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Balkan olimpiyadları dün başladı 
F e er stadı görülmemiş derecede kalabalıktı- l)ün yunanhlar 
dört, yugoslavlar ilci; türl\:.; romen, bulgar birer hiı·incilik 

aldılar· Yarışmalara bugün devam edilecektil" 
fazla pos~lar ayırmasına karşın, 
vapurları ağız ağıza dolduruyor, 
tramvaylardan, otomobillerden ve 
arabalardan taşarak caddeleri 
dolduruyordu. · · . 

Saat 14 de Fen.erbahçe stadına 
girenlerin gördüğü görey şu idi: 

Bütün tribünler dolmuştu. Ala
nın üç tarafım çeviren bu tribün· 
lerin büyük bir kalabalıkla tama
men örtülen şekli, insanın gözüne 
görkem bir görey çiziyordu. Orta-
da yemy~şil alan onu çeviren düz
gün ve çok güzel pist, sonra bu de
koru bir at nalı şeklinde çerçeve· 
liyen dolu tribünler, Fenerbahçe 
alanma bir Avrupa stadı ifadesini 
vermişti. · 

Kalabalık ara~ında Tekitler. 
Bakanı B. Ali Rana Tarhan, Ge
neral Fahrettin, i_lbay B. Muhittin 
Üstündağ, yunan elçisi Sakeralo · 
pulos limanımız.da konuk bulunan 
yunan filosu komutanı Amiral Se. 
kalaryo ve kurmavı, yunan yugoa
lav, Romanya ve Bulgaristan elçi· 
tikleri ileri gelenleri ve general 
konsolosları göze çarpıyordu. 

(So!1u 6. mcı sayıfada) 
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Bolu orrnaıılarındaki •yangın 1JÖndü· 
rfiltlii.. - Balkan olimpiyadları ba§ladı. 
- Mersin limanından Suriyeye Uk defa 
kmmn ve yaş üziim gönderildi. - ltalya 
beşler konıitesinin önerge!finl reddeıtl. 
- Habeşi. tan seferberliğe hazırlanıyor. 

Her yerde 5 kuruş 

Habeşistanın kabul ettiği beş!er önergesini 

ltalyan kah· nesi re etti 
Cenevı·e çevenleri hiı· an aşma imkô.nı 

~n·ıyorlar · Hah eş is tan genel 
sef erl1erliğe hazırlanıyor 

Roma, 21 (A.A.) - Bakanlar 
kurulu beşler komitesinin öner " 
gelerini reddetmiştir. Karar şu 
şekildedir: 

geleri öğrenmit ve bunları derin 
bir incelemeye tabi tutmuttur. 

Bakanlar kurulu, betler komite 
si taraf mdan sarf edilen gayreti 
takdir etmekle beraber, bu öner -
geleri kabul edilmeye imkansız ol" 

• duğuna karar vermiştir. 

onergesinl reddedeıı 
B. Musolini 

Bakanlar kurulu, beşler komi· 1 

lesinin raporunda bildirilen öner-

Çünkü bu önergeler, ltalya'· 
run hayatiğ hak ve asığlannı ni -
hai ve fili bir surette gözönüne 
alabilecek sonuçlar vermeğe elve-

(Sonu i. ci sayıfada) 

Kültür Bakanınıız 
geldi 

Bütün ölçülerin düz,enlenmesi için 

lıtanbul, 21 (A.A.) - Günün 1 
erken saatinden ba,lıyarak Ka 
dıköyüne akın eden kalabalık öğ· 

Bolu ormanları 
yanıyoı· 

Yanan Se:ben ormaiu, Bo
lunun en değerli ve önem
li ormanlarından biridir 

Bolu, 20 (A.A.) - -Bolunun 
Seben, Köroğlu ve Aladağ or -
manlarmda yangın çıkmıştır. Kör
oğlu ormanında ağaç dibindeki 
otlar yanmaktadır. Ağa_ç,arın yan· 
maması için hemen 200 ~şçi çıka -
rılmıştır. Aladağ'da orıhan yan -
ğınının söndürülmesi için Çarşa:.1 -
ba kamunu ve Mudurnu ilçesi köy
lerinden işçi çıkarılmıştır: Seben 
ormanındaki yangın dün sabah sı· 
ğir kuyruğu deresinden başlamıt 
ve öi?le vakti Derleyüp orman so~· 
yetesinjn sözbağb maktaına geç
miştir. Bu maktada on hektirlık 
bir yeri yaktığı zaman dumanlar 
Bolu üzerinde ~üneşi beş on daki · 
ka örtmüştür. Hemen askere ha -
ber verilmiş ve il .iandarma komu
tanı ve orman direktörü ve ens -
pektörü ile komiser yangm yerine 
yetismişlerdir. Yangının etrafı on 
köyden toplanan halk ile çevril -
nıiştir. Yangın alanı buçlanmıştır. 
Bir rüzgar olmazsa akşama kadar 
Seben yangınının söndürülmesi 

( Sonu. J. üncli s.ayf ada) 

leye doğru stadı doldurmuştu. Al· 
trncı Balkan oyunlarının başlıya· 
caı Fener stadına koşanlar akayın 

Atatürk sovyet ku. 
rulunu kabul etti 
İstanbul, 21 (A.A.) - Cumur 

Batkaru Atatürk bugün saat 18 
de Ekonomi Bakanı B. Celal Ba· 
yar hazır olduğu halde Sovyet bü~ 
yük Elçisi B. Karahan ile birlikte 
gelen sovyet ağır sanayi komiser 
muavini Piatakof'u kabul etmiş 
ve iki saat yanlarında alıkoymuş . 
lardır. 

İstanbula altı yunan 
deııiz uçağı geldi 
İstanbul, 21 (A.A.) - Altı 

deniz uçağından k!lhnç yupan ha
va filosu bu sabah 8,15 de Çanak. 
kaleden havalanarak saat 10.35 
de Biiyükdere'd~ denize inmiıler
dir. 

Yunan filosu havada uçak fi
lohrımız tarafından karşılanmış
tır. 

Büyükdere'de süel uçak komu
tanı ve subaylarımızla türk hava 
kurumu lstanbul direktörü B. Is -
mail Hakkı, ve daha bir çok kim· 
seler yunan uçakçılarmı karşıla -
mışlardır. 

Yunanlı konuklar Parapalas 
oteline ineceklerdir. 

Ulusal protip getirildi 
, ölçü ve ayarlar direlitÖrlüğünüıı çalış · 

maları müshet sonuçlar veriyor 
~konomi Bakanlığınca 1934 yı

lmda Paris'teki arsıulusal ölçülea· 
bürosuna ismarlanan pli:tin irridi
umdan yapılmı§ 42 numaralı ki -
logram protipi Paris büyük elçiliği 
araciyle Ankara'ya gönderilmiş • 
tir. Protip ileride elverişli bir yer
de saklanmak üzere ·şimdilik ha. 
kanlık demir kasasına konulmut
tur. Arsıulusal ölçü bürosunun sü-

detnamesi süresiz tasdiknamede 
yazılı sonuçlarm önümüzdeki arsı
ulusal ölçüler konferansınca onay· 
lanmaaından sonra Ekonomi ba • 
kanlığımıza gönderilecektir • 

1(. .ıı; ~ 

Ölçüler kanununun memleke· 
timi-ıde tatbike konulduğu ve öl

(Sonu 6. rncı sayıfada) 

Yoldan: 

Kiiltür Bakanımızın dün durakto 
alınmış bir resmi 

Kültür Bakanımız B. Saffet 
Arıkan dün Jstanbul' dan gelmiı 
ve durakta kartılanmııtır. B. Ari. 
kan öğleden sonra Bakanlıkta or
ta öğretim programları üzerinde 
çalışmıştır. 

' resiz etüt raporuna göre bu türk 
ulusal portipi 1.000.000 Mg. 4! 
ağırlıitmda ve 46Ml. 4844 uylu • 
mundadır. Protipin kesiıı ıeha • 

İngiltere kıralının 
üçüncü oğlu 

evleniyor 

tuna ve Adaka e 

JJiik dö G/ücester ve Ledi Ali.<: 
Montagu. 

Londra, 21 (A.A.) - Dük dö 
Glusester ile Ledi Alis Montagu 
Duglas Skot'un nikahları Vest • 
minsteT kilisesinde 6 ikinci te§rİn· 
de yapılacaktır. 

Vidinden Belgrad'a kadar yir
mi yedi saatlik bir Tuna yolculu· 
ğunun, hele ayın on be§tnci gece
si yapılırsa, ne kadar güzel ola
cağı tasarlanabilir. 

Simdi Tuna'da suların en faz. 

Balkanlara giden arkadaşımızdan. 

la azaldığı zamandır. Ve yava~ 
gitmiye mecbur kalan vapur, size 
iki kıyının bitmez tükenmez gü
zellik hazinelerini doya doya sey. 
retmek imkanını veriyor. 

(Sonu 2. ci sayıfadaJ 

Adalcale'de parlr.-Ntt Litllolrumlarrn VB/Jtldrğı ve .,;atıldriı ~arşı 



l'oldan: 

Tuna ve Adakale 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

Boğaziçtni biraz dara/tınız ve 
namütenahi uzatmız, Tuna hak
kında biraz fikir edinebilirsiniz. 
Güneşin bir yandan kıpkızıl ba
tarken, ayın öte yandan, kıpkızıl 
yükselişini, ve bu iki alevin dur
gun suları iki taraftan birden tu
tfJ..~turduğunu seyretmek, tabiat 
aşıkları için hakikaten bulunmaz 
bir zevk. 

Vapur bir Avusturya gemisi. 
Yolcuların çoğu alman veya A
vusturyalr. Üstlerinde elbise na
mına taşıdıkları şeylerin hepsine 
birden beş lira bile kıymet biçe
miyeceğiniz bu adamlardan her 
birinin bir dürbünü ve lotoğral 
makinası var, ve yazın tatil ayla
rım, son derece ekonomik bir ge
zi yapmak için asla kaçırmıyoı · 
/ar. 

Gezilerin, hele Tuna yolunda 
ne kadar ekonomik olabJleceğini 

anlatmak için birkaç rakam vere
yim. Vidinden Belgrad'a kadar 
yirmi yedi saatlik birinci mevkide 
vapur yolculuğu için verdiğim pa
ra altı liraydı. Yatak için yalnız 
iki lira aldılar. Vapurun restora
nında çok temiz ve iyi bir yemek 
yetmiş beş seksen kuruşa yeniyor. 
Ve bu yüzdendir ki _bizim vapur· 
larımızda olduğu gibi yemek ma
saları boş değil, yer bulabilmek 
için sıra beklemek zonında kalan· 
lar bile oluyor. 

Vidin'den vap'IW8 akşam saat 
sekizde bindik, ssbah saat &ekiz.. 
de Adnkale önündeydik. 

Romen hükümeti geunenler 
için özel bir kolaylık olmak üze
re geçen vapurların yolcularına 
adaya vizesiz cıkmak müsaadesi
ni verrni . Yolcular, iskelede bck
liyen polis memuruna pasaportla
rını bımkmak karsılığmda bir çık
ma vesikası ediniyor ve dönü<:te 
bıınrı ver-erek pasap<>rtlannı gerl 
alryorlar. 

Adakale, birkaç yüz kJ )den 
iba~et olan halkmm hepsi tiirk o
lan küçük ve pitoresk ve bu ka
dar gezilmesini de brı pitoreskli
ğine borçlrı bir adacık. 

Üstünde ekilece.'r toprak bu
lunmadığı için halkrn asıl gelir 
kaynağı da gezmenlerin yaptık-

Yunanistanda rejim 

CumuriyetçilCr g:eniş öl
çüde savaşa hazırlanıyor 

Atinzı. 21 (A.A.) - Birçok camu.r\. 

yetçi Urı:l1t\er tophmtılar yaparak kı · 

ralhğm tekrar kurulmasına karşı bfrgc 

bir cephe kurmıya karar vermif:lerdir. 

Bu örgütler, kırat taraftarlarının baş. 

vurmaları muhtemel olan ;şidd t usul. 

)erinden ürl..-memek hususunda.ki döltn

lerini de blldirmişlerdlr. 

**"' 
Atina, ıı (A.A.) - Vemzel08tan 

sonra liberal p.ırtinin ba~ına geçen B. 
Sofulis basına verdiği diycvlerde ge· 
noy hakkındaki kararname hakkında 

düşünceler yürüterek, bu kararname 
hükümlerinin restorasyon taraftarları. 

nm "birçok defa oy vermelerine elve. 
rişli,. olduğunu söylemiıtir. 

