~ergici ile panayıra katılmaktadır. Büt1q 

yabancı sergicilerin sayısı 600 ve yunan• 
hl n"lki de 4.000 dir. 

Pcmııyırdalci paı·yon.umu~ 
S lanik, 9 (A.A.) - Arnavutluk 

ajansının özel aytarından: 
Selanık ars•ulusal a<rgisi açılmış ve 

türk pavyonunun da açılma töreni ya ' 
pılmıştır. Bu törende Türkiyc'nin Atina 
elçisi ile tecim konuşmalan için Yuna -
n'istanda bulunan Ekonomi yönetgeri vo 
flrk alıntı üyeleri de hazır bulunmu~ .. 
tur. Turkiyenin Seianik konsolosu, bu 
törende erdiği bir diyevde, iki kom1u 
memleket anısındaki dostluk ve içtemlt• 
ğe i ret etmiş ve bu d stluk ve içtem .. 
liğin başka bir nişanesi ohn bu pavyo • 
r ,, önürnüzd · 1 r i inde ((ttikc;e 
1aha zengin b r e ·1ae hazırlanacağı .. 
nı bildirmiştir FJe!l ekonomi b:ık ru, 
bu diyeve, g el b:r s rette cevab ver. 
miştir 

Tiıı k pavyonu sergi içinde dikkati 
çekmekte ve çok be enilmektedir 

B. Çaldaris Atinaya döııdii. 

Atina, 9 (A.A) - Bnşbnkan B. Çal· 
daris buraya dönmüş ve hemen arkarl::ış· 
Jariyle değete geçmiştir. Bu akcıam vrve 

yann bir diyevde bulunması ihtimalj 
vardır. 

llabeıistand;ı kapanan IJ(Ueteler •. ALMANY A'DA: 
Adisababa, 9 (A.A.) - İç bakanı. 3 

gazetenin, yani habcş basınının yansı -
nın kapatılması emrini vermiştir. Kapa
tılan gazeteler, La Vobı: Ethiopie.nne, 
Chemise de la Paix ve Pionnier gazete
leridir. Bu gazetelerin baş yazıcrbrı, 
İtalya'ya kar ı yazılar yazarak, kamoyu 
te vik etmekle suçludurlar. 

Bnfeanlıf:'ln bu tcdbirı. halk arasında 
bü'9'ük hır memnuniyetsizlik U}•andır -
-nı tır 

H emeldeki almanlar 

Tilsit, g (A.A.) - Tilsit yakınmda 
Memonieu'de vermi olduğu bir söyle•· 
cie B. Göring Memel bölgesind•ki aJ. 

manlara karşı yapıl n çekilmez durumu 
protesto etmiştir. B. Goring, statüyU 
imza eden devletlerin, bugünkü duru
mun statünün" aynkaltrna alınması de
mek olduğuna kanağat getirecekleri u
rnudunu göı;termiştir 
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Londrada tiirk tecim 
oda~ı açıiacak 

Londrada tanınmış büyük ku
rumlar Türkiye ile olan münase
betlerini genişletebilmek için, 
kendilerini Tiirkive ekonomik du
rumu hakkında devamlı ~ekilde 
aydınlatabilecek ve münasebetle
rinin derinleşmesinde kendilerine 
yartlım edebilecek, merkezi Lon
drada olmak üzere bir türk - İngi
liz tecim odası kurulmasını bü
yük elçiliğimizden dilemişlerdir. 
Büyük elçilik bunu Ekonomi ba
kanlığına bildirmiştir. Bakanlık 
dileği iyi karşılamış ve yerine ge
tirilmesi icin lüzum görülen ince
temelere başlamıştır. 

Türk Tarihi Araştrrma 

Kurumunwı güzel 
bir başarısı 

İstanbul, 9 (A.A.) - Türk ta
rihi araştırma kurumu, 15.16 mcı 
asırda yeti miş büyük türk coğra
fiyacısı Piri Reisin iki önemli ese
ri olan Amerika haritası ile "Ki
tabı Bahriye,, adlı büyük coğrafi 
eserini devlet ba ımevinde aslının 
ynı olarak çok güzel bir şekilde 

bastırmıştır. 
Piri Reis haritası bilinen Ame

rika haritalanmn en eskisidir. Bu 
harita 1513 yılında yapılmıştır ki, 
Kristof Kolombun Amerikayı bu
luşundan pek az bir zaman sonra
dır. 

Harita, orijinal ve çok kıymet
li bir eserdir. Şimdiye kadar ilim 
dünyasının gözü.uden uzak kalan 
bu haritayı orijinalinin aynı olarak 
basmak suretile türk tarihi araş
tırma kurumu ilme büyük hizmet 
etmiş oluyor. 

"Kitabı Bahriye,, ise, gene Pi
ri Reis tarafından yazılmış Akde
niz hakkında coğrafi ve çok önem
li bir eserdir. Bu eser kısmen vak
tiyle profesör Kahle tarafından 
neşredilmiş ise de tül"k tarihi araş
tırma kurumunun neşrettiği nüs
ha daha mükemmel olan Ayasof
ya nüshasıdır. "Kitabı bahriye,, de 
büyük bir özenle faksimiyle ola
rak, devlet matbaasında basılmış
tır. 

Nazilli fabrikası 

direktörü Ankarada 
Nazilli fabrikası direkoorü B. 

Fazlı Turga fabrikanın montaj iş
leri neticesine kadar Arık.ırada ça
lışacaktır. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 • Çocuk saat! 
19.40 • M ustki: 

Mozart: Rondo 
Schubert: Moment musical 
Beethoven: Rondino 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

ZO. - Yurd içinde ge.zi 
ıo.ıo . Musiki 

Weber: Schafera Klage 
Schumann: Liebesgarten 
Ulvi Cemal: Piyano 
Necdet Remzi: Keman 
Edip Sezen: Viyolonsel 

20.30 - Plfı:k ko!'seri 
20.50. Habtrler 

l TA RUL 
18.30 Almanca ders. 
lt' .\3 Orkestra musi.kid 
19.45 Ege caz. 
20.15 Konferans. 
20.3D Studyo orkestrası. 
21. Radyo caz ve • " orkestraları 
21.35 Son haberle• salar. 
21.50 Şehir tiyatı rtistlcrinden 

t. Galip A~can. konuouyor. 
22.0S Plik neşriyatr. 

-
iÇ HABER 

IST AN BUL TELEFONLAR/ . 
Yasak bölgeden geçerken 

yakalananlar 
İstanbul, 9 - İstanbuldan Kay

seriye otomobille gitmek için yola 
çıkan Kayseri amerikan koleji di
rektörü Vilson'la Üsküdar ameri
kan kız koleji öğretmenlerinden 
bir amerikah izinsiz yasak bölge
den geçerken yakalanmışlardır. 

B. Fahreddin Kerim 
döndü 

İstanbul, 9 - Moskovada top
lanan arsıulusal fizyoloji konfe
ransına .giden B. Fahreddin Ke
rim İstanbula döndü. 

Yüksek deniz tecim 
okuluna girenler 

İstanbul, 9 - Yüksek deniz te
cim okulunun, kaptan - makinst 
kısmı smaçlarına bu yıl 180 talebe 
girdi. Sonuç daha belli değildir. 

İstanbul kabzımalları 
cemiyeti 

İstanbul, 9 - İstanbul kabzı
malları bugün toplanıp çekilen yö
netim kurullannm yerine yenisini 
seçeceklerdi. U ray bu seçimi ve 
kabzımallar kurumunu tammama
ğa karar verdiği ve bu kararını 
kabzımallara bildirdiği için seçim 
yapılmamıştır. 

Yalovanm planı 
İstanbul, 9 - B. Prost Yalôva 

için hazırladığı plam Akaya gön
derdi. Plan Ekonomi Bakanlığı 
onayladıktan sonra yeritilecektir. 

Bir tren kazası, 2 ölü. 
3 yaralı 

İstanbul, 9 - Buraya gelen ha
berlere göre pazar sabahı 10,10 da 
Haydarpaşadan kalkan, Konya ti
reni Arifiyede makasın açılmama
sı yüzünden istasyondaki vagon
ların üzerine bindirmiştir. Çarpış 
mada iki vagon yoldan çıkarak 
devrilmiş, 2 kisi ölmüş, 3 kişi ya
ralanmıştır. Bu yüzden Ankara 
treni bu sabah İstanbula 3 saat geç 
kalnuştır. 

İ.. tanl>1ıl ·turizm 
y<>ln 1 onf (~rans1 

to 1Jan1\'01· 
Budapeşte. 9 (A.A.) - Tasar-

lanan Londra Duvr - Kale 
Brüksel - Polonya - Frankfurt - Nu 
renherg - Linz - Budapeşte - Bel -
grad - Sofya - Edirne - İstanbul 
olostrad yolunun geçtiği uluslar 
arasında yarın bt•rada bir kongre 
toplanmaktadır. Kongre, macar 
parlamentosu binasında macar te. 
cim bakanı tarafından acılacaktır. 

Kızılsal'pler arsıulus~l sosye
tesi ite arsıulusal turizm birliği de 
kongreye katılmaktadır. 

Av mevsiminin başlan -
gıcmı kutlamak için 
Halkevi avcı grupu üyeleri 

dünkü pazar günü av mevsitpinin 
başlamasını kutlamak için bir bay
ram yapmlşlar ve 100 kadar avcı 
halkevi yönetim kurulu üyelerile 

birlikte Beynam ormanlarına git
mişlerdir. Saat altıda halkcvinde 
toplanan avcılar biraz sonra oto
büslerle yola çıkmışlar ve avcılar 
yolda gurp grup avlanacakları yer· 
tere inmişlerdir. Saat 12 ye kadar 
süren avlamadan sonra bütün av
cılar omıandaki bayram yerinde 
toplanmıslar ve avcı arkadaşların 
attıkları üç el silahla bayrak çe
kilmistir. Çok büyük eğlencelerle 
yeniden öğle yemeğinden sonra 
bir daha ava çıkrlmış ve yüzlerce 
keklik ve tavşanla bir dane tilki 
vurulmuştur. Akşam üzeri toplan
tı yerinde ulusal havalar çalınmış, 
oyunlar oynanmış ve ge vakit An
karaya dönülmüştür. 

İzmirde deprem 
İzmir, 9 {A.A.) -·Dün sabah 

saat dörde on kala siddetli fakat 
devamsız bir teprem olmuştur. Bu 
tepremi biribiri ardı sıra üç hafif 
teprem daha takıp etmiştir. Hiç 
bir zarar olmamıştır. 

B. 1. Hakkı Veral 
Ege bölgesmde uzum ve ıncir 

s tışmı korumak uzere Ekonomı 
bakanlığının girişimi ile iki milli 
bankamız tarafından kurulacak 
sosyete başına iç tecim genel di
rektörü B. İsmail Hakkı Veralın 
atandığını haber vermiştik. B. Ve
ra! uzun zaman !zmirdc tecim o
dası baş sekreterliği ve tarım ban 
kası direktörlüğü ile temasta bu 
lunmu~ ve o bölgede ulusal ürün 
lerimizin çıkat işlerile yakından 
ilgilenmişti. Hele kredi koopera· 
tiflerinin kuruluşunda çok emeği 
vardır. İlk örgütü kuranlardand r. 
Geçen haziranda Tarım bankası 
muamelat genel direktörü iken iç 
tecim genel direktörlüP-üne geç· 
mişti. B. Lmail H:Jkkr Verala ye
ni işinde de başartlar dileriz 

" 
tt "' 

Haber aldığ"tmıza göre sosve· 
tenin merkezi tzmir olacak, tarım 
ve is bankalarr hu isin icabı kadar 
kapital ile soc;yetevP katılac-akhr· 
dır. Ufak bir örgiit yapıldıkta11 
sonra sosvete ('O güne kadar işe 
başlanır~ bulunacaktır 

Van gölü i \etmesi 

inceleniyor 
Ekonomi bakanhgı deniz taşı

tı genel direktörü B. Ayet Altuğ 
Van gölü işletmesi hakkında ince
lemeler yapmak üzere yarından 
sonra Vana gidecektir 

B. Saffet doğu illerine 
gidiyor 

Kocasına eroin Ekonomi Bakanlığr endti tri 
·· .. k genel direktörlüğü kücük sanatlar 

göttirur en direktörü R. Saffet KGray üçiincü 
İstanbul, 9 - Kocası Kamile genel ispekter B. Tahsin Ozerin 

eroin gö~ürürken ya~alanan z_· an l bölgesinde yapacağı ilk inceleme 
adında bır kadın sekız ay hapıs ce- gezisine Ekonomi Bakanlığı adı-
zası giydi. na katılacaktn 

t tanbul gazetelerinin ha azıları 

TAN 
da " Avrupa mu • 
vazenesinden Frım 

sa ve ltnlya., başlıklı başyazısında Ah

med Şukru Esmer diyor ki: 

"Fransa ile İtalya'nın kanunusani 

millakatında bir itilafa varmış bulunma· 
ları çok muhteıncldir. Fransamn İtalya 

ile kilçuk itila( arasında bir köprü rotu

nü yapması da pekala mümkündür. Ha· 
b::şistan meselesinde yaptığı yardımlara 
karşılık olmak üzere İtalya'nın franslz 
ve Küçük İtilaf noktai nazanna uyma

ya muvafakat etmesi beklenir. Fakcıt 

kombinezon orada kalıyor. Acaba Fran-
a Küçük Antant ile İtalya arasında hir 

köprU rolünU yaptı~ı gibi, İtalya .:la 
Macaristan ve Avusturya ile Küçük An 
tant arasında bir köprü rolünil yapahi 
lecek mi? 

Bir dakika ıçın M acamıtan'm da 

Fransıı, İtalya ve Küçük itilaf kombine 
zonu içine alındığı farzedilse bile orta Av 

rupa statükosunun korunmasına Alrnan· 
yanın iltihak etmiyeceği şüphe izdir 
Bunun içindir ki, İtalya • Fransa l" hş
maıu, Avrupanın bir taraftan memnun 
olmıvanlar, diğer taraftan da statüko 
aleyhtarı olmak üzere iki zümreye av 
r·1mı1<1tna "'arıi oı.,,amıştır • ., 

de " Türk ınkıla
Cumhuriye( bınr dünyaya ta -
nrımak ıçın illi i n istifade,, başlıklı 

yazısında Bay A bıdin Da ver diyor ki: 
" Yaptığımız fevkalbeşer gayretı. 

