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FIATl,ı\Rl KORUMA 

Kamıil ÜNAL 

Ürünlerimizden birçoğunun 
satı, değeri üzerinde, her yıl çıkat 
mev~imi geniş bir didişme başlar. 

Uretmen; tohumunu, bir yıllık 
emeğini arar, piyasadaki değerin 
masraflarım karşılamıyacağını 
söyler. 

Dış tecimi yapanlar, yabancı 
piyasaya bağlılıklarını ileri sürer 
daha yüksek f iata satamayız der . 
ler. 

Devlet ve onun bir kısım rolü
nü üezrine alan kurumlar ise, bu 
iki ayrı düşünü,tekilere doğruyu 
ve İyiyi anlatmağa çalışır. Her iki 
yana duyurmak istediği şeyler ye·· 
rindedir. Üretmen için tecimere 
der ki: Bütün yıl emeğini topra
ğa veren; bütün varı, elindeki ü-
ründea ibaret olan üretmen, ma
lından niçin daba çok faydalan
masın? Bu fayda, yalnız gelecek 
yılın üretimini sağlamakla da kal
mıyacaktn, türk üretmeninin ileri 
bir ya,ayışa kavuşması emeğinin 
değerlenmesiyle mümkün olacak
tır. Kuvvetli ve bayındır bir Tür
kiyenin kuruluşuna payını üret
men hu artan faydadan verecek
tir. 

T ecimerden yana üretmene söyle 
nenler de yukardakilere aykırı 
değildir: Ürünlerimizin dış ülke
lerde satılması gibi güç bir işi ü
zerine alanların sürekli ve başarı
lı çalışmalarında yurd için fayda 
vardır. Ulusal asığlara aykırı ha
reketleri görülmedikçe türk şere
finin onların eliyle yalnız korun
masına değil artırılmasına ve ya
yılmasına hepimiz yardır.ı. etmeli
yız. 

Bu geniş hasbihallerin iyi so
nuç verdiği yıllar yok değildir. 
Devlete ve ()Dun bir kısım rolleri-
ni üzerine < lan kurumlara, türk 
üretmeni ile tecimerinin beslediği , 
derin saygı, birçok yerlerde fay. 
dalı o)muştur. 

Ancak yurda hizmet kaygısiy
le kendi kazancını düşünmenin 
bir ölçüde olmasını herkesten is
temek doğru olmakla beraber re-

. alite büsbütün kaşkadır. Sosyal 
hayat' ' ' .i ölçü aksaklıklarını dev

. let; kontroliyle düzenler. 
Türk rejimi bu kontrolu, kendi 

özelliğine göre ekonomik alanda 
da bir devrim manivelası yapmış· 
br. Üzüm ve·incir fiatlarmın ko-

- runması için alman tedbirlerde 
rejimin bu özelliğini açıkça göre
biliriz. Anadolu Ajansının verdiği 
haberlere göre "üzüm ve incir pi
yasalarında istikrarı temin edecek 
tedbirleri almak üzere Tarım ve 
iş Bankalarının önemli nisbetler
de iştirakiyle ulusal bir kurum 
vücude getirilmiştir. Kurum piya
sadan lüzum gördükçe üzüm ve 
incir satın alacak, nazımlık vazi -
fesini yapmağa çalışacaktır.,. 

Kurum, piyasanın ıyı bir 
yol göstericisi olacaktır. O, dış te
cimini tek ele alarak yabancı pa -
zarlara ''suni yüksek fiatlar em -
poze etmiyecektir .,, Dışardakile -
rin birleşerek veya içerdekilerin 
dağınık kalarak ürünün değerini 
hiçe indirmelerine de imkan ver
miyecektir. Onun tek amacı, piya
salardaki nomal fiatlardan yur -
dun tamamen faydalanması ola
caktır. 

'' Nomal çalışan ve tekniğe 
dayanan kapital sahihlerinin ko -
l"Unmasını ve kendilerine ön ve
rilmesini,, programına alan rejim, 
Üzüm ve incirin yurda faydalı bir 
sekilde satılmasını başaracaklara 
da geniş meyd~n bırakmaktadır. 

Kurumun, piyasada iş görerek 
Ya~acağı kontrol; üzüm ve incir 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Genel nüfus sayı -
mı hazırhl<ları 

tamamlandı 
Genel nüfus sayımı hazırlık -

farı yurdun her tarafında çok ha
raretli bir şekilde devam etmekte
dir. İstatistik genel direktörlüğü . 
nün bütün ilçe ve il merkezleriyle 
komunlarm bir çoğunda yaptırdı
ğı kontrollar tamamlanmışhr. Şim
di, görülen eksiklerin tamamlan
dığı hakkında haberler gelmekte
dir. 

İç Bakanlığı bugünlerde yıl -
lık mutat devir gezisi yapan ilhav 
ve ilçebaylara devir ve teftisleı~i 
sırasında her taraftan sayım ha -
zırlıklariyle de ilgili "olarak sayı -
mm hatasız bir şekilde yapılması
nı sağlıyacak bütün tedbirleri al · 
malarını emretmiştir. 

istatistik genel direktörü B. 
Celal Aybar İzmire giderek hazır
lıkları yerinde gözden geçirmiş ve 
ilbay ile birlikte bu hususta alına· 
cak tedbirleri görüşerek merkeze 
dönmüştür. 

• 

Adımız, andımızdır. 

Süel uçaklarımızın 

Türkiye turu l>a~arı 
ile devam ediyor 
İstanbul, 11 (A.A.) - Türki

ye hava turu bu sabah başlamış -
tır. Sabahleyin 6 da buradan kal -
kan bir bölük İzmir'e varmıstır ve 
turuna devam etmektedir. , 

Ankara'dan ikinci bölük belli 1 

saatte buraya gelerek atışlarını 
yapmış ve sonra lzmire doğru yo • 
luna gitmistir. Oradan turuna de
vam edecektir. 

Gene bu sabah Sivas•tan kal· 
kan üçüncü bölük, Ankara'ya in
miş, oradaki deneclerini yaptıktan 
sonra i~tanbul'a doğru yola çık -
mışhr. Buradan da turuna devanı 
edecektir. 

B. Çetinkaya 
l(arsta 

Kars, 11 (A.A.) - Bayındırhk 
Bakanı B. Ali Çetinkaya, berabe
rindeki uzmanlar ile bugün lgdır. 
Tuzluca, Kağızman yolu ile ~ehri
mize gelmiştir. 

S;iel ıu:al.·lm·ımı::111 1' o--

rıyla dt-"tıam ,.<fj~·or. - Gt•rıel 11iifııs :"U) trM 

lw:mlıldan bitti. - Cenene H. Uu.wl'
rıidcn kesin cevaln beldinH". - Kiiltiir lı!l-
luım I f'lmrlmla /.(İtti. . 

Her yerde 5 kuruş 

' 

liursa kı.rtuluşunu eşsiz 
bir törenle kutladı 

Bursa, l l (A.A.) - Bursa, bu
gün kurtuluşunun 13 üncü dönüm 
yılmı Cumuriyet alanında onbin
lerce halkın coşkun sevinç göste
risi ile kutladı. Törene, Mudan -
ya, Mustafakemal paşa ilçeleri 
gençlik kurumları da katılmı' bu
lunuyorlardı. 

Törende ordunun şehre. gırııı 
askerlerimiz tarafından canlandı
rıldı. Önce üç atlı Samanpazarı 
yolundan göründü. Sonra piyade
ler gelerek bayrağımızı şeref di -

1 giltere , bütün bu davaların yalnız 
cenevrede halledilebileceğini bild·r i 

reğine çekti. Şehir aynı zamanda 
birdenbire donandı ve hep birden 
erkinlik marşı söylendi. Verilen 
özlü söylevlerden sonra onuncu 
yıl dönümü marşı söylendi. 

Bundan sonra geçit alayı baş .. 
ladı. Törene giren sporcular ara • 
sında dağcılar çok alkı§landdar. 
Tören alayı şehitlikten geçerken 
burada durularak celenkler konul. 
du ve şehitler anıldı. Oradan ordu 
evine gidilerek orduya halk adına 

B. Musoliniden son ve kesin cevap istenildi - Asamble toplan tısında ha beş 
delegesi suçsuz lıiculusun eziln1esinc göz yumulmamasını diledi 

Roma, 11 (A.A.) - Röyter 
Ajansının sıyasal çevenlerden öğ -
rendi,iine göre, B. Alo.ni ne B. 

lenes'in başkanlığında toplanmış· j 
tır. 

Söz alan İngiliz dış bakanı Sir . , 
) • t 

kadar zor olmadığını söyledikten 
sonra üye memleketlerden her bi
rine, gerek bizzat gerek aınğ ve 

güveninin müdafaası bakımrndl\tı 

ve gerek camiaya ve genel harısa 
karşı olan borclart bakımından te

reltüb eden a~ır soravt kaydede -
rek demi~tir ki: 

Cenevrede uluslar sosyetesi sarayı 

'' - Uluslar 
sosyetesi yüken
leri daha ağır 
bir hale gelmis
tirFakat gerçek 
olan bir şey 
vardır ki, o da 
eğer bu yük ta
şınacaksa elbir
liğiyle taşınması 
ve eğer barış - - -

Samuel Hor'un bugün söylediği, 
ne de B. Laval'm cuma günü söyli
yeceği söyleve cevab vermİyecek
tir. Çünkü İtalya - babeş meselesi
nin Cenevre safhasının artık ka -
pandığı düşüncesindedir. 

Öte yandan İtalya'nm uluslar 
sosyetesinden çekilmesinin şimdi
ye kadar görüşülmediği bildiril -
me~'!dir. 

Cenevre, 11 (A.A.) - Uluslar 
sosyetesi asamblesi bu sabah B. 

B. Saffet Arıkan 
İstanbula gitti 

Kültür Bakam Bay Saffet Arı· 
"kan özel büro direktörü Bay Ni -
had'la beraber dün akşamki eks -
presle lstanbul'a gitmiştir. H-re -
kelinden önce kendisiyle görüşen 
gazetecilere İstanbul' da iki üç gün 
kalacağını ve orada okulsuz kal -
dığı söylenen talebe işlerini de in
celiyeceğini, bu iş esasen gözönün
de tutularak lazımgelen tedbirle:~ 
rin şimdiden alındığım ve alın -
makta devam edileceğini 1;öyle -
miştir. 

Samuel Hor, büyük bir ilgi ile bek
lenen söylevini vermiştir. Sai.. . l 
Hor, uluslar sosyetesi tarihinde 
bir söylev vermek veya görüşüye 
başlamak için bir evrenin bu an 

ıçm tehlikeye lngiltere dı~ 
atılmak lazım - bakam 8 · Hor 

sa gene buna da hep beraber atıl-
mak gerekecektir. · 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Yunanistan tarihi günler yaşıyor 

Cuınur başkanı çel{ilecek. . B. Çaldaı·i 
lorallığı telcrar tavsiye etti . 

Atina, 11 (A.A.) - Başbakan 
B. Çaldaris'in dün yunan ulusuna 
çıkardığı bildiriğin metni aşağı _ 
dadır: 

" yunan ulusuna, 
Dün açık bir anlaşmazlık yü 

zünden esef edilecek sahneler geç 
miştir. Bundan dolayı büyük bir 
tiksinti ·ve nefret duyduğumu bil _ 
diririm. Bu sahnelerin soravlıları· 
na karşı tedbirler alınmıştır. So • 
ravlılar şiddetle cezalandırıla _ 
caklardır. Dünkü hadiseler, ulus 
sınıflar1 ve silahlı kuvvetler içinde 
yerinde olmıyan bir sinirliliği an· 
lntmaktadır. Bununla beraber hiç 
bir kimse kaygulanmamalıdır. 
., ~ ...... ,tann hvlıca ~ebebi rejim 

meselesidir. Bu meselenin kota . 
rılması için güdülecek yol çok ön
ce çizilmiştir. Yunan ulusuna yap
, · .Yım vade bayrı ve bu suretlP. 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

- - -Yttnan ulusuna tıaçlı demo·krasiyi tavsrye 
eden B. Çaldaris 

leşekk\ir edildi. Komutan cevab 
verdi. J\vm yoldan geri dönen 
alay, C. H. Partisi kurağı önüne 
gelerek burada gösteriler yapıldı. 
""umuriyet alanına konulan opar· 
lörlerle öğleden sonra geç vakta 
kadar kurtuluş ile ilgili yayın ya -
pılmıs ordu evinde ve halkevinde 
iki aı\rden parti verilmi~tir. 

Gece fener alayları geç vakta 
ı,."dar şehri baştan başa dolaşmış
tır. 

Piyango 
29.846 numaraua 
35.000 lira çıktı 

İstanbul, l l (Telefon) - Bu
günkü çekilişte 29846 numara 0 -

tuz beşbin, 9999 numara onbin li
ra kazandılar. Bu iki numaranın 

- yetmiş beş a.şağı ve yetmiş beş yu
karısındaki numaralar ikişer lira 
amorti alacaklardır. Liste şudur: 

l 000 Lir<ı Ktızarıanlar: 
19649, 29966,540, 374. 

500 Lira Kazananlar: 
l 0053 27352 27842 
25626 24327 10614 
15031 25388 28182 
7283 

1426 
1153 
7742 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

Almanya 
mektubları 

Ahııaıı) a' elan dün en 
haşyazarımız 

Falih Rıfkı Atay 
Göriişfo,.ini '"Alnumya msk
tublcırı,. b<ıslığı altmtla, pek 

yakında. l'lw~'w neşre 

1><ı~lı)·araktır. 



SAYIFA 2 

Gezi 11otlcırı: 

f.llmanya'nın Leipzig' den görünüşü 
Leipzig sergisine ve Messe Amt'a gra-

fikler, broşürler, rakamlar, konferanslar 
ve nümunelerle nasyonal sosyalist Al -
mınya tamamen yerleitirilmişti denile
•ilir. Leiyzig'de, alman endüstrisi, al -
han ekonomisi kadar alman kültürü, al
uan iç dış sıyasası, alman §ehirciliği de 
tetkik ~ilebiliyordu. Bir oyuncak pav
yonunda (1) Saksonya dağ köylerinden 
birinin, büyük endüstri pavyonlarında 
da alman endüstri şehirlerinin yaşama, 
kazanma şartlarz öğrenilebiliyordu. 

Dr. Duda söyledi: 
Bu köyün topraktan aldığı şeyler 

çok azdı. Kışın uzun ayları da icar al -
tında geçiyordu. Köylü süriimü az, kö· 
tü ve ucuz tahta işleri yapıyordu. Kö
ye bir mütehassıs biraz da boya gönder 
diler ve köylülere bu gördüğünüz oyun
cakları yapmayı öğrettiler (2). Şimdi 
köy Almanyamn her tarafından sipariş
ler alıyor. Köyün oyuncakları her sınıf 
alman .ay/esinin zevkine uygun geliyor. 

Ya bunun terbiye tarafı? 638 fabri
kadan çıkan oyuncağın alman çocuklarr 
arasında yayılma tarafı? 

Leipzig'de Deutsche Bücherei'de 
IWrug isminde bir alman kızı; 

- Almanyada kitabın en çok basıl
dığı zamanlar yılbaşları ve büyıik bay
ramlardır. Almanyada 1 - 8 yaş arasın
daki çocuklara oyuncak, 8 - 15 yaş a -
rasındaki çocuklara da kitab hediye 
edilir. 

Demişti. 

Nüfusu 113.000 olan Leipzig'e iki 
günde 200.000 yabancı gelmiş ve bu 
'200.000 kişi Leipzig'de biç bir şeyin 
normalini bozmadan,· yemek, yürümek, 
tinmek sıkıntısı çekmeden Leipzig'e 
yer leşebilmiiti. 

Tramvaylar omuz omuza yerleşen 
i1Jsanlarla dolmuyordu. Kalabalık; halk 
ıeTVislerinde çalışan insanlara terbiye -
Biz olmak hakkını vermiyordu, 

Ben bir defa Leip%ig'de yarım saat 
içinde 6,000 kifiliJr bir salonun nasıl bo
ıaldığrnı ve bu 6j)OO kişinin soğuk kar 
lırtınasrna rağmen nasrl uzun bir adım 
atmadan, nısrl yanrndakinin Jcohzna 
Hrtçe dokunmadan tramvaylara doldu -
tunu gördüm. Onu da anlattılar; 

- Basit ve teknik bir iş dediler. 
- Normal olarak bu salonun kapı· 

sından dakilcada Jraç irişi çıkar ve bu 
''kanlar kapı ile tramvay durağı ara • 
sındaki üç yüz metreyi gene normal o
larak kaç dakikada yürür? Bunlar he • 
sab edilir ve tramvay arabaları durağa 

bu dakikalar içinde getirilir ... 

Dr. Schacht Leipzıg'de 1935 martın
da alman ekon.omisinin artık pek par -
lak bir durumda ve Almanyanrn artık 
eskisi gibi büyülr bic alıcı olmadığı· 
nr (3), harptan sonraki alman ekono
misinde almanya aleyhine 50 altın mil
yar marklık bir değ~iklik bulunduğu -
nu (4) ve bütün bu fena durumun .umu 
mi harbrn neticelerinden ve tasfiye 
prensiplerinden doğduğdlnu söyledi. 

- A lıınlarzmızı, dövizlerimizi, ya -
bancı memleketlerdeki realizabl kıymet
lerimizi tamamen gozden çıkarmamıza, 
ıtahlaumızr azaltma, ihracatımrzr ço. 
faltma hüsnü niyetlerimize rağmen, bü
tun dünya memleketlerinde ticaretin 
azaltılmasına, para kıymetlerinin düşü
rülmesine, klering sistemlerinin tatbi -
irine mani olamadık. Bu yüzdea yeni bir 
ekonomi planı yapmağa mecbur olduk. 

Dedi. Alman ekonomisinin büyük sö
mürge sahibi devletler ekonomisine na-
28ran daha fena oluşu ve 1914 den ön -
ceki Almanyanrn sömürge szyasası hak-

(1) Ltipzig sergisinde (638} fabri
kanın oyuncakları vardı. 

(2) Köyde yapılan bu tahta itleri 
,ehirlerde yapılanlara benzemiyordu. 
Mütehassıs köye şehir modellerini gö
türmemiıti. Köyde yapılan §;eyleri 
renklerini, boyalarını düzelterek, çeşit

lerini çoğaltarak güzelleştinniitİ· 

(3) Harptan önceki dünya ticare. 
tinde ~manyanın % 13 payı vardı. 

(4) Harbtan önce Almanyanın ya -
hancı memleketlerden 25 milyar altın 
marklık alacağı vardı. Harptan sonra 
Almanya yabancı mecnleketler.e 25 mil

yar altın mark borçlandı. 

... 

kında (5) kısa izahlardan sonra nasyo
aal sosyalizmin sömürge davasını; 

'
1Günden güne daha açık görünüyor 

ki; bir sanayi devletinin iptidai mad
de veren memleketlere sahib olması Ja
urndır. Müstemlekeler sanayi memle -
ketlerinin ekonomileri için bir tamlık 
teşkil eder. Eğer bugün Almanyanrn sö
mürgeleri olsaydı, Almanyanın trans -
/er problemi çok, çok daha kolay olur
du. Almanyı bugüıJ yabancı para ile ö

denmesi zaruri olan iptidai maddelerin 
büyük bir kısmını kendi parasmın geç
tiği yerlerden edinebilirdi.,, 

diye, Almanyanrn yeni ekonomi pla· 
mnı da; 

« Nasyonal sosyalist hükümct, geç -
miş hükümetlerin Almanyayı bolşeviz • 
min kenarına kadar sürükleyen muta -
vaatınz, bilhassa ekonomi sahasında bı· 
la kaydüşart reddeder, 

iptidai maddelerimizi «§imdiki ipti_ 
dai mübadele şekilleri müşterek arsı -
ulusal bir anlaşma ile ortadan kalkın • 
caya kadar> yalnız Almanyadan mal a
lan memleketlerden alacağız, 

Ôdcnebilecektcn fazla (döviz veya 
iptidai madde) almıyacağız ve terci -
han zaruri şeyleri alacağız, 

Bütün arzula11mızı kcndı kuvveu -
mizin alman mmetini faydalı bir su -
rette mııhafaza etmesi noktasmda tek
sif ediyoruz ... Otarşi id~aline düşkün 

değiliz. Almanya içinde iptidai mad • 
deyi Almanyanm istiklali için istihsa
le çalıııyoruz, 

Dünya ekonomisinin yeni baştan o
na11lma.sına, nasyonal sosyalizmin; 

ônce muntazam miJJi ekonomi, son
ra muntazam dünya ekonomisi prensi -
pine dayanarak hazırlanıyoruz.> 

Diye ortaya koydu ve bu suretle, 
alman ekonomisine göre, alman dış sı
yasasının bir izahını yapmış oldu. 