B. Sofulia, cumuriyetçilerin savaş. 

tan vaz geçmiyecelı:lerini zira, ulusun 
yüzde sebeni cumuriyete aıkı bir IU· 

rette bağlı olduğu için, genoyda kaza. 
nacaklarından emin bulunduklarmı llL 
.-e etmittir. 

l ıpanyada kabine buhranı 
Madrid, 21 (A.A.) - Cumur haf. 

uru B. Zamora parti liderlerini kabul 
rtıni§tir. Bunlar genel olarak eski lı:a.. 

bineye benzer bir hU.kümet kurulmaıını 
tauiye etmişlerdir. 

Yalnız sosyalist ve cumuriyetçi par. 
tileri cumuriyetçi bir hükümet kurul 
11asını ve bu hükümetın yeni seçimleri 
vapmasınr istemişlerdir. 

Jarı alış veriş. Gezmenler buradan 
ne alzrlar mı? diyeceksiniz. 

Adakaleliler mükemmel lali 
lokum yaparlar, ayrıca cigara lab
rikaları vardır, ve şark taklidi da
ha birçok eşya satarlar. 

Üzerinde "Bafra, Yaka, Yeni
ce yazzlı cigara paketlerini seyre
diyorum. Bunlar burada yapılmış. 
Fakat kendisiyle konuştuğum bir 
ihtiyar türk tütünlerinin özel bir 
müsaadeyle ve senede bir vagona 
münhasır olmak üzere Türkiye
den getirildiğini iddia etti. Tabi
iğdir ki paketler Romanya'da ba
sılmış. 

Bahsettiğim ihtiyara "Türkiye 
zamanını bilirsin, değil mi baba,, 
dedim. Güldü "ne demek, dedi, 
ben Sultan Mecid zamanına bile 
yetiştim,,. Yaşım sordum. Sekseıı 
üç. Canlı bir tarih. 

- Burada rahatmısınız, dedim. 
- Çok şükür, dedi. Romanya 

kıralı burasınr gezdikten sonra 
durumumuz çok düzeldi. Şimdi 
gördüğünüz gibi geçinip gidiyo
ruz, ve bir eksiğimiz yok. H de 
yaz sylarr gelen yabancılar çok 
olduğu için biraz para yapabiliyo· 
TUZ. 

· Düşündüm ki balkanlarda göç
mek ihtiyacım hissetmiyecek 
türkler varsa işte banlar olacak
tır. Fakat yanılıyormuşum. On
lar ds gidecekleri günü düşünij. 

yorlar. N~ de olSll, ana vatandan 
bu kadsr uzakta, Tunanm orta
sında kendilerini pek yalnız his
sediyorlar. Kaynak, dayanılmt:tz 

cazibesiyle, onlarz da çekiyor. 
Gezmenlere baktım, sokaklar

da fesli çocukları ve ihtiyarlan 
durdurup fotoğraflarım çekerek. 
lati lokum ve nargile satın ala
rak Piyer Lotivari zevklerini tat
min ediyorlar. 

Ada.kale'de bu munis yüzlü. 
uysal ve iyi türkleti görmekten 
drzydıığum zevki, yımımdaki ya
bancıların orayı ne gö1!le seyret· 
tiklerini ve neler konuştu/i:.Jarmı 

İşitmekten doğan sıkıntımı azalt
tı. 

Yaşar NABf 

l\tlemeldeld alınanlar 
ve ana vatan 

Bedht, 21 (A.A..) - La ltom:epoo -

dans <liplıometilc • potftf.k yuıyor: Ce 
mevrenbı garll> bk çok işlerine abşıhxxş

br. Bıınuola beraber B. Lotıarlti~in Ce

nevre görüşmelerine aııdlaşmalarla sağ

lanmrş olan ttlrel durumdan başka bir 

yönet vermek istemesine şaşmalrdrr. 

Cenevrede bulunan devlet adamları 

Memel,de keyfi ve zorbaca rcjiı.nl• 

muhafazasma imkftn ohn3drğma B. Lo· 

zaritis'in g6zft lJnilne koymayı MV saya

cak ve ke~ Litvanyalılarm kasdf ola . 

rak ihdas etmiş olduktan tehlikeleri L!>· 

zoritis'in dikkat gi5zil önftne sermiyece\ 

olurlarsa ağır bir sorav yilktenmiş olur. 

tar. Litvanyalrtar, seneJerdenberi haklc3 

ve adalete gilvent sarsmak için eıterin

den geleni yapımf otduklanndan tf mdf 

yalnız ttlrel durumun kurulutundan baı 

b bir feY istemiyen Ahnanya'yı Memel 

1mrdannı bozmak istemekle auclandır· 
malr ula doğru olamu. 

Berıhald ]akob Pari•te 
Parla, 21 (A.A.) - Berthold Jakob. 

yanında 3zel bir komiser bulunduğu httl· 

de, lıviçre'den, öğleden önce Pariı'e gel· 

mittir. Geldiğini hiç kimse haber ala. 

mamıştır. Gazeteci özgUr brrakıldrğr için, 

zabıta kendinin nereye aıittiğini bilme • 

mektedir. 
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DIŞ HABERLER 
İtalya • habeş anlaşmazlığında son <lıırum 

(Başı ı. incı sayıfada) 

riş1i hiç bir esas göstermemektedirler. 

Bakanlar kurulunun toplantı· 

sından sonra verilen resmiğ bildi. 
riğte bakanların salı günü tekrar top. 
}anarak 11yasal durumun gelişmini in. 
celeyececği ve ruznamede bulunan yö. 
netsel meseleleri kotaracağı ilave edil· 
mektedir. 

Bugünkü toplantıda B. Musolini son 
günlerin sıyasal ve süet durumu hakkın· 
da uzun uzadıya izahlar vermiş ve bej
ler komitesi raporunu genig izahat ver· 
mek suretiyle okumuştur. 

Paris, 21 (A.A.) - Bakanlar kurulu 
Rambuye'de toplanmıştır. B. Löbrön Ce· 
nevredeki çahr.nasından dolayı B. La • 
vat'i kutlamıştır. 

B. Laval dış sıyasa ve hele Cene ... -re 
g<Srüşmeleri hakkmda izahat vermiştir. 

Anlm1m.amn yolltın 
Roma, 21 (A.A.) - Havas ajansın • 

dan: ltalya'nın beşler komitesi önergel~ 
rini reddetmesi gerıjek bir heyecanla kar 
şılanmıştır. 

Dün B .Musolini Fransa elçisiyle ve 

B. Suviç de İngiltere ve Japonya elçile· 
riyle görüşmüş olduğundan italyan ka· 
binesi işi bilerek kararında yeni diplo
matik girişimlere geniş bir pay bırak • 
mak iatemiş lr. ÇünkU İtalya önergeleri 
ne için reddettiğini bildirmekle reni 
gayretlerin hzıng{ ıartlar ile bir aonuca 
varabileceğhıi dotayııriyle anl&taut olu • 

y«. 

.Alnıanyada dunım 
Berfin, 21 (A.A.) - f talya"run bet 

}er komftegi <Snergelerlni reddetmeil hu
susunda yan resm.i çevenler cakmgan 

davranmakta iselerde Almanyanın her 
halde İtalyan • habe§ an1aşmazltğmın ve 
gerginliğinin dışında kalacağım ehemmi· 
yetli! kırydeylemektedirler. 

1/abeşistan<la se/erberlik 
Adisababa, 21 (A.A.) - Roma:nın 

karan burada hayretle kar§Jlanmrşttr. 

Ve saray çevenlerinde timdi Habeşistan 
i~in genel ıererberlik ns.n etmekten 
başka bir şey kalmadrğt söylenmektedir. 

Bununla beraber imparator daha bir 
karar vermiş değildir. Drş Bakanlrğmm 
yetkiJf adamlan Habeşistanın artık btı. 
tün umudunun bilyük Brltanya•&du de
mektedlrltt. 

Fraıuanın dııruma 
Parls, 21 (A.A) - Bugilnldl bblnt 

toplantısından ıonra çıkan retml bildi· 
rikl'c FraManın ltalyan - habef anlaf
mazlığmda du111BNııu keetinaıit oıdviu 
bildirilme ktedic'. 

Eğer bir IUJTp rılr.ana 
Roma, 21 (A.A.) - Harp çıktığı 

takdirde Napoli, Palremo, Messlna ve 
Bari harb bölgeai ilfin olunacak ve ge. 
nel seferberlik halinde de burada otu. 
;an halk uzaklaştmlaeaktır. 

llabeşisımıda •Üel lı.azırlık 
Adisırbaba, 21 (A.A.) - Hllkiimf't 

merkezinin batı tarafında bulunan Şe. 
liyadan bu gece on beş binden faıla 
asker gelmiştir. lki yüz tane yepyeni 
kamyondan katmç bir kafile bütün IO· 

kakları dola~ıır,tır. Bu kamyonların ya. 
'" orduya, yanıı da kızıl haça aittir. 
Kamyonların önünde. önemli ıüvari 
kuvvetleri vardı. 

Hala anlapna umudu var 
Roma, 21 (A.A.) - Royter ajanaı 

bildiriyor: Buradaki ilk etkiye göre, l. 
taJya • habe} davasının kotarılmaaı hu. 
suaunda kapılar tamamiyle kapannut ol. 
mayıp, doğrudan doğruya göril9Ulerle 
bu işf tesviye edebilmek imkanı hala 
vardır. Bu hususta biç bir resmi yora 
yoktur. 

HabeıiBıan önergeleri luıbul 
edecek. 

Adisababa, 21 (A.A.) - HabeşistL 

nrn prensip itibariyle beşler önergeleri. 
ni kabul edeceği bildiriliyor. Hükümet, 

• harekP.te geçeceği her türlü hadiseden 

sakınmaktadrr. Nc6ı.isün bu sıyasası 
karşrn şeflerin arzusuna uygun olmadr. 
ğı için bu yüzden imparatorun halle a. 
rasındaki itibarından kaybetmek tehli· 
kesine maruz olduğu söyleniyor. Yag. 
mur mevsiminin sonunu gösteren ma. 
kal dinsel ve süet ıbayramımn arifesin. 
de yurdsever şenlikler biribirini taki!> 
etmektedir. Negüs bn sabah modern 
tarzda silhlanmış, 1500 kişiliık muhafız 
krtalarrnı gözden geçirmistir. 600 kişi 
Magji bölgesinin giincyine hareket et· 
mek üzeredir. 

Zecri tedbirler 11mıl olacak? 
Londra, 21 (A.A.) - Bu sabahki 

ingiliz gazeteleri, italyan • babeş anlaJ. 
mazhğı ile ilgili olarak Ccnevrede ya• 
pılmakta olan diplomatik konup:nalara 
bilyük önem vermektedirler. 

Büyük gazeteler; dun.unun geli,i. 
minin §İmdilik bir akmısarhğa imkan 
vermediğini bildirmekle beraber uluıbr 
sosyetesi statülerinin korunması hak. 
kında yeniden bir ingiliz • fransız it· 
birliği kuran dünkü Laval • Eden ko. 
nuşmalarının önemini belirtmektedir· 
Jer. 

