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OKULLAR .i.ÇILIRKEN 
1.met lnönO, Od 1ıJ ÖocC', Ara · 

kara Hukuk Fakültesinin diploma 
•erme töreninde~ yapının darhlı 
konuıulurken, ıBu ,ibi 6fNtim 
yapdannın bol gelifinden lıorlt
malıJllZ » demiılerdi. Cumuriyet 
yıllardanberi bu korkudan uu.k t 
yaııyor. Rejim, tim dl okullarda 
darlığı önliyecek tedbirler anyor · J 

Yurdun her yanında, günün işi, 
çocukların okullara ııfdırdması -
dır.Daha geçen yıl, •mıflar sık - ı 
laştırılmıf, kadrolar bütün kapasi
teleriyle iş almı§tr. lık teşrinde ye- t 
~i geleceklere yeni çatılar ve yeni 
kadroları bulmak ıerekiyor. 

Bütün bu de.rlddar, uluıun 
kültür ileriliğine Yerdiği tqkm 
cleğeri gösterir. YurddAJlar, k6 • 
çük ve büyük çağdaki çocuklarım 
okutmak için olan güçlerini bar -
cıyorlar. Y avrularm okumak ia • 
teği ise ana ve babaların, onları 
okula vermek dileğinden az değil. 
· Yeni Türkiye'de diploma yal
m.z devletten hizmet · almağa 
yarar bir şehadetname olmaktan 
çılmnştır. Rejimin yarattığı bir 
çok ulusal kurumlarla küçük ve 
büyük yeni türk endüstrisi, okul -
larımızda yeti~miş gençlere değe~ 
vermektedir. Her gün ilerliyen 
yurdda, bilgi İsteyen iş alanı da 
durmaksızın genişliyor. Okullarm 
kapısına yığılan çocuklar, hep o 
alana geçmek kaygısındadır. 
· Devlet, her yıl artan ~kumak 
heyecanını birçok tedbirlerle ko
ruyor, Kültür Baka.nbğı her eylôl 
y~ni okullar açıyor, kadroları ge· 
nişletiyor. Bu ders YJhnm geçen 
yıllara benziyen çetin ha.zırhğı 
arasında birçok yeni. konulara d~ 
dokunulmak istenilm.iştir. Gerçi 
vaktin darlığı, bunlar üzerinde 
genif karar• ·\r almağa imki~ ver
memiştir. A ,cak kültür işlerinıi -
.zin akışma ·1eni yönetler vermek 
ihtiyacı geniş ölçüde duyulmuş • 
tur. Devrimciliğimizin büyük hızı 
içinde ilerliyoruz. Rejim, yurdun 
yaşama ve it kuramını değiştiri -
yor. Endüstrileşmeye giden mem
lekette, ulusun yeti,me şartları 
büsbütün başkalaşıyor. Öğretim 

Adımız, andımızdır. 
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Atatiirk. Bu~bakan ve Genel KurmaYı 
Ha~kanı ile iç, Finans tıe Ekonomi Bakan .. 
farı tliin Anlmra'yr §ereflendirdiler. - lwl4 
yarı - habeş luvıbmı önlemek için Cenevı·e'oıı 
lle uzlaşma yollan aranıyor. - Balkan o· 
limpiyadlarımn ikinci günü güzel geçti. 

Her yerde 5 kurus 

•• •• •• f\lmanya' dan ATATURK ANKARA'Y A DONDU 
)üıı Büyük önderimizle beraber Başbak.anımız, Genel-1\.urma) 
Ra~kanımız ve İç, Finans; Ekonomi bakanlarımız da geldiler· 

lstaıılıulda yunaıı 

subaylarının gezisi 
İstanbul, 22 (A.A.) - latan · 

bul'da bulunmakta olan yunan 
deniz ve hava filoları su'bayları 
bugün otomobillerle özel gezinti· 
ler yapmışlar4ır. Bir kısmı öğle -
den sonra F enerbahçe stadındaki 
Balkan oyunlarına gitmitlerdir. 

Cunıur B<J§kanı Atatürk be
raberlerinde B~bakan ismet/ .. 
rıitnii. Genel Kurma)· 8a§kanı 

Mal'e§al Feu~i 'akmak, iç Ba
k""' B. Sllkrü Kaya. Fincms Bcı· 
kam 8. Fuod Ağralı ı•e Ekono
mi Bllkanı R. Celili Bayar oldu
ğu halde dii11 .Wllf 12/7 de Arı

karcı'ya döımıiişlerdir. 

B. Titiileskonuıi 
Moskova gezisi 

Moskova, 22 (A.A.) -B. Lit 
vinof, B. Titülesko ile uzun bir gö
rüıme yapmıştır. Bu konuımada 
İtalyan - habet meselesi ve B. Ti. 
tüleskonun Moskova yolculuğu gô 
rütülmüştür. Litvinof türk aalkuru
nun bulunduğu bir tölen vermittir. 

italy~ . habeş anlaşmazlığından çıl{acalc harhı önlemel{ için 

Cenevre bir. uzlaşma yolu arıyor 
Londra, 22 (A.A.) - Dış ba-

bazı notlar 
-2-

Gamalı Haçın gencliği 
f. R. ATAY 

Yeni bir rejim kurmak ıçw 
başa geçiyorsunuz. Karşım.tad 
hangı kuvvetler bulunabilir? Ka
faca siz.den olanlar. ki bunlar kaç 
ya:jmda olsalar sizin için genctır: 
!er. Çocuk ve geneler; ki henüz 
hayat ve fikir dursuzluğu içinde
dirler. Bir takımı kazanç ve kor· 
ku his.)i ile size yanaşsalar bıle, 
hiç biri sizden olmıyan eski reıinı 
smrlları, ki bunlar, ya sizi yıkmak 
için uğraşacaklar, yahut hiç bır 
ciddiğ kavgada sizin elinizi tut
mıyacaklardu·. Sonra, hangi gün 
ne tarafa kayacağı belli olmıyan 
geniş yığın! 

Bir kafada olduklarınız dikta· 
torya partisinin öz kuvvetidir. 
Fakat bugün zorla ayakta tuttu
ğunuz rejimi normalleştirmek için, 
bir yandan çocukluğu ve gencliği, 
bir yandan. yığını ele alrp. ·kendi 
hesab ve davanıza göre o.rganize 
edeceksiniz. Memleketin her kö· 
:şesinde her çeşid faaliyetleri yu
kardan, aşağıcf an veya ortadan 
idare eden eski rejim smıfların
dan ihtiyacınız kadar istilade e
deceksiniz: ancak onlara karşı 
her vakit dikkatli duracaksınız 
ve bu tabakayı . yetiştirdiğiniz 
genelikle, yuğurduğunuz yığın a
rasında eriteceksiniz. Bütün düş
manlarınızın bu sallarda olduğu
nu asla unutmıyacaksınız. Gene
lik ve yığın terbiyesinde gecikir
seniz, ilk lrrsatta., kanlı rejim 
buhranlaTI ile karşılaşacsiımr.ı 
bileceksiniz. 