Atatilrk'Un Türkiycsini aleme tanıt -
mak. yaptığımız inkılab kadar, liızomlu 
bir şeydir. Aynr ıo:amanda işte g6rüvor ~ 

unuz ki, mukabil propaganda, mede 
varlığımız için. bazan böyle miıdafaa 

meselesi bıle olmaktadır. 

Filim gıbi bilhassa halk kutlelerı üze
rinde çok mües ır olan bir vasıtadan i 
tifade ederek kendimıze propaganda 
\'an..,:ık bovnumu7a borç olmu tur., 

ZAM fi N da" Almanva ne 
ra yapıyor ., başlıkfc 

başyazıda deniliyor ki: 

"İtalyanların habeşi fetemek hulya 

sıyle ordular hazırladığı, fngilterenin 

Hindistan yolunu muhafaza edeceğim di

ye Malta'yı tahkime başladığı, fran ız· 

tann da bu iki söz dinlemez ve anlamaz 

arkadıışı uyu turacağım diye ne yapa· 

cağını a ırdığı bu günlerde ise, alman· 

tarın butun kuvvetı baırnva vererek si 

Jahlandıklarını tahmin guç degıldır. 

Fırsattan istifade bu haz-ırlıklar o de· 

receyi de bulacaktır ki. Fransızlar, haheş 

işini İtalyanlarla ingilizler ara rnda iyi 
kotU pamuk ipligi ile baglamaya mu 

vaffak olup da baslarını çevirdikleri va

kit mutlak muthiş bir Almanya ve gemı 
azıya almış daha müthi bir Hitler'le 
ı,. -·la!lacaklarrlrr • ., 
~ 

KURUN da B v Asım Us, 
Son safha , baş

llklı yazı rn J ı vor kı 

İt ly h b Ş da'li C ncvre'de 
bugun milzakere edil c ktır. Bu muzd· 
kerede be devlet mtimesSillcrmdcn se 
çilen komitenin kararı tetkik olunacak· 
tır. DUnkü telgraflara bakıhrsa, beşlr.ı 
komitesinin kararı şövle ol~<'nkttr 

İta yanlara, Habeşıstan Uzennde İn· 

gilterenin Irak uzerind haiz olduğu 

mand ya benzer bir eg menlik v ııi 

Fakat böyle l>ir formtilU ftalya•nın 

kabul edeceği çok şuı helidir. 

Şu halde netıce nereye varacaktır? 

Her vakit olduğu gibi, uluslar kurumu 

iki tarafı uzlaştırmakta aciz kalacak, bun 

dan sonra İtalya fili harb hareketlerine 

başlarsa İngiltere de yarınki menfaatle· 

rini korumak için "Tsana , gölü havalisi

ni kendi işgali altına 1lacak. Şimd:ki 

halde İtalyan • habe!I 'lleselesinin ıion 

afhast budur.,. 

Yanda res· 
mım gördüğü 
nüz ve Afyon
karahisarda B. 
Turan İbrahi
min kızı olan 
sevimli yavru, 
Türkiye İş ban· 
kasının kumba· 
ra çekilişinde 
2-000 liralık biı
yiil ...,,;i'·afau 
kazan.ııııştır 
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Ekonomi Bakanlığınca 

kabul edilen sayaç 
ve yaraçlar 

Ekorwm.l brıkanlığındanı 
"BugUnün ekonomik ve teknik ı:e 

" kliklerine uygun olmadıklarından • v 
dış lilkıelere çıkarılmak erge iyle özen 
siz ve kontrolsuz yapılmış olmaları )'Ü 

zünden yapıldrkları ülkelerde at•lır: • 
yan aşağı malların bundan boyle illk 

mizde surulmesınin onune 6eç.ılmck ı 

zere Ekonomı b:ıkanl ı, Kl~l1 1t>r tı.:zll 

gunUn otuzuncu ma c\ec;ın v una J 
y narak resmığ g et e de ılmrş ,, 
lan öğreneklere g re lektn havag Lt 

ve su sayaçlarıy)e olçu yar çlarınm c 

taksımetrelerin tıp ve ıstcmlcrinm • 
naylanmasr ışlerinı on mli bır ş olar k 
yiıriltmektedir. Ölr.uler kanununun yu. 
kümsel olarak' yerıtılmegc başlandı •ı 

1934 yılındanbcrı bir !rok tanınmış y J 

duyru firmalar e ~noını bak nlığın 
vararak Türkiyede ak ıatcdi~I ' 
bu gibi sayaç ve a çların tıp ve s s 
tcmlerinı onaylatm rdır konornl 

a tanlıgı olçuler yar lır ktorl ı 

tinde tıp ve sıstem o aylanmış olçı 
v raçlardan alınan rn klcrlc kuruln li 

ol n kollek ıyon her c t açık bulund ı 

rulmaktadır. Bundan boyle tıp ve s • 
temleri onaylanan s ç ve y ı açlaı n 

1i tesi resmiğ gazet ıle bilitileceokt r 
Bunların listelerle ı tenılen rıer tlırll,l 

avdınlatıc• bilgi ve belgeler Ankarada 
llc;üleı ve ayar dır('korhi unden ve 
mcrkczlerı İstanbul, lzmır, Samsun ve 

McNınd• bulunan bol e olçlller ve ayar 

aş uıpc tcrlıklerınclcn ahn bıllr 
Cru:nru !erde klcrlt r9ıla • 

m malt ve zar ra u mamak çin ııt 

lketcrıiel' l'kktrık ~aıı ve ıu ı-A 

yaç ve olç y raçl e takcıımetre e 
tırm'!k tı,en satıc rın '\C!Yaç ve ya. 

açların n t p ve " lcrn tildlk 11e 

orn~klaınf' ıo?Ore oncedrn c\c rıvn1 ba, 
kanlığma >naylatm arı vf' 4hcılartn al. 
parışlerındc tıp ve sıııi>cmlerl onaylatıl 

nıış ~ay~ç ve olçU yaraçfarı verilmesın 
şart koşmaları tavsıyc oıunur.,. 

'"4'mdık ışi de ele alınacak 
Son haftalarda fmdrk fiatlan 

uni şekt lde. düşürülmekte oldu. 
ğundan El·onomi Bakanlığı ilgi· 
tileri Ank:ırava toplayarak durlu
ğunu sağlamak tedbirlerini ko
nuşmağa karar vermiştir. 

Üzüm satışı artıyor 
İzmirdeki üzi.ım çıkatçılann

dan bazıları türkofisçe sapta11<ın 
en az fiatlardan sonra siparişlerın 
arkası kesildiğini şikayet etmış
. ""rdi. Yapılan gerçin ..ıonucunrla 
Hambur da iızum iparişlerinin 
rlurmadan arttıgı ve önürdes meın
leketlerin daha ucu?a mal vermek 
istediklen hakkındaki iddianın 
doeru ol'11adıib an1asılmı • .. t. 

tzmit kadınlannın 
alacağı uçak 

İzmit, 9 (A.A.) - Kendi adla 
rına bir uçak almaya karar veı n 

kadm1anmız akşam hava kurun u 
için uray parkında bir uçak gece ı 
hazırlamışlardır. Eğlence çok k ~ 
labalık ve güzel olmuş sabahın 
kisine kadar devam etmiştiı 



- - . -- -· -------------

S!\ YIFA 4 ULUS 

D li.yormusunuz / 
k. ? Yabancı gazetelerde okud klarımız l . . • . 

§ Bundan bir yıl önce Kana -
da' da Ontario' da bir ananın bir
den doğurduğu he§ kız kardeş da
ha bir yaşını doldurmadan ayda 
1000 doları geçen masraflarını ka
zanmağa başlamıtlardır. Bu ço -
cuklann gelir kaynakları, filim 
kumpanyaları ve fotografçılar1a 
yaptıkları kontratlardır. Bunların 
bu kadar büyük masrafla büyü
meleri, yalnız her şeyin en iyisini 
yemelerinden değil, 13 odalı koca 
b,i!l'ı konağı idare etmek zorunda 
bulunmalarından ileri geliyor. Ço
cukları birkaç tane çocuk bakıcı
sı kadın, hekimler ve hizmetçiler 
büyütüyorlar. Doğduklarınm ilk 
aylarında, bu büyük masraflara, 

Kızılhaç ve hükümet katlanmı~tı. 
Şimdi artık buna lüzum kalmamış 
tır. 

''Eski çamlar bardak oldu,, 
sözünü çok doğru gö~ eren bir 
örnek: Geçen temmuzda Şan-si 
iline gitmiş olan Papanın Çin' deki 
~ 'er; ... si Monsenyör Zanin'e, il -
b~ym Taynenfu'daki sarayında 9 
t~mr.ıuzda bir şölen verilmiştir. 
Halbuki o tarihten tam 35 yıl ön
ce aynı sarayda iki peskoposla 
bir kaç papas ve hıristiyan öldü
rülmüşlerdi. 

§ 15 haziran 1785 larih;TJde 
Pilatr dö Rozye ve Romen adlı 
iki baloncu, Pa dö Kale boğazını 
geçmek üzere Bulony' den balonla 
1'avalanmışlardı. Hareketlerin • 
den 30 dakika sonra balonları 
Vim.l'de yere düşüp parçalanı -
verdi. iki baloncu da öldüler. 
Ertesi yı1 orada, öliimlerini hatır
latan bir anıt dikildi. Sonradan 
harab olan bu anıt, baloncuların 
ölümlerinin 150 inci yıldönümü do
layısİyle onarılmıştır. Yeni anıt 
14 eylUlde, fransız hava bakam 
general Dönen de hazır olduğu 

halde açılacaktır. 
§ Londra'da Haymark-~'de bir 

tütüncü, bundan tam yüzyıl önce 
lngiltere' de satılan ilk sigarm 
yı)dönümünü kutlamak için, bu 
11Talarda lngilterede satılmakta o
lan bütün sigarlardan bir sergi 
açmı.,tır. Sigar lngiltereye girdiği 
zaman, enfiyenin kredisi düşmüş 
ve tüt"ın tecimi için yeni bir dev 
re acılmışhr. 

§ T .. rk ordusu T ral<ya' da, İtal
yan ordusu Brenner~de manevra -
lar 'apb. Almanya' da bir kolor -
du, Fransa'da, Rens !~hri:ıde de 
motör)eftirilmiş kıtalar manevra 
yapmaktadır. Manevralar, ordu -

lar kadar eskidir. Fakat sonba -
harda büyük manevralar yapmak 
adeti 1872 yılında kurulmuştur. 
Büyük manevraların adet olma -
aıyle beraber askerlik hizmeti de 
yüküm 1 olmuştur. Birkaç yıl son
ra, m n vralara sivil halkı da ka
rıstırmak dü-ıünülmüş, ve 1887 de 
F ranas' da, belli olmıyan bir gün
de belli olmıyan bir kolorduya 
kura ile seferberlik deneçleri yap
tırılacağı ilan edilmiştir. Kura Tu
luz şehrine çıkmış, dıvarlan afiş
ler kaplamış ve Tuluz halkı işini. 

gücünü bırakmıştır. Bu deneç o 
'kadar güzel bir sonuç vermiştir ki, 
bir daha tekrarlanmasına lüzum 
aörülrnemittir. 

§ Moıkova' da ölen franaız ya
.sarı Hanri Barbüa için parlak bir 
cenaze töreni yapılmıfbr. Sovyet 
'ldetleri gereğince, alayda, ölünün 
büyük portreleri de lafmr.ıakta 
idi. Yalnız portreler, Barbüı'ün 

zayıf çehresi yerine, ıençlqmit 
Ye ıülümaeyen bir Barbüı göste . 
riyorlardı. 

§ Arnavudluk, Kıralı birinci 
Zoso~nun tahta çıkıtını kutlamak
tadır. Kıral 2 eylUI 1928 tarihinde 
bahta çıkmııtır. Aııl ismi Ahmet 
Bey Zogu iken sonradan hunu 
7.oı'• çeTİrmittir, ki bu kelime ar· 
aawdcada "kuş,, manaıma gel -
melctedir. 

f"'ransada askerlik si temi de~tiriJecek nıi? 
Bu asrın bCJ§langıcından beri Fransız ordusunda ''muvazzaf,, hizmet müddeti boyuna 
değİ§tirümi§tir. Harbtan önce hizmet müddeti iki ve üç yıl iken, bir yıla indirilmiş, 
geçenlerde de 18 aya ~ıkarılmıştır. Son zamanlarda yapılan değişiklikleı-de, fennin 
ilerlemesi yüzünden silahlarda ortaya çıkan yeni durum da pek az göz önünde tutul
mııtır. Bu yüz.den bazı lransız süel çevenlerinde, Almanyanın yeniden silahlanma81, 
Uluslar Sosyetesinin zayıflaması gibi hadiseler yüwnclen artan bir rahatsızlık görül
meğe baflanmııtır. Ôte tara/tan bu hac/iseler, /ransız. ordusunda Taclihal bir değİ§iklik 
yapılmasından yana olanların umudlarını canlandırmıftır. Bu konu üzerinde türlü 
gazete ve kitablarcla ileri :sürülen düşünceleri, okurlarımı::.a sunuyoruz. 

Yılda iki defa askere alınan gene
ler, silahlarını kullanmağı öğrenmekle 
h~raber, bunlardan, hatta uzun zaman 
sonra bile, harb tcknisiyeni yetiştiımek 
imkanı olduguna kim inanabilir. Azat· 
lar, hastalık, izin v. s. gibi ı.ebcl>ler he. 
saba katılarak ancak 24 haftaya inen 
her askerin talim müddeti içinde asker. 
leri, silahlarının uzmanı olarak yetiş

tirmek, bunları, bir.birilerinin yerını 

kolayca tutacak hale getirmek istenil • 
mektedir. Halbuki bir futbol takımının 
oyuncularını acçmek için bile çok özen 
lazımdır. Doğruyu söylemek lazımge -
lirse, fransız ordusu, ancak toplanmış 
ken dağılan iğreti gruplardan başka bir 
şey degildir. Öte taraftan, eski bir as. 
kerin usta!ıgı zamanla azaldığından, 

seferber edilmiş cüzütamlann, malzc. 
menin lüzum gösterdiği mehareti elde 
etmeleri, gittikçe büyümekte olan bir 
zamana baghdır. İnsan mağazalarda yı
gılmış olan malzeme ve silahlarla bun· 
ları hemen kullanacak olan görgüslız ve 
bılgisiz insan yığınlarını 2ihninde bir

leştirince, ateş başladığı zaman ne ka· 
dar çok adam israf olunacagını hemen 
olçebilir. 