Deyli Telegrafın diplomatik yazan 
diyor ki: fransrz ba~rnınrn son zaman. 
tarda birdenbire başl1yan akımsarlıf ı 

resmi emirlerin bir sonucu olsa gerek. 
tir. Fakat hakikatte Cenevredeki fran. 
srz delegeleri, bu aknnsarlığı haklı 

g81'terecek hiç bir yeni hel>cr almatmt· 
lardır. İngilli delegeleri de Roma1mn 
dı.ırumunu dcliftirdiği haklrmda yeni 
hiç bir ter bilmemektedir. lngiltercnin 
Akdenlzde aldrft sfiel tedbirleri azalt. 
ması ile İtalyanın Libyadald fazla kuT • 
vetl~rfnl geri alacağı hakkmd.aJd yayın. 
tı!ara gelince, lngllterenJ.n böyle bir ~· 
nergeyi kesin olaralı: kabul etmiyecet~ 
sCSylenmektedlr. Bununla beraber, Ce. 
nevreden başka bir yerde o1mak şar. 
tiyle İtalyanın yeni esaslar altında ye. 

ni konuşmalara başlamayı tincrgedifl 
de bir hakikattir. Fakat ne İngiltere ne 
de Fransa bu ÖMrgeyJ büyük ıevi~le 
karşılamamıştır. Çilnkti bu iki hüküme· 
te göre bu tanda bir ÖDC!'genin nk
ti, çoktan geçmif bulunmaktadrr. Bu. 
gün ltalayadan istenen biricik §eY, 

görilşil için beşler komitesinin önerge. 
Jerini kabul etmesi ve bu glSrilşfiler de · 
vam ettiği müddetçe her türlü süel ha. 
reketlerden geri durmaktır. Romadaıı 

gelen haberler ~ B. Musollninin ya.. 
paağı &lergelerin kabul edilemiyeeetı 
OJir mahiyet gÖ9tereceği yolundadır. Bu 
bakımdan Laval • Eden konuşmaSl in· 
giliz ge:noyu tarafmdan l4mıemen mea. 
nuniyet Terki bir wrette gClrUlmekte. 
dir. Bu konuşmadatı çıkanlan aonuç. 
uluslar sosyetesi makanizmasını müd> 

faa için almacai tedbirler lrakımmdan 
Frans&nm da lngUtttt kadar ileri gl. 
cleceğidl!'. 

Taymis gazetesi de, son LavaJ • E. 
den konuşmaları ıırasrnda babcş me· 
selesi etraf rıtda lngfltere ile Franaa a. 
raaında tam bir it beraberliği için 50!1 

engellerin de kalktığını yazmakta ve 
harb ~aşladıfı takdirde ne gibi tedbir. 
ler alınacağının da eaptantbğınr bildir· 
rrektedir. 

Deyli Herald ise diyor ki: B. Muso· 
lini, şimdilik beşler komitesinin önerg-:
lerini kabul niyeti göstermemekte fakat 
yeniden vakit kazanmak istemektedir. 
Cenevrede dolaşan yayıntııara glJre B. 
Musolini, fransr.ı büyük elçiainc Afrika· 
daki planlarını terketmek niyeti olma· 
dığınx söylemiştir. B. Musollnl"den bet
ler komitesinin önergelerini kabul etme· 
ıini ısrarla rica eden lngiliz bllyilk elçi
si de karamsar bulunmaktadır. 

Bu gazete aynr zamanda Cenevreden 
aldığı başka bir yazı daha neşretmek • 
tedir. Bu yaırda ingiliz ve fransız donan
malarının igberaberliğinin sağlanmak 

üzere bulunduğu bildirilmekte ve hattS 
şimdiden fransrz gemilerinin Akdeniz'e 
hareket eden fngı1iz gemilerinin yerleri· 
ni almakta olctuğunu sövlemelrtedir. 

Fransız - in 'liliz birliii 
Londra, 21 (A.A.) - Morning po~t 

gaıete:sinin sryasal aytarmın bildird1. 
ğine göre, orta Avrııpact;ın ~eler:ek bir 

Bulgar sınırında 
öldürülen iki ltlsi 

' Sofya, 21 (A.A.) - Bulgar .. 
romen sınırına Dubotiçe bölgesin. 
de sınır nöbetçisi geceleyin Bul .. 
garistan' a geçmek isti yen iki ki§i 
görmüş ve bunlar dur emrine itaat 
etmediklerinden Üzerlerine ateı 
aaçrak ikisini de öldürmüştür. Bi· 
risi kadın ve birisi erkek olan ölü
lerin üzerinde Sovyet pasaportlan 
bulunmuftur. 

saldırım ihtimalinde büyük Britanyanıı 

alacağı durumu saptaması için Fransa 

.tarafından İngiltereye yapılan soru üze. 

rine iki hükümet arasında tam bir an. 
Jaşma huıl olmuştur. Çok yakında tn. 
giltere bu soruya ccvab verecek ve bıa 
cevabın esası. Cenevrede B. Samuel 
Hor tarafından yapılan söylevde göate. 
rildiği gibi uluslar sosyetesi atatülee 
rinin tam tatbiki genel formülü tefkil 
edecektir. 

lngili:s basını ve ltalya 

Roma, 21 (A.A.) - Akşam gaze~ 

Jeri, lngiliz basınınm mütecavizane 11. 
sanını protesto etmekte ve ingiliz g• 
zetelerinin açıktan açığa bir takım teb. 
ditler savurmakta olduğunu yazmak~ 
dırlıır. 

GiomaJe d'ltaliaya ınre bu teb41t. 
lcr lngiliz filosunun Akdenbdcki ta. 
haşşüdU ile doizudaa doiruya al8k:a. 
dardır. 

Bu harbcuyane li98na karşı ne Be 
Musolini V"e ne de İtalya, AY111pa bal",. 
~ma ve lngilterenln gerek Avrupadald 
ve gerek diğer yerlerdeki durumuna ~ 
asığlarına kar§ı uf.ak bir tehdldte bu. 
lunmamışlardrr. 

lngilizlerin zihinlerini eltilat edeQ 

mücyyidecilik hırsına ve hırsa mağ!WI 
olarak savurmakta olduktan gayri ma. 
ku4 tehdidlere rağmen İtalyanın bilyülıf 
harba girmesinden yirmi sene sonra 
lngilterenin italyan ulusunun kaı1s ... 
düşman olarak dikileccğirM inan~ 

iıteıofyorm. 

Tribune gazetesi, taıtmı akybtut 
olan fngiliz sryasasının ac.zl Ye çllrülc. 
lüğU yUzUnden Uçüncü entemaayonali1' 
ittifakını aramıı olduğunu açık bir htı• 
sumet diliyle yamıalrtadır. Bu gazete, 
İngiltere ile UçUncU enternasyonal ara.. 
srndakl bu bağı buailn Avrupanın dl. 
ğer yerlerine karşı yalnız bir durumde 
kalmamıa imkln ohmyan ingttlı: srya
sasmm bir hatası :ıddetmekte blı:Jcşmel 
te, ingiliz emperyalizminin bo hareketi 
ile Uçüncü enternasyonale hizmet ot. 
mekto olduğunu Ube ,,. btm'lffl etl'tila 
AVTUpaya meydan okumak demek ıW 
duğu düşUnceaini ilen .Ormelrtedi•. 

Gazete sl>zlerini §Öyle bitiriyor: Ta. 

ınamen bir 118mUrge unelest mahiye

tinde olan italyan . habeş anlaşmulığı. 
nrn bu mahiyetini deği~tiren Aıkdeniır 

anlaşmazlığını başka türlü tefair et. 
mek mUmkün dcfildir. 

8. Mu~olini'nin bir ar.ırtUN 

Londra, 21 (A.A) - Taymis guo

tesi diyor ki: 
« Fransız ve ingiliz görüşle.tinin 

yakınlaşması metodik bir ıekilde ilerw 
leme ktedir. 

Dün B. Lnval ve B. Eden arasında 
yapılan görüşmeler, anlatmaıhk husu• 
ıunda, her iki memleket araaında mev. 
cud son aıöriif farklarını ortadan kal • 
dınnı§ gibi görünmektedir. 

Bugünkll franaız bakanl• lı:urullı 
toplantısının, her iki büklimetin tim • 
diki kriz karşıaında yapacağı elbirliğinl 
kesin olarak karara bağhyacağl umul
maktadır. 

Ncvı Kronikl gazeteıi, B. MusolL 
ninin, B. Eden ve B. Lavali Stresada 
toplamak hususundaki düşüncesini ileri 
sürerek diyor ki: c Fransız ve ingilis 

mümessillerinin Stresaya, tam yetke 
ile gitmeleri mevzuubahs olamaz. Bun· 
tar, oraya, ancak uluslar sosyetesinin 
elçisi srfatiyle gidebileceklerdir. > 



2Z EYLOL 1935 PAZAR 

r an - 11yalfll 

Avrupa konseri • uluslar sosyetesi 
On dokuzuncu yüzyıl içinde 

f>liyük meselelerin büyük devlet
ler tarafından kotarllması adet 
olmuı ve büyük devletlerin teş
ldl ettikleri "manzume,, ye "Av
rupa konseri,. denmi§ti. Bizde bu· 
aun karşılığı "yedi düvel,, idi. 

Gene geçen yüzyıl içinde. Av
rupanın başlıca büyük devletleri 
iki ayrı karargaha ayrılmışlardı 
ki genel savaşı yapan, "üçüz itti· 
lak,. ve "üçüz itilaf,, adlarr altm· 
da bu iki karargah olmuştur. 

Keza bilinen gerçeklikler sıra
sına geçmiştir ki, önce bu iki ka 
rargah arasında fakat ondan daha 
eve/ de büyük devletlerin hepsi· 
nin birden kendi aralarında aşıla
maz ayrılıklar olmuş ve bu aşıla· 
maz ayrılıklar biriktikçe savaŞ teh
likesi durmaksızın büyümüştür. 
Yiilarca büyük devletlerin biri
birlerile bir silahlanma yarı.~ı 
yaptıkları görülmüş ve bütün 
ıavaşöncesi devresine ''siiahlı ba
tış, ,adı verilmi.~tir. 

Genel savas kanlı bir surettf' 
bittikten sonr~. bir yandan Wil
son ülkf.~ülü~üne uyularak fakat 
bir yandan da kumandanın nasıl 
olsa ve uzun yJllar, kazanafJ dev
letlere kalacağı umudu ile Avru
panın ve hatta dünyamn sıyasal. 
ekonomik ve sos.va/ işlerini bir 
"uluslar sosyetesi,, ne bırakmak 
fikri doğmuştur. 

ideal bir uluslar sosyetesinin 
nazari temeli ve en büyük gerçek-
1 eşme şartı, hiç şüphe götürmez 
ki, ulusların denk haklarla ve 
denk ödevlerle denk genel şartlar 
içinde karşılaşmasıdır. Cenevrcde 
kurulan kurumun ise böyle bir 
halin gerçek bir ifadesi olamıva
cağı daha ilk gününden beJJi idi. 
Çünkü, s ö m ü r g e c i 1 i ğ i 
henüz tasfiye edememiş bir dün
yada, ulusların Jıepsine birden 
şahsiyet tanryan bir arsıulusal ni
Hm kurulmasına imkan olamaz
dı. 

Uluslar sosyetesi, bu noktalaı 
bilinerek kuruldu. Bu kuruma sa
dece azad uluslar alınsaydı, gene 
uygunca görüşler hakim olurdıı 
denilebilirse de, Japonya'nrn işle
rini yürütmek için sosyeteden çık
madıktan başka bir çare bulama
ması göstermiştir ki emperyalizm 
sağken emperyalistlerden ibaret 
bir kurum dahi imkansızdır. Nite
kim Japonya örneğinden ba~ka, 
sosyetenin çerçevesi içinde düşü
nülen d ö r t l e r planr yahud 
Stresa' daki ü ç I e r anlaşması 
da yaşayamamış emperyalistçe 
anlaşmalardır. 

Böyle yapılmadı ve uluslar sos
yetesine, hele Amerika ve bazı 
cenup Amerikası devletleri çekil
dikten sonra her türlü ulus alın
mağa başlandı. Bütün bu yeni Ü· 

ye getirmelerin sıyasal şartlan 
incelenirse görülür ki, her büyük 
devlet kendi adamlarmı konsey 
ve asamblede çoğaltmak taktiğim 
gütmüştür • 

• lfo ~ 

Fakat uluslar sosyetesi, Ame
rika çekilir çekilmez evrenselliği
ni kaybetmiş ve /aponyanın da 
çıkıp gitmesinden sonra artık sa-
dece Avrupa işlerini o da Fransa 
ve I ngilterenin asığları cephe
sinden kotarmağa çalışır bir ku
rum olmuştur. Mançuko işinin, 
Şako savaşının önüne geçememe
si, sosyetenin prestijini sarsmış ve 
yeni bir adete yol açmışttr. Bu a
det de işini sosyetede kotaramı
yan devletin, sosyetenin dışına çı
karak bildiğini yapmasıdır. 

Almanyanın çekilmesi, sosye
tenin Avrupa işlerinde de sözrinü 
dinletememesinin bir örneğidir. 
ikinci örneği ise, ltalya - hahc§ 
anlaşmazlığı teşkil etmek istida~ 
dındadır. 

Demek oluyor ki, "Avrupa kon· 
seri,, nin yeri:ıi daha liberal biı 
8nlamda ve iddialr bir başltin~ıç. 

la batta dünya ölçüsünde almak 
istemi§ olan sosyetenin bugünkü 
durumu Avrupa işleri bakımından 
dahi ~ok çekişmeler götürecek gi· 
bidir. 