Başka başka usullerle bo/§fl
vizmin Rusya' da · yaptığı bu idi; 
ltalya'da faşizm aynı yolu tuttu; 
Almanyada nasyonal - sosyalizm 
aynı çığırdadır. 

ve eğitim yolundaki çalışmaları • 
mız, bu yeni lfarllara ne kadar uy
gundur? Çocuklarımızı nasıl oku
tuyoruz? Hangi usullerle ve han-
gi bilgiler için hazırlamalıyız? 
Fabrikaların, demiryolla--ımn de -
ğiştirdiği yurd coğrafyasında, 
ilk ve orta öğretimin dereceleri 
ne olmalıdır? 

. kanhğından çıkan 'bir bildiriğte 
deniyor ki: Büyük Britanya'nın 
Roma büyük elçisi İtalyan dış yö
netgesi B. Suviç'i görerek İtalyan 
hükümetine İngiliz hükümeti adı 

hedefi gütmediğini Büyük Britan
ya elçisine söylemeğe yetkili oldu. 
ğunu bildirmiştir. 

I talytlmn şartları 

Pariı, 22 (A.A.) - Havas a. 
jansının ~omadan öğrendiğine 
göre italytln hükümetince ihtimal 
içinde· olan konuşmalara esas ola. 
bilecek noktalar şunlardır: 

çıkıt elde etmesini hoş göremez. 
4 - Yeni konuşma projesi ltal · 

· (Sonu 2. ci sayıfada) 

· Rusyai:la daha ilk günü devlet 
ve parti bir idi. ltalyada devlet ve 
parti kuvvetleri yavaş yavaş bi· 
ribirleri içinde kaynadılar. Alman
ya, çetin savaşlardan sonra, bay
rak ikizliğine kadar, devlet ve 
parti arasmdaki bütün ayrılıkları 
daha geçen gün kaldırmıştır. 

(Sonu 2. ci ~ayıf11da) 

. . 

Olimpiyadın ikinci günü 
Yeni ders yılmm yapl darlığı 

yanında bir de vakit darlığı du · 
yuldu. Bu konular üzerinde ge
niş kararlar alınamadı. Gerçi 
gidilen yol ufak farklarla bizi 
maksada ulaştıracaktır. Ancak 
rejim; en kısa ve tutumlu yoldan 
amaçlara · lı:tshracak metodları 
arama~ı, bir devrimcilik gereği 
bilir. Bu ders yılındaki yeni çalış
malar bu anayol üzerinde olacak
tır. Kamal ONAL 

Yüz milyoıı almanın . 
kııtladığı gün 

8erlin, 22 (A.A.) - "Alman 
günü,, Almanyada ve dışarda bu
lunan 100 milyon alman tarafın -
d<'\n bu~ün kutlanmıştır. 

B. Hes verdiği söylevde Al -
manya için günün en önemli me -
selesinin Memel meselesi olduğu
nu b:ldirmiş ve demiştir ki: 

" - Litvanya alman kardeş · 
lerimizi yok ebiıek istiyor. Biz 
memellilerin büyük yurd aşkım 
kayhetmiyeceklerine güvenimiz 
vardır. 

na donanmasının Akdeniz'deki 
hareketlerini ve Akdeniz İngiliz 
g;,.rnizonlarmın asker ve gereçce 
kuvvetlendirilmesini anlatmış ve 
bunlann İngiliz hükümetince bir 
saldmm tedbirleri olmadığım an· 
cak İtalyan basmanın lngiltere·ye 
karşı giriştikleri çok şiddetli sa
vaşın tabii bir sonucu olduğunu 

söylemiştir. 

B. Suviç de İtalyan süel ted 1 
hirlcrinin ancak korunma mahiye 
ind ... olt:luğunu ve hiç bir saldırım 

ı - Habeşistan ile Haheşis . 
tanın ele geçirmiş olduğu toprak
ları biribirinden ayırt etmek la . 
zımdır. ltalyanm asıl bu toprak . 
lara göz dikmiş olduğu anlaşılı 
yor. 

2 - Habeş hükümetinin si -
Iahsızlanm sı inanca altına alın 
malıdır ki bu ..ı ' ancak İtalya 

nın kontrolu ile 
tide edilebilir. 

3 - Habeşis
tan'a denizde 
bir çıkıt vermek 
ten vazgeçilme
lidir. Künkü bu 
çıkıt Habeşista 
nın silahsızlan 

masmı imkans12 
hlar. Sonra 931 
de Habeşistana 
Eritre'den bir çı 
Kıt vermemiş o
an İtalya şimd: 
Habeşistan' ın 
haşka bir devlet 

ı Aloizi, BB. Hor ve Edea/e Cenevı ede dostça g6t!lştt,_,, tl\oraklarından 

Dünkü yar~-şmalar çok heyecanlı oldu - Atatürk, kı ~ 
ral Boris ve B. Zaimis'ten kutlama telgrafları ·geldi -

Dün otomobil ve bisiklet yarışması da yapıldı 

... 
ınde altıncı Halkan olimpiyadının ba~arı ile vaprldığı Fener stan 

lstanbul, 22 (A.A.) - Ahmet 
Balkan oyunlarına bugün Kadı -
köyünde Fener bahçe stadında 
devam edildi. Stad, bugün, düne 
göre daha kalab:,.lrkh. Böyle cldıı 

ğu halde ilk gumin deneçlcrindeıı 
faydalanan organizasyon kurulu 
çok etkin tedbirlerle '°'aüzensizli .. 
ğin önüne geçmiş ve altıncı Bal .. 

fSrmu ~ iner ~avrfada) 
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r an - ııyaıal 

Avrupanın ~mda 
kalan kuvvetler 
Geçen yüzyılda dünyanın yö

aetimi Avrupa devletlerinin elin· 
de idi. Amerika Birleşik devletle
ri Avrupa'ya borçlu, endüstrisi 
henüz yarım bir memleketti. Da
ba ziyade hammaddlerinin ve zi
raat maddelerinin ihracatiyle ge
ğiniyordu. Ulusal kurtuluşunu ta
mamlamış olmakla beraber Av
tupa emperyalistleriyle açıkça 
boy ölçüşmek çağına henüz gir
memişti. Şu da varki dünya ser
vet kaynaklarının en büyüklerini 
elinde tuttuğunu anlamış ve ge
nel savaştan az önceki devrede, 
kendi güç çevresinin içine düşen 
eski tip İspanyol sömürgeciliğini 
tasfiye ederek nüfuzunu cenub A
merikasına doğru geni§Ietmeğe 
başlamıştı. Bu devreye rastl~yan 
ve Amerika işlerine kimseyı ka
rıştırmamak ve Amerika dışında
ki işlere de karışmamak demek o
lan Monroe prensipi de zaten, A
merika Birleşik Devletlerinin mü
teadd'i ve "militant,, bir emperya
lizm yerine kıtayı kıtalıların em
rinde tutmak gibi daha ziyade ko
runma taraf tarı bir sıyasa koy
mak istemesinin formülüdür. 

Monroe'cülük Amerika Ang
losaksonları ile Avrupa Anglo
saksonları yani lngiltereyi sart 
bir karşılaşma ve çarpışmadan 
kurtarmıştır. Fakat bu doktrin 
amerikalılacı, en güçlü zamanla· 
tında bile hareketsizliğe mahkum 
etmiştir. Mesela Amerika'nm ge
nel sava§a girip bunu kendi lehi
ne bitirenlerden biri 0Jdukta11 
sonra Uluslar Sosyetesinden çe
kilmesi gene Monroeculuğun ~ic 
tezahürüdür. Halbuki Amerıka 
sosyeteden çekilirken gerek fi
nansal kudret gerek ise deniz si
lahları bakupmdan lngiltereye 
ilstün bulunmakta idi. 