1935 martında Almanyanzn Leip -
zig'den görünü~ slsli ve kapalı değil-
di. Berraktı. Neşet HaliJ ATAY 

(5) Nutkun bu parçası şöyledir: 

Harbtan önceki Almanya sömürgelerinde 
hiç bir zaman emperyalist maksatlar ta
lrib etmedi tamtersi ekonomik çalıştı. 

Atman sömürgeleri askeri müstahkem 
mevkiler ve alman ordusu için asker de
poları değildiler. Harb başlangıcında 

sömürge askerlerinin harb mıntakalarına 
gönderilmemelerini Almanya ilk ve tek 
memleket olarak teklif etti. Takribçn 
yirmi sene Almanyanın müstemlekeleri 
oldu. Ve bu yirmi sene içinde Alman· 
ya bu sömürgelerde başka memleketle
rin kendi sömürgelerinde asırlarda yap 

madıklarını yaptı. 

GiindeUk 

FIATLARI KORUMA 
(Başı 1. inci sayıfada) 

yetiştirenlerin pazarlara güveni
ni artıracaktır. Ürünü geliştikçe 
üretmende pazar korkusu artı -
yordu. Yeni tedbirlerden sonra 
o, yalnız iyi kalite kaygısına dü
şecektir. 

Devletçe buğday alımının türk 
piyasasındaki rolünü düşünürsek 
yeni tedbir için faydalı hükümler 
çıkarabiliriz ondan önce piya -
salardaki buğday alıcıları ağır 
töhmetler altında çalışırlardı. Bu
gün iyi kurulmuf bir pazarda ge
nİf bir güven içinde çalıtmakta· 
dırlar. Üzüm ve incir çıkat teci
merleri de devlet tedbirlerinden 
aonra daha bapnh ve herhalde 
çok rahat bir çalıtma denine ıi· 
receklerdir. 

'' Dıt piyasalarda alıcdarımı·· 
ZI bize bajlıyan amillerden biri 
ve belki en mühimmi sabt fiatla
nmızdaki ciddi istikrarın verdiği 
emniyet havasıdır.,, Bu havayı ya
ratacak bir kurumun dıt pazarla
rımızda da iyi karşılanacağına 
şimdiden inanabiliriz.,, 

Kamal ONAL 

DIŞ HABERLER 
Cenevre, B. Mnso . 
liniden kesin cevap 

bekliyor 
(Başı 1. inci sayıfada) 

Birge güvenlik, ne kadar ku~etli 
olursa olsun, yalnız birkaç devletin gay
retiyle sağlanamaz.,, 

B. Hor, uluslar sosyetesinin ne oldu
ğunu şöyle anlatmıştır. 

"- Uluslar sosyetesi, ne devlet üstün
de bir şey ne de kendisini kuran dev. 
Jetlerden ayrı ve erkin bir mahiyette · 
dir. 

Barışın örgütlenmemesini ve har. 
bın uzakla§masını ifade eden birge gü 
venlik anlamı şudur: Bu güven yalmz 
on altıncı maddeye değil, fakat bütün 
pakt ve anlaşmalardan doğan tekmil yü. 
kenlere kesin surette riayet edilmesini 
tazammun eder. 

Hor, bazı devletlerin silahlanmasına 
işaret ederek, savaş ruhunun bir ço\c 
yerlerde baş kaldırdığını ve sosyetenin 
esasen bütün dünyayı içinde toplama
dığını söyliyehek demiştir ki: 

"- Masamızın etrafında çok boş 
sandalya vardır. Bunun daha fazla nl. 
mamasını arzu ediyoruz. Barışın tehli. 
keye girmesi her kesi tehdid etmelidir. 

İngiliz hakanı, tngilterenin pakt yü 
kenlerinin ifasında hiç bir devlet önün. 
de gücü yettiği kadar irkilmiyeceğini 
berkitmiş, her türlü silaha başvurmada, 
paktın mevsimsiz veya faydasız her 
türlil değişmesine, ulusal ihtiraslar d'> 
ğuran her türlü hükümet propaganda. 
sına karşı durmuştur. 

Paktta her türlü değişiklik isteği. 

hadiseler ve bu hadiselerin serbest ay· 
tışması ile ishat edilmelidir. Paktın ken. 
disi bu imkanı kabul ediyor. Fakat bu 
değişiklikler, gerçekten tazım olduğu 
takdirde ve elverişli vakitta yapılmalı. 
dır. Keza bu değişiklikler, kabul edil. 
meli, zorla yaptırılmamalı, bir taraflı 
icraatla değil anlaşma ile, harb veya 
harb tehdidi ile değil barııçıl vasıtalar. 
fa başarılmalıdır. Uluslar sosyetesi üye· 
leri dikkatlerini §U noktada toplamalı. 
dırlar: Eğer, arsıulusal ilgilerde bir ka
nun hakim ise, bu kanun berkitilmelidir. 

Bundan sonra, ekonomik kaynakla. 
rın dağıtılması meselesine temas eden 
bakan, bu meselenin sıyasa veya bir top. 
rak meselesi olmaktan ziyade ekonomik 
bir mesele olduğunu söylemiş l'C ham 
maddelerin özgür dağıtılması hakkında 
arsıulusal bir gerçin yapılmasını ileri 
sürmüştür. 

B. Hor demiştir ki: 
••- İngiliz hükümeti, kendi hesabı. 

na bu gerçine girmiye hazırdır. Bunun. 
la beraber bu gerçin, himaye ve manda 
altındaki toprak da dahil olduğu halde 
sömürgelere inhisar etmelidir.,, 

B. Hor sözlerini, lngilteren.in ulus· 
lar sosyetesine olan sarsılmaz bağlılı
ğını yeniden berkiterek bitirmiştir. 

B. Hor'dan sonra çin delegesi söz al
mış ve görüşmeler saat 16 ya bırakıl

mıştır. 

Cenevre, 11 ( A.A.) - Uluslar sos. 

yetesi asamblesinin öğleden sonraki 

toplantısında habeş delegesi Tekletta

variat şimdiki anlaşmazlrkta Habeşista. 

nın durumunu anlatmış, barışı bulandı· 
rabilccek hiç bir şey söylemiyeceğini 
sağlamı§ ve Habeşistanın ekonomik ve 
finansal seviyesini ylikseltecek her Ö

nergeyi memleketinin gözönüne alaca
ğını söylemiştir. 

Habeş delegesi Habcşistana bir ger. 
çin komisyonunun gönderilmesini iste. 
miş, esirciliğe, temas ederek bu kötülü
ğün ortadan kaldırılması için imparato. 
run büyük yeğritim yapmakta olduğu· 
nu bildirmiş ve "eğer harb pathyaca1': 
olursa renkli ırklar Avrupa medeniyeti. 
ne olan inanlarını kaybedeceklerdir.,, 

demiştir. 

Habeş delegesi italyan ithanıların1 
tahkik için bir komisyon gönderilme
sinde ısrar etmiş, "habeş topraldannın 
kana bulanmaması için,, bütün insanla. 
rın kalbine müracaat etmiş ve Habe. 
şistanın uluslar sosyetesine glivendiği
ni söyliyerek sözlerini bitirmiştir. 

Ondan sonra söz alan A vusturalya 
delegesi Bruce meselenin, barbdan son. 
ra barışı birge hareketlerle tutmak için 
kurulmuş olan bütün binaya kapsal ol· 
duğunu söylemiştir. 

Yunanistan tarilıi 

günler yaşıyol· 
(Başı l inci sayfada) 

yurdun yüksek asığlarına hizmet ettıği
mc kanığ olarak meseleyi ulusal asam· 
bleye bildirdim. Ve geneloya başvurul
ması kararlaşmıştır. Esasen, tabiiğ old•t· 
ğu veçhile gcneloyun yapılacağını dai 
ma berkittim. Ve bu döner dönmez ye
nilediğim konu budur. Yurda zararlı Lıir 
aytışma ve tahriklere yol açmamak için. 
halkçı partinin başkanı sıfatiyle, fikrimi 
vaktından önce bildim1emek lüzumuna 
inanmakla beraber. bu meseledeki du • 
rumum halkçı partinin tarihinden açık 

bir surette bcl1i idi. Ve dün. memleketi· 
mizin en tabiig ve yunan .ılusuna oyunu 
vermesini tavsiye edeceğim rejimin kı . 
rallı demokrasi rejimi olduğu düşüncesi· 

le yaptığım diyev de budur. Herkesi sü
kuna çağırırım. Soravlı hükümet başkn· 
nı sıfatiyle, bu nazik ve tarihiğ anda, 
sükfin ve düzenin hiç bir suretle bozul
masını müsamaha ile karşılıvamıyaca • 
ğımı bildiririm. 

Sıyasal dostlarımla butiın yunan 
ulusunun ve yurdun silahlı kuvvetleri • 
nin, yurdsever hislerinden esinlenerek 
1ıenimle birlikte sükun, huzur ve düze . 
nin içtem koruyucusu olacağına kanaa
tim vardır. 

Panazi~ Caldaris. 

Eski kıral m:> ;:;aman dörıecek? 
Londra, 11 (A.A.) - Deyli Meyi 

gazet~i. Londra'nın önemli bir yunanlr 
... ··siyeti ile yaptığı bir görüşmeyi yav
maktadır. Bu zata göre. eski vunan kıra
tı, ikinci teşrinin ikinci, yah~d üctincU 
haftası içinde Yunanistan'a dönecektir. 

Cunıur haızkanı c·••kilcc•·k 
Atina, 11 (A.A.) - Cumur başkanı 

B. Zaimis'in çekileceği hakkındaki ya • 
yıntılardan bahseden basın, cumur baş
kanının herhangi bir kararı vermed n 

önce, geneloyun nasıl yapılacağı hakkın
da partiler arasşnda yapılmakt~ ın 

1<onuşmalarm sonunu bekliyecektir. 

Macar delegesi general Tanezos a. 
samblenin dikkatini silahsızlanma ve 
azınlıkların korunması meselesi üzerine 
çckmiı, silahsızlanma konferansının ça
Jıpnadığtnı kaydetmi§ ve bu yüzden Ma. 
caristanın düştüğil güvensizliğin fazlıı 

devam edemiyeceğini söyledikten son. 
ra silah hususunda hak birliğinin tat. 
bikini ve sürel bir azınlıklar komisyo. 
nunun kurulmasını istemiştir. 

Fransız - İngiliz birliği 
Paris, 11 (A.A.) - (Ajans ekono· 

mik ve finansal} B. Samuel Hor'un Ce. 
nevredeki söylevinden bahsederek bu· 
nun Fransa tarafından ötedenberi ter. 
viç olunan birge ınyasadan yana eşsi~ 
bir gösteri olduğunu yazmaktadır. 

B. Laval, B. Musolirıi ile görİİ§:ii. 
Cenevre, 11 (A.A.) - B. Laval'in 

B. Musolini ile telefonla görütüğü haber 
alınmıştır. 

Londr<ı f uşisıleri lıazır 
Londra, 11 (A.A.) - Londra'mn 

Soho mahall~sinde oturan italyan faşist· 
teri Roma'dan gelecek herhangi bir em· 
ri yerine getirmeğe hazır olduklarını bi'· 
dirmişlerdir . 

Bunların bir oruntağı, dün akşam, 

henüz hiç bir emir almadıklarını söyle
miştir . 

Negüs'iin kızılhaçcı nrmagcmı. 
Adisababa, 11 (A.A.) - Habq im

paratoru, Harrar'daki özel malikanesini 
Kızılhaç'a armağan etmiştir. 

*~* 
Adisababa, l 1 (A.A.) - Habeş hii . 

kümeti, italyan elçiliğinin, elçilik bina · 
aını korumak için bir bölük askeri ge • 
tirmesine lzin verilmemiştir. 

Yrınan limanlanndaki 
İtalyan gemileri 

Atina, 11 (A.A.) - Deniz kur · y 
başkanı, italyan gemilerinin yunan li -
manlanna girmesinin, yunan hüküme • 
tinin izni elmamasına karşın pek ti "i 

bir hareket olduğunu, çünkü arsıulusal 
kuralların, fena havalarda yahud gemi. 
nin acele onanlması veya iaşesi gerek· 

• tiği zamanlarda h~in verdiğini ga:r.etecı-
lere söylemiştir . 

Belçika kıraliçesİnİL 
ölümü dolayısiy]e 

verişilen telgraflar 
Ankara, l 1 (A.A.) -
Belçika kıraliçesinin acıklı ölüm\ 

dolayısile, Başbakan İsmet İnönü ile 
Belçika başbakanı B. Van Zeeland .ara. 
sında karşılıklı çekilen telgraflar nş.l
ğıdadır: 

"Sa Majeste Belçika Kıraliçesinin 

feci ölümünü teessürle haber almakla 
Ekselansınıza en yaslı baş ağılarımı 

bildirmeye şitap eder ve cumuriyet hü. 
kümetinin, Belçika ulusunun yasım o;a· 

mimi olarak paylaşmakta olduğuna İ

nanmanızı rica eylerim 
ismet lnöniı 

'Ekselansınızın samimi te lgraffan 
nızdan ziyadesiyle mütehassis olank 
Belçikanın ulusal yasını paylaşmanız. 

dan dolayı samimi olarak teşekkür edf'ı 
ve cumuriyet hükümetine, Belçika hü. 
kümetinin derin minnettarlığını bildir. 
menizi rica eylerim ... 

Van Zeeland 

* • 
Belçika kıraliçesinin feci oliımiı mü. 

nasebetiyle. dış işleri bakanı Tevfik 
Rüştü Aras ile Belçika dış işleri baka
nı B. Van Zeeland arasında karşılıklı 
çekilen telgraflar aşağıdadır: 

"Belç.ika kıraliçesi Sa Majeste As. 
trid'in beklenilmiyne feci ölümü ile de. 
rin teessür duyarak Ekselansınıza en 
samimi başsağılarımı bildirmeye şitab 
eder ve Belçikayı bu kadar derin su. 
rette saran büyük yası samimiy~tle pay. 
la,makta olduğumuza inanmanızı rica 
-eylerim. 

Dr. Tevfik Rü§tü Aras 
"Ekselansınızın bana bildirmek lut. 

funda bulundukları samimi başaağıların. 
dan ziyadesile mütehassis olarak, Be\ ... 
çikanm ulusal yasını paylaşmanızdıın 

dolayı samimiyetle te§CkkUr eder ve 
Belçika hükümetinin derin minnettar .. 
hğma inanmanızı rica eylerim. 

Vıtn Zeeland 

Ceneurede keBin llmutsu zluk 

Cenevre, 11 (A.A.) - Be§ler komi

tesinin dün akşamki konuımalarındart 

sonra uluslar sosyetesi çevenleri umut• 

suz görünmekte idiler. 

Son günlerde B. Aloisi He birçok ko• 

nuşmalar yapmı§ olan B. Dö Madariaga, 

"'
1 Ş 1a doğru ertikdeılerine bu konuş• 

malar hakkında izahlar vermiş, ve ital • 

yan delegesinin menfiğ bir durum ta • 

kınarak italyaıı isteklerini san1ılendir. 

mekten çekindiğini söylemiştir. 

Bununla beraber, B. Musolini, H~ 

beşistan'ı süet işgal altına almak husu • 

sundaki projesinden vaz geçmemiş gö • 

rünmektedir. 

B. Musolini'nin bu ısran, arsıulus.ıl 
yükenlere başeğilmesini isteyen blitün 
devletleri gücendirmektedir. 

Bundan ötürü komitenin bazı üyele
ri, beşler komitesinin çalışmalarına miis
bet bir şekilde devam edebileceğindf'n 

süphe etmektedirler. 
f Söylenildiğine göre ingiliz deı 

İtalya'nın aldığı durumdan dolayı ko 
miteden ne kadar fena bir mevkide kal
dığının saptanmasını istemiştir. 

Bunun tersine olarak B. Lavalin, 
komitenin göriişleri yakınlaştırmak i~in 
yapılabilecek bütün girisimleri yapma -
dan bir karar almaması hakkmda ısr311 

ettiği söylenmektedir. 

B. I...avalin bu dileğini kabul eden 
komite, toplantısını perşembe gilniinc 
hırakmnıtlr. 

Yapılan çalısmalann sonucu hakkın 
,ı.. simdilik umutlu göriinmek imk5n 
sızdır. 

1.-f•/koşada tn1ılanan ingili:z 
gemileri 

Lefkoşa, - ( Kıbrıs adası ) - 11 

( A. A ) - İngiltercnin Akdeniz fi· 

}osundan cDevbnshire> knıvazörü ile 
13 to.rpido muhribi, bu ayın 11 inden 
16 sına kadar kalmak üzere Liniasol li
manında toplanmaktadırlar . 
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ULUS 

Y Q> ~ - sıyascıl. 

l\Iıısa Da« 
" Hu da bir ermeni masalıdır fa-

kat bir _yalıudi tarafından y;{zıl
mış. HıtJer yahudilere rahat ver
miyor diye, Avusturya yahudisi 
Fra.nz Wrfc..J 1000 sayıfada anlatı
yor, türklcr ermeni/ere neler yap
flll§ •• 

Kitah hakkında o zama11lar 
mütalearmzı söylemiş ve onun os
manlılara oldıığu kadar üçüncü 
Raylı Almaııyasrna karşı olduğu· 
nu da göstermeğe çairşmıştık. Ve 
az sonra, Almanyanrn, bu kitabın 
kendi sınırları içinde satılma mı 
mcnettiğini öğrenmiştik. 

Şimdi lstaııbul gazetelerimizi 
yerınde olarak krzdıraıı, bu kita
bın Metro - Goldwin - M eier film 
şirketi tarafından filme cekilmek-
te olduğu haberidir. · 

Haber yeni değildir. Vaşing
t~~ Büyük Elçiliğimizin Amerika 
hukıimet ııezdinde teşebbüslerde 
bulunması üzerine .şirketin gelip 
büyük elçimizle temasta bulunma
sı ve getirip ona filmin senar
yosunu vermeçi de bunu gösterir. 

Fakat işirı Amerika ve türk ba
sınlarına aksedisi yeniden ilk ya 
zı Amerika' da imzasız olarak 8 ha· 
ziran tarihli N ewyork Times ga
zetesinde çıkmıştır. Bu yazıda ba
zı yabancı devletlerin Holly Wood 
filmlerine kar.~ı zaman zaman 
memnuniyetsizlik gösterdikleri ve 
bunları yasak ettikleri söylen
dikten ve birçok misallerden 
sonra en yeni ve en karakteristik 
'örnek olarak Türkiye - Musadağ 
hadisesi verilmekte ve bu yaban
cı devletler müdahalesinden şi
kayet olunmaktadır. 

Bu yazının şirket tarafmdan 
verildiğine şüphe yoktur. Bunun 
hemen arkasından birçok Ameri
ka gazetelerinde ermeni imzalı bir 
takım yazılarda şu taktik kulla
nılmıştıı. "Vay! nasıl oluyor da 
Türkiye amerikan va(arıdaşına 
neyi görüp neyi göremiyeceğinl 
dikte etmeğe kalkışıyor?,, }".'ahııt 
.,Amerika serbest bir memleket
tir. Herhangi bir yabancı devletin 
değil içerden bile bir sansür ka
b~ e~mll~ · 

Amerika'da, bu gibi ·yazıların 
ermeni tahrikatçılarrn büroları ta
rafından kaleme almdığı şüphesiz
dir. Çünkü bütün bu yazıları yaz
mış olan ayrr adlı kimseler, "türk 
zulmü., nden bahsederken kesilip 
kuyuya atılan ermeniciklerden 
bahsediyorlar. Hele bir tanesi ar
kaarkaya cereyan etmiş hadise
lerde bütün akrabasının nasıl bi
rer birer kesilerek kuyulara atıl
dığım öyle budalaca daha doğru
s_u o kadar ermenice bir kabalıkla 
anlatıyor ki bıı yazıyı her okuya
nın: "Ne tuhaf, herkesin kuyuya 
ahldrifım gören bu adam nasıl ol
mus da her defasında ku"rtulabil· 
mi.~·!,, diye ~oracağma s.üphe yok· 
tur. 

!~in filim gazetesine aksedişi, 
bütün bu yaulardan sonradır ve 
besbelli ki, Türkiye ve Amerika 
hü1ı:ümet1erine karşı, yahudi film 
şirketi ile ermeni tahrikat cemi
yeti müşterek bir cephe ve müş
ter1>k bir taktik kullanmıslardır. 