" ı;ı 
Fransanm şimdiki süel organizas. 

ycnunun, devrimizin icablarına uygun 
olmadıgı ve bu halin önüne .rastgele 

teJbirlerle geçilcmiyeceği, hiç kimse 
için bir ır değildir. Süel kurumlarm 
~astan aşağı değiştirilmesi gerekmek
tedir. Herkesin selameti için, bu iş 
hakkında geniş bir münakaşanın yakm 
bir zamanda açılması ve teknisiyenle
rin, sağlam bir iş görmek kay.gusiyle, 

hemen çalışmaya baslamaları arzuya 
değer. 

"'** 
Fransaya lazım olan, ilk anda geniş 

bir kudret gösterecek düşmanı daimi 
hır sürpriz halinde bırak~bilecek bir 
ord ıdur. Bu sertlik ve anilik şartları. 
nı, oir motör, çok iyi kullanılmak şar· 
tiyle yerine getirebilir. 

Yarının meslek ordusu baştanbaşa 

"tırtıl tekerlek,, iizerinde yürüyecektir. 
Bır tek adam, b\r tek top, bir tek obüs. 
bir tek ekmek bile motör '·ullanılmadan 
iş başına gönderilmiyecektir. GUn do. 
garken harekete geçen lıir büyiık cü.cu
tam, akşam üstü kalktığı yerden 50 fer
sah uzakta bulunacaktır. Böyle bir cıi. 
zlıtamın, ne türlü arazi üzerinde olur· 
sa olsun 15 kilometre uzaktan düşman 
karşı ına gelm si veya düşmanla tema. 
sı kesip onun ate inden uzal. iması 

için bir sa tlik bır zaman yeti etektir. 
F, kat, iş ba mda aynı suratle harekete 
geçmek 'azımdır. Yoksa harb m yd • 
nında hareketsiz talac k olduktan son
ra. bu kadar çabuk hareket etmek ne 
ye yarar Modern teknik. zırhlı motor 

sayesinde bu meseleyi de kotarmı tır. 
Baştanba a motörlü ve 'tırtıl teker

lek,, li, kısmen zırhlı altı tane saf tü. 
meni, "hadise,. yi doguracak ır ord11 
olacaktır. C phesi. ılerinliği, endini 

korumak ve erzakla cephane Julmak 
için malik olduğu vasıtalar, lıôyle bir 
organizme kendi kendine harekete geç 
mek imkanını verecektir. Öte taraftan 
bu altı büyük cüzütamdan herhangi bi
ri de, başka cüzütamlar onun } anınrla 
oldukları zaman, harbı başından sonu
na kadar yapmak için silah ve hizmet 
bakımından lizım olan her şeye malik 
olmalıdır. 

Meslek ordusu, <lcgişmcz kıtalard;ın 
meydana gelmelidir. Şimdiye kadar or
duda boyuna yapılan değişiklikler, bu 
orduda yapılmamalıdır. Bin türlü mer. 
'kezlerde, okullarda yaptırılan talimler
den vazgeçilmelidir. Boyuna bozulup 
dtlzeltilen kıtalar yerine, degi!?fDİyen 

hakikif alaylar yapmalıdır. Bunlar ol 
duklan gi.bi kalmalı gelen, giden ve 

miktarları az olan elamanlar yüzünden, 

ancak duyulabilir derecede degişmcli
dir, askere yeni alman gentlere gelin· 
ce, bunlar okullar tarafından yetiştiril. 
melidir. İlk bakışta çok sade görünen 
bu yenilik, süet organizasyona yeni tir 
hayat verecek ve ona memleketin muh
taç olduğu güvenJiği safJamak imkam. 
nı lıahscdecek olan derin bir devrim
dir. 

"'** 
Askere yeni alınan geneler, alayda 

ki bin tUrliı hizmetler ve mecburiyet
ler dolayısiyle, iyi bir tallın gönnemek. 
tedirler. Atı ve manevra alanları, bir
çok subay ve küçük subayları olan, ba
sit bir şekilde yönetilen bir okulda, a
laydaki talimin .zararlı cihetJeri berta
raf edilmiş olur, böyle bir okul, en çok 
beş ay içinde kıtalara çok iyi yetişmiş 
askerler gönderebilir. 

••• 
Yedekler de şöyle yetiştirilmelidir: 

Memleketlerin her tarafına yayılmış 

bulunan ve zengin tallın malzemesine 
malik olan okullar, savaşçıları yetişti· 
recektir. Bu okullardan her biri, özel 
bir şuğbe içinde çalışacaktır: Birisi. 
ilerde yedek subay olacakları; öteki, 
kUçük subay talebelerini; daha başka. 
]arı da türlü silahlara ayrılmış asker
leri yetiştir-etek ve her silahın türlü ö
zelliklerini öğretecektir. Öğretmenler 

bUyük sayıda meslek subayı ile küçilk 
subay olacaktır. Okulların işlemesi için 

lü:ı:umlu olan işyarlar sıvJI olacaktır. 

OkulJar l}ehirlerin yakınlanndakıi kil· 
çük kamplara kurulacak ve silah altın. 
daki gencJcr tamamen sile] bir hayat 
süreceklerdir. Öğretmenler de sabah o
kula gelip akşam şehire dönerek ayle
lerinin yanında normal bir sosyal ha· 
yat sürebileceiderdir. 

Askerlik hizmetini hafifletmek için 
askerliğe hazırlık iti yükümael değil, 

cazib ve kolay bir şekle sokulacaktır. 
Her bölgede bir veya birkaç kilçUk au. 
bay, 15 ile 20 Ya§ arasındaki gentleri 
askerliğe huırhyacaktır. Bunlara bir 
sUrü teori öğretilecek y.crde. kendileri· 
njn iyi birer atlet olmalarına özen gös· 
terilecektir. Bundan sonra da, bu gene. 
leri teknik şekilde yetiştirmek için iki 
ay yetecektir. Halbuki, böyle yetişmi. 
yen bir kimse, beş ay talim görmek zo· 
runda bulunacaktır. Aradaki bu üç ay. 
lık fark vlizlinden, asker1iğe hazırlık. 
kanunla yUkUmscl olduğundan daha 
fazla yayılacak ve sevilecektir. Gene
ler. buradan kıta1ara gönderilecektir. 

Bu prensipler iyi yeritilirse, sllel 
kuramın üç merhalesi olacakttr: Okul 

oıdusu: muhafız ordusu ve silahlı ulus 
Birçok meslek askerleri bulunacaktır, 

fakat meslek ordusu hiç bir zaman u. 
lustan ayn yaşamıyacaktır. Böylelik· 
le harb zamanında bütün ulusun bir an. 
da yurd savgası iç.in yığın halinde •· 
yaklanması mümkün olacaktır. 

İngiliz tecim birliği Jio gresinde 
Başkan söylediği bir söylevcfe Musoliniye 

hücumlarda bulundu 

\J 

agır 

3 ey/ül 1935 tarihli Deyli Telgraf. 
tBn: 

İngilterede Margate'de toplanan yıl. 
Jık ıngiliz tecim birlikleri kongresinde, 
başkan B. V. Kin, söylediği bir söylev
de İtalyanın saldırganlığını ve Musoli. 
ninin tuttuğu sıyasayı sözlerine konu 
yaparken hUcfımlard- bulunmuş ve de

miştir ki: 
.. _ Kongremiz bugünlerde bir harb 

golgesinin üzerinde dola makta olduğu 
bir sırada toplanmaktadır. 

Kendi hareketlerine ne moral ne de 
61yasal destekler bulup gösteremiyen 
l)ir tek adamın dileği ile diinya barışı 

yeniden tehlikelere atılıyor. 
İtalyan diktnforü kendişinin Habe

~istana karşı iri ti i haksız bir aerü. 
vende bütün dünyaya karşı meydan o. 
kum. kta, biitün ulusları hiçe saymak 
istem ktedır O andlaşmaları çıgnemiş

tir. 
Uluslar osyet si andla masının, Pa. 

ris p ktında harbı sıyasa çin bir araç 
ol r:ık kullanın mak sözünü veren ve 
bunu öteki devletlerle birlikte imzala 
van bu adam, simdi bu yükeni hozmak
tadır. 

Eğer uluslar ">Osyetesinde ve ona 
bağlı andlac;malarda toplanmış ve ':lir. 
leşmiş olan genel kanunun bir anlamı 
varsa Musolininin atılmak iizcre oldu. 
ğu harb. bir cinavetten lıaşka ~iç 'lir 
şey değildir. 

Uluslar sosyetesi l<onı.eyi çarşamba 
günü toplanıyor. Bu, nemli bir top 
antr olacaktır. 

Yalnız uluc:lar !;O ... yt•e-.inın varlığı 

•ieğil. •ıütün d.ınya barısının yaşayıp 

vaşamıvacağı ou •oplantHla verilecek 
ı<lrara bağlıdır. 

1taJyanın Genel kanuna boyun .:ğip 
eğmiyeceği ve '7ahud i~· ki uluslar ta. 
rafından bir yükeni '~ '.anunu çiğne 
yen bir cani ı?İb: muamele gôrlip gör
miveceği bunun onucunda an laşılacak . 

tır. 

Benim kana~atımca ulusıar sosyetr. 
sinin bir te-k ;}devi vardır ve bu yer;ne 
getirilmiy .. cclt ol •rsa .. rtrk bu kurulun 

yaşamasına imkan kalnııyacaktır. 
Eğer balyaya güzellikle barış mu

hafaza ettirılemiyecckse bu, zorl8 ya. 
pılmalıdır. 

Uluslar sosyetesinin elinde İtalyayı 
vola getirecek çok müthiş ekonomik 
zecri tedbirler vardır . 

Bu tedbirler, İtalyayı bu saldırıştan 
alıkoymağa kifayet edebilir. 

Bunun için kendisine gonderilec:ck 
bUtun ham maddeler ve bilhassa &ilıib 
ve cephane yapmakta kullanılacak olaı:ı 
mağdeniğ maddeler üzerine ambargo 
koymalı, halyaya herhangi bir finansal 
yardım yapmaktan geı-i durulmalıdır. 

Bu ambargo İtalyanları giriştikleri 

işten alıkoyabilir. 

Silah ihracatının Uzerinden ambar 
goyu k ldırmak harbı güçlestirmez, ko· 
laylastırır. 

Bizim tecim birlikleri murahhas
ları sıfatile sıyasamız ve amacımız, yat. 
nrz harbın önüne geçmek değil. aynı 

zamanda bütün ulusların saymaları ge
reken ltanunları pekiştirmektir. 

Söylediğimiz ekonomik ve finansal 
tedbirler bunun her ikisini de sağhya. 
bilecektir. 

Eğer bu tedbirlerin çabucak faydası 
gönilmivecek olursa o zaman Siiveyş 

1'analının kapatılması İtalyanların doğu 

A frıka ınrla ~iriştikleri serüveni yatış 
tırahilecektir. 

Böyle tedl)irler, uluslar sosyetesine 
~ağlı olan devletleri İtalya ile harb hıı
line sokabilir Fakat bununla karşılaş. 
mahvız. Hiç olmazsa, Musolini kadar 
realist olman ız llizımdır .. 

Harba girişmek konsey için bir 'IO. 

rav altına girmek olur. Fakat bundan 
ba ka ~üdülecek hangi sıvasa vardır. 

Bu~ün. ftalva, hare-ket volunu rle· 
~i tirmiyeeek olursa harb muhakkak. 
tır: 

Eğer bu harb, valnız ltalva ile Hı. 
beşistan arasında kopacak. orada lokql 
kalıp etrafa sıçramıyacak bir lııtdise !ll
ı;avrh, hıralrnhm. varsınlar. döğüşsiin 

ler it •rdil.:. 

İtalyanın giristifii 'ıu i~ v:ıltt•n~n ı) 

10 .l 

. . 
I. 'ıç ·e! n ~ u., .. c; a · 
ııtınu değişn1 ·ye 

Cenevre, 9 (A.A) - Temel y 
sının baştanbaşa dcgı tırilmesi hakkın 

daki girişinın reddedılme ı, bu fıkrı or 
taya atmak tıuretiyle bir sondaj yapmak 
istcdıkleri apaçık olan ontrge sahih -
lerini bile hayrete duşurmemiştir. Bu· 
nunla beraber halkın hıç olmazsa uçte 
biri temel yasaı;ının d giştirilmesi için 

oy verdiklerinden bunlar, e.rgelerinc 
varmışlardır. Halkın genç tabakaları Lu 
fikirden ~ana olmuş ar, ikinci ve ü~iı:ı
cü enternasyonalden olan partiler d -

ğiştirme girişimini faşist tcpkisının 

bir eseri olarak göstermişlerdir. Halkın 

biır kısmı, temel yasasının degiştıril -
mesinin, Almanyaya hi.tlerciliği getıren 
harekete ben .. er bir hareketi dogurma • 
sından korkmaktadır. 

Sınır kantonlarında yapılan secim • 
ler bu bakımdan önemlidir. 

*** 
Bern, 9 (A.A) - Ana yasanın de • 

ğiştirilmesine karşı çıkan geneloy hak
kında alman haberlere göre katoliklcr 
yana veır<likleri halde radikaller ve koy· 

1Uler karşı oy vermişlerdir. -· 
Bern, 9 (A.A.) - Temel yasaıı d -

ğiş.tirilmesi girişiminin 193.000 oyı 

kartı 510.000 oy ile reddedilmiş oldu -
ğu sarihlendirilmektedir 

Kantonlardan Uçü projeyi kabul, 19 u 
reddetmışlerdir. 

B. Lan lluı"İ ayrış 

şefliğinden çekildi 
Londra, 9 (A.A.) - .Gazetelerin ,,. 