Bu da gösterir ki, iki anglo· 
ı:>skson camia arasında. aktif ve 
"militant,, olan ve dünyamn bü
tlin deniz geçidlerini elinde tut
makla dünya i~lerinin gidişi üze
rinde etkisi olan, ingilizlerdir. Bu 
bakımdan ileri sürülebilir ki, mo11· 
roeculuk, aktif anglosaksonlarm 
passif anglosaksonları adeta içi
ne tıktıkları bir hareketsizlik şia
rından başka bir şey değildir. 

Bu böyle olmak:a beraber, bu
günkü Amerika, d~n~anın ~aşta 
gelen büyük devletıdır. Ve iın~n
((81, ekonomik, süel bakımdan on· 
ce iki Amerikada fakat ondan son
ra da Çin denizlerinde birinci de
recede bir kuvvettir. Bu kuvvet, 
bugün, gerek Uluslar Sosyetesi
nin gerek ise A vrupanm dışın~a 
kalan fakat dünya muvazenesm
de her zaman ağır basacak olan 
devletlerin hasl1casıdır. 

Gene geçen yüzyılda Japonya, 
U zakdoğu işler··•' e dah! an~a~ 
ikinci derece bir devlettı. lngı/17 
politil:ası, çarlık Rusyasmı yere 
ieren hu gene de~'letin karşısına 
A. merikayı çıkarmasını bilmiş ve 
onu bununla bunu da onunla ha
reketsiz kılmayı başararak Çin
den Hfod'e kadar bütün hareket. 
kabili.l""tini kendisine alakoyma
.. mı hilmişti. 

Fakat genel savaştan soma 
Amerika gibi Japonya da lngilte
renin koltuğu altında yaşar devleı 
olmaktan çıkarak uzakdoğunun 
birinci derece devletlerinden biri 
olmuş, ve hatta Avrupa işlerine 
bile karışma~a başlamıştır. Ma.7· 
çuko işinde ise nasıl uluslar sos· 
yetesine karşı geliyormuş gibi İı:· 
giliz mukaveml'tİni kırarak dedı· 
ğiııi yaptığı malfımdur. 

Bugünkü Japonya, Asya ve u
zakdoğu üzerinde belli planlarr o
lan ve bunlar1 sistematik bir su· 
rette ve her türlü mukavemete 
rağmen tatbik eden bir devlettir. 

Avrupa işlerinde uluslar sos 
yetesinde bulunma~la berabF-r 
r!:;nva. islerinde "P 1>ılh't'>«:a .,. ~"'r 

~ 

iÇ HABE 
Manisa üzümcülerinin dilt~klcri 

Manisa, 22 (A.A.) - İz.mir ve 
Manisa saylavlarıyla üzüm yetiş· 
tiren ilçelerin gönderdikleri dele
geler Manisada toplandılar. Hal
kevi salonunda yapılan bu toplan
tıya üzümle ilgili bir çok yurttas
lar üzüm üretmenleri de katıldı. 
Toplanmaya başkanlık eden parti 
başkanı B. Avni Doğan üzüm Ü· 
retmenlerine söz verdi. Üretmen
lerden 15 kadar yurttaş söz söyle
diler. Üzüm ürününün maliyet fi. 
atını bile tutmıyan satış Hatları 
bugünkü şekilde devam ederse ü
retmenin çok zararlar göreceğini 
rakamlar sayarak ortaya attılar. 
Sabahtan. başlıyan konuşmalar öğ
leden bir saat sonraya kadar sür· 
dü.. Ü retmenlerden sonra Manisa 
say lavı B. Yaşar konuştu. Derd
leri döküp saydı. Artık söz alan 
olmadığından B. Avni Doğan or· 
taya atılan istekleri şu suretle sı· 
raladı: 

1. - Üretmenlerin bu aylarda 
günleri gelmiş borçlan var. Ta· 
nm bankası borçlu olan üzüm Ü· 
retmenlerinin borclannın vadele
rini kendisine dep~ edilen üzüm
ler karşılığında bir müddet daha 
uzatıyor. Bu kolaylığı öteki ban
kaların aynı şekilde yapmalanmn 
sağlanması. 

2. - Girit malları üzerindeki 
hükümet takyitlerinin biraz ge 
nişletilerek ve bu suretle biraz da
ha çok girecek mallara karşı üzüm 
çıkarılmasının kolaylaştırılması. 

3. - Bağlar ve bağcılar için 18· 
zım olan kükürt, göz taşı, potas, 
çuval ve tulumba gibi maddelere 
konulan gümrük resminin kaldı
rılınasL 

4. - Bağcılığı korumak ve Her· 
lemesini sağlamak için gene bağ· 
cılardan olmak üzere bir kurul 
meydana getirilmesi. 

5. - Bağların tahriri, metruk 
mallardan alınan bağlarda oldu
ğu gibi yapılmı~tır. Metruk mal
lar bağlan ise bir çok seheblerle 
değerlerinden pek fazla fiat\arıa 
satılmış olduğundan bu öl~ünütı 
bırakılarak tam değ-eri gösterir 

politikasında Avrupa dışında ka
lan üçüncü devlet de, Sovyet Rus· 
yadır. 

yeni bir tahrir yapılması ve yahut 
eldeki tahrir kıymetlerinin hiraz 
O.aha. indirilmesi. 

Konuşulanların özetı olan bu 
maddeler Manisa toolantısnun is 
teklerini gösterdiği~den hunl~r 
herkesçe kabul edildi ve toplantı 
sona erdi. Konm;malar ,ok derin 
hir i~temlik icinde yapıldı. 

B. Avni Do~an topbntmm bıı 
kararlarını saylavlarla birlikte la 
zım gelen yf!rlere bildireceğini ve 
Ü7.Ümcülerin dileklerinin yerine 
getirilmesine çalışacağını söyle 
di. Ü zümcüter bu toplantıyı yap 
tıran parti şeflerine örgUtlerinm 
ve saygrlarmm hildirilme5'in1 rica 
ettiler. 

Bu toplantıda hükümetin Vt: 

p:ırtinin Ü7iim ürüniinü korumak 
için aldığı tedbirler saygılı bir dil 
le takdir edildi. Bağcılığı koruya 
cak bir kurul meydana getirilme 
sinin ürum derdinin en birinci ke· 
sin bir çaresi olduğu fikri hep bir
den onaylandı. Manisa toplantısı 
üzüm yetiştiren c.evrelerde pek iyi 
izler bırakmış ve önemli umudlar 
uyandırmıştır. 

İş ve Tarım bankalarının kur 
dukları kurumun direktörü B. İs
mail Hakkı da toplantıda bulun
muş ve söylenenleri dinlemiştir. 

B. İsmail Hakkı konuşmaların so 
nunda üzümcülerle görüşmüş ve 
yeni kurumun Manisada ve ilçe
lerinde yapacağı satın alma işle 
rini anlatmıştır. 

Tokatta hayvan . . 
sergısı 

Tokat, 22 (A.A.) - Cumur· 
tuğumuzun verimli işlerinden bı· 
ri olan yurtta hayvan neslinin 
yeğritimi yolunda Tokadın ilk 
hayvan sergisi bugün saat 9.30 da 
ilin resmi ve öze] kurumlariyle 
halkın önünde parlak törenle açıl
dı. İlçenin hayvan sahiplerine ar
mağanlar verildi. Toplantı bittik
ten sonra güzel bir manej talimi 

yapıldı. 