Şirket ile cemivet a;asmda, 
bu yakmlık nasıl olmuştur? Film 
.~irketlerinin bir takım memleket
lere kar$ı propaganda yapma/a
rma 11asıl engel olunabilir? Ame
rika hükümeti bize bu iste bir 
dpstluk gösterebilir mi? · 

Bunları da ilerdeki yazılarımız
da inceleyeceğiz. 

Burhan BELGE 

Kumpanyaların kazanç . . 
vergısı 

-
iÇ HABERLER 

Selanil\: sergisindeki 
tüı"k. pavyonu çoli 

beğenildi 
Ekonomi bakanlığına Selanik 

scr~;isinin açılma törenine aid h3.
berler gelmiştir. Türk paviyonu
nun açılışmda büyük elçimiz B. 
Ruşen Eşref, Atinada tecim anlc..~· 
masmı konusmakta olan salkuru· 
muz ve yunan ekonomi bakanı da 
bulunmuşlardır. Yunan ekonomi 
bakanı verdiği hir diyevde her iki 
memleket ekonomik münasebet
lerinin genişletilmesi ve bundan iki 
memleket faydasına çıkacak olan 
sonuçların önemini anlatmıştır. 
Bakan pavyonumuzu çok beğen

miştir. Sergiye gelenlere devri
mimizin anahatlarım anlatan bro
şürler dağıtılmıştır. Bunların da 
eyi etkiler bıraktığı görülmüştür. 

Salkurumuz Atinaya dönmüş 
ve konuşmalar tekrar başlamıştır. 
Birkaç günden anlaşmanın iki 
memleketin ulusal faydalarını sağ
layacak bir şekilde parafe edilme · 
si beklenmektedir. 

Arsıulusal İzmir 
panayırı kapandı 

İzmir, 11 (A.A.) - Arsıulusal 
İzmir panayırı bu gece kapana· 
caktır. Bu münasebetle bugün pa
nayır komitesi tarafından panayır 
gazinosunda 300 kişilik bir öğle 
şöleni verilmiştir. Şarbay B. Beh
~et Uz tarafından verilen bir söy· 
levde gelecek yıl için panayırın 
daha parlak ve daha güzel olması 
için panayır komitesinin şimdiden 
çalışmaya başhyacagı ve herhal· 
de iyi sonuçlar elde edileceği ve 
bu yıl panayıra girenlere izmirlile 
rin sevgi ve minnettarhğt sunul
muştur • 

Bulgaristan yoluyla 
giden mallanıruz 

Orta ve kuzay Avrupa memle
ketlerine Bulgaristan yoluyla gön
dermekte olduğumuz yumurta, 
yaş sebze ve meyvalarımızm Bul
gar durak ve sınırlarında bir ta
kım zorluklar gördüğü Türkofise 
gelen haberlerden anlaşıldığından 
lazım ~elen girisimlerde bulunul
mus.tur. 

Ü züın kurumu işe 
başlıyor 

İş ve Tarım bankalarının Iz
mirde üzüm işleri için kuracakla
rı özel sosyeteye "i& ve ziraat ban
kaları üzfün kurumu,, adı veril: 
miştir. Dün kurumun kurulması i
c;;in gerekli olan kanuni formalite 
bitmiş ve sözbağhğı imzalanmış
tır. Bundan sonra iki bankanın di
rektörleri ile kurumun başına ge
tirilen B. İsmail Hakkı Veral bir 
toplantı yapmışlar ve sosyetenin 
örgütüne aid işleri konuşmuşlar
dır. B. Veral cuma günü İzmire 
gidecektir. 

Akbaba çıkacak 
Dost bir devlet başkanına do

kunur karikatür koyduğundan do
layı süresiz kapatılan Akbaba ga
zetesinin tekrar çrkanlmasma mü
saade edilmesi başbakanlıkça O· ı 
na \'lanmıştır. 

Kayseri kombinası 

için Rusyadaıı geti • 
rilecel\: işçiler 

Moskova, 11 (A.A.) -Türki
ye büyük elçisi 8. Zekai Apaydın 
Katinin şehrinin en jyi dokuma 
işçilerinden bir grupun Kayseri 
kombinası İşçilerine öğretmenlik 
yapmak üzere Tiirkiyeye gönde -
rilmesi dolayısiyle, KaHninde çı -
kan Proletarskaya PrA-vda gaze · 
tesinin bir aytarına, Sovyet i~çi -
lerinin gidi.,ini memnunivetle kar
şıladıPmr ve bunların türk - sov -
yet teknik iş beraberliği sayesin· 
de Kayseri kombinasının kadı-ola
rını tamamlıvacaS?mı sövlemistir. 

t~TANRUL TELEFONtARI ..... .. . 

Uçaklarımızın bombar -
dıman deneçleri 

İstanbul, ı 1 - Üç uçaktan ka
tmç bir bombardıman filomuz bu
gün Metriste belli alana başarılı 
bomba atışları yapmıslardır. 

Gelen kurullar 
İstanbul, 11 - Cumarte::;i günü 

on buçukta konvansiyonelle Yu
goslavya ve Bulgaristandan 36 
kişilik bir kurul aym günün ak
şamı Elya vapuruyla da Yunanis 
tandan 16 kişilik bir grup İstanbul 
festivaline geleceklerdir. Ödemi~ 
zeybekleri eşyalariyle be.raher gc 
leceklerdir. 

İstanbulda bulunan römen ta 
lebeler yarın Galatasarayda hir 
prova yapacaklardır. 

İç Bakanlığı yönetgeri 
geldi 

İkinci genel ispektere vekillık 
etmek üzere Trakyaya giden iç 
bakanlığı yönetgeri B. Yehbi De
mirel dünkii trenle şehrimize gel· 
mis ve işine başlamıştır. 

B. A. Altug gittı 
Van gölü işletmesini yerinde 

incelemek üzere Vana gideceğini 
yazdığrm1z Ekonomi bakanlığı 

deniz taşıt genel direktörü B. A

yet Altuğ yanında makine mühen
disi B. Kemal olduğ·u halde dün 
istanbula gitmic:.tir. İstanbulda 

i r!<ac. gün kaldıktan sonra Vana 

gidecektir. 

Yeni jandarma genel 
komutanı 

J :mdarına genel komutanlıg uıa 
atanan kolordu komutanlarından 
korgnıera·l Naci Tm~zın kararna
mesi cumur başkanlıgınca onay 
lanmış ve ödevine başlaması tc 
bakanlığı tarafından kendisine 
bildirilmiştiir. 

İstanbul liman yönetge
sinin eşyalan 

İstanbul Jin1am yönetgesinin 
bütün esya ve kvazımrna yeniden 
değer bi.çilmesi için Finans bakan 
lığı bir "takdiri kıymet komisyo
nu,, nun kurulmasına karar vermiş 
ve bu kararını İstanbul 1 imam yö 
netimine bi !d irnıistir. · 

I ' 
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Gerel nüfus sayınıı * 
Bütün ulusal kuvveti erir kaynağı nüfustur. .. : 

Ok:ul pro~raınları 
yeni esaslara göre 

hazırlanıyor 
Uzun bir süredenberi incelen

mekte olan okullar programlan 
saotanmaktadır. Oğrendiğimize 
göre ilk ve orta okullarda şimdi
ye kadar okutulmakta olan gra
mer ve kıraat, kitapları kaldırıl -
mıştır. Öğretmenler bu yıl bu 
dersleri kendi bilgilerile talebeye 
öğreteceklerdir. 

Her kitabın okutulmasında öğ· 
retmenter uzmanların hazırladık
ıarı raporları göz ,önünde tutarak 
hareket edeceklerdir. Buna göre 
lüzuın görürlerse okutulmakta o
lan kitabın dışında bilgi verecek
leri gibi kitaptaki bilgilerden bazı· 
larım da kısaltarak okutabilecek
lerdir. 

Ayrıca osmanlıca kelimelerle 
anlaşılması güç bir şekilde yazıl
mıs olan B. Seracettinin teşrihi 
hayvani kitabı ile bugünkü talebe
ler için verilmesi lazım gelen ge
niş sosyal bilgiyi taşımayan B. 
Mehmed İzzetin "İçtimaiyat kita· 
bı,, kaldırılmıştır. 

Cumuriyet Halk Partisi prog
r aımm esas tutarak yeni bir sos
yoloj_i kitabınm yazılarak basılma
sına başlanmıştır. Bunun bu yıl 
okutulması için lazım gelen ted
birler almmıştır. Liselerde okutu
lan B. Nakiyiddinin kimyası kaldı
rılmıstır. Aynca Kemal Zayımın 
fizik kitabından başka liselerde B. 
Hayri ve B. Hikmetin fizik kitap
larının da okutulması komisyonca 
kararlaştırdnuştır. 

öc{retmenler arasında 

Orta okul öğretmenleri arasın
da bu yıl büyük bir değişiklik ya
pılmamıştır. Yalnız açık bulunan 
bazı yerlere bazı nakiller yapılmış· 
tır. Bu arada Kandilli kız lisesi 
direktörlüğüne Bttrsa kız öğretim 
okulu direktörü B. Cemal, Ankara 
kız lisesi direktörlüğüne eski baş 
öğretmenliğini yapan B. Musa 
Kazım. Bursa kız öğretim okulu
na Konya kız lisesi fransızca öğ
retmeni B. Arif, Sıvas lisesi direk 
törlüğüne Sıvas lisesi edebiyat öğ
retmeni B. Ziya, Üsküdar orta o
kul rlirektörtüğüne Çapa kız öğre
tim baş muavini B. Hüsni.i atan· 
mıstır. 

Dil kılavuzları basıldı 

Dil kılavuzunun birinci cildi
nin lıasılma isi bitmiştir. Bu kıla
vuz osmanlıcadan türkr-eye olarak 
dizilınis bulunmaktadır. İkinci 
cild de türkçeden osmanlıcaya o
larak hasılmakta<lır. Bunlara ko
nula ı fiat 20 kuruştur. 

Kültür direktörleri öğretmen
lere iki cildi de armağan ola
rak verecektir. Ayrıca talebele
re tenzilatlı olarak satış ya
pılacaktır. Birinci cilclden simdi
lik 120 bin tane basılmıştır.· Ayrı· 
ca görülecek lüzuma göre daha 
cok basılması da kararlaştırılmış 
bulunmaktadır. Kültür bakanlığı 
basın direktörlüğüne simdideıı, 
basılımş olan ve hasılm~kta olan 
cep dil kılavu?.larmm tez gönderil
mesi için bircok kiiltür direktör· 
liiklerinden ve okull:'lrnan paralar 
gönılerilmekterlir. Bas .. lmış olan 
birinci ciMin satışına yakmda bas 
lanacaktır. 

Arsıul11 ·a 1 mirnarlık 
kongresi Arsıulusal yabancı ve transit 

kumpanyalarının memleketimiz
deki şube ve acenteleri tarafından 
kurumlarının kazanç vergisi ta
h:ıkkukuna esas olmak üzere ayda 
bır verdikleri bordroların yelme
sak olması kararlaştırılmış ve Fi
nans bakanlığınca hazırlanan ör· 
n~kl~ri ilgili dayrelere gönderil
rıııstır. 

Başvekalet ı 

1 
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BavmdTTlık bakanlı ,ı yapı is
leri genel direktörü B. K~ ıım ve 
sehircilik subPo:;i bas mühendisi 
B. Burhan A.rıf R nıach bu av ı 

çinde toplanacak arsrulusal mı 
marltk kongresinde hükümetinıi 
zi oruntamak fü:ere İtalyaya nit~ 
mislerrlir. . ot') 

İstanbul gazetele
rinin llaşyazıla ı·ı 

Cumhuriyet de, ~· Tü.r~ hava 
crlrgı ıçın yenı 

bir devir baJJlıyou. başlrklı yazrsrnd<1 
B. Abidin Daver TUrkiye hava turu dr> 
layısiyle diyor ki: 

« Bir kaç yi1z türk tayyarecisinc!en 
miirekkeb muazzam bir bava ordusunun 

büyük şehirlerimiz üstünde uçtuğunu biı 
kere düşününiiı . Bu çelik kartalların 
sinelerinden motor se::lerinin lıiiti.ırı 

varlığımızı llcyecantar içinde bırakmd 
sından tabii bir şey olur mu O zaman, 
yüreklerimiz tıpkı o motorlerin kuvv t 

ve hızı ile çarpacağı o zaman, k1;s .. lc
rin ve kasaların ağzı açılmakla kalnu
yacak, bütün bk gençlik. türkün hila 
lini havalarda egemen kılmak için uç 
mak aşkiy1e yanacaktır. Ondan sonra 
Havalar lıizimdir 

da B. Aswı U."'" KURUN «Ot ve samarı kıt 

Jığn ba~Jıklı "ızısrnda diyor ki: 
c Trakyada ot ve saman boldur. 

Bursa ile Gemlik, Bandrrma tarafların 
da da orta Anadolunun kış ihtiyacım 

temin edecek kadar ot ve saman bulu

nabilir. Şu halde yapllacak yardnn ~a
dece ot ve samanı bol olan yerlcrd n 

kıtlık mıntakalarma köy köy idare tef 
kilatı vasıtasiyle dağıtmaktır. 

Unutmamalr ki, bu yardım ile yüz
lerce hayvanın hayatı kurtarılacaktır. 
Herhalde hükünnetin bu iş Uzerinde kil 
çük bir alakadarlığı memleket için bU· 
yük hiz:mct1er ~örecektir.,. 

ZAMAN 
da cYunanlı dost-
larımıza a11Sihat , 

başlıklr ve Zaman ımzalı ba§yazıda şöy-

le deniliyor: 
" Vakıa dünyanın karışıklığına rağ. 

men Balkanlarda büyük bir sükunet ve 
istıkrar vardrr. Bu istikran da bilhas
sa türk hlikümetinin basireti, tedbirleri 
ve kuvveti ten:in etmektedir .Yarın bal. 
kanlardaki her hangi bir "unsur, bula • 
nık suda avlanmağa kalkışacak otursa, 
geçen yunan isyanında olduğu gibi, tUrk 
hükümetinin azimkarane ve milteyck 
kızane hareketi, en cüretkar o1anlartt 

bile hareket teşebbüsünü derhal dur • 
durmaya kafidir. Fakat. bu hususta yu-

nanlılar da. Üzerlerine düşen vazifeyi yap 
mağa mecburdurlar. Bunun için de da
hili işlerini artık düzeltmek kendileri 
için büyük bir vatan borcu olmuştur ... 

Ordu ilbayı emekliğe 
alındı 

Kırk yılı geçen bir .zamandan
beri devlet işlerinde çalışan değı·r
li yönetim adan1larımızdan Onlu 
ilhayı B. Nazım 65 yaşını ve ka
nunda yazdı süresini doldurduğun 
dan emekliğe ayrılmıstır. 

İstanbul ilbay yardrrncısr 
gidiyor 

i stanbul ilbay yardımcılıgma 
a.tanan B. Hudai ödevıne başla~ ıl 
ii.?ere bugün lstanlıula gideccktH 
B. Hudaiye yeni işinde başarılar 
dıleri?. 

Gaz maskesinin yapısı 
bitiyor 

Kızılaym yaptırmakta olduğu 
gaz maskesi fabrikasının kurulı d 

işi ilerlemektedir. Öneeden yazt.ı 
ğımız gibi fabrikanın açılma toı e
ni cumuriyetin yıldönümünde ya
rnlacaktır. Memleketiınizin bütutt 
maske ihtiyacını karşdıyacak ka
dar büyük olan bu fabrikada 300 
den çok işçi çalışacaktır. Bunun 
80 kadarını fabrikadaki dikim ış
lerinde kullanılacak kadınlar teş
kil etmektedir. Fabrika vılda 3000 
maske vapacaktır. 

Yeni güvenlik 
direktörleri 

Bemari ilçebayı B. Kenan r s
tanbul güvenlik rlirektörtüğü var
dım ·rltğma. Kızılcahamam Üçe
~ayı !=1 Mehmed Ali genel güven
lik dır .... torlüğü birinci sube di
·cktorlügüne, Tefenni ilc~bayı B 
Kemal Kaya Antalya. Sa~ndrt:ı il~ 
· · ebayı B. Sebati Gaziantep. Akca
abad ilçebayı B. İhsan Sabri Ma
'atya güvenlik clir.ektörlüklerfrıe 
:ıtanmışlardır 
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Komşularımızda 
-- ,,,/er oluyor? 

SOVYETLER BİRL1Gl'NDE: 

§ Leningradlr genç bir mühen
dis, ancak 705 gram ağırlığında 
olan bir benzin motörü yapmıftH. 
Dakıkada 3000 devir yapan, bu 
motör, kücilk uçaklara takılacak
tır. 

§ Sovyet uzak doğuaunda uçak 
poataları gittikçe geliımektedir. 
Birçok şehirler arasında hava 
postaları vardır. Taşınan posta epi 
önemlidir. Kaharovsk ile Komso~ 
molsk ve Saka.tin arasında ta•unan 
posta günde 900 kiloyu, Birobi
can hattında taşınan posta 131 ki
loyu, Kaharovsk ile Vladivostok 
arasında taşınan posta 270 kiloyu 
bulmaktadır. Moskovadan her 
BÜD uçakla Kabarovsk'a 2000 ga
zete gönderilmektedir. 

§ Sovyet Rusyada planörlerin 
l>alonlara çektirilmesi deneçleri 
7apdmaktadır. 2200 metre mika
bı hacmindeki bir balona, pilotiy
)e birlikte 250 kilo ağırlığında bir 
planör asılmıştır. l 7 ağustosta ha
valanan balon 37 dakikada 3800 
metreye yükselmi,, planör balon
da11 ayrılınca 50 derecelik bir za
viye ile inmeğe başlamış ve dü-
11eldiği zaman 100 kilometrelik 
bir hızla gitmi9tir. Planör iki sa
at sonra hadisesiz olarak yere İn· 
miştir. Bir planörün bir balona 
çektirilmesi, yeryüzünde ilk defa 
olarak yapılmaktadır. 

§ Novosibirsk'te, madenler ıçın 
malzeme ve aletler yapacak olan 
büyük bir fabrikanın kurulmasına 
0

bqlanmışbr. Kurulacak bu fabrika 
da yılda 4.000 lokomotife 500 ekı 
ltavatör yapılacaktır. Fabrikanın 

yaptığı feylerin tutarı 150 milyon 
rubleyi bulacaktır. Bu sıralarda, 
çelikhanelerin kuruluıu bitirilmek
tedir, ki burada, yılda 25.000 par
ta çelik alet dökmek mümkün o
lacaktır. 

-V.UGOSLA VY A' DA: 

§ Zagreb panayırı geçen ayın 
sonunda açılmıtbr. Burada ltal -
ya ikinci, Almanya, ispanya ve 
Finlandiya da birinci defa olarak, 
ürünlerini sergemektedirler. Ayrı
ca Liyubliyana'dalri panayarda da 
Adriyatik sergisi açılacaktır. Bu -
rada, Yugosla~ya deniz!eriyle il -
ıisi olan her 'ey sergenecektir. 
Ayrıca, deniz bakanlığının özel 
İzniyle, yugoslav harb filosu da bu 
sergiye girecektir. Tecim filosu 
için de ayrı bir pavyon açılmıştır. 

§ Bir alman talebesi Hersek'te 
ve Karadağ'da bir ırmakta platin 
ve altın izleri bulmuştur. Kumun 
analizinden alman sonuca göre, 
bir metre mikabı kumda 40 gram 
altın vardır. Bu talebe yugoslav 
hükümetinden almağı arzu ettiği 

imtiyazı işletmeğe lazım olan ka -
pitali verecek olan bir alman fi -
nansçısı bulduğunu Novosti gaze
tesine bildirmiştir. 

YUNANİSTAN' DA: 

';\ Yunanistan'da eski savaşcı
la'rın korunması için bir kanun 
hazırlanmıştır. Bu kanundan, 1912 
den 1923 e kadar olan zaman i -
çinde orduda çalışmış olan kim
seler faydalanacaktır. Harb esiri 
veya ''rehine" sıfatile geçirilmiş 

zamanlar, ileri hatta yapılmış hiz
met sayılmaktadır. Bağlaşık dev
letlerin ordularında yapılan hiz · 
met, Yunan ordusunda yapılan 

hizmet gibi addolunmaktadır. Yar

.dun en çok. işsiz kalmış eski sa- ı 
Yll§CJlarla, ç.a lıı;an, fakat gördük
leri it kendi clarumlarma uygun 
olmıyanlara yapılacaktır. 