ğu, Lansburi'nin işçi partisi parlamen • 

to şefliğinden çekilimini yazmaktadır. 

Herhangi hallerde kuvvet kullanma 

ğa karşı yaptığı itirazın, habeş işinde 

zecri tedbirlerin yeritilmesini iste n 

'partinin resmi sıyasasma karşı kendisi· 

ni gtiç bir durumda bıraktığı, genel ola 

rak söylenmektedir 

**\ 

Londra, 9 (AA.) - Havas ajansı 

bildinyor · Avam kamarasındaki çi ı • 

deri Lansburi'nin çekilme tehdidind li

derin İtalva'ya karşı esaslı zecri ted ir-

1er alınmasını ve Silveyş kanalının ka -

.,atılmasmı istiyen trediinyonlar çoklu • 

ğunun gidişine karşı koymak isteği ··ar· 

~ır. Parlamento grupunun Lan<-buri'nın 

kesin hareketi önünde zecri prensi"!!, • 

yerititmesıode tereddüd edeceği ani -

gılmaktadır . 

Mı ır erkinlik L tivor 
• 

Londra, 9 (A.A ) - Taymis gaze • 

tesi, Vefd partisinin İtalyan • habcş an

la,. nulığına karp olan d~rumunu iz<>h 

eden Nuhas Paşa'nm sözlerini yaym:ık 

tadır. 

Nuhas Paşa d mi tır kı: 

"- Halk tersin karar verm 

ingıhz mısır eJbırlıgi olmıyacaktır. B •· 

glın ile ı 914 yılı arasında büyük bir f 

vardır. 

Erkinliğe ve erkinlik haklarına h b 

olmak istiyoruz. Eşit bı durumda olm -

dığımız takdirde, gelecek bir barba gir 

miyeceğiz .• 

nüne geçilmiyecek olursa gayet korkııns 

ve tehlikeli sonuçlara varabilir. 

Bir defa, bu barb uluslar sosyeteı;i 

sistemini yıkacaktır. Sonra Avrupa ile 

uzakdoğu arasındaki gerginliği artıra· 

cak, faşizmi körUkliyetelctir. 

Faşizm, bugün mevkiini ve kuvveti. 

ni kaybetmek çağındadır. 

Eğer Musolini.nin kurmak hulyasınd~ 

bulunduğu fafist imparatorluğu, Habe 

şistanm zaptedilmcsi suretile gerçekle 

şecek olursa o zaman zalim ve kana su. 

samış serüven. bircok yerlerde inıoanla. 

rm ıköle haline geti.rilmesine yol aça· 
caktır. 

Bu hareketin hedefi budur. Bu it ba 
şan ne biterse bunca emeklerle kurul· 
muş olan özgilr1Ulr ve as~Hldu kn
kiinden devrHerektir.,, 



Uçman Zandberg için 
Dün süel bir tören yapıldı ve ceset bir 

uçakla Holandaya gönderildi 
(Bap ı. iacl ayı/ada) 

piye, Dq Bakanhlı adma bir oruııtak, 

Anbra'da bulunan btitiln del ve lhll 
uçmanJanmıs " yUalcrce halJr. bir bö -
lük asker, 50 pou., 15 ~ iuan bu-

bunnuıtm. 

cek mi,. dediilni imklnsm yenmek pe -
finde kahramanca men Baron Poıı Zand
berı'in tUrk havacıhit tarafnH1an hiç 
bir AJDIJl unutulmıyacap w :plbek 
upculuk deferlyle clahna unı ile anı· 
1aca1ım .... llfledl, 

Bir manga asker havaya silah ataralı IJlliyO ael•ml17or. 

Saat doku.:da, Nümun• hastayur • 
dunda bulunan ölUyll Subay uçmanları
mız bahçeye çıkannq ve tabutu bahçe -
nin çiçekleri arasına konmuş bir masa -
run üzerine yerleştirmişlerdir. 

Törene, Bay Hotpiye'nin bir söyle 

viy1e ba§landı; Bay Hoşpiye verdiği 

söylevde, yurddaşma karşı gösterilen 

candan ilgiye karşı teşdrkür ettikten 

sonra, bir Holancla subayı olan Baron 

Fon Zandberg'in uçakçıhğa karp duy • 

duğu yilbek eevgiyi ve uçmanın mezi -
yetlerini saytmt ve ölünün ruhunun din· 
lenmeai dileğiyle sö.zünü kesmiştir. 

Bay HotJpiye'den sonra, Sü Bakanlığı 

Haya Fen damtmam olan Holandah 

Mühendis Bay Stefan, bir söylev ver -

nıiştir. Bay Stefan, çok yakından tanıd · 

ği uçmanın yükaek değerlerini anlattık

tan sonra, onun ödev duygusu ve kesin 

bir haşan isteğiyle, yapmaması lazım .. ~ 

kn §eylere atılmıt oldufunu ve bu su -

retle de uçağını parçallllDlf ve kendi~ 

feda etmekten korkmamış olduğunu söy· 
Jemiştir. 

Ve havacılığa karşı olan derin sev 

giai ile havacılığın iyiliği için, hava yo

lu da ölmüş olduğunu söyliyerek bir 

g · n önce İzmir' de düten sayın uçmanı 

mız yüzbatı Alaeddin'i saygı ile anarak 
aym günde, Holanda ve tUrk tt"akçıhğı 
ve ulusların n sızılarını ortakla mış ol -
uklannı söyledi.. 

Türk ulusunun ve orduaunun. dejer
li yurddapna 1rarp g&lterdiği ilgi Ye 

ıevgıye karşı tilkranlannı sundu .. 
Bay St fan'dan sonra, Genel Kur -

may hava danıtmanı albay Mecid Baron 
Fon Zandberg'in, Ankarada yaptığı uçuş
larda göstermiş olduğu yüksek ustalığa 
ve atılganhğa hayranlık duyulmUf oldu
ğunu ve uçmamn yaptığı hareketlerde 
• aca.ba teknik bunlara milsaade ede • 

Ve "Sisi, sayın Holanda uçmanı Ba
ron Fon Zandberg'i son ~ defa selama 
ve bir dakika sUkUta davet ederim., di
yerek sözünii bitirdi .. 

Bundan sonra uçmanlanmız tarafın
dan taşınan tabut, ölü otomobiline gö· 
türülmüt ve alay Samanpazanna do2Tll 
harekete geçmiftir. 

Büyük bir kalabalığın iştirak ettiği 

alay, Samanpazan, Anafartalar, Ulus.ti 

Egemenlik meydanı, İstasyon caddes1 

yoliyJe Kamutav bahçesinin önüne gel

miş ve oradan, silel ve polis kıtalanmız

la törende bulunan otomobil ve kaptı -
kaçttlarla uçak ala11ına gitmişlerdir. 

B"rkaç yüz otomobilin to.pl n , 
Uçak Alanında Holandadan gelmif, üç 

motörHi bir uçak, genç yaşında kendirıi 

hava uğruna vermiş uçmanı anayu.rdu • 

na götürmek üzere be~liyordu .. 

Uçmanlanmız ölüyü uçağa yükl di. 

ler ve türk ordutnı, türk Hava Kuru • 

mu, türk Yedek uçmanları ile daha bir 

çok kurullar tarafrndan gönderilmi9 

olan onbet yirmi büyük çelenk tabutu l 

ayağına yerleştirildi, bu sırada uçak, 

harekete ha.ıırlanmı,, motörJerini çalış . 

tırmıştı. Bir manga asker, zavallı uçm<l

na karp üç defa 800 aaygı atıpm yaptı 

ve mızıka, marı fünebri çalarken süel 
kıta, po1islerimiz ve alanda bulunanlar 
selim durdular, uçak havalandı .. 

Dün, Ankara, vatanının dıpnda ve 
fen yolunda dütüp ölen Holandah kah
raman subay Baron Fon Zandberg'i dl! 
rin bir yilrek sızısı ile ve büyük sayg 
ile anmıştır. 

Ödew bağlılığın ve havacılık sevgi
ainin bu temis yürekli kurbanı 8nünde 

Holanda ulusuna ve havacılığına b ş 
sağılarımızı tekrarlarken insanlığın · ~. 
liği için can vermiı bütün hava kahra • 
manlannı scıygı ile anmayı bore W1ir, 

İzmir kurtuluşunu 
sevinçle kutladı 

(BAfl 1 inci sayılatla) 

IJiWen aonnıld IÖren 
Öjleden sonra saat 15,30 da ilrincı 

tiren bat'a'Dlltır. 
Karpyab'da Atatürk'tln anasının 

mezanna gidilmiş ve bu çok saygı de -
I• epİs anaya çelenkler konulmak ıu
retiyle' rabu tuiz ve takdis edilmİftir. 

Sut 16,30 da Kadife X•leainden atılan 
bir topla Basmahane İltasyonu kargı 
undaki alanda yer üm zafer alayı 

7lriiYüte a.fl..,19tır. Alay, B.....,. 
mne, TillaiHk, Mezarhk blfı, B1ıt • 
durak, Kemeraltı, KlfJa ft birinci 
Kordonu geçerek AtatUTk'Bn hey· 
ktıll Unlne ıelmiftir. Bu yolun her iki 
tarafında ft Kordon ile Atatürk bey 
JreH &ntinde iki yüz bine yakırı halk yer 
almııtı. 

Atatürk heykeli önünde çelenk ve 
buket tapyan)ar heykelin etrafında hal
ka olmutJardı. Burada liae öğretmenie • 
ırindm Mltat Avukan bir aöıylev ver
miftir. Bu söylevden sonra Atattlrk'ün 
heykeline İzmirlilerin tonauz ve derin 
aygı ve SCYgiJerini UJ)atan çelealder 
llonulmut ve böylece törene son veril -
mittir. Gece birinci Kordonda denizde 
fener aJayJan ve şehrin bir çok yerle 
tfnde ıenel eğlenceler yapılacağı gibi 
Hllkevinde de bugünün adına bir lı:on -
ser verit~lrtir . 

lzmir §Ql',bayının büyüklerimize 
~kıiji ıel11ra/lar 

İzmir, 9 (A.A) - İzmir şamayı Dr. 
Bdıçet Uz, İzıınir kurtuluş bayramı ten 
likleri dolayıaiyle lzmirin ve İzmirle 
beraber bütün yurdun kurtarıcıaı Cu -
mur B&Jkanı Kamil Atatürk ik onun 
aziz yardımcıları Bafbakan İsmet İnö
nü ve Genel Kunnay Bapanı llarepl 
Fevzi Çalrmak'a, Egelilerin miım.et ve 

fWuan duygularına tercüman olan ap
ğıdaki telgrafları göndemıi,tir : 

Kamil Atatürk, Türkiye Cumur 
Başkanı; 

İstanbul 
922 eylülünde lzmir semasında par. 

latuğıaa ve türk ulusun~ tür~yur. 
dalldald epm.a iğini acuna yayan ıtJ
Mfln feyyaz q1ğ1 altında bayram yapı. 
yoruz. Mucize Jaınetiai ~ıyan direk
tiflerinizle kısa :ıamaıula modern acu
nun lcarfısına, 1-r yönden açık ve kwıur. 
BUZ lıabiliyetlerle çıkmayı öğrenen bu 
ulus, halrilrI biyülderiai İften ve riya. 
an sevmeyi, onlara bududsuz bir kuv. 
vetle bağlanmayı da kavramıştır. Yalnız 
İzmirlilerin değil, ,ehrimize bütün Eg• 
bölgesinden akın alan gelen halkın Ak. 
deni• incisinin kurtuluşunu el birliliy. 
le kutladığı bu güllde, içimizde sönmez 
bir ateı gibi yanan bıiyOk sevgilerimizi, 
min.ı ,311ygı w ballılık duygularımaı 
JrlJ••.t varlığımza alaştırırım yüce Şe
fim. 

Dr. Behçet Uz İzmir şarbayı 

General İsmet İnönü sayın bap.kan 
İatanıbul 

Bitin ismuJiJBin ve pbrimize Ege 
biJlgesinden akın akın gelen halkın el 
birliğiyle bayrıın yaptığı şu günde garp 
cephesi ve lnönii iıltbramanı ve türk cu. 
muriyetinin biricüc baŞbakanı giJzbebe 
ğimiz ismet laönüne içimizi dolduran 
minnet ve sevgi duygularını ulaştırınak. 
la saadetimiz artıyor. 

Dr Behç.et Uz İzmir şarbayı 

Ma.rCfal Fevzi Çakmak 
Genel Kurmay Başkanı 

İSTANBUL 
Bütü.a E6dilerin lzmida .brtalUfu

mı elblrliii7le kutladığı bu kutsal gii• 
de yiğit orthıslS• kar§ı beslediğimiz 
şiJJuan sevıi ve ıliven bi:rleri.mia yttlr
aek katınıza saygılarılllla sunuım. 

Dr. Behçet Us 
laniır tubayı 

Şorbayı luıtlayanlar 
Ismir, 9 (A.A) - İzınirin kurtulUf 

bayramı doyaıuıı.e Pıilay bir çok kut
lama kartları almıştır. Şehriımiıde bu· 
J11Mn Çin hitktimetinin Ankara ııyasa 
• damları da aynca kutlamalarda buhm
...,ıar ft prbay bunlara ayn ayn te

~ etmitW· 

lCirahk hane 
:Dnlet t&rası arbaıııda ça.. 

IMaY lokalı: ıı. ıs ........... 
neler kiralıktır iş bankasında ta· 
llip servisiııde Fahriye ftfa 1-
çiıMfe>kill"rl" 'Tl''trauat. f-314f 

I 
Ankara · Wngoldak telef onu dün açıldı 

(B~ 1 inci sayfada) Zonguldak telefonu uphesiz cumu. 

Parti Batkam adına lı:onupn ertik • riyet büküınetinin iyi bir bafarısıdır. 
de~miz B. Karaoguz da bize 'u iki ha- Baymdırbk bakanlıtı ve bu işleri yo-
beri ftl'di: neten posta ve telgraf genel direktör· 

c:İıt.ıJ Bay Halid Aksoy ve Parti il lüguniı bundan dolayı ne kadar kut a ;ık 
azdrr. Bu arada bizi yabancı uzmanla a 

bafkanı Doktor B. Mitat Altıok yanla-
muhtaç c tmeyen fen adamlarımr.ıı d~ 

nnda saztav B. Hasan Kara Burçak ve takdirle anmak luımdıır. Zon~Jdak 
Jandarma Komutam B. Şevket olduğu 

telefon hattını üç türk genci, BB. Hu • 
halde Bartın ve Safranbolu ilçelerine git· 

nü, Elı:rem ve lbrahllll Supbi iç koldan 
miflerd:ir. 