LER 
- --·-------

Iloluda ormaıı yan· 
glnı söndüriildü 
Bolu, 22 (A.A.) - 19.9.1935 sa

bahı başlayıp 21 sabahı genişle

mesi durdurulan Abat orman yan· 
gmı türk ticaret bankasına ait 
1;özbağlı ormanın be~ ve dördüncü 
maktaları arasından çıkmış ve 
bia hektarlık sahadan 400 hektar 
yanmı~tır. Yanan kerestelik ağaç
lar icinde bulunan tomruklar da 
yan~ıştır. O ç günlük emeklerıy
le çağırılan bine yakın köylünün 
çok gayreti görülmüştür. Çevrilen 
ormanm içinde ateş tamamen sö
nünceye kadar koylü ayrılıruva

caktır. 

İstanbul gazetele. 
ı·inin ba~yazıları 

, te B. Yunus Narlı 
Cumhurıvef "Uluslar sosyete. 

sinin ltalya - lıabeş meselesi etrafında· 
ki durumu inceliyor ve lta/y. nın sos. 
yete karar/arma karşı bir habeş seferi 
açmasında mantık olmadığını; çün.'<ii 

sosyetenin barrşı koruınağ;ı kesin ola. 
rak karar verdiğini söylüyor.,, 
')' , "Ge~enlcrde bu 

sütunlarda tini. 
versiteye bağlı olan lisan mektebinden 
bahsetmiş ve bu mektebin hiç bir şeye 
yaramadığını, talebeye bir kelime '.ııle 

firenkçe öğretmediğini ve yapılan mas
rafların tamamiyle favı'lasız olduğunu 

iddia etmiştik. 
Gazete bun<la11 sonra bu neşrıyatla 

kimsenin alakadar olmadığını söy/ll. 
yor. Ve alakadar olmak gerek oldugu
nu ilave ederek diyor ki: 

"Mesela işte şu lisan mektebi me
selesinde de bizim neşriyatımıza hiç 
de omuz silkip geçilmemelidir. "Bu öy
leyen Zaman gazetesidir ona ehemo1i. 
yet vermeyiniz . ., dememelidir. Söylenen 
söz doğru ise, ortaya konulan yanhslık 
ha.kıikaten varsa onu derhal dilzeltmeti. 
d!.r. 

Binaenaleyh kUltllr bakanlığının, bu 
·kinci yazımızdan sonra bu işle uğra~· 
maırnı bekleriz. Bu meıkteb eğer ısl ıhı 
marnkünse ıslah edilmeli ve yahud der. 
he\ lağvedilmelidir. Bunun ikisind~n 

birisini yamayıp da seyirci kalmağa !.er 
halde cevaz yoktur.,, Çarlrk Rusyası, gerçi "Avrupa 

konseri,. ne dahildi. Fakat bütün 
nü/us ve toprak servetleri rezerv
lerine rağmen, ikinci derecede ve 
geri bir devlet olmaktan kurtul.1-
mamrştı. Belli başlr bir sanayii 
yoktu. Finans bakımından bir ya. 
er-sömürgeden farksızdı. Nitekim 
savası en önce o hem de vasıta
.'nzlrktan kaybetti. 

t\NITLARIMIZI KORUYALIM 

Fakat genel savaştan sonra, 
dünyanm altıda birine denk gelerı 
geniş toprakların üzerinde esaslı 
bir devrimin doğuşu ile dünyanın 
en kudretli endüstrilerinden biri 
kuruldu. Yabancı finansların yar
dımına boy eğmeden kalkınma 
planları realize edildi. 

Sovyet Rusya, bugün kurtulu
şunu tamamlamış ve Amerika öl
çüsünde bir ulusal ekonomik ku
ruluşunu başka metodlarla ta· 
marnlamak üzere olan bir devlet
tir. ,, 

,, "' 
Geçen yüzyıl içinde her iş Av

rupa devletlerinin ve daha dar bit 
çerçeveden de i!1giliz irr;paratoı· 
lu~unun elinde ıken bugrın A vru
pa dısında ortava çıkmış olan say. 
'irftımrz üc devlettPn her biri Av 
rrmanm eski hegemonyasını ayrı 
bakrmlardan tas/iye etmek sure· 
tivTt> meydana gelmişlerdir. 

Azcok malltm olan bu hadise 
nin en. önemli taralı şudur ki. es· 
kiden kıtalar nrası sı.vasa yürüte 
,,ilen ingiliz devletinin karşısın 
1a ::1rtr1< P<'ki Almanva imvarator 
fı.ığu i!İbi bir tek rakib değil. hir
<.·ntc r~kihl er birden türemiştir. 

Burh::ın BELGE 

.ouıunan ve taşınması müm
kün olan eski eserler müzeleri· 
mizde saklanır. Her ulusun bırak
tıkları eserler bir yerde ve taril ,. 
rasivle çesidlerine göre teşhir e 
dilirler. Müzelere gelen her eser 
(envamter) e kaydolunur, resim· 
teri alınarak öl((ÜHir ve ona özel o-
larak bir fiş yapılır. Müzelere ge· 
1 en her eser u 1 usun ve yurdun hır 
letıginliğidir. Bunlar bütün diln· 
vadaki ilim adamları tarafından 
uzun boylu inncelenirler ve onları 
yaparak bırakmış olan ulusun na
sıl yaşadığını, kültürünü, sanatla
rını, yani bütün tarihlerini mey
rlana cıkartrl::n 

Yurdumuzdaki eserlerimiz İs
tanbul, İzmir, Bursa, Konya, An
talya, Adana, Ankara, Sıvas, A
masya, Oiyarbekir, Kayseri mü
zelerile Bergama, Efes, Af
yonkarahisar, Yalvaç, Akköp· 
rü müze depolarında toplana
rak uzmanlar tarafından gösteril
meleri için lazım gelen şeyler ya
pılır ve herkesin görmesi için sa
lonlarına konur. Bu müzelerimiz· 
den bir örnek olmak üzere İzmir 
müzesi salonlarından birisi.ni ve 
gösterilen eserleri okurlanmıza 

sunııvoruz. 

lluvucılık bulıi-alerı 

Akdenizde bavac·ılı · 
ğın ı·olü 

Habeşistan işi, A vr.upayı bib 
ribirine vermiştir ve şimdi, büyük 
Avrupa devletleri, en son tezga
hı da kullanarak . ilah lan.makta
dır. 

İtalya, epı .zamandır alttan al
ta bombardıman uçakçılığına ö
nem vererek hazırlanmağa koyul
duğu için, bugün, öteki büyuk 
devletlere bakarak çok üstün uçu
culuk kapasitesinde ve çok biivıik 
sayılara dayanan bir havacılıg-a 
malik bulunuyor. Bütün istekleri· 
mizi yapacağrz, her şey dilekler_i
mize göre saptanacaktır diyen 1-
talyanın, başkalarım karşılıyacak 
ve üstün olan tarafı işte yalnız, 
bu hava kuvvetleridir. 