Kaldı ki, bugün A vrupada, ba· 
zı devletler arasında geçen yüzyı· 
im gizli anl~malarınr hatırlatıc 
anlaşmalar olmuştur. Doğu A vru
pasmı bulutlandıran bu gibi an 
Jaşmalardan başka, sosyetenin 
dayandığı muahedeler bazını da 
sarsan anlaşmalar olmu§tur. Bun
lardan birisi, koJJektif barış for
mülü üzerinde görülmemiş bir ıs
r:u ın taze şevkini gösteren lngil
terenin Almanya ile geçenlerde 
yaptığı deniz anlaşmasıdır. Bun
lar gösteriyor ki, sosyetenin pres
tiji ve etkileri gerek üye olma
van deniz aşırı devletler gerekse 
üye olan kıta devletleri taraf11t
dan fırsat düştükçe sistemli bir 
surette sabote edilmi§tİr. 

Öyle ki şu günlerin en büyük 
meselesi, artık ita/ya - habeş Rrı
Jaşmaz/ığı değildir. ltalya - ln
giltere anlaşmazlığı da değildır. 
En büyük me,.ele;, uluslar so<>ye
tesinin yaşayıp yaşamıyacağı ve 
arsıulusal büyük sıyasa işlerinde 
dünkü kadar olsun bir rol oyna
yıp oynamıyacağıdır. En büyük 
meselenin bu olduğu şundan an
laşılmaktadır ki, yukarda da sÖ}'· 
lrdiğimiz gibi, Amerikanrn avnl
ruasmdan sonra en çok ingiliz 
lransız sıyasal kollaborasvonuna 
dayanan bu kurumun tehlikeye 
girmiş olması zaten bu ko/Ja'1o· 
rasyorırın çoktanberi gevşemef.e 

başlamış olmasmdandı. Ve brrgiin 
habeş işi de dahil olmak üzere, ,,;;. 
tün meseleler bir yanda ve ingıliı 
- fransız dostluğu bir yanda dut· 
maktadır. Ve tehlikeyi görmüs o
l;uz bu iki bü.vük devlet, şimdi 1 
ta/ya - habeş isini sadece bir ve-
sifo bilerek asıl genel durum üze 
rindeki gÖrÜ.'i birliğini ve bu bfrli
Y,in aç1k şartlarmı madde madde 
P.lde etmeite calrşıvorlar. Cenev 
redeki l!İirültüler bir yana atrlrr
~a. i[Öriilür ki, asıl dava, Londra 
;/p, Paris ara.fl\rnda budur. 

"11 er ne bahasına olursa olsun. 
iki eski dnst, eski dostluğu ta?:e
lnnek yolları pe~inde olduğuna 

~öre ,e;;er bunda utku elde eder 
lNse. Cenevredeki kurumu taşı 
yan başlıca iki direk gene eslci 
rollerfoi alıyorlar demektir. 

Uluslar sosyetesini sadece 
lransrz - İngiliz menfaatlerinin bir 
krıc81'1aşma vni J!ihi (!n"termek 
doRru olmaz. Şüryhe yok ki ~osve 
tede daha birçok önemli üvele1 
bıılıırımakta ve bunlar da k 13ndi İS· 
1PTini viiriitmektPrlfr1er Mesela 
yeni iivP1P.r arasmda Türkive ve 
S'ovyPt Rnsva. sosveteye arsmlu· 
sal barrşm disip~inini getirmisrpr. 
a;,. Bunlarm hele bu toplantıda 

harrş uğruna yaptıkları çıkışları. 

tarih, uluslar sosvetesinin avrr bit 
bölümünde inceliyecektir. Su var 
ki bu ülkücü müdahaleler. sosve
tenin asli yapısını deği~tiremez· 

ler, Aslr yapı derken anladığımız 
sosyete işlerini ilk günündenher: 
tanzim etmiş olan İngiliz - fran· 
sız kollaborasyonudur. 

Bu bahsi kaparken son müra 
Jea olarak şunu söyliyelim ki, elf.r • 
I ngiltere ile Fransa şu habeş i~i 
yüzünden büyük oolitika cephele· 
rini eskisi gibi biribirine uygun 
düsürebilirlerse. sosyete, I ta 'va 
çekildikten sonra dahi ayakta du
racaktır. Şu var ki, cepheleri yeni
den uygun düşürmek işi çok güç 
leşmiştir. 1918 de çıkış noktası ta 
zecik muahede/erdi. Bugün ise bu 
muahede/erden birçoğunun l1ü 
kümleri larazileşmiştir. Fakat bu 
no..'ctaları esasen ileriki yazıları

mızda gözden geçireceğiz. 
Burhan BELGE 

ULUS SAY11'A J 

iÇ HABERLER 
Genel nüfus sayı • 
ımna ha:tırlık 

İstatistik genel direktör yar
dımcısı B. Selim Aykut, Bursa, 
Balıkesir, Manisa, Bilecik, Afyon 
ve Çanakkalede genel nüfus sayımı 
hakkında konferanslar verdikten 
sonra merkeze dönmüştür. 

Genel direktörü B. Celal Aybaı 
da yabancı sayım danışmanı ile 
bazı ilbaylık merkezlerindeki ha
zırlıkları görmek üzere Ankara
dan ayrılmıştır. 

Nüfus sayımı ile birlikte yir· 
mi iki ilbaylık ve ilçede ve aşağı 
yukarı bir milyon nüfus üzerinde 
bir ölüm, doğum anketi yapıla
caktır. 

Otomobil kazalannı 
önlemek için 

Güvenlik ditektörlüğü son gün· 
lerde şehrimizde çoğaldığı görii
len otoB1obil kazalarına karşı şid
detli tedbirler almağa karar ver-
miştir. Bundan sonra caddelerde 
nomal hızdan çok yol alan otomo
bil söförlerinin ehliyetnameleri 
alınacak ve ayrıca otomobil sa
hiplerine de para cezası verilecek
tir. 

İspençiyari mii~tahzarlar 
tüzüğü 

Finans bakanhii'mca hazırla 
nan ispencivari tıbbi miistahzar· 
lar tii7.üğ-ünün yiiriirtiiO-e konul. 
ması Bakanlar kurulunca onav· 
lanmıştır. 

Yakalanr:tn kacakcılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza örgütü kırk üç kaçakçı, 
390 kilo gümrük kaçağı, 73 kilo 
inhisar kaçağı, 4 tüfek, 2 tabanca, 
437 menni ile her cinsten 1908 
hayvan ele geçirmiştir. 

İstanbul rasathanesinin 
kaydettiği teprem 

İstanbul, 20 (A.A.) - İstanbul 
rasathanesi 20.9.935 saat üçü bir 
dakika, bes saniye geçe merke
zi İstanbuldan 11200 kilometre 
mesafede çok şiddetli bir teprem 
kaydetmistir. 

Lisede olgunluk 
sınaçlan 

Liselerde yapılmakta olan ol· 
gunluk smaçları pazartesi günU 
bitmiş olacaktır. Dün fen bölüm
lerinin smaçlan sona enniştir. 
Şehrimiz bölgesinde bu smaçlara 
giren talebelerin çoğu kazanmış.
tır. 

Musilii öğretmen 

okuJ1ında konserler 
Musiki öğretmen okulunda her 

yıl verilmekte olan konserlere ö
nümüzdeki ayın 15 inci günü baş· 
lanacaktır. Bu yılki orkestra takı
mının kadrosu geçen yılki kadro
nun aynıdır. Bundan baş.ka ayrı
ca Avrupadan getirilecek olan 
musiki uzmanları da orkestraya 
katışacaklardır. Gelecek uzman
larm sayısı 12 kadar olup bunlara 
tanmmış alman kompozitörlerin
den B. Hindemit'in başkanlrk ede
ceği söylenmektedir. Uzmanlar 
aynı zamanda musiki öğretmen o
kulunda fahri profesörlük de ya
pacaklardır. Gelecek yıl yeniden 
yapılacak olan orkestra kadrosuna 
girmek için Kültür bakanhğı eli
le bir musiki öğretmenleri arasın
da bir yarış yapılacağı da söylen
mektedir. Geçen yıl orkestra ay
damhğım ivi bir başarı ile yapan 
B. Cemal Adnanın bu yıl da ay
dam olarak kalacağı umulmakta
dır. 

A vrupaya gönde · 
ri1ecek talehe 

Bu yıl İstanbul ve Ankara tü
re fakülteleri Avrupaya üc tnlebe 
gönderecektir. Smaçlar Ankara 
türe fakültesinde yapılacaktcr. Bu 
yd bu sınaçlara girecek talebe sa· 
yısı her yılkinden daha çok oldu
ğu söylenmektedir. 

Bayındır lrk direktörleri 
arasında 

Erzurum ili baymdırhk direk
törHiğüne işlerinin önemi dolayt
siyle İzmir bayındırlık işleri di
rektörü B. Mehmed Nuri ve onun 
yerine ele Canakkale baymdırhk 
işleri direktörü B. Asım atanmış
lardır. 

P. T. T. ~yarlar.ının 
yardım sandığı 

Posta, telgraf ve telefon genel 
direktörlüğünün hazırladığı birik
tlrme ve yardm1 sandığının örgil
tü önümü2deki ay içinde yapda
caktır. Sandığa üye yazılacak o
lan işyarlar aylıklarından yoode 
ikisini verecelderdir. Sandık açıl
dığı gün 35 bin lira kapitali bulu
nacaktır. Bu 35 bin lira şimdİ}'e 
kadar posta telefon ve telgraf ge
nel direktörlüğünde harcanan Kı· 
zılay ve Çocuk esirgeme kuruı •. u
nun pullarından birikmiş olan sa
tış tutarıdır. Yardım sandığına ij. 
yesi olan işlarlara iki aylık nisbe
yesrolan işyarlara iki aylık "nisbe
tinde avans verecektir. 

Bu şekilöe para alanlar da san· 
dığa bu aldcklan borçları 16 ay i
çinde ödiyeceklerdir. 

B. Ahmed Ziya dostları -
nın göz yaşları arasında 

gömüldü 
Dün öldüğünü büyük bir acı 

ile yazdığımız Yargutay tecim 
dayresi üyelerinden B. Ahmed 
Ziyanın cenaze töreni yapılmıştır. 
Törende Tüze Bakam, ve bakan
lık yönetkeri ve Yargutay baş.kan 
ve asbaşkanları ve genel savaman 
ve yargutay üyeleri ve Anka.ıa 

tüzesi cumuriyet genel sava
mam ve baskanları ve baro orun· 
takları bulunmuşlardır. Cebecide 
temyiz encümeni başkanı B. Ha· 
san Lütfi öliinün iyiliklerini v_. 

değerini anlatan bir söylf~v 
miştir. 

Bolu ormanları 
yanıyor 

(Başı J. incı sayı/ada) 

beklenmektedir. Seben ormıım 

Bolu'nun en değerli ve önemli or
m&ılarındandır. 

Yangın söndürüldii 
Bolu, 21 ( A.A.) - Bolunun 

Seben Köroğlu ve Aladağdaki 
yangınları köylülerin gösterdik
leri fazla gayret ve ilgi ve orman 
yönetgesinin önemli olarak aldı~ı 
tedbirlerle tamamen söndüriil
mü~tür. Zarar ve ziyan yangın ve~ 
rinceki fen işyarlarmca saptana. 
caktır. 

İstanbul gazetelerinin başyazılan 

ZAM 
ft M dJ; Zamdn ımza/ı .c·,. .. ı.. yauda ltalya du

rumu gözden geçirilmekte ve denıl. 

mektedir ki: 
"Fransız gazetelerinin son günler. 

deki yazıları çok ibretle okunacak bit 
mahiyet aldı. Başda meşhur Temps ol· 
mak üzere hemen bütün gazeteler hal. 
yaya itidal ve ıük\inet tavsiye ediy,n. 
lar. Habeşistan üzerine yürümekten ııe; 
akvam cemiyetinin teklif ettiği iktısa. 
di menfaatler ilt- iktifa etmesinin İtal
ya için daha muvafık olacağını söylü. 

yorlar. 
Fransızlar gazetelerinin lisanların. 

da aynı suretle hasıl olan bu değişiklt. 
ğin başlıca sebebi, lngilterenin katt ka 
rarını vermiş olmasıdır. Anlaşılan tn.. 
gilterenin kapı komşuları olmak itiba. 
riyle onları herhalde bizden daha ıyi 
tanımaları iktiza eden fransızlar, ln. 
gilterenin bu işte nasıl vaziyet alacağı· 
nı uzaktan, yakından son günlere kadar 

takdir edememişlerdir. 
Fransızları şimdi telaşa düşuren di. 