Mağden Direktörümtiz B. Bat 
Bakanlıkla lronuşmak ve direktif almak 
üzere bugün Ankara'ya doğra )'Ola Çllr
mııur.> 

Otomatik Tekfon Direktödiilü Zon· 
guldak prbayını İzmir ve İstanbul ,ar
baylan ve İstanbul basm kurumu ile de 
konuıturdu. 

Dfin akşama kadar Zonguldak'tan 

elli abone telefon etmistir. Bunlardan 

çoğu Ankara'yı aramışlardır. Uç daki • 

kalık konuşma 75 kuruştur. Şimdilik gü

nün her saatmda Zonguldaja telefon e

dilebilecektir. Şehirler aram konupnalu 

iıpn bir tek ~ranportör vardır. Uç bu 

Sok ay wıra kunapordlrla..,.. uta· 
calmr. B1a ıurede c1Deağimis aman u
tedllimb numarayı bulabileceiiz. Sc 
vinçle ağrendiiimise can Adana tele • 
fon hattının gençleri de alınmak ise 
redir. Pek yakında bu hattın yapılma • 
una başlanılacaktır. 

Zonguldak hattı laerinde Km1ca • 
hamam, Gerede ile de telefonla konutu· 
Jalııiıı.cJrtedir. 

Roınanya turu aonuçları 
Btikretı 9 (A.A.) - Romanya bisik

let turu, 11 etapda ı 715 kilometre ko· 
şulmak ıuretile dün bitmiıtir. 

Dün Baraov ile Bü.kret araunda 175 
kilorpetre üzerinden kOfulaJı son etabın 
sonuçlan ıunlardır: 

Türk Kirkor S saat 4 dalı:ika 20 sa

niye, romanyalı Gogan 5 saat 4 dakitluı 
20 saniye, romanyalı Georgesku 5 saat 
5 dakika, ı,histanlı Lipimki 5 saat 5 
dakika, romanyah Grigoriu 5 saat S 
dakika 50 sanıye, romanyalı Savanof S 
saat 6 dakika 10 saniye, romanyab Nit. 
sesco 5 aaat 9 daki.Jı:a, romanyab Tudese 
S saat g dakika, romanyab Nucu~i S 
saat 9 d•kika, romanyalı Diun 5 saat q 
dakika. 

Genel ımıflanma 
Lehistanlı Danael 66 saat 45 düika 

40 saniye, romanyalı Ferdi Tzapl 67 sa
at 5 dakika 3 saniye, lebistanlr Lipınsld 
67 saat 36 dakika 19 uııiye, roman,alı 
Tudeae 67 saat 45 dakib 56 ...U.re ro 
manyalı Dinu 67 saat 50 dakika, roman-
1ab Dobrin 67 saat 50 düitra 18 ..ı. 
ye, romanyah Savanof 67 111&t 59 datd. 
ka 45 san.iye, romanyab Geergescu C5I 
aaat 6 dakika 4 sanıye, roauuıyalı SuJ-
1er 68 ant 24 dakika 12 1a11t,e, roman 
yalı Nueulici 68 saat 29 clakilra 17 llL 

niye. 

Yeni bir relıor 
Moekova. t (A.A,) - Uçakçı Evsn 

bir avcı tıaWı ile. l2ıD2e metre yükwl
a.eie muvaffak olmaftar. 

M_,,._. Pmg 111Gp 

M---. 9 (A.A) - Mosbva fut
flel takıma i1e Prac futbol ............ 
.. ,.,.. mac. ,_, beNberllWe 1thııııill 
tlt. 

başlamış ve bitirmişlerdir. 
.. .. ,, 

Onuncu yıldönimüne enşen Ankara 
otomatik telefonu başlangıçta binlik bir 
aantralla ça'ısryordu. Şimdi üç bin en 
fazla abonec1 var. Bundan başka diger 
,ebirlerle lronupıağa vasrtahk etm ;c. 

tedir Santrat kurulurken kadrosu eş 

kişi idi. Bunlardan B. Niyazi buküm te 
geçen İstanbul telefon sosyetesine ~n 
derildi. Bu kuruma on yıl emek ve n 
baş makinistler BB. Bestami ~mirb g, 
Naim ve santral iıyarları Şilltriı ve İh
san hali iş başındadırlar 

Şimdi Ankara telefonunu başta ı 

rektör vekili B. Sadi Alas olduğu he ti~ 
rekiz llıifilik bir kadro ifletmektedir. 
Bundan bqka idare ve sağış işlerile ug

rqan bir büro daha vaJ'dır. 
Ankara otomatik telefonunu Avru. 

padaki benzerleri gibi belki de onlar. 

dan iyi olank işleten vıe bu alanda, türk 

kapasitesini yabancılara bile testim et

tiııen bu deferli arkadaflann daha ir· 
çok yılları da bugünkü gibi kutlam la 
rını cllleris. 

lapanyada /IJ§İst örgütleri 
Santander,_.9 (A.A.) - likııedo 

tinde sol cenah cumuriyetçilerinın y p
tıkJan •••aal bir toplantıda iapan ol 
fqist örgütünden üç kişi tarafından 

bombalarla yapılan bir saldırmı ti&erı. 
ne, iç ııJeri bakanh&ı, İspanyol fa " 
örgiıtünun ildeki bütün ocaldarmın a 
patılmıwnı emretmitür. 

Birçok kimaelerın yaralanmasına~
bel> olan bu yagmçı yapanlar yakal n
mıştır. 

lspan)anın iç du ımıu 
Barselon, 9 (A.A.) - Buraya g 

miş olan Başbakan B. Lerru'nun te 
e hukümet konağında hır kabul tö 
apı mıştır. 

Baş an konağından halka ver 
söy1evd~ Katalonya'da 6rft yön ti ı 

kaldırmak fiknnde olduğunu ve du 
uygun giderse ikinci tep'İll uray eeçı 

minin burun İSJll9DJ8'da oldap illi L 
taloaya'da da ,.apdacatm bildirmiş 

Hiç bir ltMee ~ Bazı Kata -
lonyalılar proteato yıerindC B. Macianın 
mezanna çiçek koymuflardır. 

J"iy_anado bir otelde bulunan ölii 
Viyana, 9 (A.A.) - Bir otel odum· 

da. bir yatağın üstünde elleri ballı o. 
tarak Ut'Ullftlf Mr enet ~· 

Ö1ünfin boyaanda nbhnl lderf, ıl
nnıda, k&nilrle JUJ1mı! Hfhanetfn fnıti. 
kamr .. ibaresi vardlr • 

Qnde lıay4ululı ..... ri 
Tiencin, 9 ~.A.) - 15 .. ..._. 

Çimiangtao )"hn-1• Malrtlea ıa.tin 
tıuine qkıya Waf.mdali aWırdmuı 
IMrine japcnar. WU'ındall ileri *'1· 
- Muırlue Çiiliit ............ ja· 
poo JrcmeGlelarııa "9rlhaiftla'. 

1[onso1n, ÇhlJHıerln bu ittelfleri ka, 
bul ttti<klerim bıildtrD:ıcktcdlr. 



SA YtFA 6 U L U ~ 10 EYLÜL 1935 SALI 

<~Er U llE1\111{YOL1 ,ARI MtJDUR
l"'üGt} 1DE : 
Cenub demiryollannda bu kez aşağıdaki 

tarif enin yürürlüğe konulduğu sayın 
ahaliye ilan olunur 

24 sayılı hu~u i ~eyri hafif tarifesi 
1temmuz1935 gününden başlıyarak 

tatbik edilt cektir. 

iade ~dilen lloŞ 1 alllar 
iade edilen boş kahlar seycihafif ile ucretsiz. nakledilir. 
Şu kadar ki kaydiye, hamule encdi, pul gUmrük evrakı ve 

tümrük muamelatına aid resimler aiınır. 
Mahrccde ve mevridde tahmil ve tahliye amelıyatı ister mürsil 

ve mürselileyhler tarafından yapılsın ister bunların hesabına dc
miryolun bir müteahhidi tarafından yapılsuı, masarifi tamamen 
mürsil ve mUrselileyhlere aiddir. 

Tathjk şeraiti 
İşbu tarıfcden istifade edilebilmek için, boş kablan geri gön· 

deren kimse, ayni kabların dolu olarak nakline aid hamule senedini 
göstermelidir. Bu hamule senedinin tarihi iki aylrktan eski olma· 
malıdır: hamule senedi evraka raptedilmek Uzere demiryola teslim 
edilmeli ve bı.nda gösterilmiş olan miir elileyh ile boş kahları iade 
eden mürsil ayni kimse olmalıdır. 

Böylece iade edilen boş kahlar ancak evelki mevrid istasiyonun.. 
dan evelki mahrec istasiyonuna veya bir ara istas.iyonuna yollanıla. 
bilir. . 

İade edilen boş kablar demiryola tıcslimlerinde asgari yer tu· 
tacak şekilde ve muntazam bir surette tertib edilmiş koli halinde 
olmazsa işbu tarifeden istifade ettirilmez. Boş çuvallar balya ya. 
pılmalı ve balyalar muntazam ve sağlam bir surette bağlanılmış ol
malıdır. 

Dolu dönmek üzere gönderilen boş 
kablara ait hususi ahkam 

Bu 4ı:a.blar bayağı eşyadan saydır ve bayağı eşya gt'bi nnklectl
lecekleri güzergahta mert olan umumi, hususi veya fevkalade ve 
muvakkat tarifelerdeki fiat ve sanlara tabi tutulur. 

Bununla beraber bu gibi boş~ kahlar işbu tarife ahkamından isti· 
fade edebilir ise de, bu muamele kabların hem boş olaraık nakline 
nid hamule senedinin hem de dolu olarak nakline aid hamule se. 
nedinin ibrazında ücretin sonradan iade edilmesi suretile ve bu iki 
sevkiyat arasında 2 aydan artık zaman geçmemiş olmak şartile ya. 
pılır. 

Tarifelerin yukardaki hükümlerle tadil edilmiyen hüküm ve 
prtlariyle müteferri masarif mer'i kalmaktadır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Karkamışta cenup demiıyolla· 
n müdürlüğüne müracaatları rica olunur. 1-3978 

Dr. CEMS'io 

Nasır ilacı 

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

Umumi deposu: lngiliz Kan 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve mUessir bir na 
sır ilacıdır. 
Kanzuk öksürük şurubu: Öksll· 
rn~u katf şekilde durdurur ---

Doktor 
Ali Maruf f 1nver 
DERl, FİRE.NGf VE BELSO· 
OUKLUôU HASTALIKLARJ 

MtlTEH ASSTSI 
Tabakhane caddesı başında A 1 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 

hergUn 9. t ve 1S-20ye kadar 

kalıul eder 

ZAYİ 

158 numaralı bisikletimi nu.. 
marasile beraber kaybettim. Ye
ni bisikletime başka numara 
(711) aldığımdan eskisinin kıy· 
meti yoktur. 
Ycnlşehk, Kbımpaşa caddesi 

No: 40 lzgan Bnzoğlu 

Askeri Fahri] alar ı Anknr Beledi~ c Rcisliğil 
. ) ] . d ilimları T çaret ia emın eıı : t L A N • 

50 ton Gliserin 

10 ton makine yağı 
Yukardaki malzemeden JO ton makine yağı 19 eylOl 1935 per· 

ıembe günü ve SO ton gliserin 23 eylul 1935 pazartesi f!Ünıi ııazar. 
tıkla satın alınacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyenler her gün ticaret kalemıne gelebı. 
lirler. 1-3976 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanlan 
t LAN 

Ordu ihtiyacı için on bir kalem b.1ytart mal.-«"tne kapalr ıarf u· 
uliyle satın alınacaktır. 

Bedeli ( 5300) liradır. ihalesi 12 l/.9J5 perşembe glinü &cıat 14 
dedir. İstekliler cvı;af ve şartnamesini almak ve görmek istiyenler 
bedelsiz olarak M.M. V. ıatın alma komisy1>nunıtan verilecektir. 
Eksiltmeye gireceklerin (2490) No. ıu kanunda gostcrtlen veı;aikle 
ve (397) lıra 50 kuru:ı:luk teminat ve teklif mcktuplariyle \ıittiktc 
belli gün ve saatinden enaz lıır 'aat evci satın 11Jma komisyonuna 
gelmeleri. (l!Hl) 1-3173 

BlLlT 
Umum sıhhiye de.po u ihtiya.. 

cı için 8 adet demir masa ve lılr 
det kimya ocağı maa teferruat 

pazarlıkla satın alınacaktır. Pa. 
zarlığa 13.9.935 cuma günü saat 
14 dedir. Keşif bedeli 945 lira. 
dır. Teminatı muvakkatesi 70 li· 
ra 88 kuruştur. İstekliler evsaf 
ve keşfini görmek üzere her gün 
M.M. V. satın alma komisyonuna 
müracaat ve pazarlığa iştirak e. 
deceklerin teminatiyle birlikte 
M.M.V. satın alma komisyonuna 
gelmelerl .(2500) 1-3949 

BI LlT 
Mühendis, mimar ve sürvey. 

yan aranıyor. 
1 - Mim Müdafaa vekaleti 

ınşaat şubesinde 6 ay çalışmak 
Uure: 

Ayda 200: 300 lira Ucretli su 
ve kalörifer işlerinden anlar mil. 
tehas ıs bir mühendise: 

Ayda 120 ·200 lira ücretli ilci 
mimara: 

Ayda 80 :160 lira ücretli dört 
ürveyyana ihtiyaç vardır. 

2 - Mühendis ve Mimarlar 
için diploma lazımdır. 

3 - Sürve.yyanlar için: Na· 
fıa fen mektebi mezunu bulun· 
mak veyahut İstanbul sanayi 
mc-ktebi inşaat şubesinden me. 
ı:un bulunmak veyahut da bu ne-
9i inşaatta bilfiil çalıştığını gös
terir eh tiyet vesikası bulunması 
llıı: rmdır. 