Donanmada İngilteredcn çok 
geri olan İtalyanın Akdeniz egt
menliğinden söz açtığı zaman da
yandığı kuvvet de, hiç şüphe yok 
ne donanması, ne de denizde pa
ra etmiyen kara ordusudur. Av
larclanberi ortaya çıkıp yayılm1~ 
ve ga:zt!telerde okunmuş kü~Ü.' 
haberler bugün. İtalya'da, "'1' 

modem Avrupa makinasmd. n 
yüzde on - yüzde yirn:1i. b':tü~tt n 
uçaklar meydana getırıldıgını ve 
bunlann büyük sayılarda olarak 
yapılmalarına devam edildiğıni 
anlatrvor ve işte, denizlerle sarılı 
ve clenizlerden tehdid edilecek İ
talyanın dayandığı kuvvet budur 

tngiltere'de henüz saatte 300 
kilometre gidemiyen ağır born
bardıman uçağı. ltalya'da 4oo 
kilometre hı;la gidiyor ve ingi· 
liz avcılarının bunlara karsı iıs
tün o\a"l tek tarafları yoktur. 

Bunun anlattığı hakikat de ·u 
dur ki Akdeniz'in Okyruıus'a ·· ı
kan ağızları elinde olduğu ıc·n 
Akde~iz devleti ve büyük hir de
niz donanmasiyle de Akdeni-ze 
hakim olduğunu ~öyliyen İngilte
reye kanıı İtalyanın sesine kuvvet 
veren İtalyan bombardmıan 11-
çaklarıdır: italvan havacılığıdrr. 

Bir uçuşta İtalya'dan kalkro 
Kahire've saatte 350 kilometrelik 
vasati bir süratle giden bombar
dıman uçağının tutulmaz, clti"H
rülmez durumunu cleğ'erlerınır
mekte güdük yoktur. 

Duçe'nin memleketi olan İ
talya başka uluslardan daha cok 
havacılığı an\ıyarak havaya ge
rektiği gibi önem vermiş bulun
duğu için, bugün herkesten daha 
çok, Akdeniz egemenliğinden hah 
sedebilmektedir. 

İtalyan iddialarına göre, mes~
le sudur ki Akdenize girecek her 
ingiliz harb gemisi, italyan hava· 
cılannm batıracak1arı gemilerın 
sayısını çoğaltmakt~n . J:>aşka hir 
işe yaramıyacak ve ıngıhz donan
ması İtalyan havacılığına yem o1· 
maktan ileri geçemiyerek hiç hir 

etki gösteremiyecektir. 

Denizlerle sarılı ve savga<la 
kalmak istiyen her memJ.eketin, 
İtalya'nm bu kuvvetli dunımtın
da olmama~t kJn sebeb yoktur ... 
Buırünün ortaya kovduğu temt'I 
kaidelere ~öre, zrrhlı gemi. uc"'i<
lann ucuş alanından uzakta hu
!unm:ıP.a mecburdur. Ve bir va"l· 
dan öbür vana kolavca gec:i1tıı"'k
te olan Akcfonizde bu gemilere 
artık is ve ihtivar 1calmaımstır. 

Saatte yirmi beş otuz kilomet
re giden deniz donanması, en cı
lız ucağın salchrnnından kurtul· 
mak için on onhe~ saat harcama
ğa mechıırclur .. Fakat bu on onbeş 
saatin kurtulu!:! getireceği hiç bir 
zaman söylenemez. Bugünün do
nanmalarında uçağa kar~t kullanı· 
lan topların etke gösteremiyeccğl 
kadar yükseklerden gelecek ve 
buı;üni1n modern nişan araçları v
le bombasmı hedefe mutlaka vur
duracak bir bombardıman uçakçı
lramı vapıp yaratmış olan İtalva· '"' . . 
nrn meydan okuyan kuvvetım :ı-
çak fabrikalarında aramak doğru

' Sayıf ayı ç~virinid 
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Biliyormusunuz 
1 

ki ? . • . lY abancı -~azeteler eo uduklarımız Komşı1İar11n1zda 
neler olııyor? 

§ Meşhur italyan ıairi Gabri-
7el Danunçiyo birkaç yüz aayıf a
hk bir eaer yazmıı, bunu ltalya
nm Para elçisi e]iyle Fransa Cu
mur Bafkam Bay Lebrön'e sun
muıtur. 

Bu yazılar, birçok tefsirlere 
yol açmıştır. Çünkü büyük bir kıı
mmı lngiltere'ye ve Cenevre'ye 
tair tarafmdan yapılan acı hü
cumlar tetkil etmektedir. 

Fransa'nın İtalya ile beraber 
olmau ve onun asığlarını koruma
sı için İtalyan ıairi, şu sözleri söy
lemektedir: 

''Biz, her zaman ulusal bürri· 
yetimizi korumak uğrunda bütün 
zalimlerin karşısında ayakta dur· 
duk. 

... Bu kadar silahlanmış ve bu 
kadar korkak olan bugünkü Av
nıpada cömerdlikten bir iz, bir 
eser kalmamıştır. 

Kısa görütlü politikacılar, tah
ta kafalı işyarlar tembel tembel 
hiç olmıyacak şeyler üzerinde ko
nuşup dururlarken enerji ve hür
riyet duygulan içinde bulunan 
gene bir ulus, onları sapıtmaktan 
alıkoyuyor. 

Mesele, biribirine eşit olmıyan 
uluslar arasında bir çarpışma de
ğildir. Mesele, Avrupa medeniye
tinin esasını ve kökünü teşkil e
den yüksek bir düşünüşün, bir fi
k ir kuvvetinin zaferini başarmak

tır. 

Şüphesiz, bı.ndan büyük hul
yalar doğmakta ve bunu genişle
tip büyütmektedir. 

Bu büyük hareketin karşısında 
ise zavallı politikacılar, banker
ler, iş adamları karşı koymak isti
yorlar ... 

Fransada yetkili çevenler, ital
yan elçisinin bu mektubu Fransa 
Cumur Başkanına vermesini şaire 
d\ıyduğu saygıdan ötürü özel bir 
hareket saymaktadırlar. Bunun aı
yasal bir anlamı yoktru. 

§ Harb hazırlıkları dolayısiy -
le İtalya' daki itsizlerin sayısı a
zalmıştır. Geçen temmuzda 
637,972 işsiz sayılmış, ağustosta 
628,335 kişiye dü,müttür. Geçen 
yılın aynı aylarındaki işsiz sayıtt 
866,570 imiş. 

§ Uçuş halinde bulunan bir 
uçak içinde biri çıldıracak olursa 
her halde pilotun hali yaman oluı- . 

Bundan birkaç gün önce Bir
leşik Amerika hüküm.etlerinde 
çok tanınmış. bezbol şa.npiyonla 
rından Koneke pazartesi gecesi 
Detroit'da, Toronto'ya uçmak üze· 
re bir uçak kiraJamıştll'. T oronto
ya varmazdan az önce, Koneke, 
uçak içinde deli gibi tepinmeğe 
başlıyor; çılğınbğı daha ileri gö
türerek pilota ve kendisiyle birlik
te uçmağa çağırdığı bir paraşüt -
çüye saldırıyor. Pilot ile arkadaşı, 
uçağm dar hücresi içinde deliyi 
bağlamağa uğraşıyorlar; başa çı 
kamıyacaklarıru anladıktan son -
ra, bir yangın söndürme makinesi 
ile çılğını yere seriyorlar. Pilot 
güç hal ile uçağı idare ederek 
yere iniyorlar. Yere indikten son
ra çılgını ölü olarak buluyorlar. 

dur ve bu, çok açık bir haıkikat
durumundadır. 