ULUS 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız] 1 
J 

~- -~---:;:;-

Cenevrede, 1' ısırda, Japoııyada İtalya -Haheş anlaşnıazlığı 
.. Uluslar .~osye!eıi ita.lyan - habeş anlaşmazlığı üzerinde çetin görüşmele>· yaplığı bu sırada 

dunyanın Jort bır larıılından türlü türlü düfünceler yükselmekte dır. Aşağıya koyduğumuz bir 
kaç kııa yazı bu düşüncelerde ki karı~ıklığı ve benzemezliği anla lacak mahiyettedir. 

.S eylUJ 935 tarihli Taymü, "CeMv
rede,, başlığı altında yazmış olduğu bir 
~ betkede diyor ki: 

Uluslar Sosyetesi 'konseyi di.ın, ıko· 

nuşma programındaki öteki maddeleri 
bir tarafa bıra.karak Bay Eden'in sos. 
yete makinasmın işleyip işlemediğini 

gösterecek bir sınama olduğunu söyle. 
diği italyan - habeş anlaşmazlığını ko
nuşmağa koyuldu. 

İngiliz murahhaslan, orada bütün 
öteki devl~tlcr murahhaslarına yeni bir 
arsrulusal nizam bulmak için ellerinden 
geleni yapmaları gerektiğini gayet düz 

gün sözlerle söylediler. 
B. Eden, yeni nizam makinasının Ce

nevrede kurulabi~ceğini, eğer bunun 
için gereken l'Uh da bulunuyorsa o za· 
man bundan aciz kalmağa sebeb olma
dığını söylemiştir. 

B. Lava) de Uluslar Sosyetesi maıkJ_ 
nasının işleri yatıştırmak hususunda 
kullanılması gerektiğini kuvvetle mü. 
dafaa etmiştir. 

Ne y~zık ki her iki tarafın bu işi 

başarmak için besledikleri urnud. Ba· 
ron Aloizi söz söylemeğe kalktıgı za. 
man sarsılmıştır. 

O. İngiliz - fransız önergelerine kar. 
şın bir tavur takınmış ve Uluslar Sos· 
yetesinden istifade ederek bu işi başar
ma tarafına yanaşmamıştır.,. 

Taymis'in betkesi biraz da Rikeı im. 
tiyazından bahsettikten sonra şöyle de
vam eylemektedir: 

Baron Aloizi'nin dün Eden ve La· 
valin sözlerine verdiği cevab, işin dost_ 
ça kotarılabileceği hakkında beslenen 
umudları kuvvetlendirememi~tir. 

B. Laval'in söylediği ingiliz düşü. 
nüşiyle önürde!}İr bir haldedir. Daha 

başka üyeler de vardır ve bunlar henüz 
dinlenmemişlud.ir. 

Her ne olursa olsun, gerek Eden, 
gerek Laval giriştikleri bu yolda sonu. 
na kadar ayak direyeceklerdir .. , 

Harh 11e J\.hsır 

Alman haber alma büro.'i.u Port 
Said'den Fölki.~er Beobahur gautesi. 
ne bildiriyor: 

Sanki bir kasırga kopacakmış gibi, 
Süveyş kanalını çeviren alanlarda bir 
sinirlilik, bir gerginlik hüküm sürmek. 
tedir. Son günlerde İskenderiyeye gel~ 
miş olan 14 tane Britanya harb gemisi 
nin top namluları bu gerginliğin bir 
sembolü olarak gösterilebilir. 

"Rezolut .. zırhlısı Port - Said lima
nında demir atmış, beklior. Stratejik 
bakımdan Süves kanalı için çok mü. 
him olan kanalın geçid ağzında da 
ba~larmda "Dispeç., kumanda gemisi 
olduğu halde, bir İngiliz torpido filo_ 

su beklemektedir. 
"Glorius .. adındaki kruvazörle daha 

başka zırhlıların da pek yakında gel 
mesi bekleniyor. 

İskenderiye ve Süveyş kanalı ya
kmlarm<J'a olan başka şehirlerdeki itaL 
yanlarla ingilizler, harb veya harrş ha'<· 
kında kesin olarak karar vcn:cek olan 
Cenevre'den sinirli bir halde haber hek
liyorlar. 

Port - Said'dc yaşayan 8000 ilen 
fazla İtalyan daha şimdiden, İngiltere 
ile İtalya. aralarındaki ilgileri kesecek 
oı.<rlarsa, temerküz kamplarında top· 
}anmayı göze aldırmıs bulunuyorlar. 

Buna karşı Mısır'da ya~ıyan ingiliz
ler de kendi aralarında italyanlarla a_ 
lay ediyorlar ve: Eger Mu sol ini Mınrı 
da işgal etmeğe kalkarsa. bizim de gi· 
deceğimiz yer temerküz kampıdır, di
yorlar. 

Habeşistanda bir harb çıkmak tehli. 
kesi karşısında Mısırdan kapital kaçı · 

rılmasma baslanmı~trr. Hele son gün 
}erde bu para kacrrmak, en yüksek öl. 

çiisünü bulmuştur. Mısırın ileri gelen 
bankerlerinin söylediklerine göre, bir_ 

kaç gün içinde 4 milyo İngiliz lirası 

Mrsır'dan çıkarılmıştır. Bu paralar yal
nız büyıik firmaların ba-kalarda bulu. 
nan alacak hesablarından çekilmemi!'>, 
ufak tefek tasarruf besablarrndan d~ 

alınmıştır. 

Deniz uçak limanından her gıin kal-

kan Britanya uçakları Londra'ya altın 
taşımaktadırlar. 

Mısır'da, Cenevre'nin. ftalyaya kar 
şı ceza tertib edilmesine karar vcrmi. 
yeceği ve İngilterenin ftalyaya karşı 
tek başına harcıkete geçmiyeceği sanı
lıyor. Bundan başka, Musolini'nin. Ak· 
denizde herhangi bir meydan okuma
sına İngilterenin aldırış etmiyeceği 

kanaati de dola:ımakta ve İngiltere ile 
İtalya arasında bir harb çıkınca, bun
dan en çok zarar görecek Mısır'm ola· 
cağı söylenmektedir . 

Kanaldan her gün dizi haHnde İtal
yan vapurları tıka basa asker ve barb 
malzemesi ile dolu olarak geçiyorlar. 

Kanal sosyetesi, Musolini'nin bu
güne kadar Somali ve Eritre'ye gön· 
derdiği a&kerlerin sayısrnı gizli tut
maıktadır. 

Aldıkları haberlerin sağlamlığın~ 

güvenilen yerlerden işittiğimize göre 
bugüne kadar k?.naldan geçen İtalyan 

askeri. 140,000 den aşağı değildir. 
Kanal rnsyetesi, yalnız Habesistana 

giden askerlerin sayısını gizli tutmr
yor. İatlya hiikümetinin gclsterdiği ar· 
zu ü•erine, Hnbe.ş;stPna gıdip de daha 
harb başlamadan İt;ıJyaya .geri conde. 
rilmis olan a~ker1erin de sayrsrm söy
lememektedir. Fakat gen~ alınıır. hıt· 

ber!ere göre. bunların sayısı 10,000 He 
12'.000 kişi arasındadır. 

Son günlenJe kanaldan geçen hal. 
yan subay veya askerleri ile konuşmı.Jt 
imkanı kalmamıştır. İtalyan askerleri
ne Port -Said'den alıs veriş yapmalan 
yasak edilmiştir. 

lıalyaya çalan Japonya 
6 eylül J!JJS tarihiyle Fölkiş~ı Bf'

obahter gazete.sine Tokyo'dan bildiri
liyor: 

Habeşistana karş1 sempati beslemek· 
te olan çevenler ve hele bıiyük bir ja. 
ponya kurulması için uğraşan genç ja
ponlar birliği "Ak., İtalyaya karsıt fa· 
kat "renkli,. Habeşiatan yanını cutan 
bir bildiriğ neşretmiştir. Bu bildiri ğd" 
deniliyor ki: 

Ey renkli kardeşler. araklanınız ve 
doğu Afrikasındaki "kara koyuna,. ,;aJ_ 
diıran Akdenizdeki «Akkurdu~ öldürü

nüz. 
Bütün dünyanın renkli kardeşleri, 

ayaklanmız ve zavallı kardeşimiz Ha· 
beşistanı yağmacı Akku~dun pençesin
den kurtararak ak derili hayvanı yasat
mayınrz. 

Ak tehlikeyi artık sona erdiriniz. 
Bizler, bütün dünyanın renkli ırk

larını Habeşistanı korumak için elbir. 
liğiyle çalısmağa çağırıyoruz. İtalya. 

nın ağır bir cezaya çarpılmasını, arsıu
lusal adalet emretmektedir. İtalyanın. 
Habeşistanın sırtında genişlemesi, ka. 
tı yürekli bir kasabın kimseye zaran 
dokunmayan bir hayvanın derisini yüz_ 

meı.i demektir. 
Musolininin bugüne kadar söylediği 

şeyler. 'bize, akların birge düşmanımu 
olduğunu ispat ediyor. Bu söylenen 
seylerin arka~ında. İtalyan ihtirasının, 
egoizminin gızlendiğini sezemiyen kim 
seler değiliz. Habesistan ne günah iş. 

ESkı 3/m:ın imparatoru - Bütün dün 
yaya mPydan ol ıınıadan önce ijice dü
sün. tıı •n; ·J n iwnu yapmıştrm. paıa 

t ı n.e ,J • • (Nir ist - Londra 

ledi ki. bu yağmacı kurdun kurbanı ol
sun? İtalyan - habeş anlaşmazlığı, ye
ni bir dünya harbına çığır a~abilecek 

olan bir ırk harbıdır. 

Bu bildiriğin altında, J aponyamn 
bit türü tanınmış ~hsiyetlerinin im 
zala-rı vardır. 

halyaular ne istiyor? 
Deyli Telt>graf gazetesinin Roma 

ayta11 6 eylfıl 935 tarihli ga:retcsinP 
bildiriyor: 

İtalyanlar, bu geceyi Londra'ya ve 
Cenevreye çevirmiş olarak geçirdiler. 
Londrada ingiliz kabinesinin toplantı 
ya çağrılması ve Cenevrede B. Lava!', 
in yeni önergelerde bulunacağı haberi 
burada. büyük ilgiler uyandırmıştır. 

Bu beklenen önergelere burada La.. 
val'in "yeni planı., adı verilmeılrtedir. 
Şurası şüphesizdir ki italyan ulusu işin 

barış yoliyle kotarılmasını ist.,mekte. 
dir. Fakat binde bir İtalyan bile, Afri. 
kadaki italyan ordusunun bir utku ka
zanmaksızın geri dön~ceğine kanığ de. 
ğildir. 

Bu kanağat, fazla kan döküleceği 
merkezincte değildir. Az bir çarpışma 
ile bu i:1in ele gireceği ı.;muluyor. 

DÜ§Üncler şunlardır: 
İtalyan eri tresiylc somalir.ini bir.i· 

birine bağlayan kafi toprak elde edil. 
melidir. Bundan başka Adova'nın kö. 
tü hatırasını silecek bir utku kazanı). 
malıdır. 

İtalyan sömürgecilerine bir mahreç 
ıağlanmcllı. ve duamh bir işgal ordu· 
sunun garantısi altıoda geniş mikyas
ta imtiyazlar ele g.eçirilmelidir. 

Habeşistanda birçok zenginlikler 
bulunduğu. imtiyazlarla bunların ele 
geçebileceği hayalleri kurulmaktadır. 

İtalyanlar, bugünkü günde dışardan 
almakta oldukları hammaddelerin Ha. 
beşistanda bulunabiteceğini umdular. 
Habe~istanm sınırlarmı barış içinde 

geçmek ve memleketi istila etmek lm
kansrz görülmemektedir. 

Faşistler, İngiltere ile Fra.nsanın 

arsım.ısı olnıaksızm Duce'lerinin ardın· 
dan yeni toprakları istila etmeyi istiyor· 

lar. Fakat böyle muzaffer bir yürilyü. 
şün sonunda İtalyan yurdu için gerek.. 
li olan maden, bammadde ve saire gibi 

maddiğ ası~lar elde edilmesi de arzu 
edilmektedir. 

Son günlerde İngilizlere karşı takı. 
nılmış olan düşmanca duygular hayU. 
den hayliye kuvvetini kaybetmiş hu. 
lunmaktadır. 

Gcızeıele,. '''lılikeyi :rokmlaşmış 
gifriiyo,.. 

Paris, 11 (A.A.) - Bu sabah çıkan 
Paris gazeteleri, B. Laval, B. Samucl 
Hor görüşmelerine ve B. Samuel Hor'uıı 
bugünkü söylevine büyük bir önem vt>r
mektcdirh:r. Fakat, basm uzlaştırma iş
lerinin ilerleyişini açık bir karamsarlrk· 
la kuşılamaktadır. 

Maten gazetesi, fransız - İngiliz gii
rüsmelerinin her zamankinden daha sı

! olduğunu ve fena beldeklcre kar~m. 

hic lıir şeyin bu sıklığı tehlikeye düşür
mediğini kaydt:tmektedir. 

Lö Jurnal diyor ki: 

"İyi niyet sahibi. parlak zekalı iki 

kişi, tam bir içtcmlikle görüslerini 
ılaştıracaklar ve gayelerinin bir oldu • 
ğunu anlayacaklardır.., 

Pöti Pariziyen şöyle yazmaktadır: 
" Vakit gcctikçe dttrumun daha na

:k!csmesi fransız - İngiliz elbirliğinde

ki sıkılığı izah etmektedir. 

Övr diyor ki: 

" Bay Samuel Hor, bugün B. Aloisi' 
yi çağırarak son İngiliz müsaadeleri 
hakkında kendisine son bir önrrgeıie 

bulunacaktır.,. 

Eko dö Pari, de şunu yazmaktadır· 
" B. Musolini'nin bükülmez durun " 

ve her türlü diplomasiyi istihkarla kar -
şılaması yüzünden, iki şrktan birinin be· 
ğenilmesini zorağlı kılacak saat gelip 
çatmak üzeredir. Ve Fransanın hangi 
şıkkı tercih t'dr-ceği şimdirlen görün • 
mektedir ... 

------

Biliyormusunuz 
ki ? .. 

Leningrad'taki "kızıl uçak,, 
fabrikasında lastikten bir motör -
süz uçak yapılmı~tır. Bu ucağın 
bütün parçe lan sökiilüp narcafa
nabilir ve o zaman bu parçahırın 
hepsi bir bavula yer]ec;tirHebiHr -
ler.Kurulmuş ve acık halde d 0 bu 
motörsüz uçak <\Çık bir vagona 
yerleıtirilebilir. UçRk kurulmak 

istendiği zaman hiitün P"rçalar 
hava ile şişirilir ve bu parçalar bi
rihirine bağlanınca molörsüı. uç.ak 
meydana gelk 

§ Türkiyen1n Ankara Türkku

şundan sekiz türk genci. Sovvet -
ler Kosekbel uçak okulunda oku -
maktadır. Son zamanlarda hunlar 
bir motödü uçak ile 7 planörden 
kalmç hava trenleriy:c çeşitli ta -
Hmler yapmaktadırlnr. Bir motör
lü uçağm iki ka.na.dma ikişer ve 
arkasına üç motönü-z uçak takıl -
mak suretiyle hazırlanan bu hl\va 
grnpu motörlü uçağın yardımiyle 
500 600 metreye yiil<~eld•kten 
sonra CPc;itli hareketler yapmak a 
ve 40 - 50 dakika süren bu ur.uı;
tan ~onra motör~iiz UC11kl1trm her 
biri hrtv~cla avnlarak tPk ba .. •8rı
nıı cesrtli manevrafnr vnı>makta -

dırJar. T ii rk l!enderj bu tnJ;,..,ı~,...Je 

büyük başarılar ~Ö!ltermektedir -
ler. 

~ Sovyetler birli~i çe~itli sis 
temdeki ucaklarm dayanıkJr1< ve 
lnzlarım denemek için evlul 5 de 
büyük bir hava yarr~ı hazırlamış

tır. Bu yarı•a havada hiç..,inmeden 
en az otuz aaat durabilecek olan 
büyük ve kuvvetli ucaklar gire -
ceklerdir. Hükümet girecek ucali 
tiplerinin 1iıtesini 20 ağustosta ha· 
zırlamıt bulunuyordu. Bu listeye 
göre yarıp 17 •i•temde çeıitli 

uçaklar gireceklerdir. 

Ş Kafkasya,da Bis1avski Mısır 
çiftliği yanında mısırdan şeker çı

karmağa yarayacak küçük bir fab
rika kurulmuştur. Deneme ergesi
le kurulan bu fabrikanın günlüli 
iiretimi beş tondur. Mısırdan ya. 
pdan şekerin lezzeti gayet iyi bu -
lunmuş ve bunun pasta ve çulrula
ta endüstrisinde l<!rcihan kullam
labileceği anla~ılmrşhr. 

§ Moskova' da 8 . Savatski is • 
minde bir mühendi~ sevk ve yöne· 
tilebilen yeni bir paraşut yapmıı -
br. Bu paraşutun açılması için la -
zım olan halkasından başka. şem4 
siye gibi açıldıktan &onra üstünde 
ayrıca iple yönetilebilen kapağı 

vardır. Bu kapağın acılıp kapan· 
masile parasutun ahında ha• -ı ~ ··1 

hp. coğalmakta. ve bu suretl" <le 
paraşutun ;niş hnı düzenlenmek

tedir. 
Moskovada yapılan deneçle 

1500 metre yükseklikten atlıyan 

bir uçakçı bu kapağı kt•Jlanm"k 
suretiyle önce saniyede 30 mette 
hızla inmi$ ve yere 100 metre me

safe kalrnca kapai!ı !rnpayarak ve 
paraşutun hacmı derhal genic;liye
rek İnme hızı saniyede ıı me•reye 
düşmüstiir. Uzman farın düşünce
sine göre bu bulu~tan savaş za -
mcınrnda r.ok faydalımılacaktrr. 

§ Kazakistan kültür komiser -
liğinin girgisi ile kazakistanda ye· 
ni bir ulusal filarmoni örgütü ya -
pılmıştır. Bu örgüt orkestra kor ve 
bir kaç solistten kuruludur. 