ğer bir seseb de İtalya Habeşistanh 
barba girerse bundan Almanyanın ıı 
tifadeye kalkışmak ihtimalidir. Hattli 
bazı fransu gazeteleri ltatyaya adeta 
yalvarıyorlar. Ve B. Musotini düşünsün 
kendisini.il itil fgirizliği yüzünden Av. 
rupa karışırsa bundan miinhasıran Al. 
manya istifade ı-decektir. M. Hitler, 

pusu kurmuş, fırsattan istifade günle. 
rini bekliyor, deyip duruyorlar. 

Vakıa Musolininin gazetelere gene 
beyanatta bulunduğunu okuyunca biz 
hayretler içinde kalmadık değil. Çlin\c:lı 
daha dun bu ıutünlarda kendisinin çok 
söylediğinden bahsetmiştik. Bir başve. 
kilin, böyle bir gün bir yabancı gazete. 
ye beyanatta bulunmasının, sözlerinin 
kıymetini azaltmamasrna imkan yoktur 
Zaten çok ıöytiventerin, çok iş görme. 
diği malltm bir hakikattir. Azimk!r o. 
lanlar ve karartarrnt behemehal tatbik 
etmek istiyenler ingilizlcr gi.bi susar. 
lar. 

Vaziyeti bir de bu noktadan muha. 
keme edince daha harbın kati olauk 
zuhur edeceğin.e hükmetmekte insan te. 
reddiltte kalıyor. Maarnafih yalnız l . 
talya . habeş vaziyetinin değil, bUtün 
dünya vaziyetinin çok karısık olduğuna 
ve en beklemediğimiz hadisatın bile 
her an çıkması ihtimali l)ulunduğuna 

şüphe yoktur.,, 

T A 
~ daki başyazıs~nd11 
,....._. B. Ş. Esmer ıral. 

yan • habeş anlaşmar.lrğınrn 11!mış oldu. 
ğu son dıırıım icin şövle diyor: 

"Harb olacak mı. olmıyacak mı'? B• 
suale kesin cevab vennek mümkün de 
ğil. Şu muhakkak ki, Musolini de dahi' 
old ığu halde kimse harb istemiyor. F1 
kat bir takım vaziyetler mevdııea gele 

bilir ki, bir harbın önüne geçilmez. 
İtalya • hab::ş davası şeklinde başta· 

van mesele İngiltere • İtalyan ihtilafı 
şeklini aldıktan sonra şimdi de Frann 
İngiltere arasında bir diplomasi müca. 
delcsi halini almıştır. Fransa geçen k.l· 
nunusanide ltalya ile anlaşmıştır. İtalya 
dostluğu Fransaya fayda temin ediynr 
Şimdi İngiltere • habeş meselesi vU. 
z:ünden FransadJn bu dostluğu feda et. 
mesıııi istiyor. İşte ltalya habeş dan. 
sının bugünkU manzarası İngiltere ıle 
Fransa arasında Avrupadaki statüko. 
nun muhafazası için alınacak tedbirler 
etrafında bir mücadeleden ibarettir. 
Vaziyetin yarın alacağı !fekil de bu mD 
ı:adelenin neticeaine bağlıdır ... 

C h . f te de 8. Yun•tl 
um UMVP. Nadi diyor ki: 

"Şimdiki ve gelecek zorlukları lc•>
taracak biricik kesin yol adh yazısm· 
da B. Yunus Nadi uluslar sosvetesinın 
kuvvetlt-ndirilmesini gerektiren sehct,. 
lı~ri savarak diyor ki· 

Tutulacak yol tektir ve kesindiı 

Milletler cemiyetini ve onun pakt nı 
v~r kuvvetlı- tutmak ve elhirliği ite vülc 
c::eltmı-k. Şimdi sonrıı ve •iııima. l P\ 
ha• ırl• bit ış olarak bir kere hıınıı k.\. 
r;ır verilıii. artık bn karnrm tereilr\!itcı;iı 
c::ıtHld gerektir halyanrn bile asr~ı 

bJndadır. Sava~tan ancak fenalrklar çt· 
kalıi1lr ... 
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4htadan uııeı ctpdrtmıan ı,:wt !:at kat. 
u. İnişi. yokuş.u, köprüsü aayııu:da. 

Bütün ölçülerin düzenlenmesi için Balkan olimpiyadları dün haşladı 
Sokaklarında, otomoıbil. araba, yay. 

lt. !cagnr yoktur. Olsa da geçemez. Ve 
ben, bu, görıişle çıkacak bir yangrııı 
duşıkıuü.m. Uıayın 3 el tulumbasını da 
hesab::ı kattım. Kanşık işlere aklrrnrmı u 
eı ışın den mı, neden, bilmem Şehrin 

kızıl kızıl klil ol•ışuna seyirci kalmak. 
r;ın .... -.ka bir sorıııç çıkarıımadı:m. .. 

••• 
Zelı ' rli gazlaıa karşı en taıbıiğ ;sıgt. 

ıak yerleri Niksarda var, ve o, kadar 
'>Ol kı •. 

Bizans, Danışment, Selçuk tarihle. 

rinde, türlü tiirlU savaşların kaynak ye. 

rf olan, imparator Niber'jn Neoseza.. 

e'si, bağrında yaşattığı değeri çok e. 

serlerin, günden güne çöküşüne, dam. 

la damla eriyişine yanıyor. . 
Ev mi yaptırmak istiyorsunuz? 

Kayser rumdan kalma kalenin bitmez:, 

tükenme;ı; taşları sağolsun. 

Hayrr için pınar mı yapılacak. Bu 

nayırlı lş-e karşı hayırla yardım etmek 

gerek. Romalılardan kalma lahitler. 

kabartma taşlar varken b~ka zahmete 

ne hacet .. 

Çöreği büyilğli.n, ktrkrzların. ışıkla. 

rm "mlisemmenüşşekil,, duvar taşları 

parça parça dökülüyor, harabelerinde 

mahalle çocukları saklanf.>aç oynıyor. 

Yığın yığın kitabeler bakımsız, kırıl. 

mış, oıkunmaz duruyor. Ve bir Mura. 

diye camii faciası değil, eski eserler 

hazinesi bir şehir faciası oluyor, söz. 
de eski eserleri koruyoruz? .• 

Günlerdir, bir eserden çrkrp, bır 

esere giriyorum ve itiraf ediyorum ki: 
- Neme gerek, diyoruz. 

•** 
Niksarda (gönill rızası ile) kız ka. 

çtrmak modası var. Düğünün, başlığın. 

dayanılmaz masrafından canı yanan 

deHkanhlar çerkesvari evleniyorlarmış. 

Sevdiğini atın terkisine alınca saman. 

tık seyran oluyormuş. 

Ana, baıba telaşla hak yerine koşu. 

JOr: 
- Aman diyorlarmış, filanın oğlu 

bizim krzı kaçrrdr .. 
Jandarmalar aevdahları getiriyor, 

blikümen soruyormuş : 

- Oğlum, bu kızı niç.in kaçırdın? 
- Biribirimizi ıeviyoruz, Bay hü. 

kilmen. 

- Öylemi kızım? 

- Evet, Bay hükUmen 

Gönül rızası ile olan bu iş karşısın 

da akan sular, duruyor, yeni evlıler 

başba~ hak yerinden yuvalarının yo. 
!unu tutuyorlarmış.. 

C. BAYKAL 

Ulusal prutip getirildi 
(Başı 1. inci saycfada) 

çtl "e ayarlar direktkrlüğtinUn işe baş -
ladığı günden beri Ekonomi Bakanlı • 
~.mca alman tedbirler çok önemli ve ha· 
şarılı sonuçlar vermiştir. Bakanlık ayar 
dayreterlnde kullanılan uzunluk, hacim 
vr. kütle ölçlileriyle ayar terazilerinin. 
tanıt deneme yaraçlarıncn ve areometre 
terin arsıulusal protiplere göre ayarh 
olarak edinilmesi için Avrupadan 152 
takım öl~ü normalleri, yardımct yaraçla!' 
ve ayar damgaları" satın almış ve bunlar 
Ulken:n dört bucağındaki ayar clayrele 
rine dağıtılmıştır. Bundan başka platin
iridyumdan tUrk ulusal özel metre ve 
kilogram protipleri Parlsteki arsrulus:ı.l 
ölcUler bürosundan satın ahnmrş ve etUt 
edilmeleri için bu büroya verilmişti 

Bunhrdan kilogram protipi gelmiştir. 

Esaslı ctlitleri gerektiren elektrik, hava
gazr ve stt sayaçlariyle öleli yaraçtar. 
taksimetreler ve şimiko - fizik ölçüler 
ulusal ayar dayrf'1eri projeleri ayrrca 
hazırlanmaktadır. Elektrik, havagar:r ve 
su dağıtma kurumlarlyte lilkeye bu gibi 
sayaç ve yaraçları çok miktarda getiren 
Eirmalar"Yn 5ğreneklerine gore kurmak 
yUkümtinde oldukları özel ayar yerleri 
nin de önümüzdeki yıl içinde kurulup 
tmamlatılma1an için çalışılmctktadır . 

Ölçiller kaııunu, ölçillerin lıakı ve 
ayar işlerini Ekonomi Bakanlığı ile uray
lar arasında bölerek, ölçülerin yapılma
larında, gümrüklere getirilmelerinde ve
ya onarılmalarında ~ereken ilk muaye
nelerle aracsızlık yüziindcn urayların 

yapamıyacağı yıllık bakılan bakanhga 
ve her iki yılda bir yapılan bayağı yrl -
lık muayeneler ile ansrzm muayeneleri 
bak nlık ölcüler ve ayar örg\ıtüniın kont 
rolü altmda uraylara vermistir. Bu işle· 
rin göriilmcsi için Ekoromi Bakanlığın
ca merkez (Ankara), Marmara {tstan -
bul), Karadenlz (Samsun), Akdeni?. 
(Mersin) ve Ege Cf.zıııir) bölgelerinrlt
hirer ölcüler ve ayar Laş enspektörlüğU 
kuru!m11~tur. 

Öte yandan 520 uraydan blri.bitine 

yakın. idare ve ekonomicc ilgili olan 
uraylar ölçiller işi baklmmdan gruplara 
ayrılmış ve böylece 140 uray grup mer
kezinde yukarda yazddığı gibi ayar 
dayreleri kurulujl> 1934 ylll içinde iş~ 

haşlatılmışttr. Yönetsel ve finansal ge· ı 
reklikler U;o;crine 935 yılında bu merkez
lerden bir krsmr daba kaldırılarak şim • 
dilik bUtün utkede 70 uray grupu aJ 3r 
dayrcsi bırakrlmıştrr. 

Bölge ölçüler ve ayar baş enspektör
tiikleri ve urav ayar işyarlrklarznın bil· 
yük bir kısmı 1934 ve 1935 yıllarmd-ı 

kendilerine kanun ve tüıükle verilen 
muayeneleri aksatmadan başarmışlardır . 
Bakanlık ölçüler ve ayar orgiltlince bu 
arada Ankara, İstanbul ve İzmir gilıi 

haşhca merkezlerin dağıtma ağlarmda 

bulunan elektrik, havagazr ve su sayaç
larırırn ve taksimetrelerin ıle bakı ve 
ayarl:>.rına girişilmiştir. 

Direktör!lik gezgin ayar fen işyar la
n demiryotlarındaki her türlü o1çillerle 
yük vagonlarının ve vagon baıskillteri • 
nin kanun ve tüzUğe uygun olarak mu

ayene ve ayar işlerine ba~lamıştardrr. 