Saatte 700 kilometreden artık 
bir hızla giden uçak gibi, 400 ki
lometre hızla uçan bombardıman 
uçağı da İtalyandır. Ve bir uçuşta 
on iki bin kilometre uzağa gide
cek üç motörlü, 325 kilometre va· 
sati süratli büyük uçak italyan 
yapısıdır. 

Ve bana öyle geliyor ki Avru
panm bu son karışık durumunda 
baş rolü politikacılar değil,, harbı 
yapacak olan uçmanla uçak mü
hendisi oynamaktadır. Bu da, ha· 
vacıya ve hava endüstdisine vere
ceğimiz yüksek önemi değerlen
diımeğe yaramaktadır. 

Şakir Hazim GÖKMEN 

Fransa ile İtalyanın duı'unıu ve ingiJte·renin oynadığı rol 
Günün en önemli meselesi Habe~istan - italyan anlaımaz.lığl ve bunun Avrupa dengesi üze

rinde yaptığı etkilerdir. Habe:; iıtan da İtalya gibi Uluslar Sosyete $İnde üye olduğu ve eldeki 
andlat:mada da bir devletin ()teki devlete saldırmaaının önüne gc çecek maddeler bulunduğu 
için mesele haylı zamandan beridir, Cenevre' de görüşülüyor. 

Okurlarımız, meselenin al</ ığı son evre!eri bilirler: Anlaşma%l ığın kotarılması Beşler Komi
tesine verilmi§, o da önergesini w.ıpmrştır. D"inkü gazetemizde ltalya'nan bu önergeyi reddet
tiğini ajans haberi olarak bila irdik. 

Bugün bu sayıfada bu red k'l ..... rından önce iki ingiliz. ve bir italyan gazetesi tarafından 
Fransa'nın, ltalya'nın durumu ve lngiltere'nin oynamak istediği rol hak/unda yazılml§ üç bet -
heyi clilimiz.e çe·ıiriyomz. Bu betk0 hri okuma~, d rrmmnn gelişmesini anlamak isti.yenler için 
faydalı olacaktır. 

16 eylül 1935 tarib]j DeyJj Heral<l 
gazetesi yazmış olduğu bir başbethede 
djyor ki: 

İtalyanın bütün üyeleri Bay Mııs..ı. 
!ininin ağzını kullanan bakanlar kuru. 
lu son toplantılarından birisinde i tal. 
yan · Habeş anlaşmazlığında herhan. 
gi bir kotarma önergesini kabul ttmi. 
yeceğini söylemiş. 

Bu karar, Ceneverdek.i beşler komi
tesini işi daha uzatarak bir uzlaşma for
mülü bulmak zahmetinden kurtarabilır. 

Bu komite, her ne kadar Uluslar 
Sosyetesi andlaşmasının 15 maddesi 
tekniğine uygun olarak çahşmıyorsc; 

da bunun ruhuna göre çalışmaktadır. 
On be .nci madde, herhangi bir an· 

la~mazlık hakkında Uluslar Sosyetesı 
konseyinin yapacağı bütün onergcıeri 

doğru ve yerinde sayar. 

Herhalde beşler komitesi, Paris gö. 
rüşmeleri sonunda varılan sonuçlara 
göre akıllıca kararlar almaık yükümün. 
dedir. Çünkü sosyete andalaş.masına 

aykırı bir karar almak ona itaat etme. 
mek demektir. 

Komite kararının tatbiıkatta bir İtal 

yan kontroluna varabilecek bir önerge. 
de bulunmasını ileri sürenler vardı. 

Şimdi italyanlar bakanlar kurulı. 

nun verdiği kararla komitesinin böyle 
bir şey yapması ihtimali ortadan kalk. 

mış bulunmaktadır. 

Romada verildiği söylenilen karar, 
böyle bir önergenin faydasız olacağını 
göster mi~ tir. 
Şimdi konseyin ve komitenin en doğ 

ru kararı alması ve en dürüst önergede 
bulunması, ve Uluslar Sosyetesinin 
bu karar ve önergeyi arkalaması, ikısi. 
ne de düşen ödevdir. 

B. Musolini, hiç bir kotarma öner
gesini kabul etmemeğe karar vermiştir. 
Bunun anla.mı şudur; İtalya, Habeşis 

tanı zaptedip kendi topraklarına kat -
ınak dileğindedir. 

Eğer gerçekt en İtalyan başbakanı 

bu noktada ayak direrse o zaman Ulus. 
lar Sosyetesinin ve Uluslar Sosyetesi. 
ne bağlı olan bütün devletler için İtalya 
ya karşı zecri tedbirler almak, bu suretle 
ona yapmak istediği şeyi yaptnmama.k 
bir ödev olur. 

Her ne kadar Musolini bunu an!a. 
mıyorsa da, bereket venin, Ulualar eos-
yetesi bu karar etrafmda birlepif gti. 
rünmektedir. 

Sosyete, şuna kanığdır kıi eğer bu 
meselede bu tedbirler alımnıyacak o· 
luraa barışı korumak üzere kurulmq 
olan bu makina, artık işliyemiyecektir. 

B. MusoJini de, bu memleketteki bir 
tak.un halk gilbi, Fransa bükflmetinin 
durumunu yanlış anlamak dileğindediT. 

O, hila son dakikada Fransanm t. 
talyaya karşı beslediği dostluğun onun 
Uluslar Sosyetesine karıı olan bağlı. 
lığını geride bırakacağı hulyasındadır. 

Onun için italyan başbakanı, son 
zamanlarda korkmağa başladığı zecrt 
tedbirlerin önüne geçecek olursa Fran
sa ile arasındaki dostluğu daha fazla 
kuvvetlendireceğini söylemektedir. 

Bay Lavalin söylevi, • onu yanlış 
anlatmak uğrunda gösterilen bUtiin 
gayretlere ııağmen • Fransanın ergele. 
r.ine karşı kuvvetli bir yükendir. Bu. 
Roma'da anıa,ılmamı§, yahut yanlış an· 
la§ılmı§ olabilir. Fakat bu, Cenevrede 
toplanmış olan uluslar tarafından 90k 
iyi anlaşılmıftır. 

Musolini, bütün önergeleri dinleıni. 
yecetk olursa o zam+U1 Uluslar Sosyete. 
si son ve kesin aözünO &ôylemek mev. 
kilnde kalacaktır. 

Ya önergeleri kabul edecek, yahut 
harb kararın 1 verecekti~ 

Şayet harb kararım verecek olursa 
o zaman bütün örgütlü dünyayı karşı
sında bulacaktır ki, böyle bir meydan 
okuma ve dünya He çatışmanın da yal. 
nız bir tek sonucu vardır. 

Trahlusta 
Senusi kabileleri ital -

yanlara karşı ayak -
landılar mı ? 

16 ey/(JJ 1935 tarihli D eyli Herald 
gazetesi yazıyor : 

B. Musolini'nin Trabl~garb'a as.. 
ker göndermek kararının sebebi orada
ki Senusi kabiyleleri arasında ayaklan. 
malar ve azılar başlamış olmasından iie. 
ri gelmektedir. 

Vaktiyle italyanlar buıaları yatıştır· 

dıkları zaman toptan Mısır toprakları. 
na sığınmış olan Senusilerden bir kı
sım, yeni durum ilzerine yen.iden Trab. 
lus'a geçerek orada yeni~n ortabgı 

karıştırmağa başlamışlardır. 