,, - f._;f'f·lıl~rin diğer ~rt.la 

rı oğrenmek Uzere hergün ve ki. 
Jet ·nşaat şubesine tıaş vurmala. 
rı. (4!405) 1-3815 

BİLİT 
1 - Biçilen ederi 2600 lira 

olan son sistem bir pedal maki· 
nesi açık ekSiltme ile satın alı
nacaktır. 

2 - ihalesi 9 birinciteşrin 
935 çarşamba gUnU saat 11 dedir. 

3 - İlk inanç parası l9S lira. 
dır. 

4 - Şartnamesini parasız al
mak istiyenler her gün ve eksilt· 
meye girecekler ilk inanç parası 
mektup veya makbuzlariyte ka
nunun 2 ve 3 Uncü maddelerin • 
de yazılı belgelerle birlikte iha. 
le saatmda M. M. V. satınalma 
komisyonunda bulunmaları. 

(2321) 1-3711 

BİL İT 

600 Kilo kalın makına yağı 
100 kilo gres yağı 

Yukarda iki kalem yağ pazar. 
lık la satın alınacaktır. Hepsinin 
tutarı 191 liradır. Evsaf ve ,art• 
nameleri parasız olarak komrsyo. 
numuzdan alınncnktır. İhalesi 12. 
9.935 perşembe günü saat on bir. 
dcdit". llk teminatı 14 lira. 32 lcu. 
ruştuc. 

Pazarlığa girecekler 2490 sa· 
yılı kanunuA 2. ve 3. cü madde. 
terinde ya.r.:ılı belgeler ile vaktın
da gelmeleri. (2501) t.-1948 

Fazla bulunduğundan müaade 
re edilen 24 k:ıeke büyük t t<'ne· 
ke, küçük gaz tıçık ıırtırma ıle 
sl\t-rlacaktır. htek\iterin Z l.9 935 
cumartesi günü saat onıla ko. 
rnisvor.tl ~eln e'c-ri 

Muhammen be-del (97) muvak· 
k&t teminat ( ~ 5) ııı adır '!491) 

l-39"d 

İLAN 
ı - Yenişehirde 1149 uncu 

adanın lS sayılı parselinde mU
tc:ahhit Fehmiye ait yer ile şu· 
yulu 174,SO m2. ver açık artırma 
ile satılacaktrr 

2 - Muhammen bedeli (436. 
25) liradır. 

3 - Muv:ıkkat teminat (32,72) 
liradır. 

4 - Şartname ve haritasırfı 
grömek istivcnlcr hergUn muha· 
sebeye ~elebilirter 

5 - İhale 16.9.935 pazartesi 
gOnil saat 15 de artrıma ve ek. 
siltme komi ytlnunda yapılacak· 
tır. (2396) 1-3813 

B t L t T 
Sahipsiz olarak bulunan İs. 

viçre hancnda muhafaza edilmek. 
te olan dört merkep 13.9.1935 cu.. 
ma gilnU sabahleyin saat sekiz· 
de mezbaha yanındaki hayvan sa. 
tış yıerinde ~cı•ılacaktır. İstekli· 
!erin o ı:ün u '\.:latta orada bulu.. 
nacak memurumuza müracaatları. 

(2~44) 1~3987 

SATILIK EV VE 
ARSA 

Yenlşehirde İsmetpaşa cad 
desinde postane karşısında Lo
z;an meydanına bitişik olan 
beş odalı evde elektrik, hava ga
zı ve su vardır. Kabili ifraz ohm 
arsası ile ve içindeki eşyası ile 
satılıktır. Gönnek istiyenlerin i. 
çiodeki bekçiye pazarlrk ıçin de 
telefon 2471 Ekreme müracaat 
edilmesi. 1-3926 

'

:- - ,-:tıyaz sahib~;a~: 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
\'azı İşleri MUdUrU Naauht 
BAYDAR 

Çonkrr.ı caddesi civarında 
Uluı Basımıvinde basılmış· 

tll'. J 
l~--~--

~ 
~ \~keri I• ııbrikatar l lwum ~ 

Miidiirlüğü Satmalma 
~ Komisvonu llanlan 
"'10 KALEM, YATAK, DEMiR 

BORU VE SAiRE 
Tahmin edilen bedeli ( 1220) 

lira olan yukarda mi.kdarı ve cin. 
. si yazılı malzeme askeri fabrika· 
lar umum mUdürlüğU satın alma 
komi yonunca 23 eylUl 93S tari· 
hinde pazartesi gUnU saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecek.. 
tir. Şartname parasız olarak ko. 
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (91) li· 
ra (50) kuruş ve 2490 numarah 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkOr gün ve saatte 
komi yona müracaatları. (2410) 

1-3858 
9 KALEM Ç.J::LİK ÇEKME 

BORU 
Tahmin edilen bedeli ( 5400) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Fahri. 
katar Umum MüdürlUğU satın 
alma komisyonunca 26 eylUl 1035 
tarihinde perşembe gilnU saat ıs 
de kapalı zarHa ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis. 
yondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (405) lirayı 
havl teklif mektuplarını ml">:'<Clr 
günde saat 14 e kadar kom·svo
na venneleri. Ve kendllerin'n rle 
2490 numaralı kanunun 2. ve· 3. 
üncü maddelerindeki vcsaiklc 
mezkCtr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2488) 1-3942 

15 kalem 35 adet Mikrometre 
Tahmin edilen bedeli (900) 

lira olan yukarda mik<ları ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Fabri. 
katar umum müdUrliiğü satın al. 
ma komisyonunca 27 eylUl 935 ta· 
rihinde r.uma günU saat 14 de a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname oarasız olarak komis· 
yondan verilir. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (67) lira (r;o) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesdikle 
mezkQr gün ve saatte komicıvona 
müracaatları. (2487) t-3Q41 

Kmkkalede yapılacak inşaat 
Evelce yapılan ilfinın şartna. 

mcsinı:le cte~iııiklik olan ve keşiF 
bedeli (147094) lira (65) kuruş 
otan yukarda ya.tıh lnşa;ıt askeri 
fahrikalar umum müdürlil<TU sa. 
tın alma komisyonunca 25 evlUt 
1935 tarih inde çarşamba giinü sa. 
at ıs ete kapalr tarfla ihale rdi. 
lecektir. Şartname (yedi) lira 
(36) kuru mukabilinde komis. 
yondan verilir. Taliplerin mu. 
va1<'1cııt teminat olan (8604) lira 
(7S) kuru. u havi tf'ktif mektup. 
tarını mekllr giinde ve saat M e 
kadar lcomtsyona vcrm«"leri ve 
kenıHlerinde 2490 numaralı ka. 
nunun 2. ve 3. mac1rlelerinde ya. 
zılı vesaikle muayven gün ve sa. 
ette 1rnmicıvona mtirııcaatl:lrı 

(2468) 1-39'R 
ııuuıummıP!!lmuNııııınnımm ı~ 'Uf!llımııııı ınııneıumll!I!) 1 
1 

l(iralı ' kiişk 
Çankayada brtonanne. at. 

- tı oda wrıca garaj ve şoför 1 dairesi müteaddit tarasaları ve ır 
1§ nezareti fevkaladesi bulunan, 

kalorifer tesisatı ile elektrik. I 
;:; havagazı ve saire bilcümle 

1 konforu havi mükemmel bir 
kösk acele kiralıktır. = 

- İstiyenlerin tş Bankası 1 
1 

Umumi katipliğine bi7Zat ve 
va telefonla müracaatları iHln 
olunur 1-384 t 

g ıııııımıım ı ı. ıııııum a 

Kiralık büyük ev 
Yenişehirde general İsmet 

İnönü ve Kazım Özalp caddele· 
rinin birleştiği dört yol ağzında 
Uç katlı kargir ev son sistem ka. 
lorifer yatak odalennda sıcak so. 
ğuk su; garaj. 
Yenişehirde Hilaliahmer kar· 
şısında Ali Nazmi apartma· 
nında doktor Cevat Arife mü. 
racaat 1-3935 

_uıllllllll!lıtıııınnuııımıııaııın l!!!lllllHlmtn HU' ımmmıııııııım 1 Cehec-i Hn~taıı~ 1 Ou<"r<ltörü -

İ Dr TURGUT 
Hastalarını Adlıve Sarayı -

kar!3ıRında Hayati apartmanrn 
da her ı?lin 1 S rlen 19 za kadar 

kabule tıaslamıstrr. 

Et7Jncaıı jandarıııa Er ol ııla · ı 
~atın alma liomisyonuııdan: 

1 _. Jandarma er .okuhısı erat ve hayvanatının (935) yılı yöne. 
timi "idaresi,, için bir yıllık ihtiyacı olan beslcv maddelerinden 
aşağıda ~ins ve mikdarı yazıh (6) kalem çeşitlik yerli beslev mad.. 
delerinin kapalı zarf u.sullyle 2Z.8.935 günlemecinde yapılan mUo.a.. 
kasa neticesinde arpaya teklif olunan fiatın gali ve diğerlerine do 
istekli çrkmadığından 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kantt• 
nunun 4Q ıncı maddesine tcvf ikan eksiltmenin lıitişi 23.8.935 gün. 
lemecinden itilıa.ren bir ay içinde ihalesi pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Pazarlrk 20.9.93S günlemecine tesadüf eden cwna günü sa. 
at 9 dan 12 de ve bu meyanda un ihalesi yapılmadığı t;ıkdirde: un 
ihalesinden sarfı nazarla ekmek ihalesi yapıl::ıcaktır. · 

A - 1.9 .. 935 günlemecinden itibaren 20.9.935 günlc;mrcınde saat 
16 da Erzincan belediye salonunda ihalesi yapılmak üzere (300000,., 
kilo ekmek kapalı zarf usuliyle 20 gUn muddetle eksiltmeye 
''münakasaya" konulmuştur. 

B - İhalesi ve gerekse pazarlığı yapılan m .. vadın ihalelen iıı. 
tizani bağlı olup Ankarada Jandarma On. komutanlığından sorul· 
dll'ktan sonra yapılacaktır. 

C - İstekliler şartnameleri ve gerekse nümunelerıni Jandarma 
okulasınd:m parasız olarak istiyebilirler. 

3 - f'.ızarlığa, 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanununun 
ıkinci ve üçüncü maddelerine tevfikan ticaret odasından 935 yıh 
kayıtlr vesika, 16 ve 17 maddelerinde yazılı bedeli muhammenenio 
yüzd~ 7,5 nlsbetinde teminatı muvakkata makbuzuyla girebilirler. 

4 - İstekliler teklif me«tuplarını (A) fıkrasında yazılı olan 
saattan bir saat önce makbuz ve mukabilinde satın alma komisyo.. 
nu b3şkanlığma verecektir. Teklif mektupları posta ile gönderil. 
diği takdirde bu saata kadar gelmiş ve dış zarfı mühlir mumu ile 
kapatılmış bulunması 9arttır. 

5 - Pazarlığa ve gerekse eksiltmeye girecek iste-klilenn yazıh 
günü tıaatlarında komisyona baş vurmaları ilan oluOLır. ( S3tJl) 
Mi"'ı<tarı Muvakkate Fiatı 

teahhUdUn miktarı tahmin 
teminatı edilen Usulunc GUn\emeci Cinst 
Lira K. Kutuş S. eksiltme ihale k.Uo 

300000 
200000 
300000 
200000 
120000 

225000 10 00 Kapalı Z0.9.935 Eıı.mek 
lsoooo 12 o~ Pazarlıkla ,, Ekmeklik ım 
90000 4 ,, ,, Arpa 
45000 3 ,, ,, Kuru yooc.ı 

6150 0,75 ,, " Saman 
10000 45000 60 00 ,, .. Sade yağ 

Sivrihisar Beledi1esindeıı; 
5954 lira muhrunmen bedelli Font ve çelik boru otuz gUn mfül 

detle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 24 eylUl 935 sah günU saat 16 da yaptlacaktır. 
Talipler şartnameyi belediyeden alarak soylenen günde saaı .. 

ya kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilinde belediye başka11 
hğına vermeleri ve teklif mektuplarına % 7,5 nisbctinde muvakk ·c 
teminat leffetmeleri ilan olunur. (5173) 1-3824 

Ankara Şarhayhfrından: 
Belediye su işleri anbarında döküm işlerinde kullanılabilecet 

font boru parçaları vardır. Artırma yöndemi ile artırmaya kon· 
muştur. İstekliler bu parçalan İtfaiye meydanında Su işleri an. 
barında görebilirler. Artırma 18.9 935 perşembe günü saat ıs do 
İtfaiye meydanında belediye su işleri aı utma ve eksiltmte ve iha. 
le komısyonunda olacaktır. Şartnamesini su it.teri direktörlüği.l le.. 
vazımmda görebilirler~ (2454) l-3885 

Ankara valili~inden· 
1 - Ankaranın Hatip Çayında Ziya ve Arifin un fabrikası y., 

nma kcşıf ve şartnamesine gore bir baıak:ı yapurıhcaktır. 
Z - Ke:şif bedeli 739 lira 70 kuru~ mıı11akkat temınat mikdan 

<la SS liı a 48 kuruştut". 
3 - 2490 s.lyılı kanunöa gösterilen evsafı haiz isteklilerin kc-ı 

şif ve şartnameyi gönnck ve pey sürmek Ü1C"re ıhale tartbı olan 24. 
9 9H salı gUnU saat 15 de Defterdarlıkta kurulacak komıııyona mii. 
racaatları (2489) 1-3Cl30 

Ankara AskerliJ, şubesinden 
MalUl Zahitan ve Efrat ile Sehit Yetimlerinin 935 sene

sine ait tiitün ikramiyeleri 15 tcmmuzJan 2 te~rin 935 gil· 
nüne kadar tevziatı yap1lacaktır.Eshabı istihkakın yetıe,.,n 
deki maaş senedi resimleri ve nüfus te?kereleri ve ikişer 
tane fotoğrafı ile askerlik şubesine müracaatları ilan ohı· 
mır. (1678) 1-2R6Ci 

L\nkara va liJiiiinden 
921 lira 60 kuruş bPdell \ceşif1i hUkUmet bması cephesindeki 

tasların kesif ve şartnamesine göre temizlenmesinin ihalesi 17 ey· 
lül cuma günü saat ıs de icra edilecektir. 2490 No. lu kanunda va· 
zıh evsafı haiz isteklilerin keşif ve şartnemrsini görmek ve pey 
sürmek üzere 69 lira 12 kuruşluk dipozito makbuzu ile Defterdar. 
lrktll 1rnnıl:m knmisvnn:ı miirıır:ı:ıtl:ırr (2400) 1-3856 

Gazi Eğitim Eııstitii s\9 

Direktörlüifind<~n 
Ankara yüksek okul on sınıf taleb.elerinden Türk inkılabı 

derslerinden ilişikli olanların bütünleme yoklamaları 11 eylül 
1935 çarşamba günii saat 9 tla Gazi Eğitim Enstitüsünde yapıla. 
caktır hl!ililerin o eün Enstitüc1e bulunmaları. (2494) 1-3944 

l\1aliye Vekaletinden: 
Cinsi t'vliktaıı Muvakkat teıninflt 

Miıstamel nnbalaJ kağıdı 3000 ıdlo Lira: 22 Krş. 50 
Kırık balyc kapağı 2500 kilo Lira 1 Kes. 83 
Müstamel tahta andık iti~ ~det Lira: 2 Krş. o3 

. çeonbeı soo • kilo Krş. 09 
Ankara kıttasive d«"posunda mevcut yukanc1a cins ve miktar. 

lan yazıh dört cins anbalai malzemesı pazarlıkla satılacağından is
tekli olnnlarm yukarda gösterilen muvnk\cat temınatrları ile bir. 
likte 11.9 935 tarihine müsadif çarşamba güniı saat on dörtte Mali. 
ve vek!llrtinrle mUtec;f'!<kil komi vnn:ı elmelPrİ (?32~) 1-3741 

SİNEMALA L 
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J YENİ 

. BUGÜN BU GE-;E 
Volf Albach - Retty ve Rose 

Baraony tarafından temsil edile .. 