Komiserlik kı:\2ak türkler·nden 
iyi sesli ve musiki yaraçlarmı kul
lanahil""r fi7 ll'enç seçmi~ ve hun -
lard;:,n 26 ki .. 1Hk bir opera gru -
pu da kurmustur. Kazak operası 

şimdiye kad~r y"\lmz Alma-ata 
şehrin.le vardı. S?mdi bu suretle 
Ak-tühe ~ehrinde yeni bir opera 
dah"" "url11muş oluyor. 
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Uçak piyangosu çekildi 
(Başı 1. inci sayıfada) 

t_IJıt) ldra Kaeananlar: 
f'\42 29642 5345 29571 22153 23938 
ıee&ı 29631 1al76 25762 20268 2058 
HlC5 11816 19446 27243 17820 19810 

21382 11242 27569 29672 
• 

100 iinı Kacarıanlar: 
18279 15329 22252 4283 7073 19367 

3742 27282 9189 10215 9152 13985 
1ıl463 2927 2«i738 29949 21983 13805 
13802 16554 3884 5799 20166 23293 
10274 28812 29516 12189 6035 22077 
5477 5072 6660 2380 20232 14654 
1872 9530 20897 23623 4528 19793 
2331 14610 24411 10116 18146 22708 

20449 7213 951 6181 5202 28321 
28613 14597 19539 10419 14235 29802 

17697 952 20490 7728 440 592• 
23993 27856 5846 20028 5567 16312 
19593 16545 14154 15833 28563 20083 
7823 19727 82235 

30 f,,ira Kw:.ancınlar: 

9885 14932 20886 2048 7243 21116 

13164 3747 26857 25257 13204 16()9q 

19717 24249 10123 15491 697 12201 

23469 1299 18558 25515 24567 16564 

11942 5794 20860 578 29876 1491 

1033 1059 10600 23832 18082 24586 

5542 16517 18880 5522 6373 1605"= 

15258 22974 15966 11898 15250 18958 
13314 29334 19545 10393 16402 7770 
18889 8417 1149 25755 7632 6932 

16163 28367 21274 29101 21057 2309l 9624 19842 15880 13258 29328 11486 
10425 4291 24242 29514 14048 10307 27690 51227 11831 6 29999 20082 
18244 13004 5382 17346 2696 20567 25370 1122 28486 24673 16293 11200 

14484 15170 12361 2684 5457 7420 29039 13602 14672 26065 4135 2514 
21976 6413 26865 8227 794 12071 16923 10014 19488 21444 14093 1014 
12255 97 19019 15585 22576 17649 25720 664 17326 27315 2730 5599 

728 25630 15138 21030 5454 22750 5575 4468 26457 19340 19353 29900 
17919 18741 10523 1218 14248 8781 

15986 20857 5162 20756 2996 14903 
20288 3459 22956 10768 18037 11926 
15953 2367 7150 24873 27941 2221)2 
27171 21389 19360 13137 5718 12280 

21123 11330 26741 12680 29541 17125 
2198 7896 9139 29926 13184 6333 

11455 3838 .14272 5489 5860 23763 

25428 10787 9454 3967 27331 1352 
18858 21055 18064 325J !733 25377 

18296 13061 16396 27674 10145 24469 23511 4576 2022 13832 20104 8139 

28973 23503 10205 29982 17025 66201 22633 18581 20589 28464 11526 162'1 
19221 2620 2344 27787 17192 3682 6625 2682 27256 279 5975 18699 
23541 2280 10535 333 12957 4820 19685 22456 21187 11599 2214 24900 
13587 29137 15023 9115 589 14773 18194 12466 1288 28484 2262 14383 
7651 19688 24944 22963 26667 3292 14461 13516 16391 29093 3435 2761 

27106 25430 5427 7524 6673 14861 20823 6088 21054 1640 6913 1297 
21858 15486 8236 23693 9520 24915 19352 20982 8573 4486 29456 23139 
17568 14014 14740 7712 23846 23014 4807 29167 2758 23771 807 58•5 
4i45 13613 240 27833 2785 6386 5110 23060 6085 14795 27102 15739 

20735 7140 18282 16502 11774 26048 7700 220 25518 16867 16792 29659 
13012 5847 21056 
13414 17825 9446 
2-4099 6459 29110 

7905 28530 22398 28076 23349 J6650 8560 22741 10527 
6579 5508 5458 11015 27617 2203 7447 13561 642 
7832 29038 1399S 5768 29473 19291 15140 

Akay, Şirketi Hayriye 
tarifeleri 

Şirketi Hayriye ve Akay bilet 
tarifelerinin bakanlığa sunulduğu-

- llU ve incelenmekte olduğunu yaz
mıttık. Bakanlık bu iki dayrenin 
bütün muamele ve heaaplanmn 
yeni bastan incelenerek durluklu 
bir tarifeye bağlanmasını uygun 
gördüğünden uzmanlar tarafından 
yapılacak incelemnenin sonucuna 
kadar eaki tarifenin iki ay için 
sürerliğini ilgililere emretmiştir. 

iskele resimleri 
inceleniyor 

Ekonomi Bakanlığı tarife bü
JI06U uraylar ve hususi muhasebe
ler tarafından alınmakta olan is
kele resimleri etrafında inceleme
ler yapmağa başlamıştır. Yıllarca 
önce k,1ııulan ve bazı yerlerde e
konomik ası.Ylanmıza aykın dii
şen bu resimler hakkında eıaslı 
b · r fonnül bulmağa çalışmaktadır. 
Aynca hammal ücretleri de ince
·ıenmektedir. Hammallarm tap
dıklan mallara göre sınıflara ay
nlması da kararlaştırılmıştır. 

Kendirlerimiz üzerinde 
etüdler 

Tosya, 11 (A.A.) - Kendir uz
manı Prof. Dr. Tolair ilimizin bü
tün kendir ve keten alanlarım ve 
bu arada Daday, Araç ve İnebolu 
il~~lerinin kendir ve keten ürün
lerini yerlerinde gözden geçinnış 
ve bu ürünlerin tohumluldannı 
incelemiştir. Aynca bunlardan ya
pılan dokuma ve· iplerin sağlam-

lık ve güzellikleri üzerinde incele
melerini ilerletmiştir. Uzman tür
lü bölgelerden topladığı örnekler
le araştınnalanna devam etmek 
iı?ere buraya gelmişti. Kendisi 
bnradan da kendir tohumu üreten 
Gümüşhacı köyüne gitmiştir. 

İki yeni köprü üstenciye 
veirldi 

Malatya - Etiziz yolu üzeı in
de 7x10 luk Memikan ve Ankara 
- İstanbul yolunda 7x10,80 Ova
çay )öprüleri betonarme olarak 
öteygün üstencilere ihale edilmiş
+ir. Birkaç gün içinde yapılarına 
ba§lamlacaktJr. 

ULUS 

Devlet dayreleı·inin 

yakacağı odunlar 
Tarım bakanlığı devlet dayre

leri ve kurumlan tarahndan alı
nacak odun ve keresteler için üs
tencilerden orman tezkeresi aran
masına karar vermiştir. Bakanlık 
hu kararı ile ormanlamnızdan ka
çak olarak yapılan kesilmelerin 
önünü almak ve böylelikle onnan
lanmızı harab olmaktan kurtar
mak düşüncesini gütmektedir. 

Almanyadan satın 

alınan koyunlar 
Almanyadan satın alınacağı

m yazdığımız 500 merinos koyunu 
bugünlerde İstanbula gelecektir. 
Tanm bakanlığı bu koyunları tes
Jim almağa baytar şubesi direl(tö
rü B. Nazım Uygur ile zeotekni 
doçenti B. Kadri Bilgebili memur 
etmiştir. İki işyar dün İstanbula 
gitmişlerdir. 

Yeni kendir ürünü 
Kastamonu, 11 (A.A.) - Kas

tamonunun en verimli toprak ü
rününden olup çıkatta önde ge
len kendirin ilk paJ&l"a geliti d~ 
layqiyle kendir pazarında yapılan 
törende en temiz beyaz ve sağlam 
kendir elyaflariyle en iyi kendir 
elyafı veren çubuklar arasında se
çim yapılmış birinci ,ikinci ve ü
çüncülüğü kazananlara tecim ve 
endüstri odası tarafından anna
ganJar verilmiştir. Bayraklarla 
süslenmiş kendir demetleri yüklü 
arabalarla kendir çubuklan ve el
yaflanm taşıyan köylülere kendir 
ve urganla ilişiği olan sanatkirve 
tecimerlerin kanşmasiyle kasaba 
içinde gezinti yapılmıştır. Yeni ü
ründen birinci kendirin kiloeu 27, 
ikinci 24 ve ücüncü 20 kuruşa sa
tılmıştır. 

Konyaya gelen talebeler 
Konya, 11 (A.A.) - Bu sabah 

l~tanbul milli türk taJebe birii
ğinden 15 kişilik bir grup Konya
ya geldiler. Halkevinin konuğu o
lan bu grupa bu Ôf&:lll halkevinde 
bir ~ay verilecek ve yann sabah 
Adanaya gideceklerdir. 

Kağıd ve şişelerden 
alınan gümrükler 

Gümrük ve tekitler bakanlığı 
ekonomi bakanlığının yabancı 
memleketlerden gelen kiğıt ve 
şişelere aid gümrük tenzilatmm 
kaldırılması hakkındaki başvur
masını kabul etmiştir. 

POLl31'E: 

Çimento çalark .. n 
Dün Efgan elçililinin yapısında sı. 

vacı olarak ~ıpnakta olan macar Şan
dir iki çııYal çimentoyu çalıp götürmek. 
te iken yakalanmış ve tüzeye verilmi,tİr 

•• 
Soğukıkuyu mahallesinde 

oturan d AJımedin 35 1.iraamı oda 
arkadaşı Omer çalarken cürüm üzerin. 
de yakalanarak tüzeye verilmi9tir. 

Alman 
Ulusal sosyalist kon-

gre i açıldı 
Nurenberg, 11 (A.A.) - Ulusal sos

yalist kongresi, bugün açılmıştır. 
B. Hitler, Vagner tarafından okunan 

ve telaizle her tarafa yayılan bildİriğin
de, dış sıyasa hakkında şunu söylemelt
tedir : 

"- Ordumuzu yeniden kurduk ve 
onu kuvvetlendirecegir. Zenginliğin •e 
kuvvetin her türlü başatlığın en haklı 

gdtıterdiği dünyanın bugünkü kanıık -
lığı içinde zayıflann vay haline... Al -
manyanın güvenliği paktlarla değil, fa
kat ulus ,efJerinin kararları ve uluaun 
kuvvetiyle basanlacaktn., 

)'eni alman orduau 
Berlin, ıı (A.A) - «Fölkİşer Beo· 

bahter > euetesi yazıyor: « Kura ef -
radının ilk sınıfı bir kaç hafta aonra 
silah altına çağırılınca, yeni alman or· 
duaunun ör~tü bitirilm~ bu1unıcalrttr.> 

DA(;I IK HABERLER: 

Polo11~a aeçİlllİnİn yanlalan 
VU10••, il (A.A.) - Diyet kurul 

seçimi sonuçlan halrkmda yoralarda bu
lunan Gazeta Polska. dünlrU seçimlere 
niıbetle fazla olan istinkiflara; hele bir 
çok aeçimlerİn rejimin duduğunu bildir· 
diklerinden ve durlukla hareketsizliği 

biribirine karıştırmalarından oy verme· 
yi lilzumsuz addetmeleri aebeb olduğu -
nu saptıyor. Diğer bir aebeb, seçim pro
pagandasının ohnama11dır. UçüncU ve 
son sebebe gelince, kendisi yalnız men
fiğ harekette birleşmiş dağınık unsur • 
lardan katınç olan ayrışın yapbğı istin
lrif propagandaaıdır. ~akam balmnm • 

dan yapılacak bir tahlil ulusun devletin 
uığlan bakımından olan idrakinin iler
lemede olduğunu göstermektedir. Se • 
çim bundan böyle devlet için eora• yü
ldinün birle gayrete girenı...e dUtece -
ğini anlatmaktadır. 

Bir uçak lra.w11 
Bükreş, 11 (A.A.) - Yüzbatı Popo

iıneanu •e tefmen Papana tanlm4an 
kullamlan Yt! Siberya'dan seçerek Tolr
yo'ya gitmek Uzett B8kftt'ten bnaJanan 
uçak, havalandığı yerin üç kilometre 
ötesinde yere dütmiiftür. llotör patla
Dll'9 ve uçak yanmıştır. Her ild uçman 
paraııütleri sayeainde kurtulabilmi,ler -
dir. 

lngilia donanma3ı kuvveıleniyor. 
Londra, 11 (A.A.) - Deyli Telırafa 

göre, deniz kuvvetlerini modern blr hal• 

koymak ve kuvvetlendirmek isteyen " • 

niz bakanbfı, Gal ilinde, bilhassa pem

broke limanında yeraltı mazot mahzen

lerile birlikte müstahkem bir üt yapa

caktır. Harb oluna ingilb mo.u dit· 
man gemilerini burada bekliyeeek ve 
kuzay- denizdeki inzıbatı sağlama ödevi 
yalnuca datroycı- ve denisaltı ıemile -
rine bırllntacalrtır. Yapılacak Ula6n • 
ıraklığı barb filosunu, hele bttytik gemi • 
leri aaraan hava hücumlarına kar'ı ko • 
rumu• olacaktır. 

SAYIFA 5 

Balkan güreş 

şampiyonaları 

İstanbul, 11 (A.A.) - B ikan gure 
pmpiyonasında Romanyayı oruntaya. 
cak güret ekipi, Romanya vapuru itt bu 
aabah §Chrimize gelmiş ve rıhtımda kar_ 
şılanmııtır. 

Romen ekipi şu gureşçilerden ka. 
tmçtır: 

56 kilo Pojar, 61 kilo Gorges Fran
çiak, 66 kilo Borlovan Fılıp, 72 kılo 
Bati Valantin, 79 .tti1o Popaş Françisk, 
87 mlo Şvitsenberg Avgosting. 

Aiır. Şuweva Krayan 
Yunan eldpi de yarın sabah Daç} a 

vapuruyla gelecektir. 

lllılyanın finanllOI durumu 

Londra, 11 (A.A.) - Financıal 

Taymiı gazetesi, Hull endüstriyeDeri -
nin, İtalyan tecim cv1erinden, huni r n 

verilmemi§ bulunan borçlarına kaf'fl o • 
Jarak çekler ve ycnı 'iparişler aldıklar • 
nı haber vermektedir. 

ihracatçılar, bu siparişleri, İtalyan h -
kümctinin bir moratoryom ilin etme· 
sinden korkarak geri çevirmişlerdir. 

Aynı gazete, italyanlann, Gal mem
leketi komür piyaaasına o an borçları -
nın son derec ' avas ödendi ıni d b" • 
dirmektedir. 

Viyanada yakalanan lwmiini11tler 

Viyana, 11 (A.A.) - Blcıberı jan -
darması. zararb faaliyet goateren 46 ko
münist yakalaım9ttr Aynı aman a 
propaganda ewnı ... 1111 ve ephanr Je 

eler~· 

B. ffutJey Loq'u11 ölü tiireni. 

Batoıı Ruj, 11 ( A.A.) - 8 . Huvey 
Lonc'un cenan t81'eni. pel'felllbe ,Untl 
yapılacaktır. B. lf u•~y Long'un Luhy .. 
na hUkibneti, kapital binasına gömülme
si ihtimali vardır. 

B. Hul rapor üıedi 

Albeni, il fA.A.) - ( evyorlr) -
B. Hut, htllrilmen Brodüi tarafmdan 
Hitla rejimine lrarp yapılan hticum hak 
lrmda bir rapor istemiştir. 

Mo11kova riyatro /eaıivaline 
ıiden delegeler 

Moskova, 1 ı (A.A.) - Sovyctler bi1' 

liii merlreai yüriltim komitesi sekre
teri B. Akulof'c\iyatro f•ti•ali için ıeJ. 
mit olan Jroauldardan bir rrupu ve bu 
arada türle beste.Wrı Hasan Peridi 1ra· 
bul etmiftir. 

Fe3timlin kmımulıiı batarı 
Moüova. 11 (AA.) - On ründur 

devam eden tiyatro festivali dün kapan

mlJbr. Konuklar baaına Sovyet tiyat • 

rosu hakkındaki takdir ve ba}'1'&nhkJa • 

rmı bildirmİf)er ve bu tarzda festivalle

rin her sene tekrar edilmesi temenni • 

sinde bulunmuılardır. 

Tefri?~" · 26 

4 

Levis ve Iren 

olduğundan çok hür bir ~yata kavuşacağı
m umdurdu. Demek ki zoraki biribirine bağ
lanmış günlerden ibaret olmıyan bir başka 
ömür sürebilecekti. Dünya ile başka türlü 
ilgiler gözlerinin önünde panldarnağa başla
dı. İren onun olmak lizımdı. 

nu açmadan bir .zaman elinde tuttu, yastığı
n~n altına, bir ıandalyanın üstüne, şömine
n~ kenarına koydu. Akşama doğru, zevk~ 
nın yetecek kadar sürmüş olduğunu düşüne
rek açıp okudu : 

fransıza rastladığınız halde onu hiç te vık 
etmiyorsunuz. Ortada hayran olacak bir ey 
yok, İren, yaptığım bir özveri değil. ö e 
bir çağda yaşıyoruz ki eşya bizden. bı m 
onlardan kendimizi kurtarmamızdan on e, 
ayrılıyorlar. Bahthlığımı kendime ne v t 
yeter göreceğimi bildiğim halde bahtın e· 
nimle birlikte kalmağı ne vakit yeter g · e
ceğini bilmiyorum. O beni gafil avlıyor, h n 
onu ınnsıkı tutuyorum. Hiç bir is yapma n 
yaııyabilirim: İngiliz terbiyesi aldım ben. 
Neden bizde bir politika adamı iktidarda bir 
yazar kitabcınm camında ve bir bankacı ~="
sasının başında bulunmazsa onların öldük
lerine .in~lıyor? Bundan başka, ben bir cô-
1~ çekılmıyor, bunun tamtersine, kimsesiz
lıkten kurtuluyorum. 

Yazan : Pol •ORAN 
Türkç~y~ ç~vir~n: NasulJi IJA YDAR 

- Dönmek mi? Sesinizi işittikten sonra 
IMlnun imkanı var mı? 

Madam Manyak büyük günlerde kullan
dtğı sesi ile devam etti: 

- Artık bu .zevki tadamıyacaksınız: şiın-
46, ilk sırada, yabancı memleketlerle yapılan 
Quşmalar geliyor. Adiyö. 

Levis bundan böyle büsbütün yalnız kal
aa,tı. 

xv 
IJ.--3 Levis~ bir dakika, bu hidieeden dolayı 
-.~rle!,!•P kederlemnemek lizımgeldiğini 
~~du, sonra böyle bir şey duymamakta 
-.ugunu görünce sevincinden karyolasm-
41a Ziplamağa başladı. Adres kitabını, gizli 
~tublannı, kınnızı defteri çıkarıp hepsi· 
111 atese verdi. Yüreğinin genelik ve güven 
duy~su ile 'tabararak ona bu boş saatlerin 
9~tı • • i · cin1e, şimdiye kadar olamamıs 

Pencereyi açtı. Bir kara kedi karş•i ça
yırlıktan geçti. Yakın yazlıkta tren düdük
leri ötüyordu. Yalnız kalmamağı düşünerek 
giyinip çıktı. Havuç yüklü bir kamyon g~ 
çiyordu. Çocukken, yasak olduğunu bile bı
le yaptıgı gibi, kamyonun arkasına takıhP 
bindi. O hadle, havuçtan yiye yiye, birçok 
karışık sôkaklardan, Sen Marten kanalına 
kadar gitti. Oralarda birçok dolaştıktan son
ra sabah olup Luvr sokağındaki poatahane
nin kapılannı açmasına kadar önünde bekle
di. Kapılar açılıp, Parie' e dağılacak mektub
lan taşıyan arabalar çıkttktan sonra Levis 
de içeri girip merdivenlerin üzerinde İren'e 
cevablı bir telgraf hazırladı. Telgrafında 
İren'e ka1'181 olmağa razı olmazsa hayatının 
bir manası kalmıyacağını anlattyordu. 

Sonra evine döndü, perdele~ çekip odası
nı karanlığa boğdu, yatağına uzandı, bekle-

• meğe başladL 
Öğle vakti ona bir tel raf getirdiler. O 

Londra 22. 11. 22. 14331 A 
Sınayalım. 

/ren 
OÇONCU BÖLÜIV 

1 
- İren, sizin için bir annagannn var. 
- Veriniz. 
- Size hürriyetimi sunuyorum. Franko -

Afriken'i bırakıyorum. Siz de, ötekiler gibi 
~~şaşacak mısınız? İnsan aynı zamanda, 
ı~ı. ş_e~i birden iyi yapamiyacağı için yalnız 
s~~..1yıce sevmeği kararlaştırdım. Bu benim 
bütün vaktimi alacaktır. • 

İren, Levis' e cevab verdi: 
- Demek ki tehlikeler dolu günler gö

r~eğim. Tasamın biiyüklüğünü ölçebilirsi
nız. 

- Madem ki artık kanmsmız .•. 
- Bu kadar uzun bir yolculuğa pek hız-

lı çıkıyorsunuz. Biraz politikacı olunuz. 
- OmrünüzGe bir kere, tedbirli olmıyan 

ve vannı düşünmeksizin hareket eden b;r 

- Yani sıkıntıya hazırlanıyorsunuz. 
. - Hayır, mutluluğa. .. Öyle görünmedi
g~ hal.de ben yalnız başıma, yani kendini 
be~~ış, her gün ve ancak kendi için yiye
c,mı arayan bir "mağaralar adamı., idim: 
pıımarum. Yönetim kuruluna çok güzel bir 
mektub yazarak bir yıllık bir izin aldım. Ta
mdıklanmdan da sizin kollannı.z araıma ce· 
kilmemi istedim. Zat:en bırakıp aynldığım 
şeyler nedir ki? 

(Sonu var) 



.5AYIFA 8 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
l LAN 

Konyadakl kurumların ağustos 936 nihayetine kadar ıntiyaç.. 
lan olan 600000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah· 
min bedeli 43000 lira muvakkat teminatı 31SO liradır. ihalesi 27 
eyHU 193S cuma günü saat 14 de Konyada kor komutanlığı bina· 
ıunda kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini oku· 
mak istiyenler resmi tatil günleri hariç olmak üzere her gün ko
misyona mı.iracaat edebilirler. Şartname Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonunda da her gün gbrülebilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatmdal\ bir saat evetine 
kadar komisyonumuza tevdi etmeleri lazımdır. (2483) 1-3920 

İLAN 
ı - Dokuz yiız ton un kapalı zarfla ıbalesı eylQliln yırmı il· 

çünde p3zartesi giınü yapılacaktır. Eksiltmeye gırmek istiyenler 
ihale günü teklif mektuplarını saat on beşe kadar K. reisine ver· 
meleri ve saat 16 da komisyonda bulunmalıdır. 