Romadaki italyan çevenlerinin id
dia ettiğine göre bu kı:Ubiyle önderle. 
rinden ~kisi Mısır ve ingiliz makamla· 
riyle sıkı bir temas halindedir. 

Trablus • Mısır sınırında it.alyan as. 
kerlerinin biriktirildiği haberi Mısıra 

varmış, fakat Kahire'deki italyan ma
kamları kabiylelerin sükun içUıM olc.lu. 

ğunu söylemişlerdir. 

Bir takım italyanlar da ·buraya af> · 

kıer göndermekteki ergenin biraz sonra 
Eritre ve Somaliye gidecek olan bu as. 
kederin Trablus'ta Afrika havasına a. 
lıştırinak olduğunu söylemektedirler. 

Mısl?' başbakanı Tevfik Nesim paşa 
cumartesi günü, italyan - habeş anlaş. 

mazlığı ilerlediği takdirde İng.ilterenin 
Mısırı müdafaa edeceğini söylemiş, fa. 
kat sonradan bu diyev geri alınmıştır. 

Fransa - İngiltere 
ltalyan taraftarı olan ingiliz gazete. 

si Deyli Meyi, 16 eyHı.J 1935 tarihli sa. 
yısrnda "lngiltere ve Fraa.sa., başlı&ı 
altrnda yazdığı bir bll§betlttde <liyor 
lcJ: 
Ha.be~ buhranının uyandırdığı 

._rak ve heyecan araaında insanın iça
ne ain.en bir bidise olmaktadır. Birkaç 
baftada.nberi olup biten b.adieeler Fran. 
sa ile İngiltereyi biribirine daha faz. 

la yak:Iaıtmnıştu. 

Bu buhran içinde Fransa ile İngil 
tere, harb zamanında olduğu gibi, kar
plıklı iyi dilekler ve güvenle çalışma. 

lıdırlar. 

Bundan yıllarca önce Deyli Meyl, 
bu iki dnlet arasında tedafüi bir ittı. 
fak yapılması fikrinin avukatlığını 
yapmıştı. 

Eğer o zaman bu ittifak yapılmış 

ve bwıa göre her iki taraf da ailahlan· 
mış olsaydı, o zaman, Avrupada bugün. 
kil durum baş göstermezdi. 

Böyle bir ittifak, herhalde çetin 

tedbirlere başvurmaya yol açmazdL 

Bütün fransıa delegeleriyle dost o· 
lan Cenevre-deki aytarmız bize gönder 
diği habe.rlerde fransıztarm eski müt 
tefikleri İtalyaya karşı zecri tedbirler 
alınmasına taraftar olmadıklarını bil. 

diriyor. 
Baştan ayağa kadar silahlanmış ve 

gün geçtikçe daha fa,.· a silahlanmakta 
olan bir dünya içinL.~ {.1giltere, bugün
kü müdafaa gereç ve araçlarım ka ~i 
bulamaz. 

giltere, Uluslar Sosyete.sine üye olmak 
suretiyle sırtına yüklenmiş olan sorav
lan artırmış bulunmaktadır. 

İngilterenin elin~ bugtin sıyasası. 
nın gerekli bulduğu derecede silah yok. 
tur . 

Bundan dolayıdır ki Deyli Meyl, 
son birkaç yıl içinde ingiliz kuvvetle· 
rinin artırılması gerekliğini biteviye 
müdafaa etmiştir. 

Bugünkü durum tehlikelidir.. Bu 
durum, harbtan yıJlarca önce Lord Ro. 
berts'in İngilterede yurdu korumak 
için yükümsel askerl.ilk usulü kurulma
sını müdafaa ettiği zaman kadar teh. 

likelidir. 
O zamandanberi ise birim durumu. 

muz hayliden hayliye değişimiştir. 
Yabancıların silahları e5kisinden 

fazladır. İngiliz silahları ise 1914 ydm
daıkıi nisbetten daha aşağı düşımüştür. 

Boşluklaırı doldurmak ve 11oravlar1-
mız karşısında açıklıkları kapatmak 
zamanı gelmiştir. 

Bundan dolayı Lord Roberts1ıin a. 
nergelediği şekilde yiikümeel hizmet 
kabul etmetkte daha fazla geç kalma. 

malıyız. 

Bugün selamette değiliz; zayıfu 

ve bundan dolayıdır ki bu.günkU vazi. 
yet, bütün imparatorluğu rahatsız et
mektedir. 

Bir yöney almak 
gerektir 

14 eylfJJ 1935 tarihli il Corriere Del
Ja Sera "Jlilano., dan: 

Vay Laval Cenevre'de, ince, Diya -
laktik ve tamamiyle parlamanter bir 
söylev söylemiştir. 

Bay Laval bu söylevinde bir taraftan 
Uluslar Sosyetesi paktma sadık ve bu 
paktın ödevlerine bağlı olduğunu tekrar 
etmiş, öte taraftan da İtalya'ya karşı 
duyduğu kuvvetli dostluğu anlatmıştır. 

Bu söylevde acı çapraşıklık göze çarp • 

maktadır. Bay Laval'ın solcu partilerine 
karşı, zor durumu gözönüne alınmalıdır. 

Bu partilerin en yüksek oruntakları, 

Eryo ile Bonkur, Cenevre'de franınz b~..
bakarunm yanında bulunmaktadırlar. 
Ba iki zat italyan ve faşist rejiminin 

du~anlığiyle tanınmış fabıllyetlerden · 
dir. Habeş delegesinin söylevini ilk al -
kışlayan Eryo ile Bonkur olduğu unu -
tulma.mahdır. Bunlar fransız demokrasi
sinin oruntaklan olduklarnu ileri ıUr -
mekte ve Lavalın hareket ve a<nlerini 
şiddetle kontrol eylemektedirler. Bun -

dan başka Fransa'yı kendine eğiltmek 

için f ngilterenin yaptığı baskılan da he
saba katmalıdır. İşte Fransa dış bakanı 
Cenevredeki söylevini bu şartlar içinde 
söylem.iştir. 

Fransız dış bakanının İngiltere'nin 

tehdidine veya yaltaklanmasına kulak 
asmıyacağmr umanz. ÇUnkil İngiltere
nin istediği dayanışma kendi asığlan ile 
ilgilidir. İngiltere yalnız kendi asığları 
gerektirirse. Fransa ile beraber hareket 
eder. f ngilterenin ihtarlarını Fransanın 
reddetmesi icabederdL Fakat Laval bu
na kıyısamamaktadır. 

Mademki Fransa resmi bir mahiyet
te İngiltere ile dayanışmasını ve paktın 
tatbikine taraftar olduğunu ilin ediyor, 
o halde .italya ile aktettiği moral ilgiler 
ve bağlar ne olacakbr? Önemli ve va • 
him bir mesele karşısındayız. Bu haki
k'atı B. Laval de çok iyi takdir ediyor. 
İatlyanın dostluğu rUzgfülann istika . 
metlerine benzetilemez. Eğtr İtalya ile 
Fransa arasında bir ayrılrk olurs<? bunun 
si.lrckli olacağı biJinmelidir. 