AŞKTAN KAÇILMAZ 

F evblide almanca komedi 

DOLAYISiLE 
K P r'\ l ,,l)IR 



HER SENE BiR ÇOK KIMSELE RE ZENGiN iKRAMiYELER DA ~iT 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlan 

Bt9 yük eş) a piyangosu 
1 LAN 

ı - Denizli ~mm ıbtiyacı ofa ı 273,000 kilo kuru ot •Hlpa. 
h .. f anlı ilt elllıiltmeyc konulm. 

2 - l.haJetıi. 119.135 gün}~ olan cuma ..... ı 17 de !a
parta atm alma komisyonunda yapılacaktır. 6. 12. 935 de çekiliyor 3 - Muvakkat teminatı 1229 liradır. 

• 

ikramiye: 15.400 lira 
4 - Teminatın jhalcdcn önce maliye veı:ncaıne venlmit olmaıı 

Ye teklif meılrttaplannın kanunda yaarlı formüle uygun buJunmuı 
lazımdır. 

5 - Şartna.mui lı:omısyonda her gun gorülcıbilir 
6 - T.a.min bedeli 16• lindır 

BtR BiLET BiR LIRADlR. BVT VN PIY GO 7- Kapalı zarftar ıhalc g_unii saat 16,,30 da lromiay.ea venlmıı 
'ltulunacaktır. (2508 1-3972 

Devlet Demir yollan 
1 LAN 

ve liınanlan 
Umumi 

1 - ~nızlı garnızonundaki kıtaatın ıhtıyacı ölan 281 000 kilo 
yulaf kapalı zarf usuli ile ekııltmcye konuldu. 

2 - ihalesi 16 9-935 gunlcmcci olan pazartes gunu saat 16 da 
hparta. satın alma komısyonunda yapılacaktır Müdürlüğünden: 

3 - Muvakkat teminatı 1686 Jıradır. 
Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları ve yerler1 ve her gurup için ıcap eden muvakkat temi. 

qt paraları aşağıda yazılı olan balaıt 30.9 935 puat teai glnil saat onda kapab aarf uıuliylc ve 4 gurup 
olarak ayrı ayrı Haydarpapda Devlet demir yollan ı. inci iıletme milfettiıliii binumda aatm almacak
tar. 

4 - Tcnunat n ıhalcdcn once malıye veznesınc ver lmış olması 
ve teklif mektuplarının luuııında yarılı formulc uy2un bıılunma• 
lazımdır. 

Bu .ite girmek istiyenleıüı apğıda her gurup yani gurubu tefkil eden kısımların hızalarında gösterılen 
aikdarlarda muvakkat teminatları vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4. Uncü mad
desi mucibince ite girmeie kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyanname ile şartnameye uygun o 
larak--ller gurup için ayn ayn teklif mektupları aynı gün uat 10 a kadar Haydarpapda komisyon reisli
liae vermeleri lbımd~ 

5 - Şartnamesi her gun komisyonda gor alebıhr 
6 - Tahmın bede1i 22480 liradır 
7 - Kapalı z rffar ıhale ünü t lS.30 d komı y n vrrı1mt$ 

bulunacaktır (2509) 1-31173 

lLAN 

Gurupları teıJcil eden kıumlarm mikdat ve vuıfla rma göre muhammen bedellerile degiftığinden her 
lmuba ait teklif mcıktuplannda gurubu te§kil eden k111mlar için ayrı ayn fiat vermelidir. 

B~ bapta fazla izahat almak istiyenler Haydarpa ga yol ba§ müfettişliğine müracaat edet.ilirler. ı .. &.i
heekler şartname w mukavelcnameyi Haydarpa§ada yoJ bat milfettiıliğinden Ankarada yol müdiırlilfuıı.. 
den ve Eıkitchirde 4 üncü tube tefliğinden paraaı.1 alabilirler. (5~56) 

ı - Garnbon dahitindc!ki 
~ .,e müHıcselerın scnebk 
ıt+abr\lkat ihtıyaçlarına sarfedil
~ek Üzere 2232 ton linyit komU· 
rü kapalı ıarf usuliylc münaka· 
aaya konulmu,tur. 

Grup K.ila Muhammen 
Jıo. Hattı metreli miktarı W L. teminatı evsafı 

Kırma ocak 
taşı 

2 - Şartnamcaı Ankara leva 
7tm imirlifl utnı alma komfs
vonunda tatil gunlednden maa· 
da her gün ııtörülcabilir. 

1 Ş.2.H.P •• Eakitehir 147.800 24000 36000 2700 

1 
. " " 5 Eaki_.ıair Ankara 

5 " .. 

258..000 4000 5600 
479-300 10000 11000 
536-600 10000 15000 

4 • Afyon 
6 • " 

39.970 4000 4000 
90. 91 3000 3000 

1 

XI KiltalıJLBahknlr 
12 .. ,, 

114-950 4000 S600 
183-000 4000 3200 

4 

63000 81600 

Ankara inhisarlar 
Bat müdürliiğiinden: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilim 
1 - KUçU.k Yo.1gatta yaptınlacak 5667 Ilra 91 kul'Uflak patla. C: maddeler deposu kapalı sarf uıulUyle eksiltmeye konulmUf-

2 - Ekdltme 12 ey161135 peqembe .... mt ıs .. Aa1raa ... 
.._,lar bq mildOrlilP binasmda mlltetelddl arttuma " eklDtme 
~qonunda yapılacaktır. 

1 - Bu ite ait prtname ve evrak fWÜUdu ı 
A - Fenni pıtname. 
B - Nafıa teralti umumiyeai 
C - Proje 
D- Vuiyet plAnı. 
latekliler bu Jraiıtlan elli kuruı bedel -hWHade ı.t midir

.. mQn•b• komisyonundan alacaldardır. 
4 - Ebiltmeye girebilmek için iateldllerin 425 Ura 10 muvak· 

• teminat vermeleri lbımdır. 
5 - isteklilerin tcraiti kanuniyeyl hais olmaları ve 2490 No. 

'-unun tarifatı dahilinde eksiltmeye iftirik eylemeleri illn olu. -· 1 - Zarflar ihale yapılacak olan 12 ey161 935 pel)elDbe cUnl 
111t 13 de komisyona verilecektir. İhale saat 15 de yapılacaktır. 

(2308) l-3704 

Sümer Bank 
Genel direktörlüğünden: 

Bu sene Bankamız nam ve hesabına tahsil için 
ecnebi memleketlere gönderilecek talebenin seçim 
imtihanlan, görülen lüzum üzerine, talik edilmiıtir. 

1-3977 

Kalecik Belediyesi başkanlığından 
Belediyemis tanfından yaptırılacak (1500) Ura muhammen 

be.tem binanın yaptırdmuı 26.8.935 tarihinden 10.9.935 tarihine 
bclar on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. istekli· 
leria ketif ve prtnameıini görmek U:ıere 10.9.935 salı ıUnil uat 
01) ya kadar Kalecik belediyesinde müteıekkil komi11ona mil· 
19Qatlan. (2475) 1-3906 

420 
w 

1125 
300 
225 
270 
240 

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

" .. 
Toplama ktrm11 

3 - Eksiltme 18 eylill 935 
tarihine milsadif çarşamba gUnU 
saat on birde Ankara levazım 1. 
mirliği satm ılma lı-omisyonun· 
ıfa vapılacaktır 

4 - ltbi1tmcye konulan "Z232 
ton Hnyit lr<SmürUnün beheT to. 
nunun fiatı 11 lira ve mecmu ta. 
tarı 24'52 lira olup teminatı mu· 

Amele için y-zde 
70 tenzilat 

Devlet Demir Yollarından: 
ıs .,.... 195 tarihindea hhSMea bet titfdea mtıreaıkep oı..ıs 

w,a bet lıiftl •reti Yermek prtiy1e Aydın hatb clahll ve Ernrum
Smrıbmr'" Bana • Mudanya, Samsun • Sahil hatları hariç olmak 
Ozere bititik tebckedeki istuyonlann herhangi birinden dijcrlne 
it bulmak veya i•ten dönmek üzere ıeyahat edecek amele için % 70 
temiJat yapılır. 

Bu teuillttan istifade etmek istiyen amelenin bulundukları ye. 
ria eıı b6,ak mülkiye memdrundaa ve bu memurun bulunmadığı 
yerlerde köy ihtiyar mcclislerindea birer vesika alıp iıtaıyonlara 
göstermeleri lazımdır . 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmclıdır (2515) 
1-3975 

Devlet Demiryolları ve Ljmanlan Umum 
Müdürlüğü itanlan 

l LAN 
Muhammen bedeli 68 bın lira olan 1200 ton katran yağı 25 birin

d Te,rin 1935 cuma günü saat 13,30 da kapalı sarf ueulil ile Anka· 
rada idare binaamda aatısı alınacaktır· 

Bu ite girmek iıtiycnlerin 4250 liralık muvakkat temmat ile 
kanunun tay.in ettiği ve&ıkaları, kanunun 4 ilnctı maddesi mucibin.. 
ce ite ginmte kanuni manileri bulanmadıtma dair beyanname ye 
tekliflerini a,ııı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reillifine ver. 
mcleri ltzımcbr. 

Bu işe ait prtnamcler 500 kurut mukabilinde Ankara ve Hay· 
darpqa vcznelennde satılm.-rtadır. (2472) l-3970 

l LAN 

Muhammen bedeli 4275 Ura olan 19000 kilo muhıelıf eb'atta 
çinko levha 11 birinci tctrın 1935 WID8 gUni laat 15,30 da Anbra 
da ıdare biııaamda kapalı :ıarf usul~ ıle satın ahnacaktu. 

Bu ite girmek iıtiyenlerm 320 liralık muvakkat temınat ile 
kanunun tayın ettiği veaıkaları, kanunun 4 6ncü maddea mucibin. 
ce ite gfrmeie kanuni manılerı bulunmadığ_ına dair beyanname Ye 
tekliflennı aynı gtın saat 14 30 ı kad&ıı komıayon reı&lıpne verme. 
-teri lhımdr. 

Bu ite ai~ şartnameler param olarak Ankarada Malzeme dai· 
resinden ve Haydarpaşada t•llilm ve sevk mildurliliilllclen dap. 
tılmaktadır. (2497) 1-3971 

l LAN 

Muhammen bedeli 3 000 Ura olan Devlet Demıryollan Ankara 
....... idare binuı çatı katı 'kalorifer telİlab 25. 9. as cuma &Una 
uat ıs de kapalı nrf u1111iyle Ankanda Unıwn MOd&rlGlı: binasın. 
da fhale edilecektir. . 

Bu ite girmek iıtiyenleriD Z25 bnlık mınQbt teminat ile b. 
nunun tayua ettiği vesikaları kanunun 4 Ond1 maddeaı mudbincıe 
ip pme,e bnunl manileri "'1unmadıi~ ~beye-._,. w ~ 
tifierini aym glln saat 14 de bdar Cer daireaı komil)'on rneHilw 
vcancleri llmmdır. 

Ba ite ait. prtnaaieler Ankara " Hayıdarp8f& ve.zaelerilMlea 

v•kkatesı '2251 lıra 20 kuruttur 
5 - tstekltlerin mttnahsanın 

vapı1aca ı muııyycn aıuıtrt'n er 
aşagı bır at evci t mınatı mu 
v_.lckatc Ml!khtınt ilf' hırlıktf' tro• 
lff mcktı pl n Anlc a lnuın 
.!imırliğı atın alma \f •misv lnu 
ıa v nnf' rt (1'Q'lj\ 1 ~ 1 

fi.AN 
frab:ıon kıtaatı iç.ıa takrıbcn 

31875 hrahk 255 toft ıkind fab. 
rilca ununa ••ilen fiat llyiki had 
görBlmedifinden ~ tifon .-tunt 
meye •onulm1.9'tur 

B - $artnamcsı parası mu 
ltmilinde 1romisvnnd"n ai\nft.ri 
lir 

C - Artıtrna ~lısıltme Trab.. 
zon satın ılrna •omfsyenundı ~ 
eyl(il 935 ıtıınrtf'ıi rUnU uat on 
altıdadır. 