2 - Beher kilo un fiatı on bir kuruş kırk bes santim tahmin e
dilmi!ltir. İlk teminat parası 6403 liradır. 

3 - Şartnamesi K eli satın alma komisyonunda her giın goril. 
lebilir. (2490) 1-3929 

İLAN 
1 - Erzincan garnızonu kıt'a ve müesseseleri hayvanları ihtıya. 

cı için satın alınacak 1038500 kilo arpa yeniden kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmak üzere dört kısma ayrılmı~tır. 

2 - Her kısım 259650 kilo olup muhammen bedeli 16228 lira 
on iki buçuk kuruştur. 

3 - İlk teminat 1237 lira 11 kuruştur. 
4 - İhalesi 25 eylul 935 çarşamba günu saat ıs de Erzıncanda 

tümen satın alma .komisyonunda yapılacaktır. 
S - Şartnamesini gôrmek istiyenler Erzincanda tiımen satın 

alma komisyonunda her gün görebilirler. 
6 - Şartnamenin dördüncü maddesi mucibince ıstekliler teklif 

mektuplarını 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun 32, 33, 34 
tincfl maddeleri mucibince tanzim ve satın alına komisyo!luna ka. 
palı zarflarını makbuz mu.kabilinde ihale saatından bir saat evvel 
teslim etmiş olacaklardır. (2567) 1--4035 

İLAN 
ı - Mıtyattakı kıtaat hayvanatının bir senelik ihtiyacı olan 

240 ton arpanın kapalı zarfla eksiltmesi 3·10.935 perşembe günü 
aaat 11 de yapılacaktır. Muvakkat teminatı 450 liradır. Talipler 
mezkur günde ıartnamesini görmek istiyenler pazar hariç her gün 
Diyarbekir kor ve tümen K. na ve Mityattaki satın alma komisyo. 
n.una müracaatları. (2568) 1-4034 

! LAN 
Den.izli garnizonundaki kıtaatın eıenelik ihtiyacı olan 257 ,000 ki. 

lo arpa kapalı zarfla ekıı.iltmeye konuldu. 
2 - !balesi 1.10-935 sair günil saat 16 da 6 tilm satın alma ko. 

misyondnda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 11S7 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhasebecılik veznesine 

yatmlmıt olmuı ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formüle 
uypn bulunması zuurldir. 

S - .Şartname her gün komisyonda görülür. (Iapartada) 
5 - Tahmin bedeli lS,420 Urıdır. (ZS72) 1--4033 

t LAN 
Denizli garnizonundaki kıtaatın aenelik ihtiyacı olan 331,000 

kilo un kapalı zarfla ekliltmeye konuldu. . 
2 - İhalesi 1.10.93S sah gUnU saat 11 de 6 tilin satın alma ko· 

miayonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 2979 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki aaat önce mnhuebectlik veznesine 

yatınlmış olmuı ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formüle 
uypn bulunması zaruridir. 

S - Şartname ber gün komisyonda görUlebilir. (bpartada) 
6 - Tahmin bedeli 39720 liradır. (2571) 1-4032 

1 LAN 
ı - Denızli garnız~undaki kıtaatın senelik ıhtiyacı olan 

,3,000 kilo kuru otun kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - lhaleai 1.10-93S sah günü saat 14 de 6 tüm satın alma ko. 

miıyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 2239 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce mubuebecilik veznesine 

yatınlmış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formüle 
uygun bulunması saruridir. 

5 - Şartnamesi hergün komisyonda görlllebilir. (lspartada) 
6 - Tahmin bedeli 16380 liradır (n70) 1-4031 

İLAN 
ı - Denızlı garnizonundaki kıtaatın senelık ıhtıyacı olan 

Jal.000 kilo yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - İhaleıi 1.10-93S sah günü saat 15 de 6. tüm satın alma ko· 

mısyonunda y.apılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 1686 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhuebecilik veznesine 

yatırılmış olması ve te)c:lif mektuplarının kanunda yazıtı formüle 
uygun bulunması zaruridir. 

S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Tahmin bedeli 22480 liradrı (2S69) t--4030 

1 LAN 
1 - Erzınc&n garnizonu kıt'a ve miıesseseleri ihtiyacı ıçin 

29,000 kilo sığır eti yeniden bpalı zarfta eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Muhammen bedeli 93.50 liradır. 
3 - ilk teminatı 452 liradır. 
S - ihalesi 26 eylQl 935 perşembe günü saat 11 de tümen satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
6- lsteklilerin teminat makbuz ve mektubu ile hirlikte ıkapalı 

t~kliflerini 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun 32, 33, 34 
maddelerine tevfikan tanzim ile ihale günü ve saatından bir saat 
evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde testim etmiş olma· 
lan lizımdır. (2574) 1-4042 

l LAN 
1 - Erzincan kıt'a ve müesseselerı ıhtıyacı ıçın kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan erzak ve yemin cins ve miktarı muhammen fi. 
atı tutarı ilk teminatı ihale gün ve aaatı aşağıya yaı:ılmı§tır. 

2 - Şartnameler Erzincanda tümen satın alma komisyonunda 
bila bedel verilir . • 

3 - Şartnamenin dordiıncu maddesı mucibince ıstekliler 32, 33, 
34 maddeleri muciibnce teklif mektuplarını tanzim ve satın alma 
komisonuna ihale saatından bir saat evet vermeleri lazımdır. 

16524 kilo sabunun tahmini fiatı 5929 lira ve ilk teminatı 444 
lira 67 ,S kuruştur. Kapalı ihalesi 27 eylUl 93S günü saat 11 de. 

479,000 kıilo kuru yoncanın muhammen fiatı 21573 lira ilk temi 
natı 1617 lira 97,5 kuru§ kapalı ihalesi 27.9.935 günlı Sclat ıs dt: 

479,400 kılo kuru otun tahmin edilen fiatr 19176 lira ilk temına. 
tı ' 38 lıra 20 kuru, kapalı ihalesi 27.9-935 günü aaat 16 da. 

6 7,925 kılo samanın tahmin edilen fiatı 9S68 lira 87,S kurut ilk 
te ınztı 1717 lir~ 67 kuruı kapalı ihalesi 30.9.935 güna taaı 10 da. 

2'1250 kilo sade ya'{rn tahmin ed.ilen fiatı 12656 Un 2S kıınqtur. 
T minatı M lira 22 kuru, kapah ibalelli 30.9.935 i&t1l 11Ut ıs dedir. 

f2'575) 1~3 

U L u S 

1 
1 LAN 

Konya garniz"nundaka ku 
rum ... ~ ·n ihtıyacı O'lan 350 ton 
kok kömüril .kapa • zarfla eksilt 
meye konulmuştur Tahmin edı· 
len 1 Z •:ıo lira, muvakkat temina. 
tı 919 liradır. İhalesi 26 eytal 
193S perşembe günü saat onda 
Konyada Kor Komutanlığı bi· 
nasında kor satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat eveline kadar ko
misyona tevdi etmeleri Jflzımdır. 
Şartnamesi hergün bila bedel 
komisyonumuzda verilir. Şart
name Ankara Lv. Smirliğı satın 
alma komisyonunda da bila bedel 
hergün görülilr (2442) 1-3881 

1 LAN 
Kırıkkale askeri sanat mdct~p. 

teri talebesinin üç aylık ihtiyacı 
olan 22,000 kilo ekmek 16 eylül 
935 pazartesi günü saat 14 · 17 
de açık eksiltme suretivle s .. tın 
alınacaktır. Taliplerin muham 
men bedeli ola'! ' rnO liraya mu 
kabil temina• evelircsi olan 
165 lirayı Kırıkkale askeri f'ıb
, ,katar muhıısebeciligıne vatı 
rarak vaktinde mektep satın al. 
ma komisyonun ....,iıracaatları 

(2361) 1 1765 
İLAN 

Kırıkkale askeri sanat mek 
tepleri ihtiyacı olan (10000) kf. 
lo ağç ve tahta paçası 16 eylUl 
93S pazartesi gUnü saat 14 : 17 
de açrk eksiltme 11uretiyle satın 
alınacaktır. Taliplerin muhammen 
bedeli olan 500 liraya mukabil 
teminatı eveliyesi olan 37 lira 50 
kuruşu Kırıkkale asker! fabrika
lar muhasebeciliğine yatırarak 
vaktinde mektep satın alma ko 
misyonuna müracaatları • 

(2362) ,_ 3769 
l LAN 

Karaman garnizonundakı kı· 
taat ihtiyacı için (164) ton linyit 
kömürü açık eksiltmeye konut. 
muştur. Tahmin edilen IJ<:deli 
(3280) lira, muvakkat tem;natı 
(264) liradır. İhalesi 26 evtnı 93S 
pers~mbe günil saat 15 de Kon· 
}ada Kor komutanlığı binasında 
Kor satın alma Ko. nunda yapı_ 
lacaktır. İsteklilerin bu tarihte 
teminat makbuztarite kom;syo· 
na müracaatları lbımdır. Şart· 
namesi her ~Un bfla bedel komis. 
yonda verilir. Ankara Lv. Amir
liği ve satın alma komisyonunda 
da ı?8rf\11\r f?UC \-3879 

l L ~ N 
Akı;ehır garnizonundakı kıta· 

at ihtiyacı icın 86 ton linyit k~ 
mürü acık eksiltmeye konulmuş
tur .Tahmin edilen bedeli (t 720) 
lira. muvakkat teminatı (129) li
radır. İhalesi ?6 eytnl 193S per. 
~·mbc günü saat 16 da Konyada 
Kor Komutanlı..,. hınasında kor 
satrn alma komisyonunda yaoı· 
lacaktır. İsteklilerin bu tarihte 
teminat makbuz1ari1e komiavona 
müracaatları lazrmdır. Şartname. 
si hergün bila bedel komisvon· 
dan verilir. Ankua l.v. imirtiği 
satın alma Ko. nunda da hergiln 
bila bedel eor!ıhir. (2444) 1- 3880 

il AN 
Konya garnizonundakı ku· 

rumlar ihtiyacı için 490 ton lin· 
yit kömürü kapalı :ıarfta eksilt
meye konulmuştur. Tahmin edi. 
len bedeli 9800 lira muvakkat te
minatı 738 liradır. İhalesi 26 ey-
10.1 193S perşem}>e günü saat 14 
de Konyada kır lcomutantı~ı h" 
nasında kor satırı alma komisvo 
nunda yaoı1a~aktır. İsteklilerin 
teklif mektuplaı ını ihale saatin 
l1en bir saat eve .• le kadlr kon;ıs. 
~·ona tevdi ~t-:nf'ı~ı i lhtmdrr 
~artname her~!.irı komi•vo~ı.·· 
muzda ve Arka•a 'evazrm t-n=ı 
l·ği satın alma k"misyo"u•v . 
bi~abedel veıitir. (~'41) 1· -388'>. 

ANKARA İKİNCİ SULH 
HUKUK HAKİMLtOINDEN: 

Ankara istasionunda ziraat 
baııtkası siiosunda elektrikç.ı Me. 
met Aliye: 

Mestçi oğlu Ali Kamil vekili 
avukat S. Hüsnü tarafından aley
hinize ikame olunan 10 lira ala· 
cak davasının yapılan muhake. 
mesi sırasında adresinize gönde
rilen davetiyede ikametgihınızın 
bilinmemesine binaen mübaşir ta. 
rafından iade edilmiş olduğundan 
size ilanen tebligat yapılmasına 
karar verilmiş ve muhakemeniz 
23.9.93S saat 9.30 a talik edilmiş· 
tir. O gün mahkemeye gelmeniz 
veya bir vekil göndermeniz aksi 
takdirde gıyabınızda muhakeme. 
ye devam olunacağı ilanen te.l>-
liğ olunur 1--4038 

Acele 
Eyi bir ayJe yanında mooJe 

ı."eya möble11iz olm:--ılc şartite ıKi 
odalı bir panı11 .ıran o.t:..t 
dır. İJtanı>Uıpaı.u. 

rat.'lılat olunmııqı • ı - 4•ı•ı· 

\1ilfi ~liidaf aut Vt"kial~i ıı 
<ı;atmalma KomiMVHDO 

flitnları 

BİLİT 
1 - Bir kilosuna biçilen eder 

110 kuruş olan otuz bin kilo 
kundura boyası kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 eylül 935 cu. 
ma günU saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 185 kuruşa 
komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gıreccklcı 
2475 liralık ilk ınanç pan ı mek. 
tup veya makbuı.larile 2490 sayı· 
h k:.ııunun 2 ve 3. üncU madde· 
terinde y, ı.tiı telgelt>rie birliK c 
teklif mektuplarını ihale saatin. 
den bir saat evel M.M.V. "atın 
alma Ko na vermeleri (2424) 

1-3844 

B1L1T 
l - Bir danesine biçılen eder 

2800 lira olan altı tane kamyonet 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak 
komisyondan alınır. 

3 - İhalesi 28 .. 9.935 cumarte· 
si gunü saat 11 dedır. 

4 - Eksiltmeye gırece'deı 
1260 liralık ilk inanç parası mek.. 
tup veya makbuzlariyle 2490 No. 
lu kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerındcki belgelerle birlikte tek.. 
lif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evvel M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (2539) 

1- 4019 

B1Ll1 
ı - Bir çiftine bıçilen ecleı 

SOO kuruş olan 7900: 8250 çift 
dışarı ve 3410: 4300 ç.ift içeri 
mektepli fotini kapalı zarfla ek.. 
siltmcye konulmuştur. 

2 - ihalesi 28.9·935 cumarte. 
ı günü saat 11 dedir . 
3 - Şartnamesi 314 kuruşa ko. 

misyondan alınır. 
4 - Eksiltmeye gırecekler 

4706 lira 25 kurusluk ilk inanç 
parası mektup veya makbuzla. 
riyle · 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı bel· 
gelerle birlikte teklif mektupla. 
rını ihale saatındaq bir saat ev. 
vel M. M. V. Sa Al. Ko. na ver. 
meleri. (2541) 1-4020 

BİLİT 
1 - Bir tanesine biçilen eder 

300 kurut olan on bin i.la on bet· 
bin tane kilim kapalı Hl'fla ah. 
nacaktır. 

2 - İhalesi 30.9.935 pazartesi 
günü saat 11 de M. M. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 225 kurup a · 
dı geçen Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecek.Ur 
3375 liralık ilk inanç parası mek. 
tup veya makbuzlariyle artırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 Un.. 
cü maddelerinde yazılı belgeler· 
le birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatından bir saat evvel M. 
M. V Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(2S42) 1--4021 

BlLİT 
ı - Bir metresine biçılen eder 

500 kuruş olan 7000 mere haki 
elbiselik kumaş kapaiı zarfla ek. 
ıriltmee konulmuştur. 

2 - İhalesi 27.9.93S cuma gil· 
nli saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 17S kurufa ko. 
misyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
2625 liralık ilk inanç parası mek.. 
tup veya makbuzlariyle 2490 
sayılı kanununun 2 ve 3 Un. 
cü maddelerinde yazılı belgeler· 
}e birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatından bir saat evvel M. 
M. V. Satın Alma Ko. na verme. 
leri. (2S43) 1--4022 

Bİi.iT 
1 - Çeşit ölçüde 7600 metre 

J .. mörtisör lastiği kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin ederi 7448, ve 
ilk inanç parası 559 liradır. i
halesi 28-9-935 cumartesi saat 
ıs dedir. 

3 - Şartnamesini görmek istı. 
yenlerin her gün, eksiltmeye gi 
receklerin 2490 sayılı kanunua 
istediği bilgelerile komisyona 
varmaları. (25S8) 1-4024 

t l. AN 
Kalöriferlere konulacak tas. 

fiye cihazlariyle kalörifer kaza.. 
nı tamiri kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 9484 lira 50 kuruştur. Ke. 
şif ve ~artnameıi bedeli karşılı· 
ğında inşaat şııbesinden alına. 
caktır. 

ihalesi 27.9.935 cuma günü 
saat 11 dedir. İlk teminat. 711 
lira 34 kuruştur. Eksiltmeye gi · 
recekler 249-0 sayılı kanunun 2.3 
Uncu maddelerinde istenen bel. 
gelerle birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını havi zarflar en geç 
olarak ihale saatmdan bir saat 
evveline kadar M. M. V. aatmaL 
Ma ·ol";cınnuna vermeleri. f1C'Cf'' ._., 
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Ankara vaJHiğinıtcn: 
'! u·-... :; o ~ - ..... z i . j il :s 2 o. ... c O• :2 ~z Ü tJJ >.. 

Yenice ŞengUl i 393 E\ 
hamamı 

Veni,ehir Sülyeman 
bey mezarlığı 

383 Ev 

l 
ı:a ... 
::&~ 

Uç~. 
banyo 

mutfak 
Bir oda 

8it ş.: 
... ı.x .• S!' 
.: ;a .ı.ı c ... o..~ ~ 

: ~ g ~ .~ ~ ı5 '6 ~~ 
as oo n so 

6 00 

İstasyon 8/1 49 Anbar Bir göz 7 00 6 30 
İstasyon 8 50 Anbar Bir göz 5 00 4 SO 

Yukarda mahalle, sokak ve No. ile mUştemılit: ve Jcar 'edellerl 
yazılı gayri menkullerin icarının ihalesi 7.9.93S tarihinden ıtibaren 
bir ay pazarlığa bırakılmııtır. İsteklilerin 6.10.93S tarihine kadar hi. 
zalarmda gösterilen dipozito makbuzu ile defterdarlıkta kurulan 
komisyona müracaattan. (2SS4) 1--4027 

Devlet demiryollan ve limanlan işlet-

me umum müdürlüğürden: 
Adapazar istasyon önU peronunun 1102,7S metre murabbaı Ka. 

rolajı ve istasyon arkasındaki 1286,22 metre murabbaı sahaya par. 
ke döşenmesi ve 100 metre tulde peron bordürü inşasile rampa üze 
rinde SOO metre mikabı tesviyei türabiye ve rampa üzerinde 1748.2~ 
metre murabbaı parke döşenmesi 1863S lira 31 kuruş keşif bedellı 
2.10.93S çarpınba günü saat 10 da Haydarpaşa Devlet Demiryol 
tarı 1. inci itletme müfettişliği komisyonunca kapalı zarf usuliylc 
ve şartnamelerinde bazı tadilat icrasile yeniden eksiltmeye kon 
muştur. 

Eksiltmeye girmek istıyenler 1397 lira 63 kurusluk muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesıkalarla ve kanunun 
4 üncü maddeıi mucibince eksiltmeye girmeye manii kanuni bu
lunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 10 a kıt 
dar komisyon reisliğine vermeleri l&zımdır. 

Bu işe ait eksiltme şartnamesi fennt şartname ve mukavele ile 
müfredatlı kefif Haydarpapda 1 inci işletme yol başmüfettiliğin
den Ankarada yol mildürlUğUnden parasız olarak verilecektir. 

(S392) 1--4016 

Ankara valiliğinden: 
Aşağı Ayvalı mevldinde 4596,SO M2 ından ibaret kalpakçı o&. 

)u, Şiyuk oğlu ve yol ile mahdut kiaeci oğlu kirkordan metruk bo
zun 2S lira bedeli ican muhammen Uzerinden senelik icarıntn 
ihalesi 7 eyUkl 93S tarihinden itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır 

isteklilerin bir lira 88 kuruşluk dipozito makbuzu ile 6·10-935 
tarihine kadar defterdarlıkta kurulan komisyona mUracaatlarL 

Kirahk 
Bakkal dükkanı 

ve kahve 
Koçzade apartmanı ve 

kulüp sineması arkasmda 
bakkal dükkinı ve kahve bir 
yıl için kiralıktır. 1064 nu
marava telefon edilmelidir. . . ................ . 

Gazete 

Satıcısı aranıyor 

Çarfıda gazete satacak bir 
kaç kitiye ihtiyaç vardır. Ak..· 
baya müracaat. ... . ................. , 
KİRALIK EV 

Hamamönilnde Öksüzce cad. 
desinde dört oda salon, mutfak 
bahçeli elektrikli Np. 22 k.iralrlctrr. 
Merkez kıraethanesi müıteciri Ke. 
nana müracaat. 1-4040 

Sah1ık ev 
Yenişehirdedir. Yeni sinema 

(2SS5) 1--4026 

lLAN ŞARTLARI .... ....... 
S.J'lfe S.nthni S.,n Santim• 

1 300 • 200 
4 150 • 100 
8 80 7 40 
8 2& lna"lftar 
l - Hayrr itlerine ve ven 

çıkan ldtablara 11ftf Olnludar 
3 15 tendi.it yapdn. 