'BütUn devlet dayre ve kurumlarındaki 
ölçiiler işini görü~mek Uzere ayrıca btr 
komisyon toptanmıstır • 

Ö1çüler tü?.üğünUn 9 uncu maddesi.

ne göre elektrik. havagazr ve BU sayaç· 

lariyle ölçü yaraçlannm ve taksimetre· 
lerin tip ve sistemleri Ekonomi Bakan· 
lığınca öğreneklerine göre onaylanmak· 
ta ve böylece onavlanan sayaç ve ya -
rachrxn tip ve sistemleri resmiğ ~azet~ 
ile hilitilip yayılmakta ve bir kotlekgiro 

nu ölçüler ve ayar direktörlUğünde -:a't· 
1anara1< ilgililere açık hulundurulmak • 
tadır. Tip ve s;qtemleri bakıınlığa onay 
latılmıvm ve Tilrkiyede kullanılmağa 

elver;sıj bulunmıvan t"lektrik. havaga ?I 

ve su sayaclariylP ölcü yararları ve 
tak-,;imetrelrr kanun ve tüzüğe göre ili 
keve t?tr~iri1 mPktedir. 
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.Sayım işine lmrışmumı,k, lwyıdsız durmak veya ycınlı~ 
sajilık vermek yurda lmr~ı yapılmr:ş liu:çların en biiyiiğii

di.ir. Tiirk )Urtd~ı bi; ·le ağır 1Jir suçton uzak kalacnktır. 

Başvekalet 

istatistik Umum Müdürlüğü . : .. -.... --- ...... ______ ___. ............ ----ı· 

(Başı 1. inci saycfada) 
Saat tam 14,40 da tören batladL 

Deniz mtzıkası Balkan marşını çalarken 
geçit töreni yapıldı. En önde yargıç ku· 
rulu gidiyor, onlan sırasiyle Arnavut, 
Bulgar, Romen, Yugoslav, Yunan vı! 

Tiirk atletleri önlerinde bayrakları ol
duğu halde takibediyorlardL Bütiln bay· 
raklara bu'gar atletlerinin hareket günH 
ölen bulgar spor örgütü başkanının ya
sr dolayısiyle siyah bir krep, takılmrştr. 

Atletler, tri'J:.inlerin ö11Unden geçtik 
ten sonra alanda dizildiler. Ve and içi. 
mi töreni yapıldı. Tiirk aletlerind·•n 
Ateş İbrahim, bütün sporcular adr.n 
and içti. 

Olimpiyad bayrağının çekitişi çok 
güzel oldu. Her ulustan iki aletten ka.. 

tınç 12 ki1?ilik bir grup bayrağı getirdi
ler ve alkışlar arasında direğe çekildi. 

Oyunların açılışı ,tekitler bakanı B. 
Ali Ra~ Tarhanın kuvvetli bir cüm. 
lesiyle oldu. B. Ali Ran, blitün sporcu. 
Iara hitap ederek: 

"- Altıncı balkan oyunlarını açtım 
Atletler meydan sizin,. dedi. 

Bu işareti, türk atletizm federasyo. 
nu başkanı Burhan Feleğin giiul bır 
aytası taıkib etti. 

Yarışmalar ba~lamazdan önce altın
cı balkan oyunlarının programına dahil 
olduğu. daha önce Yunanistanda yapı. 
lan dekalton ve maraton yarışmaları. 
nm sonuçlarr ilan edildi. Dekalon so. 
nucu şudur: 

1 • Daysef bulgar 6256 puvan, 2 • Mi. 
kiç yugoslav 5772 puvan. 3 • Pasterkis 
yunan 5666 puvan, 4 • Kerol romen, S • 
Belof bulgar, 6 . Travulos yunan 

Maraton sonu.çlan 
1 • Gal romen 3,7 saat, 2 • Topla ro. 

men, 3 • Sposen yugoslav, 4 • Figarof 
bulgar, 5 • Saras yunan 

Disk atma, yüksek atlama yarışma. 
ları ve 100 metre seçmeleri hep birden 
başladı. YUz metrenin birinci tasfiye 
serisi, dört yanlış çvku;tan sonra şu so· 
nucu verdi: 

10,8 yunan Sakalaryu. 10,9 yugo9. 
lav Kovaseviç • 2. 11 türk Semih - 3 

Bu U!f atlet finale kaldılar. 
İkinci tasfiye serisinde de şu atlet. 

ler kaldılar: 
1 - Kovaçiç romen 10,6. 2 • Fraııgu. 

dis yunan 1.8. 3 • Ratip tüıA 10,9 

Yunan disldnin sonm:ları 
1 • Sib yunan 41,89 (yeni Balkan 

rekoru), 2. Narençiç yugoslav 39,79. 3. 
Klent yugoslav 39,41, 4 • Veysi türk 
39,10 yeni Türkiye rekoru, 5 • Fikyotis 
yunan 37,70, 6 • Havolef romen 36,60 

800 metre s<Nım;ları 

1 • Yorgakopulos yunan 1,58,8 (yeui 
Balkan rekoru), 2. Nikhazi yugoslav ?. 

3 • Lapuııan romen 2.2,2. 4. Kor9C'k yu. 
goslav 2,2,3. 5 .. Galip türk, 6 • Monca 
romen 

5,000 metre soııuçlan 
1 • Brucan yugoıdav 16, 2 - Dino ro. 

men 16,9,4. 3 • Gutis yunan 16,18,3 
4 _ Varcakis yunan 16, 8, 3 5 - Ga.n.gı 

ler yugoslav • Komancesko. 

l QO ın.e~·e finalinin sonuçları 

1 _ Frangudis yunan 10,6 yeni Bal• 
kan rekoru 2, 2 - Kovas romen 10,8 
3 - Raif ti1rk 10,9 4- Baur yugoslav 11 

5 ~ Sakelaryu yunan 6 • Semih tUrk. 

4x4000 bayrak sonu<;i.<ıra 

1 - Yunan takımı 3, 28,4 2 • yugos.. 
lav takımı 3, 29,2 3- Romanya takımı 

3, 32,1 4 - türk takımı, 5 • arnavud. 

Cirid utnıa sonuçlan 

ı . Karakaş türk 59,25 yeni Tiırki • 
ye rekoru 2 - Vamanu roınen 58.04 3 -

SUmeyda yugostav 57,20 4 • Haci Ya
nis yunan 56,65 5. Mihatapulos yunan 
55,20 6 - Moryon yugoslav 12 

Yüksek atlama sonuclara 

1 • Mikiş yugoslav 1,75. 2 Pulat 

türk 1,75. 3 • Nohr yugoslav 1,75. 4 • 

Paterakis yunan 1,75. 5 • Pantıis yunar 

1,70, 6 • Cihat türk 1,70 

Altıncı Balkan oyunlarınm birınci 

günü, bu suretle kapanmış oldu. Yarış. 

ma/ara yarın devam edilecektir. 

Bugün birincilik direğine dört deto 

yunan bayrağı, iki defa yugoslav bay. 

rağc, bir defa türk bayrağı, bir defa ro

men, bir defa da bulgar bayrağı çek.ildi 

ve ulusal marşlar ayakta dinlendi. 

BU GECE NÖBETCt ECZA EVl 
Adliye sarayı karşısında 

ANKARA 

Ecza evidir 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 • Eğitim saatı: Dr. Halil Hik.. 
met konuşuyor. 

19.40 - Musiki: 
Beethoven: EfsaM 
N ecdct Remzi · Keman 
Ulvi Cemal: Pivano 

20. • Yurtta gezi 
20.20 • Musiki: 

Şubert: Bitmemış senfoni ( p\ak) 
20.50 • Haberler 

Anl\:ara ·Evk:af Müdürlüğünden: ve saatta komisyona müracaatla.. 
rı. (262~) 1~4130 
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10 gün müddetle açık artırma.ya konmuştur. Artırma 2.10.935 çar. 
9amba gtinü saat 14 dedir. Kiralamak ve şartnamesini görmek iı. 
tiyenlerin Ankara Evkaf Müdürlüğüne gelmeleri. (2719) 1-4229 

BEYOGLU DÖRDÜNCÜ No-.~RLlCINDEN: 
İstanbul da Gala tada Karaköy palası.a İstanbul avukatlannd ln 

vekaleti umumiyeyi haiz avukat Saide 11.9.935 tarih ve 11009 No. 
ile yeniden verdiğim umumi vekaletname ile Bozöyük kereste fab. 
rikası Müdürü Nazmi Tekil ve muhasel:eci İzzet ve veznedar Os· 
man bunlardan her ikisinin müştereoken imza salahiyetlerine müte. 
dair mahdut salahiyetli vekaletname ve salahiyrtnamelerim h:.ı. 

kümleri baki kalmak üzere bunlar haricinde başkalarına İstanbul, 
Ankara, İzmir ve sair mahaller Noterliklerinden vermiş olduğum 
umumi ve hususi vekletnamelerin kaffesini ve bu vekitlerimin 
aharı tevkil hususunda haiz oldukları salahiyetlere müsteniden ba~ 
kalarma vermiş oldukları vekaletnamelerin cüml~ini hUkUmden 
iskat ettigimi ve kezalik noterden yapılmamış olarak verilen 'la· 
J.ahiyeti mutazammın mektupları da hükümden iskat ettiğimi be. 
yan eder. Ve bugünkU tarihten iti.haren umumi vekilim avukat :e. 
IJ.1 Sait bulunduğunu ve fabrikamın umur ve muamelatını tedvice 
yani sipariş kabul etmek, mal satmak, alıcılara poliçe çekmek \•c 

satılan mal mukabilinde para almak ve mukabilinde amkıbuz ver. 
mck ve çekleri tah!!il etmek ve alman senedatı ticariye cirolamıa 
imza etmek, Bankalarda i<ikonto muamelatmr ve isin icabı olan mu· 
amelatı ifa emrinde fa.brikamn müdürü Nazmi Tekil ile muhase
beci İzzet ve veznedar Osmanrn her birinin diğerile müsterel<en 
tmza etmek kaydil şartile mahdut salahiyetli vekilim olrluklanm 
ve bunların haricinde kalmış olan bilumum vekaletname ve saHi'tt. 
yetnam.lerin tamamen iptal edilmiş olduğunu Ankara, İstanblll, 
lzmir gazetelerinden biri ile htanbul sicilli ticaret gazetesinde 
neşrü ilanını ve muamelatı ticariyemin yegane merkezi olan Boz. 
6yük kasabasının ticaret mahkemesinde sicil muamelatrnı tutan 
mahkeme kalemine de tebliğini dilerim. 

Bozöyük Kereste fabrikaları 
sahibi Bile~ik saylavı 

İbrahim Çolak 
Yedi nüshadan ıbaret olan işbu azitname dairede saklı aslına mu. 

ta.bık olmakla berayı ilan Ankara Ulus gazetesine verild i. 935 ıııe. 
nesi eylQI ayının 11 fnci günü. l--4233 

300 Ton tasfiye edilmiş 
1 Avrupa pamuğu 

Şartnamesinde değişiklik ya. 
pılan ve tahmin edilen bedeli 
( 100000) lira olan yukarda mik 
darı ve cinsi yazıtı malzeme as. 
keri fabrikalar umum müdürlü. 
ğU s2trn alma komisyonuncıı 
11.2. teşrin • 935 tarihinde pa. 
zarteııi günU saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şart. 
name (beş) lira mukabilinde ko. 
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (6250) 
lirayr havi teklif mektuµlarmı 
mezkur gUnde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendi 
!erinin de 2490 numaralr kanu. 
nun 2. ve 3. ma~delerindel<i ve. 
saikte mezkf\r gün ve sa~tta ko. 
misyona milracaatlarr. (2625) 

1-4131 

5000 metre mikatn çam tahtası 
Tah-nin edilen bedeli ( 175000) 

lira olan vukarda -miktarı ve cin 
si yaııh malzeme askeri fabrika. 
lar Umum Müdürlil~ü satm al. 
ma komisyonunca 7 /1. teşrin/93~ 
tarihinde pazartesi gUnii s!lat 15 
te kaoah zarf :le ihale e<lilecel(. 
tir. Şartname (sekiz) lira (75) 
kuruş muka~ilinde kom:~vonoan 
verilir. Tcılip1erin muvakkat te· 
minat otan (10000) liravr havi 
teklif mektuplarrnı mezkl\r gUn. 
de saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kenc!ilerinin de Z4()1. 
numaralı kanvnun 2. ve 3. mad. 
delerindc\d vesaikte me:r:!ctlr gUn 