E - Muvakkat tr1niMt 1307 
llradn 

G -tttekHlerln n eyltl 915 
puartesi ıtınB muayyen mrt· 
taa bir ... t nel teklif mektup. 
lıriyle birlikte Trabaon Kalede 
aakeri satın ılma 1fftlftiayonun11 
mUncut1arr (2449) 1-3883 

fLAN 
1 - T.._.la Bay~ IU

AiaoDu civarında bulamaa piyade 
1ntaatmın ihtiyacı ~- 4JR.OOO 
kilo un kapalı nrna r.llıailtmc.~. 
•onuldu. 

2 - Beher lcilO"uuun m\Jham· 
men bedeli 12 kurut l5 santim 
olup lhalcsl 23.9.935 tarih:ne mil· 
sadif pazartesi günU &Mt 15 de 
Bayramiç temen utm ahna ko· 
misyonu binaırnda vıpılıcaktıı. 

S - Minab•ya li~ee'rle
rln vereceltleri unun şerait •e ev
ı:.f mı bulundafu maı.Jlln utm 
alma komlıyonunı mOracatt ede. 
re1r atreMMı!"'er. 

" - f stek llerın '490 numa· 
ralı kanunun 2. S. tıncll maddele
rine g8re istenilen vesallrla mu· 
vakbt temınat tutan olan 3777 
liranm wya banka me1rtbunun 
fhaJeden blT an ew1 ttlmen mu. 
hasebeaine tndlf ile tr_.ısyon
da 1lurr baJumnalan. (2450) 

t-3884 

!LAN 
z .,ıoı 1935 de kapalı .zarfla 

alınacak olan lzmitin 160 ton ek· 
meklık ununa ııteklı çıkmadıgm. 
dan pazarlıkla alınacaktır. 

Puarlığı 26 ey161 1935 per· 
fCıİlbc giınU saat 16 da ümitte 
ttimen binauadald .-tın alma ko 
llUl)'onunda yapılacaktır. Tuta. 
rı 19200 hradır. 

Muvakkat temınatı 1400 lira
dır. 

lsıekhler.ın belli gU~ ve sa· 
atmda komııyona ıelmeleri 

(2525) 1~ 

iLAN 
ı - !amir mllatallkem mHld 

.._. • ıı 'ı ıllrillia ..... 
kilo koyun eti ihd7MI bpUı 
arf --le -- ........... 
ı- ...-..... 14 .,. 1tSS .. 

&iDi IUt on mit& bapka lamlr
de ,,...,. 1llllt81ahm mnkl 11-

tm alma bmiayomıncllı yapıl•· .... 
s - ŞartlllmHi beqibı ko. 

IDİ870RÜ ıGrtUeWlir 
4 - Koyma etınin tahmin e· 

dilen tutarr Wl>o!> liractir. 
5 - Be~ ,ki''> koyun et& ıçın 

40 kuruı f~(I~ n ed J.aıııu 
6 - Teminatı muvakkatıe ak 

çaıı 1800 lir...,.. 
7 - lstc!ti:Kler tıcarct oda8m. 

da kayıtlı olfl11klarına dair Yeıi. 
ka goaten11el"610cburiyctındedir 
ler. 

8 - Ebıltmeye ıttirak eck 
cckler 2490 .qyıh artırma ebılt 
me kanununlid 2 ve 3. inci mad. 
dclcrindc ve tartnamesinde ya. 
zıh vcsıka.an ile teminatı mu. 
va< ate makbuzlarmı ve teklif 
m plannı ihalt uatmdaa en 
az btf uat tttl komisy_. vcnnıt 
lıalu11K81dardır (2S27• 1--ltll 

İLAN 
1 ~ İzmir müıtabkcm rM•kt 

komutanlığının gôstereceii mın
takeda kırkbet bın ikıyii7. altnııt 
lıra bedel ke,ıflı muhabere ~ 
bekeai kapah zarf usulıyle müna 
kaaaya konm ftur. 

2 - lhai~t 27 eyluJ 1935 en. 
ma ıı:UnU saat 01t altı buçukta f • 
mirde Kı'1ada mUatahlcem mnkı 
satın alm• knmaıyonunda vaıu 
lacaktu 

3 - Şartn tne ile ıtnamc şc 
kıl tt Tf'" rn\eri hf'rgii 'lcftmi'I. 
vönda gonılebMir 

4 - Teminatı muv1'lckatwo le. 
caı 3394 JiralO kutustur 

S - İ1'te-1tlılcr tıcaret odaa n. 
la le vıtlı olduklarına dair YIKı 
ka RÖ~tenrıetı me hı riv~tin.t«' 
ı ler 

6 - Munakasasına ıstıralr e. 
ecekler 24QO ayılı artırme ve 

,.fnıltmc fcanunı nıın 2 vca 3 inci 
naddelcrinde ve şartnamesinde 
vazıh veıtilea'-rı ı1~ temınah mn. 
vıtltkate malrlmaJarrnT vca m8hfir. 
ıu teklff lllİdltuplarrnr iıtıale 11111· 
tından en ~ hir saat evet komie
vona vermi• tiblunacaldardrr • 

(2528) 1--JIM 

iLAN 
r triuhll 392.800 lrilo JU-

i atın g Mltelllf çılanadıtın-
daı h ı 1'8 ıtylOJ 193., cumar 
••• ..., on birr. bırakılmı• 
tn wk le .., Viu satın üma 
lkıft' ftt n lmf'lcrL (2529) 

1-3914 

1J .. AN 
J - G Hd tufıymm Edime 

kıtaar ıçın 98600 arfır eti alma. 
c:aktır Tahini dilen '.>edeli 
27608 lirıdrr 

2 - Ek5ıltme 24.9.935 salı 
ıtlnii aut 16 de Ecbrnede O. Hdı. 
tu ayı utıa a111U1 komisyoaw bi. 
nasmda olacliktu 

3 - Munklrat temınatı 2171 
liradır 

4 - Ekııltme kapalı zarfla ola• 
c.ırtır. 

5 - ~rtmme&i herg\ln ko· 
misyonda götü:ltir. 

6 - Teklif mektupları we ı. 
cap eden vesaik ek&iltme saatin. 
den bir saat tıtel komisyona n. 
ıllmiı olacalrtrr <?.524) 1..-S 

iLAN 
1 - G. Hd tugayının Sitllf· 

IU kıtaaı için 127500 kflo ufır 
eti almacaktır. Tabmift eclbea 
bedeli 38875 liradrr. 

2 - Eblltme 24 9 935 •h 
gUnU saat on '8ltıda Edirnede O. 
Hd. tufay utm ıl1D1 lroaıflJCDI 
binacrnda olacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2468 
1lradr 

4 - E1rdllmt kapalı ıarfla o. 
lacaktrr . 

5 - Şartnıune ı hcrıGn ko
misyonda ,,.,.,ruUir 

6 - Teklif m ktuplan n I· 
eap eden ves ı'k cksUtme aabn.. 
dan bir saat eve) kom·ıyonı ve
rilmit olacakttt (2526) 

1--na1 
AN 
lqtaat ve mln-

·..w,,.ım ·- e idareleri '4;ill 
676000 kiJq ot bpmlı arf 
ueullyle ~I e konulmattm 
Tlllanin IOı80 Hn manlr. 
kat temina\:i'"tm liradır haaJe. 
d Konyada 'kor komatanblı bl
aa~cta ·~ alma komisyonun.. 
da 18 eyHU i935 çarşamba ahi 
1at ıs de ~ılacaktır. istekli· 
terin teklif ~ktuplarmı ihale 
saatinden l)l'r aat neline kadar 
1romisytma ,ea11m etmeleri il• 
ınndtt. $artnaineai al&kactarlara 
blla bedel vettllr. Şartname An
kara levuma hdrliti aatm üu 
komlavonuncta ela ıarUlebillr. 

(2391) ı-aaas 

KASE 

penm olarak alınabilir (2511) 1--3974 

iLAN 

eylul 935 den ve tcbckenin eliler 
mmtakalarmda 1 birinci tetrin 
1935 tarihinden itıbaren tatbik e. 
dilmek üzere D D 39 numaralı 
1eni ve cnziltt bir tarife ihclu e. 
diltnişt Ucret ft .. rtlar !tak. 
kındakı afsılit i~ lıtaayonlarJ 
....... e.itıiiielldh. (Z467) 

Gümrükler muhafa?a umum 
kumandanlığından : 

NEDKALMiNA 
l-3939 

G&mrlk Jlubafua Genel Komutan ık kaıwgthmü a~ I• lılrl 
98 cligen 108 lıra ücretli YıWfqe imdJum n d1111me ile iki memur 
alınacaktır 

811 u lise tahei n ammnlaMq olaolarla ,..utekaıt IUbaylar· 
dan JWan elve olan iatektil rin ellerindekı belg lerle 12 eyını 
ım perpr be atbllae kadar llablfua .Genel J.omutanhk tkia 
Şube MUdUrlü ne görünmeleri. (2535) 1-39 g 
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l'CilQ5u 
K ruı 
2750 
2775 
2.825 
~ 
!900 

Quinine chlorhydrate t< z Türk Kodeksi 1930 

Beş kiloluk teneke kutular da ve 25 kilo ve daha yukarısı için 
Bir » » » » 5 » » » » 

» » » » » 5 kiloya kadar 
250 gramlık » » » 5 kilo ve daha yukarısı için 

» » » » » 5 kiloya kadar 

Quinine bromhydrate Fransız Ko. 1884 
250 gramlık teneke kutularda iki kilo ve daha yukarısı için 

» » n » iki kiloya ka-dar 

Quinine Bi- Sulfate tozFr. Ko. 1908 

!300 250 gramlık teneke kutularda 

Quinine Bi-Chlorhydrate toz PH. Brit 1932 
3125 250 gramlık teneke kutularda 
3100 1)00 » )) )) 

Quinine Valeriana te Crist. 
250 gramlık teneke .kutularda 

Quinine Tannate Türk Ko.1930 
ZOOO 250 gramlık teneke kutularda 

Quinine Sulf ate Fr. Ko 1884 
2500 2/5 kiloluk teneke kutularda 10 kilo ve daha yukar111 için 
2650 » » » » 10 kiloya kadar 

Quinine Carbona te ( Aristochine) 
7!00 100 gramlık mukavva kutularda (bir kilo ve dana fazlası için) 
7350 )) » )) )) (bir kiloya kadar) 
7800 50 ); J) )) (bir kilo ve daha fazlası için) 
7450 )) )) )) » (bir kiloya kadar) 
7400 25 >! » » · (bir kilo ve daha fazlası için. 
75$0 )) >l » )) (bir kiloya kadar) 
7600 10 >l )) • (bir kilo ve daha fazlası için) 
7800 )) » » )) (bir kiloya kadar) 

Quinine Ethylcarbonate (Equinine) P. H. Helv. 5 
3100 250 gramlık mukavva kutularda (iki kilo ve daha yukarısı için) 
3300 )) )) » ,. (iki kiloya kadar) 
3200 100 )) » • (iki kilo ve daha yukarısı için) 
3400 )) » » ır (iki kiloya kadar) 
3Z50 50 )) ,. )) (iki kilo ve daha yukarısı için) 
3450 » )) » )) (iki kiloya kadar) 
3400 25 )) )) )) (iki kilo ve daha yukarısı için) 
·.u:ı::o )) )) » » (iki kiloya ka~,Jlr) 

Ecorce de Quinquina 
- 200 Sulfate de quinine titrage 0/03,20 ve alkalolde 0709.80 

0/ 02,46 )) 0/ 09.15 - 180 » )) }) » 

u 111111111n111111111111111111111mnı111mmuuını11111111111111111111111 u~ 
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olunadah·ı ı ım iliçların 

"' arı aşagı 

Neosalvarsan - Tek Kutu ambalaj 
Kilosu 
Kurut 
60000 

• • • • • • • • • • 

22 
25 
30 
35 
37.50 
40 

Seri halinde: 
Neosalvarsan tek ktuu perakende 

0/ 15 lik kutu 
0/ 30 » J) 

0/ 45 » » 
o 60 » )) 
0/ 75 » )) 
0/ 90 )) Jl 

Neosalvarsan Hastane ambalajı 
45000 Seri halinde (elli ampull ük kutularda) 

Neosalvarsan hastahane ambalajı perakende 
825 0/15 lik (~ ampHük kutu) 
937.50 0/30 » ,, » » 

1225 0/45 » )t » » 

1312,50 0/ 60 )) » )) )) 

1406,25 0/ 75 » J) ,. ,. 
\500 o 90 J) )) » & 

Uclarsyl tek kutu ambclaj 
ı5UOtJ Seri halinde: 

Uclarayl tek kutu perakende 
16,50 0/15 lik kutu 
18, 75 0/30 » )t 

22,50 0/45 » » 
26,25 0/60 » > 
28,125 0/ 75 » )) 
30 0 190 » » 

Uclarsyl Hastane amba ajı 
15000 3eri halinde (50 ampullük kutularda) 

Uclarsyl hastane am baiajı perakende 
642 0/15 lik (50 ampullük kutu 
730 0/ 30 )) 1) )) » 
875 0/45 » • )) » 

1021 0/ 60 » » » » 
1094 0/ 75 » )) » » 
1117 0/ 90 » » » • 

35000 

13 
14,50 
17,50 
20,50 
22 
23.50 

90000 

33 
37,50 
45 
52,50 
56,25 
60 

N eosalutan tek ampul amalajı 
.Seri halinde. 

Neosalutan tek ampu l perakende 
0/ 15 lik 
0/ 30 » 
0/ 45 )) 
0/ 60 )) 
0/ 75 )) 
0/ 90 )) 

N eo İ. C. İ. tek ampul c:mbalajı 
)eri halinde: 

Neo l. C. l. tek ampul pCl"akende 
J/15 lik 
0/30 » 
0/45 » 
0/60 » 
0/ 75 » 
0/ 90 )) 

' 

İodure de potassium Ti rk Ko. 1930 

----------------= -------5 ------------------------------------
i 

-----------------s -----------a: -
~ 
~ --------
~ 
§ -3 = 

-------= § -= = 
~ 

~ 

1 -s = = 

--------------------= --
~ 
§ 
= a 
~ = 
! ------------440 

480 
460 
500 

Bir kiloluk şişelerde (5 kilo ve daha fazlası için) = 
» » » ( 5 kil oya kadar) = 

250 gramlık » (5 kilo ve daha fazlası için) _ 
» ,. l> (5 kiloya kadar) -
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