2 - Zayi ilin bedellerı mak 
tu vfh otuz lruruıtut. 

3 - Tebrik. teıelcktıı evlen 

me vefat ve lcatı allka lllnla 
.mdan malrtuan beş Hra ıılmrı 

ABONE ŞARTl.ARI 
~6ddet Dahild• H~tt 

Senelifi 17 Lin !O u .. ,. 
r 4yhtı 9 18 
1 Avl::. s .. 9 

Posta Ocreti 16nderilmivn 
., ,.ktııhlın·• Cf'Vllh .,,.rflml'7 

yannıda tütüncü Bay A live sorul. llllm•••••••••••• 
muı. 1-4036 

9Are 
o~ur. 
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Afyon ili prbaylığından: ı 
ı - Bbiltmeye konulan iı (Afyon kasabası dahilinde hal bina· 

Ildır.) 
llubammeo bedeli "SO., bin liradır. 
1 - Bu ite ait tartnameler ve evrak ıunlardır. 
A - FHhme pıtname9t .............. 
C • Pen.nt prtname 
D • 1/108 projeleri 
a . 'Vahidi laJul fiat ""eh 
l.tiyenler ba prtnameleri " evrakı uray fen lleyetinden ve il 

N.fıa dbekt6ritlğünde gtinbilir1er. 
3 - Elniltme 1.10.935 tarihinde salı günü IUt 15 de Afyon 

.-ba1lıtı Encümen daittıinde icra edileceld:İI'. 
4 - Eksiltme kapalı zarf ueuliyle ppalac:akbr. 
5 - Ebiltmeye girmek için isteklilerin u3500" lira mu~t 

teminat vennesi bundan ba,ka Ticaret odasına kayıtlı bııt~duil!-' 
•dair •esika ibraz etmesi ...e bir parçada en u otm ltn Ji~Jk Jf 
JBPtlğrna daiT de-.airi remniyeden almmq ftlib g&ıteımeu veya 
bu gibi teraiti haiz mimar -.eya inpat mübendiai ghteı~i ve 
ilanlardan inpatm mesuliyeti fenniyesini bbal ettitfne daır no-
tttlikten musaddak senetle teahhüdü lhımdır. . 

6 - Teklif mektuplan iiçüncü maddede yazılı uatten bir ~t 
neline lrac1ar uray enciimcninc getirilerek encümen ba§bnbgma 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup• 
lann nihayet üçüncü maddede yuıh aaate kadar gelmit olması •e 
Clıt zarfmın mühürle eyice kapatılmlf bulunması Uanndır. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. (2408) l-3859 

AFlA BAKANLICI 
Sular umum müdürlüğü artıı ıııa, 

siltme ve ihale .komisyonundan: 

ek-

Çubuk barajı önünde yapdacak havuz ile köprülerin inşaatı 
1.9.935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı urf usuliyle ek· 
dltmeye konulmuştur. Bu işin keşif bedeli (63638) lira (48) ku-

rbttur. ·- . 
Şartname, plan ve diger· evrak suretlerı (3,18) lira bedelle Na. 

ha Veklleti Sular Umum MüdürlüğUııden ftrilir. 
lıin moakkat teminat mikdarı ( 4431.92) liradan ibarettir. Ell

lihme 16.9.935 tarihine rastlayan puarteai ıtinil saat 15 de J!afıa 
Veklleti Sular Umum Müdürlüğü oda11ndaki eksiltme llomisyo
nunda yapılacaktır. İstekliler artırma ve ek8!ltme ye !1'81e kanu· 
aunda yapılacaktır. lstekliler artırma ve eksiltme ~ ıbale k~u· 
11111\da yuıb ft9iıblarla beraber Nafıa meclisine müsecc:el mu.te: 
abhitlik ehliyetnamesini veya bunun Noterden musacldak suretinı 
" timdi,e kadar bu derece it yapmıt olciutlan mahallerden teah
.. tlerinl •mü suretle yaptıklanna dair ID!ham lda~lerden "V!· 
rilmit ft9ib1amu .., 16 " sı ind maddelenndeld teklıf ve temi
mt mektuplarını 16.9.135 tarihine l'Mtlayan puartnl giinil uat 14 
• bcJar Sular Umum lliidir!Qilne mü:bm brf!)ı~ yerecek· 
llcliT. Tekliflfl', ac1ı ~ 2490 .ayılı kamınuıı tariflenne uygun o-

ULU~ 

Ankara Dbaylığından: 
1 - Bbiltmcye konulan iş (Ankara ku: lisesi bahçesi toprağı. 

nın dilzeltilmesi ve dayama dıvarJarının yapılması) yapılacak kc. 
tif bedeli 917G lira otuz dokuz kuruştur. 

2 - Bu fp alt prtnameler ve evrak şunlardır: 
A - Bbiltme prtııameai 
B - Jlnkavele projesi 
C - Nafıa itleri §eraiti umumiyesi (fenni şartname} 
D - Kepf cetveli 
E- Proje 
İnf7aılcr bu ,artnameleri ve evrakı bedelsiz olarak krz li&Hi 

direktarllpnden a!abilir ve görebilirler. 
3 - Ekailtme 25.9.935 çarşani>a gthrii saat onda Ankara Killtllr 

direktarlüftı binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
4 - l!biltmc açık eksiltme ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 688 lira 23 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve ~undan başka Ankara Nafıa müdür. 
Jilğilııclcn fennt ehliyet vesikası alıp getirmesi lazımdır. (2513) 

. 1-3956 

' 
İstanbul: Deniz Levazım Satın 

Alma. Komisyonundan: 
• 

Tahmini fiat 

3000 Ton Rckompoze kömür. 33000 Lira 
Pazarteai saat ıs de 

Muvakkat 
teminat 

2475 L. 

1200 Ton Rekompoze kömür. 13200 Lira 990 L. 
Pazartesi saat 16 da 

23.9'i935 

" 
Yukardaki yazılı kömürlerin kapalı zarfla eksiltmesi hizaların

da gösterilen gün ve saatta Kasımpaşadaki komisyon binasında ya. 
pılacaktır. İsteklilerin mtıvakkat teminat mektup veya mkbuzu ve 
kanıınt bclgelerile birlikte teklif mektupJarnu muayyen saattan 
biı' saat evel komisyon başkanlığma .ermeleri ve şartnamelerl al
mak veya görmek iatiycnlerin her gün komisyona müracaatları 
~ 3000 tona aH §Clrtlıaınenin 165 kuruş mukabilinde verileceğ.i ilan 
olunur. (5278) 1-3922 

Dahiliye Vekaletinden: 
Nafıa vekaleti garajına iltisak peyda edecek suretle vilayetler 

evinin şark ucunda kapalı zarf usuliyle yaptınlaca.k prajm 2.9. 
935 günü saat 15,.30 da yapılan eksilemisne iştirak eden isteklilerin 
kanuna ve şartnameye uygun belgeler ibraz edememelerine binaen 
komisyonca bu eksiltmenin 24.9.935 günil saat 15.30 da yapılmuına 
karar .erilmi.f olduğundan şartııamesini ve ke§iflerini görmek ve 
almak istiyenlerin hergün ve eksiltmesine gireceklerin 2490 •yı • 
b kanunda yazılı dahilinde yukarıda gösterifen giin ve saatten bir 
saat eve) muhammen bedel olan 18198 füa 75 kuru§Un O/o 7,5 ÜZC• 
rinden 1~65 Jirabk teminat ve teklif mektupJarmı vermeleri ilin 
olunur. (2476) 1-3937 

llcalrtır. (2S88) l-3811 
A~keri Fabrikalar 

Tokat Şarbaylığından: Tiçaret kaleminden : 
50 ton Gliserin 
10 ton makine yağı 

26. ağusto&. 1935 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi bildir.ilen 
iple suyu tıesisatJ,. ihale tarihine yetişemeyen taliplerin teklı~e 
riııln bbal edilmemeei yüzitndm bu husustaki prtname ve kepi· 
- w projeleri llillcilıince '"' 3490 aumarah kanuna tevfiJwı kırk 
bq gUn m6ddetle bpah nrfta -,micletı eblltme,e Jııonulmuı;tur. 

ı. - Eksiltme 15 birinci tepin Ul35 sair gllnil saat on be'te To.. Yukardalı:i malz~meden 10 ton makine yajı 19 eylOl 1935 per· 
bt uray kurağında yapılacaktır. tembe günü ve SO ton gliserin 23 eylul 1935 pazartesi günü pazar. 

4. - Tesisat, memba &Ulan, isale mecraları, su deposu ınşaa~ bkla satın alınacaktır. 

SAYIFA; 

• 

Sümer Bank 
Genel direktö.rliiğiinden: 

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

1-~77 

Amele içuı yüzde 
70 tenzilat 

Devlet Demir Y ollanndan: 
15 Eylül 935 tarihinden itibaren beş kişiden mürekl<ep olmak 

veya be§ kiti ücreti vermek şartiyle Aydın hattı dahil ve Erzurum
Sarıkamış, Bursa Mudanya, Samsun • Sahil hatları hariç olmak 
üzere bitişik şebekedeki istasyonların herhangi birinden diğerine 
iş bulmak veya işten dönmek üzere seyahat edecek amele için % 10 
tenzilat yapılır. 

Bu tenzillttan istifade etmek istiycn ameleuin bulundukları ye. 
rin en büyük mülkiye memurundan ve bU memurun bulunmadıgı 
yedel'de köy ihtiyar meclislerinden birer vesika ahp istasyonlara 
göstcrmcleri lhımdır. 

Fazla tafailit için istasyonlara mıiracaat edilmelidir, (2515) 
1--3975 -----

T orll acı alım acaktır 
Askeri Fabrikalar 

Umumi Müdütlüğünden: 
Kırıkkale fabrikaları için tornacı a~caktır. İateklilerin im

tihan olma mahaHeri bilihare bildirilmetk Uzerc bir istida ile U-
mum Müdürlüğe müracaatlarL (2469) 1--3961 

Otobüs ~leri Direktörl~nden: 
Kapalı zarf usulil ile eksiltmeye koıiup 9.9.935 tarihinde zarfla· 

rı açılan praj inpama ait teklif llyı1r -hadde ıörülmediğinden 
2490 No. lu kanunua 40 mcı maddesi mucibince bu eksiltmenin ey. 
lii:ltia on altıncı pazartesi günü saat 10.~ da otobüs idaresinde pa. 

2!rlıJda yaetuajı ilin olum. (2545) 1--4001 

Diyarbekir Belediy:esinflen: 
Diyarbekir uray elektrik fabrika bi~ llanal ve transfortörle· 

rinde yapılacak (31916) lira yetmiş iki kiıhış bedeli 'keşifli inşaat 
bu günden itibaen otuz bir gün müddetle kapalı zarf usulivle ek. 
siltmeye konuJJDU!tUr. 
~ Z3.9SSS panrt.ftf' aGatl ... t Olldfa Diyarbekir uray encL 

meninde yapılac:aktır. Maftkbt tcmimft fanB) 1ift yirmi altı lra
nqtur. fstelrlller .artmna ve eladltme laniinuıula yazılı hülllmler 
dairesinde tekliflerini .ihale gtinü olan .. .935 aat onda Belediye 
encümenine 't'Cl'mCleri .e bu saatten S011n ftrilecek tekliflerin ka-
bul edilmivccefi il8n olunur. (2429) t-3863 pir tebekesi tevziatı ile şartname ve projelerinde yuıb tefernı- Şartnameyi görmek istiyenler her giln ticaret kalemine geJebi. 

atJ ihtiq der. :k b -1 lirlu · 1-3976 G•• rükJ• h f 
3. - Teaiaatın §dür şebe.kesi font, sair kısımlar çelı oru 1 .e • um er filU ft 37..3 UID\lfil 

,apılmaıma göre ketlf bedeli 149.136 lira 31 kurut ve bütü!1 te~· llUIUllUUllllflRIUUllllllUIHUllHlllDllHlllfflltlllllHIRtlffllllllllllllftlllll IW 

•tın çelik boru ile yapılmasına göre keJif bedeli 143.894 lıra bı.r -=_=_ ihale gun·· un·· un·· tehiri· === kumandan1~ndan ~ Jruruştur. Eksiltme bu iki 9ekil &zerinden teklif yapılacak beledı· _ .u~.a 
yec;.e terc.ih edilecek tekil üzerinden ihale edilecektir. 55 g Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık karar.gihında açılan biri 

... - Eksilt:m- ve' fenni şartnamclerile fenni izahat ve ıerait ve ==-= s .. . B k e 98 diğeri 108 lira UcretH vazifeye imtihan ve deneme ile iki memur 
ketifnameler, plinlar, profiller, makta'Iar, projeler ve sair ~akı == u mer an & alınacaktır. 
lneıkliler yedi yüz elli kuruş~ Tokat prbaybl:mdan alabıbder. 5 - En az u.e tahsilini tamaml•mıı olaiilarla, mütekait subaylar· 
50 kuruı posta Ucretl gönderen istekliler adreslerine de derhal gön· § i dan yatları elverifll olan isteklilerin ellerbıdeki belgelerle ı~ eyl61 

.::der::.:il:.:.:ir:.:. . .!(2:.;4;:35~)~ ________ 1_-390 __ 1_. _____ = umumi Müdürlugun·· IW •• den: E 1935 perpmbc gibıilııe kadar Muhafaza Genel Komutanlık İkinci 
§ - Şul>e 'Müdürlilj!lne .,;6ribmıelerL (2535) 1-3979 

Ankara Ubaylığından: i Sümer Bank merkez binası İnşaatmm 16 eylw 935 i ANKARA İCRA DAİRESi GAYRt
1 

MENKUL SATIŞ ME-
d "ğ • ı = · ·· .. t 16 da yapıla ak ı ihal · .. E MURLUCUNDAN: ı - Ankara ilk okullarına 16 eyUll 935 gtinün e 0 rena yazı • 5 puartesı gunu saa c 0 an esı, go- = 1 - lsaJei ıuyudan dolayı satılmuırıa karar verilen Anbrarun 

murna başlanacaktır. A .. .. d . kt. ~ rülen lüzum üzerine, evelce ilin edilen şerait daire- E Dojanbey maballeainde Karyağdı sokağında ki.in ve tapunun ~l 
2 - O~ullara yazılma işi 30 eylul 935 gunune ka ar surece ır. S s'nde 20 eylul 935 cuma günü saat 16 va tehir edil- § umum 26 paft_a. 151 ada, 1 panel numarasında kayıtlı ev af&itdatri 
3 - Okullara yeniden yalna 928 doğumlu kıs •e erke<k çocuk- := 1• • " E prtlar dair~aınde açık artırmaya çıkanlmııtır. 

1ar alınacaktır. .. = mıştır. 1--4007 E 2 - Evsaf YC milttemilit: Ev, kapıdan girilince bir küçük bahçe 
4 - o.~ yazıl~ çocuer~ ~t ;: a~e;~:::;::;:~;:~~~ ~HffU•llllllllfflllllllllllllntUUHfllltllftllftllllE bir kömürlilk ve bir küçük oda diğer kapı cim girilince karfıJıklı flki 

e.;.ıkerelennı 3 fotoğra rmı ra r erın1_3931 -_,,.,.-""""""''"'" ........ -- - oda merdivenden çıkılınca yukarıda iki odadan ibarettir. Bahçe 

tlır. (%496) tnhi 1 u m M .. d .. ı ·· ... .. d tahta ile ikiye bölünmü,tür. Heyeti umumiyesine 3500 lira lnymet .. .. .... .. d sar ar mu u ur ugun en: takdir edilmiştir. 
K tamonu Lise Direktorlıunın en ~ 3 - Satış peşin para ile olmak üzere 21.10.1935 tarihine miba· as -o- 9.9.935 tarıhinde paz~rlıgı. y~pı~acagı gazetelerle ilin olunan dif pazartesi günil saat 1~16 ya kadar iata dairesi gayri menkul 

% 7 ,5 dan teminatı. . 20743 lira 15 kunıt bc~lı keşıflı. ~re yaprak tütün ambarı inpatı satı§ memurluğunda yapılacaktır. 
Eh çok miktarı Tahmini M uva1< katesi Cınsı Mahiyeti 20.9.935 tarikine müsadıf. cuma ~?u saat 16 ya talik edilmiştir. 4 - Talipler takdir edilmit olan yukardaki muhammen kıymetin 

bedeli Talip olanların bedelı 2;'1ukabılın_de şartnameleri almak için her. % 7.S ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
Kilo Ad-et Kruş Sa. Lira Kr. gün ve zarfları vermek içın de tayın olunan müddetinde Kabataş· mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 

25000 0 g 50 178 12 5 Ekmek Bırinci new taki alım komisyonuna mUracaatlan. (5211) 1-3887 getireceklerdir. 

6500 0 25 oo 121 87.5 Koyun eti Besili erkek 5 - Satıt günü artırma bedeli takdit eetıcn kıymetin ytiade 75 

2500 o 15 00 28 12.5 Sığır eti Semiz ve genç Adlı·ve vek~ 'eıı·nden·. ini bulduktan ve üç defa nida ettin1dikteö sonra mezktlr günün 1& 
1000 0 14 et 10 50 Un Ekstra ekstra aı ıncı saatinde en çok artıraa talibine ihale~· 

22 00 99 oo Pirinç En eyi Tosya 6 - İfbu tarihteld artırmac1a tekili tııailen bedel muhammen = g 40 oo 45 00 Zeytin yağ Halis ı - Şartaame ve resimlerine göre temyiz mahkemesi evine 587 kıymetin yüade 75 ini buJmadılı tüditcle 5.11.'35 tarihine milla. 
3000 O 15 00 37 50 Kuru fasulya Horoz adet elektrik armatarii, Jaınbalan açık eksiltme suretiyle alınacaktır. dif ..ıı giin.11uat14-16 p kadar yapılac:d'1Jdnci artnmada en çok 

60 oo 4.S oo Peynir yağlı, birinci -~ e prt l · artırall talibine ihale obmacaktır. 
1000750 00 "'5 00 19 69 Sabun kru ve cm cins Z - Resimleri•-~-: v .~e erı almak istiyenler her aUn 7 - Birinci ye ikinci artırmalarda ittlle bedeli ihaleyi mUtea • 

.., r Vcldlct levazım miidnlilğibıe muracaatla bedelsiz alabilirler. · ih 1 d'l • al 
3000 0 15 00 33 75 Süt ve Yoprt Halis J _ Tahmin edilen bedel (ll21) lira 30 kuru ... •r. isteklilerin kip verilmediji takdinie iizerıne a e e ı enın t e. 

00 30 oo O ryani Birinci liralık tnrakka r- bi herine u..ıe tarihinden iti>aren kendisine bedeli 
1000 O 40 00 9 37.5 Salça Hall9 yiizcle 7,5 ğu olan 235 m t teminat makbm veya 1lllak ihaleyi teslimi vezne e}'lemetd için yedi gUn kadar mehil ve· 

500 O 25 
9 oo Kuru soğan iri ve çürüksüz melrtubiyle birlikte ihale gilnG olan 13 e1JW cuma gtlııtl llUt M 4e rUecektir. tıbu müddet zarfında da ihale bedeli yatırılmadıp ta1r. 

3000 o 4 00 ıı 25 Patates aan bat VekiJet levazım mUdfiri7etinde miiteşekldJ oWltme llomil)fmıuna dir4e ihale bosuhıcak w bu tarihten eql en yWaıek teklüte bulu. 
~= ~ ~ C:, ı ı 25 lapanak kCSrpe ve yetil müracaatları. (2404) 1 - 3793 nan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ~ıiı sonılctuın.l 1Gara 

3000 0 7 50 16 87.5 Prasa kuıkau yaprak k!sfk teklifi veçhile almaja ruı iıe ihale farkı ttidnd talipten tlhail e. 
3000 o 100 00 225 00 Sumlım! sade yal baba An'=o ... a Urayı otobus·· .dilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Telrllfi 'ftÇhU. almalara-

50000 0 1 oo 26Z 50 Meşe Ye kuru gökçe ağaç " __ Ka.. , sı ohnazsa pyri menkul yeniden on beı. güıtlük ikinci artırmaya 
kara çam çılamlarak en çok artıran talibine ihale e41lecMtir. 