1 ., Ferre vanadyum 
50 .. Elektrolik tutya 

1,5 ,, Nikel 
3 " Aleminyon 

15 .. Ferre mangan 
500 ., Hamatit 

Şartnamelerinde değişiklik 
yapılan ve tahmin edilen bede. 
1i (142000) lira olan yukarda 
miktarı ve cinsi vazıh malzeme 
Askeri fabrikalar Umum Müdür. 
lüii;ü satın alma komisyonunca 
8.2. teşrin 935 tarihinde cuma 
günü saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (ye 
di) lira ( 10) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat otan (8350) 
liravr havi teklif mektuplarını 
mezkClr gündE' saat 14 c kadar 
komisyona vermeleri ve kendile. 
rinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkOr gün ve saatta komisvo. 
na vermeleri. (2626) t-4132 

100 Ton petrol 
ıoo ., benzin 
Tahmin edilen bedeli (58000) 

lira olan yukarda miktan ve c:in. 
si yazılı malzeme Askeri fabri· 
kalar umum müdürlüğü satın al. 
ma komisyonunca 3/1. Teşrın/ 
935 tarihinde perşembe günü sa. 
at ı 5 kapalr zarf ile ihale edi · 
lecektir. Şartname (iki) lira (90' 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplec:in muvakkat te. 
minat olan (4150) ll'rayı havi 
teklif mektuplarmı mezkur gün. 
de saat 14 e kadar komisyona 
verme!eri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 madde· 

Ankara Kmlbey Maliye şubes.i kazanç ınemıır muavinliğinden 
Muntazam borçlar müdürlüğü kadrosunda açık bulunan 17,5 lira 
maaşlı kitabete naklen tayin kclman Cemil 3L Ağustos 935 tarihın 
denberi vaıifesine devam etmemekte olduğu gibi sebebini de daıre. 
sine bildirmemiş olduğundan ilan gününden itıbaren beş gün zar. 
sine bildirmemiş olduğundan ilan gününden itibaren beş gün z:u. 
raporu göstermediği takdirde müstafi addedileceği illin olunur 

terindeki vesaikle mezkOr giln 
ve saatta komisyona müracaat. 
tarı. (2598) 1-4112 

1 ADET MOTÖR POMP 
Maa teferrüat 

Tahmin edilen bedeli (950) 
lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazrh malzeme Askeri Fab · 
rikalar Umum MüdürlU~U sattn 
alma k'>misyonunca 1 l B. tesrin 
935 tarihinde cuma günU saat 14 
te pazarlık ile ihale editecektir 
Şartname parasız olarak komis. 
yondan verilir. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (71) lira 
( 25) kuruş ve 2490 numaralr lca. 
nunun 2. ve 3. mar1delerindeki 
veıııaiicle me:ı:kı'\r gün ve salltt~ 
komisyona müracaatları. (2696) 

1-4224 
15800 KİLO UN 

Tahmin edilen bedeli (lS'lS) 
lira {90) kuruş oian yukardo 
mikdarı ve cinsi yazılı un asked 
fabrikalar umum müdürlüğü sa. 
trn alma komisyonunca 4 B. teş. 
rin 935 tarihinde cuma günü sa. 
at 14 te .ıç ık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız cı· 

tarak komisyondan verilir. Ta.. 
liplerin muvakkat teminat olan 
( 118) lira ( 43) kuruş ve 24()0 
numaralr kanunUJl 2. ve 3. mad. 

(2710) 1-4227 

Kirahk ev 
Yenisehırde Devlet mahalle. 

sinde Çankaya caddesi fü.erintlc 
Yenişehir polis merkezi karşı. 
sında konforu tekmil 10 oclalı 
ev. Eve, vahut telefon 2:414 e 
müracat. 1-4236 

7.AYt 
Manisa orta okuldan aldığ'rn1 

tasdiknamemi kaybettii!,imden 
yenisini çrkaracağım, eskisinin 
hükmü voktur. 

Adres: Ankara Kızıll\x!y ma. 
!ive şubesi teblii'! memuru 

1-4234 ~ıT ehrn,,.+ ~i)lrq:ıl -
KİRALIK 

Miiblt•li Ocl;ılar 
Kınacı Han İşevi Telefon i7 ı 4 

1-421 

Oda aranıyor 
Aile yanında bos veya ı:ııo. 

bilyalı oda aranıyor. Ulus•ta ö. 
N. :ulre~ine va7.ıntz. 1-4162 

dclerindeki vesaikle mezkur ~~n 
ve saatte komisyona m üracaatla-
rı. (2695) 1~22' 
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Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma KomisyoR1:1 ilanları 

İLAN 
1 - Dokuz yüz ton un kapalı zarfla ihalesi eyhllün yirmi Ü· 

çünde pazartesi günü yapılacaktır. Eksiltmeye girmek lstiyenler 
ilaale günü teklif mektuplarını saat on be§e kadar K. reisine ver· 
meleri ve saat 16 da komisyonda bulunmalıdır. 

2 - Beher kil.o un fiatr on bir kuruş kırk beş santim tahmin e
dilmiştir. İlk teminat parası 6403 liradır. 

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

1 LAN 
1 - Denizli garnizonundaki kıtaatrn senelik ihtiyacı olan 

273,000 kilo kuru otun kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - İhalesi 1.10-935 salı günü saat 14 de 6 tüın satın alma ko. 

misyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 2239 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhasebecilik ve"neıtine 

yatırılmış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formüle 
uygun bulunması zaruridir. 

S - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. (lspartada) 
6 - Tahmin bedeli 16380 liradır. (2570) 1-4031 

t LAN 
Denizli garnizonundaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 331.000 

kilo un kapalı zarfla eksfıtmeye konuldu. 
2 - İhalesi 1.10.935 sah günü saat 11 de 6 tüm satı~ alma. l<o· 

misyonunda yapılacıtktır. 
3 - .Muvakkat teminatı 2979 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhasebecilik veLnesine 

yatırılmış olması ve teklif mektuplarının kanunda y.azılı formüle 
uygun bulunması zaruridir. 

5 - Şartname her gün 'komisyonda gi:)rülebilir. (Ispartada) 
6 - Tahmin bedeli 39720 liradır. (2571) 1--4032 

İLAN 
Denizli garnizonundaki kıtaatrn senelik ihtiyacı olan 257 ,000 ki. 

1o arpa kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
· 2 - İhalesi 1.10-935 sah günü saat 16 da 6 tüm satın alma ko. 
nıisyonanda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1157 liradır. 
4 - Teminatın ihalepen iki saat önce muhasebecilik veznesıne 

yatırılmrş olması ve teklif mektuplarmın kanunda yazılı formüle 
uygun bulunması zaruridir. 

5 - Ş_;ırtname her gün komisyonda görülür. (lspcµ-ıada) 
6 - Tahmin ·bedeli 15,420 lfradır. (2572) 1--4033 

t LAN 
1 - Mityattaki kıtaat hayvanatının bir .senelik ihtiyacı oıan 

.. -tO ton arpanın kapalı zarfla eksiltmesi 3·1.0.935 perştmbe günü 
saat 11 de yapılacaktır. Muvakkat teminatı 450 liradır. Talipler 
mezkür günde şartnamesini görmek istiyenler pazar hariç her gün 
Diyarbekir kor ve tümen K. na ve Mityattaki satın alma komisyo. 
nuna müracaatları . (256S) 1--4034 

t LAN 
1 - Denizli garnizonundaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 

281.000 kilo yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - İhalesi 1.10.935 sah günü saat 15 de 6. tüm ~atın alma ko· 

misyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 1686 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden .iki saat önce muhasebecilik ve..:nesine 

yatırılmış olması ve teklif mektuplarınm kanunda yazılı formüle 
uygun bultmması zaruridir. 

5 - Şartnamesi h.l!r gün komisyonda görülebilir. 
6 - Tahmin bedeli 22480 liradrı. (2569) 1-4030 

İLAN 
16-9.935 tarihinde .kapalı zarfla yapılan eksiltme Bursa garni. 

zonuna ait 14700 kilo sade yağının beher kilosuna verilen 76 ku. 
ruş 95 santim ve Mudanya ile Bandırma garnizonlarına ait 7600 

·kilo sade yağının beher kilosuna verilen 77 kurus 97 aantim fiat 
gali görülmüştür. 27;,g.935 cuma saat 16 da pazarl~kla alınacaktır. 
Taliplerin muvak!kat teminat ile Bursada askeri satın alma kom~s-
yonuna gelmeleri. (2706) 1--4226 

İLAN 

1 - İLmir müstah&em mevki 
«Sked hastahanelerwn 60.000 
kilo koyun eti ihtiyacı kapalı 
sarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 24 eyla.t 1935 salı 
günil saat on altı buçukta İzmir. 
de kışlada müstalıkem mevki sa. 
Un alma Jfomiwonunda yapıla· 
caktır. 

3 - ~artnamesi ıhergün ko. 
misyonda görülebilir. 

4 - Koyun etinin tahmin e
dilen tutarı 24.00tl lir~u-. . 

5 - Beher kil? koyun eti için 
40 kur~ fiat tahmin edilmiştir. 

6 - Teminatı muvakkate ak· 
ç·ası 1800 liradır. 

7 - İstekliler ticuet odasın. 
da kayıtlı olduklarına dair vesi. 
ka göstermek mecburiyetindedir. 
ter. 

8 - Eksiltmeye i!tirak ede
cekler 2490 saydı artırma eksilt 
me kanununun 2 ve 3. inci mad
delerinde ve şartnamesinde ya. 
zıh vesik~.au ile teminatı mu. 
vaklrate makbuzlarını ve teklif 
mektuplarmı ihale saatından en 
az bir $:?.at tvel komisyona vermlş 
lıulunacaklıııdır. (2527) 1-3982 

İLAN 

l - Sıvas garnizoau için 450 

bin kilo arpa kapalı ı>tuak ek. 
ıiltmeye konulmuştur. 

2 - Tutatı 31.500 liradır ilk 
teminatı 2362 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi S.vas Tilin. 
artırma eksiltme komisyonunda. 
dır. 

4 - 5 ilk teşrin 1935 cumar. 
tesi saat on birde sıvasta yapıla
eüktır. 

5 - İsteklilerin ihale saatın. 
Clan bir saat evetine kadar tek. 
lif mektuplarını Sıvas Tilin. ar. 
tırma eksiltme kon:ıiıyonuna 
ıınakbuz karstlrğı vermeleri. 

(2641) 4126 

Daima sabit dalına 
tabii 

Jııvantin 
saç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesi ıabO· 
ratuvarlarında hazırlanan Juvan· 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
ctvah olarak iki tabii renk Uze· 
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabit ve sabit olarak te· 
min edilen renk yıkanmak ve ter· 
leınek hatt1 denize girmek sure
tiyle de çıkmaz. En ciddt ve em· 
niyetli markadır. Eczaneıerde ve 
··r·····• ........ ;o-"~~1-.rrn~<ın :ır:ıvrnı:ı 

KİRALIK 
KIRAATHANE 
Sakarya mahallesinde bir nu· 

maralı kıraathane bütün eşya ve 
takımlariyle sahibi tarafmdan ki. 
raya verilecektir. Talip olanlar· 
mezkQr kıraathanede sahibi SU. 
leyman efendiye herg{4\ mUra. 
caat e<lebilirler. 1-4150 . 

ULUS 22 EYLUL 19J5 PAZAR 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Sahnalma Komisyonu 

tıan1arı 

BlLtT 
l - Bir çiftine biçilen eder 

500 kuruş olan 7900: 8250 • çif ~ 
dışarı ve 3410: 4300 çift ıçerı 
mektepli fotini kapalı zarfla ek. 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 28.9-935 cumarte. 
s~ günü saat 11 dedir • 

3 - Şartnµnesi 314 kuruşa ko. 
misyondan alınır. 

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

BİLİT . 
l - 2500 kilo aleminyum saç 

levha kapalı zarfla e}csiltmeye 
konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
8250 ve ilk inan" parası (619) 
liradır. 

3 - İhalesi 5.10.935 cumartesi 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde istenilen bilgele
rile teminat ve teklif mektupla· 
rını ihale saatından bir saat ev
vel M. M. V. Satın alma komis.. 
yonuna vermeleri. (2595) 1-4119 

B1LIT 
ı - Malatya garnizonu için 

100.000 kilo sığır eti kapaiı zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - İhalesi 5.10.1935 cumar. 
tesi günli saat onda Elazizde tli. 
men satın alma Ko. da yapıla. 
caktır, 

3 - Hepsine biçilen eder 16. 
bin lira ve ilk inanç parasr 1200 
liradır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbu:darile ticaret vesikaları 
ile birlikte teı'kt.if mektuplarını i. 
hale saatrnclan bir saat evel Ela. 
zizde tümen satın alma Ko. na 
vermeleri (2633) l-4125 

BİLİT 
1 - 31.635 kilo beyaz 10.670 

kilo yeşil UMAİT kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepisinin biçilen ederi 
48.719 lira 75 kuruştur. İlk inanç 
parası 3554 liradır. 

3 - İhalesi 30.9-935 pazartesi 
saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesi 244 kuru~ mu. 
kabilinde h~ ·gün komisyondan 
alrnabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 eli mad
delerinde istenilen belgelerile 
birlikte teminat ve (ekiif mek
tuplarını ihale saatından bir sa. 
at evel M. M. V. Sa. Al. Ko. nu. 

. na vermeleri. (2583) l-4075 

BlLIT 
1 - Malatya garnizonu için 

400,000 kilo arpa kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 28.9.935 cumarte. 
si güllü saat 10 dadır. 

3 - Hepsine biçilen eder 
20.000 ve ilk inanç parası 1500 li· 
radır. 

4 - Şartname M .M. V. Sa. Al. 
Ko. dan ve Elaziz Sa. Al. Ko. 
dan alınır. 

5 - &ks.iltmeye girecekler 
teklif mektuplarım. ihale aaa. 
tından .hir saat evel Elazizde tü
men satın alma Ko. na v~rmele-
ri. (2579) 1-4048 

BlLlT 
( 4800) kilo makiua yağı sa.. 

tın alınmak için açık eksiltmeye 
konmuştur. Hepsınin tahmin e. 
dilen bedeli 1200 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi parasız verilecek
tir. İhalesi 28.9·935 cumartesi 
günü saat 10 dadır. İlk teminat 
(90) liradır. Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayılı kanunun 2. 3. cü 
maddelerinde isteenen belgeler 
ile birlikte ihale saatrnda M. M. 
V. satın alma komisyonunda bu.. 
lunınaları. ( 2577) 1--4049 

BİLİT 
1 - 365 kilo muhtelif cins 

perçin çivisi pazarlığa konmuı· 
tur. 

ı - Hepsinin biçilen ederi 

lmtiyaı aahlbi ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ne§rlyatı idare eden 
Yazı işleri MlldUrll Nasuhi 
BAYDAR 

Çarıkm caddesi civarmdı 
Uluı Bs11mıvl'ndı basılmış· 
tll. 

455 lira ilk inanç parası 35 lira. 
dır. 

3 - İhalesi 10.10.935 per· 
}embe günü saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek is. 
tiyenlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek
lerin de 2490 sayılı kanunun 2,3 
üncü maddelerinde istenilen bil. 
gelerile ihale günü M. M. Veka. 
leti satın alma komisyonuna var. 
malan. (2674) 1--4221 

BİL İT 
1 - 2920 metre mi.kabı kap~ 

lama tahtasına talip çıkmadığın. 
dan yeniden açık e'ksiltmeye kon. 
muştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
2335 lira 20 kuru~tur. İlk inanç 
.,ıarasr 179 liradır. 

3 - İhalesi 26.9·935 perşem. 
be günü saat ondadır. 

4 - Şartnamesini görmek iL 
tiy·enlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltme.ye girecek. 
lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki bilgelerile 
M. M. V. satın alma komisyo· 
nuna varmaları. (2713) 1--4228 

Acele kiralık 
4 odalı mükemmel bir apar. 

tıman Yenişehir paşalar tepe. 
sinde Fevzi Cakmak sokak No: 
7 üst kata mÜr;ıc:aat. 1-4210 

KİRALIK EV 
Her türlil konfonı havi ve 

nezareti güzel Yenişehir Seia. 
nik caddesinde . 51 numaralı ev 
kiralıktır. Sabahları saat ondan 
bire kadar 1347 numaraya tele. 
fon etmeleri . 1-4211 

~ nıınııuırtuıuıııııııımıııımuıHl!iUllUllllKntllllllmffiımlllOUllllıl111111U~ 

1 Cebeci Hastanfsı Operatörü ! 
~ Dr. TURGUT ~ 
~ ~ 
~ Hastalarını Adliye Sarayı §§ 
g karşısında Hayati apartmanın § 
§ ela her gün t 5 den t 9 ıa kadar ~ 
~ kabule haslamrsttr. ~ 
~ftlıllllllmlılRlllUllDllımıllQllllUitmıııflllllWllltnlllİllll1Jllllllftlllll!I~ 

Doktor 

Ali Maruf t1nver 
DERl, FlRENGl VE BELSO· 
ôUKLUÔU HASTALIKLARJ 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başmda At 
tıntaş sokak No. 1'7. Hastalarım 

hergUn 9-13 ve 15-20ye kadar 
kabul eder 

lfualık 
Bakkal dükkanı 

ve kahve 
KO((zade apartmanı ve 

kulüp sineması arkasında 
bakkal dükkanı ve kah ve bir 
y:l için kira'hktır. 1{)64 nu
mara va telefon edilmelidir. 

Göz mütehassısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASAGUN 
Anafartalar caddesi Zenit 

saatleri mağuası Ustünde pa. 
zardan başka her giin sabahtan 
akşama kadar hastalarmı tedavi 
eder. Sah gUnleri yoksuzlara 
parasız. 

Etlik Merkez l~ahuratuvarları 
Direktörlüğünden: 

Müessese hayvanatı için açı:k eksiltme suretıyle alınacak olan 
60000 ita 90000 ,kilo arpanın eksiltme müddeti on gün uzatılmıştrr. 
Tahmin bedeli 5400 liradır. İhalesi 2·10.935 çarşamba günü saat 
onbeştedir. Şartnamesi direktörlikten verilir. Eksiltmeye girecek. 
lerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dahilinde ve muayyen gün. 
de 405 liralık teminatlariyle birlikte Ziraat Bakan1ığı muhasehesin. 
de toplanan komisyona gelmeleri. (2704) 1-4225 

Ankara valiliğiııden! 
Kalaba köyünün yanıklar mevkiinde Ali, toygar zadeler Halım 

ve hark ile mahdut 62052 metre murabbaından ibaret Kiğork ve 
Mahdukat ve Pavli ile hemşirelerinden metruk kırk lira senelik 
icarı muhammenli tarlanın karının ihalesi 14-9-935 tarihinden iti
baren bir ay pazarlığa kalmıştır. İsteklilerin 13.10·935 tarihine ka 
<lar pey sürmek ve şeraiti öğrenmeık üzere üç liralık dip~to roak· 
buzu ile defterdarlıkta kurulan komis}"i)na müracaatları . (Zii!59) 

1--4220 

ANKARA BiRiNCi SULH HUKUK MAHKEMESiN
DEN: 

Erenköy Sahrayı Ceditte Etem Efendi Sokak 112 No. lu köşk.. 
te Mustafa Fuat vanında Belkiz'a 

Anık.arada mukim Gülnaz vekili avukat İıbrahim Kemalin aley. 
hinize ikame eylediği iadei muhakeme davasında: gelip bir defide 
bulunmanız için 3 eyHH 935 sah tarihli Ulus gazetesindeki İlanen 
tebliğata rağmen gelmediğiniz görülmüştür. Usulün 401 inel mad
desi mucibince hakkınızda verilen gıyap kararının adresiniz ma. 
Hlm olmamasından dolayı yine usullin 141 inci maddesi muciıbinc.e 
ilanen icrasına karar verilmiştir. Muhakeme 8.10.935 saat 9,5 ğa 
muallaktır. Yevmi mezkürda gerek gelip bir dcfide bulunmaruz 
veya bir vekil göndermeniz aksi halde muhakenıeve kabul olunmı· 
yacağmız hususu ilanen bildirilir. 1-4232 

ANKARA BtRlNCI SULH HUKUK MAHKEMEStN. 
DEN: 

Erenköy Sahrayı Ceditte Etem Efendi Sokak 112 No. lu kö;ık.. 
te Mustafa Fuat yanında Melahata. · 

Ank.arada mukim Gülnaz vekm avukat İbrahim Kemalin aley. 
hinize ikame eylediği iadei muhakeme davasında: gelip bir defido 
bulunmamz için 3 eylQl 935 salı tarihli Ulus gazetesindeki ilanen 
tebliğata rağmen gelmediğiniz görütmüştUr. Usulün 401 inci mad· 
desi mucibince hakkınızda verilen gıyap kararının adresiniz ma. 
tüm olmamasından dolayı yine usulün 141 inci maddesi mucibince 
il~nen icrasına karar verilmiştir. Muhakeme 6.10..935 saat 9,S ğ'a 
muallaktır. Yevmi mezk(lrda gerek gelip bir defide bulunmana: 
veya bir vekil göndermeniz aksi halde muhakemeye ka.bul olunmr-
yacağınız hususu ilanen bildirilir. 1-4231 

ANKARA TiCARET MAHKEMESiNDEN: 
. Ankarada Anadolu hanında 11 numarada mukim iken adreal 

bilinmiyen Cevdete. 
Ankarada Esemenli Behicin aleyhinize açtığı davamn muha" 

keme sırasında davanın müstenidi olan (611) lira 77 kuruşluk bo.. 
no ile sirgüler altında imzaların size ait olduğunu isoot edemiye. 
rek mUddei tarafından yemin teklif edilmiş ve teklif edilen yemin. 
müvecceh görülerek yemin davetiyesinin usulün 142 inci maddeııııi. 
mucibince ilanen tebliğine muhak,emece karar verilmi!f olduğun. 
dan 11-10.935 tarihine rastlıyan cuma gilnil saat 14 de Ankara ti. 
caret mahkemesine gelerek yemin etmeniz tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 1-4235 

Anlcara Evkaf Müdürlüğünden: 
Numarası Mevkii 
206 Eti mesut 
Zll ,, ., 

Cinai 
Dü~kan 

212 " ,, tt 

213 ,. ,, Otel 
214 ,. .. Han 
36 Koyun pazarr Dilkk&a. 
86 Ulu kapı Değirmen 

173 Kurtulu·ş · Baraka 
215 Cebeci Tarla 
220 Polath Muhath çiftliği 

52 Koyun pazarı Kahvehane 
fiO Müneccim yokuşu Dlikkin 

150 Dellak karaca ., 
133 Saraçlar ,. 
98 Koyun pazarı .. 
84 Nazım bey ,, 
85 Nazım bey ,. 

100 Koyun pazarı .. 
Yukarda cins ve mevkiteri yazılı Evkafa ait 18 parça emta'k 10 

gün müddette açık artıl'maya konmuştur. Artırma 2.10.935·ç~~am· 
ba günü saat on dörttedtr. Tutmak ve §artnam.e&ini g8ruıelC ısti. 
yenler % 7.~ teminat akçe-lerile birlikte her r:{irt Anıkera Evkaf 
Müifürlü'j{üne gelmeleri. (2720) 1--4230 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü ilaruan 
t LAN 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları ve mahalleri, saatları ocaktan alınacak balastlar ayn 
ayrı ihale edilmek üzere açık eksiltmeleri 3.10.935 perşembe günü Kayseri işletme binasındaki 4 üncü 

işletme komisyonunda yapılacaktır. 
Bu işe girmek isti yenlerin hizalarında yazdı muvakkat teminatı vermeleri ve kanunun tayin ettiği 

vesikalarla kanunun 4 "üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanna• 
me ve tekliflerini eksiltme gilni.i saatına kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavelenameler Kayseri'de Yol baş müfettişliğinde Ankarada Yol Müdür. 
lllğünde, Küçükyozgat, Amasya, Zile istasyon memurluklarında parasız olarak dağıtılma·ktadır. 
Cinsi Mikdan Muhammen Muvakkat Balast çıkacağı İhale 

Balast 

" 

4000 ml 

1500 " 

1500 .. 

r 

bedeli teminat ocak yeri ve saatı 
Liu Mikdarı K. M. Sİ 

1000 375 Lira 

1650 123,75 .. 

1800 135 

Kliçükyozgat 
52 • 000 

Kızoğlu 
163 • 000 

Ulusutu 
263 . 400 

SİNEMALAR 
BU GECE 

10 

11 

15 

1 
{KULÜP) 

YENi SiNEMA YENi MEVSlf\' 
YENi · FILIMLER 1 

Evalin Knapp - Tinı 
tarafmdan temsil edilen 

17 No: lu POLİS OTOMOBILl 
Heyecan ve ıergüzett f ilnıi 