0 30000 2 00 45 oo Yumurta !8-!e ve 1~i. bi faJeri DirektörJ.:~~:. ... .L.n 8 - Her iki artırmada da pyri menkul talibine ilaale edildikte 
Okulumuz pansiyon talebesi ıçin 1935 yılı tetrmı ne uıın . ~ Uf;~ tapu harcı ile lelWlye resmi miperiye • illale tarihine kadar •· 

rüıd gününden 1936 yılı mayısı sonuna ka~r lUzumu ?lan yu~r- 1 _ Toeahhiit eclllecek fCY 350 ton benzin, 35 ton yat, 20 ton lan ariiterakim. "rP" resim lee borçlqa aittir. 
• ciDa ,mikdar ve evsafı yazılı erzak v~. aaıre açık ekaıl~ usulıy. grca'dir. Tahmin bedeli 143.250 liradır. 9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer a~kadarlarm bu gayri men. 
le 3 e Jul 1935 gününden itibaren 21 gun mUdde.tl~ muna~saya 2 _ Şartname 720 kurut bedelle Ankara urayı otobüs idareain. kill üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id. 
1ronuıı!:u tur. İsteklilerin ve fazla .malumat almak ııtıyenlerı~ Ha- den alınabilir. diaJarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 

·· ı ş · den mada günlerde Lısede okul mübayaa komısyonu 3 _ Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. lhmıdır. Ak,si takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satı' 
sat gu~ erı~ rmalan ve istekli olacakların Ticaret odaları•· 4 _tık teminat 8413 liradır. bedelinin paylapaamdan hariç tutulacaklardır. 
işyarlıgı~a ld 'k~nnı gösterir belgeler ile ihale günü olan 24 eylul ş _ Teklif mektuplan 20.9.935 tarihli cuma günll saat 14 e ka· to - Artırmaya l-ştirl.k edecekler 10.10.1935 tarihinde 935 94 nu· 
:a }cart ı .. o u ~t 14 de Kastamonu li&e okulunwıda buunmal•.ı ve . dar Ankara arayı otobüs işleri direktörlüÇ.üne verilmesi lizımdır. mar.a ile dairemizddd .,etinde Jıe.rkese açık bulundurulan şartname, 35 ~ 1 gtu~hten en az bir gün evetine kadar da muvakkat ttmina:t (2434) 1-387.. mizi okuyabilirler. t-4039 DJeZ•ur arı (2504) 1-39~5 ., 
akçelerini yatırmaları ilan olunur. 



ŞAYJFA 6 

Belediye otobü leri 
işlenıeğe başlıyor 

Belediye 
Reisliğinden: 

1teşrinievel1935 sah gününden itibaren 
şehir sınırları içinde belec iye otobüsleri iş
lemeğe başlıyacaktır. Her nevi toplu nakil 
~asıtalariyle eşhasa ait ot< büs, kaptıkaçtı ve 
otobüs tarif esine bağlı ot< mobillerin işle -
neleri yasak edilecektir. 1 - 4044 

Jandarma Genel 17" omutanlığı 

Ankara satınalma komisyonundaıı 
Örneği ve evsafının tamamiyle aynı olmak geregile {2300) met

re kışlık elbiselik kumaş 30-9.935 pazartesi günü saat (10) da jan· 
darma genel komutanlığı kurağında kapalı zarf usulü ile satın alı_ 
naccrktır. 

Kumaşın bir metresine (255) kuruş deger biçilmiştir. İstekliler 
eksiltme saatından bir saat önceye kadar 2490 sayılı kanunun (2, 3) 
cü maddelerindeki lbelgelerle (439) lira (88) kuruşluk vezne mak· 
buzu veya banka mektubunu havi teklif mektuplarını komisyona 
verilecelktir. Örneği komisyonumuzda ve İstanbul jandarma mua. 
yene kurulunda her gün görecekleri ve şartnamesi parasız olduğu. 

(2533) 1--4014 

Ankara otobüs ,DireJ törlüğünden: 
_1 - Açık_ eksiltmeye konulan iş 20 adet otobiıs duragı keşif be. 

deh (6400) lıra tahmin olunmuştur. 
2 - Şartname plan ve mukavelenamesi bedelesiz olarak Ankara 

Otobüs idaresinden verilir. 
3 - Eksiltme 27·9-935 tarihli cuma günü saat 10,30 da Otobus 

İdaresinde yapılacaktır. 
4 - İhale, açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
5 - Muvakıkat teminat mikdarı (480) liradır. 
6 - İsteklilerin bu gibi işleri yapabileceğine dair Belediye Fen 

Heyetinden bir vesika getirmelidirler. (2566) 1-4029 

r\nkara valiliğindeıı · 
Aşağı Ayvalı mevkiinde 6435,10 M2 ından ibaret Potin oglu 

yol dere ve lboz ile mahdut mercimek oğlu Andondan metruk tar. 
lanın yirmi beş lira bedeli icarı muhammen üzerinden senelik ka
rının ihalesi 7 eylCıl 935 tarihinden .itibaren bir ay pazarlığa bıra
kılmıştır. İsteklilerin bir lira seksen sekiz kuruşluk dipozito mak. 
buzu ile 6-10·935 tarihine kadar Defterdarlıkta müteşekkil komis-
yona müracaatları. (2556) 1-4025 

Giinırük muhafaza genel konıu
tanlığı. İstaııJ,ul satıııalma komis
yonuııdan: 
. l .- Muhafaza memurları için şartnamesi veçhile 1193 takım eL 

bıse ıle 543 tane kaputun 7.10-935 pazartesi saat 15 de kapalt zarf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bunların tasınlanan parası 23835 lira 80 kuruştur. 
3 - Evsaf ve şartname ve nümuneler komisyondadır. 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat olarak 1788 lirahk vezne 

makbuzu veya banka mektuplarını teklif mektuplarile beraber saat 
14 e kadar komisyon~ veımeleri. (5359) 1--4018 

Malatya 'lbaylığındaıı: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adiyaman kaza ı merkezinde yapısı 

yarım kalan 14560 lira bedeli keşifli mektep insaatının ikmah 
2 - Bu işe ait evrak, 
A • : Eksiltme şartnamesi 
B • : Mukavele projesi, 
C - : Nafıa işleri seraiti umumiyesi, 
Ç. : Umumi sartname. 
D • : 1'eşif cetveli, 
E. : Proje. 
İstiyeqler Malatya vilayeti daimi encümenine ve vilayet Nafıa 

Müdürlüğüne müracaat edere'k izahat alabilirler. 
3 - İş 2. 9. 1935 tarihinden itiba-ren yirmi gün müddetle ve ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 21.9.935 tari. 
hine rastlıyan cumartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç.in keşif bedelinin % 7,5 ğu olan 
(1092) lira muvakkat teminat vermek ve fenni ehliyet vesikası gös 
tennek tazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saattan bir saat 
evveline ıkadar vilayet daimi encümeni reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların ihaleden bir saat evvee. 
line kadar gelmiş olması ve zarfın kanuni şeklinde kapatılmıs bu. 
Junması lazımdır. (2536) 1-4013 

Bas 
Ka 

Çıktı 
~ • ~ 

J. 

;'4 Satış deposu: İstanbul, Meydancık, Atabek han 
~ No. 33-35 

-- -- -- -- ---- - -- --... .. _.. . -

ULUS 12 EYLÜL 1935 PER~F\ , : 

~ 

Dalına geııç 

dalına güzel 
KANZUK 

Balsamin kreıııi 

Elli senelik bir maziye 
malik ve diınyanın heı tara· 
fında takdir kazanını gü· 
zellik kremıchı Cildinizın 

güzellik ve tazeliğini dai
ma muhafaza eder Balsa
min kremı memleketimızın 
kibar meh;ıfılınde rağbet 

görmiış ciddı bir kremdır. 

Çillerı ve buru ukları ıza· 

le ederek tene tevkalarle 
bir cazibe bahşeder. l<uh

nüvaı kokusu ile ayrıca 

şöhre1 kazaıımıştır Balsa· 
min kremı katiyen kuru
maz. Teninızın latif taze· 
liğinı. cildinızın cazıp ta· 
ravetini anr.ak krem Balsa· 
min ıle mevdana çıkarabi· 

lirsiniz. Biı defa Balsamın 
kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanılmış itriyat 
mağazaları ile büyuk ecza
nelerrl bul11m,ır 

~~ \skt•ri l•ahril,ular lhounı 
~~ MfüliirliiAii Satmalmu 
;.~ Komi"''onu Uiirıları 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 

Evelce yapılan ilanın şartna. 
mesinde değişiklik ofan ve keşif 
uedeli (147094) lira (65) kuru, 
olan yukarda yazılı inşaat askeri 
fabrik1lar umum müdürlüğü sa. 
tın alı.ta komisyonunca 25 eylôl 
1935 tarihinde çarşamba günü sa. 
at 15 de kapalı zarfla ihale edi. 
lecektir. Şartname (yedi) lira 
(36) kuruş mukabilinde komis. 
yondan verilir. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (8604) lira 
(75) kurusu havi teklif mektup. 
larmı mekfır günde ve saat 14 e 
lı:adar komisyona vermeleri ve 
kendilerinde 2490 numaralı ka. 
nunun 2. ve 3. maddelerinde }'a. 
zıh vesaikle muayyen gün ve sa. 
atte komisyona müracaatları. 

(2468) 1-3938 

9 KALEM ÇELİK CEKME 
BORU 

Tahmin edilen bedeli (5400) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Fahri. 
katar Umum Müdürtliğü satm 
alma komisyonunca 26 eylfıl 1035 
tarihinde perşemlıe günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edilccel:tir. 
Şartname parası:z olarak komis. 
yondan verilir Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (405) liravı 
havi teklif mektuolarını mr7'cC\r 
günde saat 14 e kadar knm:svo
na vermeleri. Ve kendilerin:n de 
2490 numaralı kanunun 2. vf' 3. 
üncü maddelerindeki vesailfle 
mezkiır t?Ün ve saatte komisvona 
müracaatları. (248ı:\) 1-3942 

l 5 kalem 35 ad t , ; krometre 

Tahmin edilen hedeli (900) 
lira olan }'Ukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Fabri. 
kalar umum müdürlüğü satın al. 
ma komisyonunca 27 eylCıl 935 ta
rihinde cuma günü saat 14 de a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis· 
yondan verilir. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (67) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona 
~rar.aatları. r2487) 1-3941 

Dikmende Kavnkhbağ mevki 
inde 12 dönüm 2 evlek bağ ma. 
halli satılıktır Arzu edenlerin 
Akaretler cadde inde lO numa 
ralı haneye muracaat etm leri. 

1 31:!()0 

' 

1 Ankaı·a Beledi) c Rei ... Jiği 
ililııları 

İLAN 1 
Devlet Demiryolları ve L;n1anları Umunı ı 

Müdürlüğü ilanları 
f 

Ankara belediyesi su işkci 
direktörlüğü için 19000 kilo ha· 
lis meşe odunu alınacaktır. Bu. 
nun tüm tutan 38000 kurustur. 
Açık eksiltme yöndemi ile ek. 
siltmeye konmustur. Eksiltme 
12. 9. 935 perşembe günü saat 15 
de itfaiye meydanında su işleri 
artırma ve eksiltme ve ihale ko· 
misyonunda olacaktır. Şartname
yi görmek istiyenler her gün su 
işleri direktörlüğü levazımında 
görebilirler. (2344) 1- 3745 

CEZALANAI~ ESNAF 
Halde 3 numaralı diıkkanda 

taşdelen su satıcısı Aziz şiselerin 
temizligine dikkat etmediginden 
beş, Ulucanlarda fırıncı Ziya, 
Akkoprüde 12 numaralı fırıncı 
Selim hamur ekmek çıkardıkla. 
rından yir i be~er, Atpazarında 
hisar altında gazozcu Ali Ulvi 
hamız ve sekeri az gazoz cıkar. 
dığından beş lira para cezasile 
cezalandmlmıslardır. (2573) 

1-4041 

= = 
~ Çankayada betonarme. al. 
= tı oda ayrıca garaj ve şoför 
~ dairesi müteaddit tarasaları ve 
g nezareti fevkaladesi bulunan. 
§ kalorifer tesisatı ile elektrik. 
~ bavagazı ve saire bilcumle 
= konforu havı mükemmel bir 1 kösk acele kirahktır. 2 

- 1stiyenlerin ts Bankası ~ 
= Umumi k~tipliğine bizzat ve § 
~ ya telefonla miıracaatları il:ln fl 
~ olunur 1-3841 _: 

ttnııı~ 

SATILIK EV VE 
ARSA 

Ycnisehirde lsm ·tpaşa cad 
desinde postane karsısında Lo· 
zan meydanına bitil}ik olan 
be odalı evclr elektrik, hava ga
zı ve su \•ardır. Kabili ifraz olan 
arsa ı ile ve içındeki eşyası ıle 
:.atıhktır. Görmek i"tiyenlerin i. 
çindeki bekçiye pazarlrk içın de 
telefon 2471 Ekreme müracaat 
edilmesi 1-3926 
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i Cebecı Hastaıırsi Oı.ıeratöriı 
~ Dr. TURGUT 
1 - Hastalaı ını Adlı ye Saray 1 karsısında Hayati apartmanın 
_ da her giin 15 den 19 za kadar 1 kabule baslamıştu 
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Doktor 
Ali l\laruf f rn,·er 

DER1. FlRENGİ VE BELSO· 
ôUKLCJÔU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSIS\ 
Tabakhane caddesı başında Al 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 

hergiln 9-13 ve 15-20ye kadar 
kalıul eder 

YE 'I ElllR 

Sayın lıalkına 
İstanbul gazetelerine 

yüzde 10 tenzilatla abone 

lmtıyaz sahibi ve Baş.ınu 
harriri Falih Rıfkı ATA\' 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vaıı İşleri MücHlıU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddt.>ı' civarrnda 

Ulııs Basınıe11ind• basılmış· 

' tll. 1 ' =-;;;;;;;iiöiii;i;j;-.-;;;;;;;;;;;;;..,./.) 

1 LAN 
. Muhammen bedeli 60 hin lircı olan 1200 ton katran yagı 25 birin

cı Teşrin Hl35 cuma giıniı saat 13,30 da kapalı zarf usulü ile Anka 
rada idare binasında satır. almacalctır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 4250 liralık muvakkat temincıt ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 iınciı maddesi mucibin
ce işe girmeğe kanuni manilerı bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver. 
meleri lfızımdır. 

Bu ise ait şartnameler 500 kuruş tnukabılinde Ankara ve Hay-
darp;ısa veznelerinde satılmaktadır. (2472) 1-3970 

1 LAN 
Muhammen bedeli 4275 lira olan 19000 kilo muhtelif eb'atıa 

çinko levha 11 birinci teşrın 1935 cuma güniı saat 15,30 da Ankara· 
da idare binasmda kapah zar{ usulü ile sat1n alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin JZ~ liralık muvakkat teminat ıle 
kanunun tayin ettiği vcsıkaları kanunun 4 üncü madde&i mucibin.. 
ce i~e girmeğe kanuni manileri 'lnılunmaclığına dair beyanname ve 
tekliflerini aynı giın saat 14.30 a kadıır komisyon reisliğine verme. 
!eri Jazımdr. 

Bu i e ait .artnameler parası7. olarak Ankarada Malzeme dai
resinden ve Haydarpaşada tcsellUm ve sevk mUdtirlilğünden dağı-
tılmaktadır. (2497) 1-3971 

1 LAN 
Muhammen bedeli 3.000 lira olan Devlet Demiryollarr Ankar: 

umumi idare binası çatı katı kalorifer tesisatı 25 9. 35 cwna gunı 
saat 15 de kap:ılı zarf u uliyle Ankarada Umum Müdür1Uk bina ın.. 
ela ihale edilecektir. 

Bu ille girmek istiyenlerin 225 lıralık muvakkat temınat ile ka. 
nunun tayin ettigi vesikaları kanunun 4 üncti maddesi mucibince 
işe gırmeye kanuni manileri Lıulunmadrğına dair beyanname ve tek: 
lıflerıni aynı gün saat 14 de k.:ıdu Cer dairesi komisyon rcisliginc 
vermeleri lazımdır. 

Bu ise ait şartn<tmcler Ankauı ve Haydarpaşa veznelerinden 
parı ız olarak alınabilir. (2511) 1-3974 

1 LAN 
İ~letmemiz mıntakaı.ında kapalı ıarfla eksıltmeye korımU§ olan 

BALAST ihzar ve teslimi için a ağıda mevki, mi:kdac ve muham.. 
men edeli ile teminatı yazılı iki kısım Balast vermeğe istekli çık.. 
madığından ksiltmc günü 16 eyl01 935 paurtesi ıoaat 10.30 ıa bı
rakılmıştır 

Bu hususa ait şartname ve mukavelename projesi ADANA da 
işletme miıfettişliği kalemınden ve Fev:ıipaşada ıube şefliğinden 
parasız alınabilir. 

Her ikisi ayrı ayrı olup iki~ine bir istekli kabul edilir. lstekhlc· 
rin 2490 No. tu kanun mucibi ve şartnamede yazılı istenilen vesaik 
ve veznemıze nakden yatırılıp alınacak teminat makbuzu veya şart. 
nameye ilişik formülde banka teminat mektubu ve fiat teklifini 
havi zarflarını eksiltme saatından bir saat öncesine kadar ADANA 
rla işletme müfettişliğine makbuz karşılığında vermeled ve posta 
ile göndereceklerin de bu saata kadar bıılundurulmaları ve eksilt.. 
me saatında da isteklilerin işletme'le hazır bulunmaları. (2563) 
K. Metre Mevkii Balast Mikdarr Muhammen teminat teslim 

421.000 
58.000 

Ccyh.ın 3300 M. 
Eloğlu _ Narh 4000 .. 

bedeli miıddetl 
120 K. 297 L. 3 ay 
120 .. 360 .. 4 .. 

1--4028 

Devlet demiryollan ve limanları işlet
me umum müdürlüğün den: 

İzmit ista:.yon önü peronunun 1008,37 metre miıkab.ı kazlhlıiJı ve 
istasyon arkasındaki 2722 metre murabbaı sahaya parke döşenmesi 
ve 100 metre tulde bordör taşlarının tanzimi 16364 lira 75 kuruş ke
şif bedelile 2-10.35 çarşamba günü saat 10 da Haydarpaşada Dev. 
let Demiryollar.ı ı inci işletme müfettişliği komisyonunca kapalı 
zarf usuliyle ve şartnamelerinde bazı tadilat icrasile yeniden ek. 
siltmeye konulmuştur . 

Eksiltmeye girmek istiyenler 1227 lira 3S kuruşluk muva>lcltat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla .kanunun 
4 üncü maddesi mucibince bu iş" girmeye manii kanuni bulunma
dığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 10 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu ise ait Eksiltme şartna.. 
mesi fenni şartname ve mukavele ile müfredatlı keşif Haydarpaşa.. 
ela 1 inci işletme yol baş müfettişliğinden Ankarada Yol Müdür-
lüğünden parasız olarak verilecektir. (5391) 1-4017 

Devlet demir yollan ve . 
limanları umum idare inden! 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları ve mahalleri ve saat. 
tarı yazılı dört ocaktan alınacak balastlar ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere açık eksiltmeleri 25-9.935 çarşamba günU Kayseride işletme 
binasındaiki 4 iincü işletme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe gir. 
mek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminatı venneleri 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü maddesi muci
bince işe girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini eksiltme günü saatına kadar komisyon reisliğine ver. 
meleri Hizımdır. 

Bu i§e ait şartname ve mukavelenameler Kayseride Yol Baş 
Müfettişliğinde, Ankarada Yol Müdürlüğünde, Amasya ve Turhal 
Zile istasyon memurluklarında parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Cinsi Mikdarı 

Balast 2000 m 

.. 2000 .. 

" 1500 

" 1500 

Muhammen Muvakkat Balastın 
Teminat çıkacağı 

Bedel mikdarı ocak yed ve ihale saati 
Lira 

2200 

2200 

1650 

1950 

165 lira 

165 

123,75 .. 

146,25 .. 
(2523) 

K. M. si 
Amasya 

95 . 660 
Amasya 
133 . 500 
Turhal 

204 • 000 
Zile 

215 . 000 
1-4015 

10 

11 

15 

16 

SİNEMALAR 1 

' YENİ 1 
BU GECE 

Helene Hayes - Levis Stone 
H A T A 

Filminde 
Yeni Sinema yaz mevsiminin son 

programını kaçırmayrnı'7. 

l KULÜP) 
TAMiRAT DOLAYISİYLE rATİL 

EDİLMİŞTİR 
Pek yakında yeni sinema mevsimine baş
lıyacak ve 1935 - 1936 mevsiminin en gil 
zel filimlerini gö ... termei!e baslıvacaktır. 