İRAN'DA: 

§ İran hükümeti arteziyen ku
yuları açmak için, Avrupa' dan ge· 
tirttiği uzmanlarla ü1kenin her ya

runda araştırmalar yaptırmıştır 

Uzrn~nlar, yaptıkları araştırmala. 

rın raporlarım hükümete vermş\ . 
lerdir. 

§ lran hükümetinin Sovyetleı 

Birliği ile yapmış ~lduğu tecim an
laşmasına göre, lran, Sovyetler 
B•rfi ğinden 180 milyon riyatrik 
mal satın alacakbr. Sovyetler B1T
liği de lran'la aynı tutarda alış ve
riş yapacaktır. 

YUGOSLA VY A'DA: 

§ yugoslavyada Dubrovn1J. 
!ebrinde toplanmış olan arsıulu . 

sal havacdık kongresi kapanmış · 
br. Kongrede, dünyayı denetm~l: 
için yapılacak bir hava yarışın · 
dan uzun uzun bahsedilmiş, gele
cek kongrenin 17 ağustos 1936 ta. 
rihinde Varşovada toplanması ka
rarlastırılmıştır. Arsıulusal havf'tcı 

hk federasyonunun büyük altın 
madalyası Londra . Melburn ya, 

rışmda birinci gelen uçman Skot 'a 
Kont dö Lavo kupası da sürat re
konınu kıran uçman Ancelo'ya ve 
rilmiştir. Kapanıı gününün akşa • 
mı yabancı delegelere bir şölen 

verilmq, ertesi gün de delegas
yonlar Opbrovnik'den ayrılmıılar
dır. 

§ Yugoslav bükümeti 17 eylul 
tarihinde yapbğı bir toplantıda. 

devlet işyarlarımn ay1ıklarının 

azaltılması hakkındaki buyurul • 
tu - kanununu onaylamqtır. Bu me 
sele hakkında çıkanlan bir bildi • 
riğde, geçinmek için lüzumu olan 
şeylerin fiatlarımn ucuzlamasm • 
dan ve son yıllarda devlet büdce
sinin açıkla kapanmıt olmasından 
dolayı bükümetin, İşyarlara verdi· 
ği "pahalılık zammı,, nı kaldırmaU 

zorunda kaldığı söylenmektedir. 
içinde bulunulan genel buhran 
yüzünden vergilerin arttırılması 

imkanıız olduğuna göre bu tedbir 
bilhassa gereklidir. Bu tedbirle e t · 
de edilen ekonomi 400.000.000 di
narı bulmaktadır iri bu. işyarlarla 
emeklilerin aylıklarının yüzde 7 si 

niabetindedir. Bakanlar ve ilbay· 
lar batta olmak üzere en ufak iş. 
yarlara kadar herkesin aylıldan 
indirilmiı, yalnız muvazzaf küçük 
subaylar bu tedbirin dışında hı • 
rakılmışbr. 

§iki Çekoslovak sosyetesi 10 
bin vagon buğday aabn almak üze
re Yugoslav teciınerleriyle konuş
malara giriımişlerdir. Konuşmalar 
iyi bir safhada olup yakında sa
tqın yapılması ihtimali çoktur. 

kında yaptığı apoloji gülünçtür. Zaten 
Fransa uluslar sosyetesi paktına hiç bir 
zamanda inanç duymamıştrr. Fransa.om 

uluslar sosyetesi paktına verdiği önem 
derecesini kendini sağlamak için yaptığı 

ayn ve türlü süel and1aşma ve anlaşma
larla ölçmek kabildir. 

Belki Bay Laval bu anlaşmazJrğın or· 
tadan kaldırılması için beşler komitesin
den büvük umudlar beslemektedir. Fa-

k:.t bu da yanlış bir harekettir. ÇilnkU 
İtalya, bu komisyonun gen.kurulunun 
vereceği kararlan tanımıyor. 

İtalya • Habeş anlaşmazlığı silah ile 
kotanlacaktır. Çünkü medeniyet ve tU -

zenin icabı budur. Bunun için Fransa 
blilrl\metinir. hir yönev alması laztmdır, 
ve bu yöneyin de şimdiden tayini gerek-O zaman İtalya. iki fCYden birini 

tercih etmek durumunda kaJacaktır Rıırbtanberi sartlar neğişın i şt iı i ·· Laval'in uluslar sosyetesi paktı hale- , t: 
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Memleket Postası Balkan o"impiyadının ikinci günü 
(Ba§ı 1. oi sayrfada) 400 metro manialı ko§uların 

birinci se(mesi. 
Yedinci Balk.an spor kongresine bil. 

yük gayretlerinden do-layı teşekkür e .. 
derken spor sahasında olan anla§manın 
Balkan hükümetlerinin biribirlerıne 

her sahada yaklaşmalarına yardımcı ol. 

l 

Beş asırlık çamların içindeki 
eennet: Gerede 

kan oyunlarını memleketimizde yapmak
la yapmayı üzerimize almakla yanılma· 
mııı olduğumuzu meydana komuftur. 

Yarışmalara itSn edildiği uzere tam 
saat 15 de başJandı. tık yarışma 200 met 

re seçmesi idi. Bu seçmede alrnan sonuç
lar şunJardır : 

1 - Skidie yunan 59,6; 2 - Maes
kfn romen l. 0.3 3 - Stefanoviç yugos· 
Jav 1. 0,9. 

masını temenni ederim. Zaymis 

ttereae ( Ozel a.ytarıımızdan 
Gerede deyince batıra Ramazana. .,• e 

( Esen tepe ) gelir. Geredcye her gelen 
i:sentepe gezine çıktığı zaman niçin §İm· 
diye kadar gelip bu örneği olmıyan eşsiz 
gezcği göremediğinden ötürü geçmi§ 
gUnLedne içten acı duyar ve bunun niçin 

gazetelerle ta.nıdılmadığrna acır. 

Esen tepe: Beyaz kireçli kırmızı kire· 
mitli yepyeni evleriyle şirin ve b.ıyınclır 
Gerede kentinin kuzayında kentin 800 

metre yakınında 14 tepcccikten ibaret 
bir koruluk. Bu koruluktaki ağaçların 

hepsi çam ve her biri en aşağı 500 ya

pnda kalın gövdeli şemsiye halinde dal
ları birbirine yanaşmış dallarının arasm· 
dan güneşi süzen ve ogultulu seslerle 
çam kokuları havalarını ciğerlerimize 

akıtan 1500 rakımlı bir korudur. 

İki yıldan beri bu korunun ortasına 
farbaylrkça yapılad'l Marmara havuzunu 

bu yılda etrafına türlü çiçeklerle tabi· 
atın verdiği güzelliğe insan elile yapı
lan bu tuvalete insana doyulmaz bir ba· 
kım zevki veriyor. 

Veremli hastaıara aanatoryom öde
.ini yapan bu Esentepe sıhhatlı olanla· 
rm neşelerine neş'e katıyor, birgün için 
gelenler mutlak bir ay kahyorJar ayrtla
mryorlar. Burada yeşil çayırlar, asırlık 

çamlar, berrak hol} ve hele elinizin par
maklannrzı içinde beş dekika tutamaya
cak kadar bıyıklı suyunu ru dolgun mi. 
delere yarmı saatte yeniden yemek ka· 
dar iştiha veren bu Esentepeye gelip 
görmelisiniz. 

Tarsus kandilden kurtulacak 

Uraylar Bankası toplantısında bulun
mak üzere Ankaraya giden şarbayı -
mız B. Muvaffak Uygur gehrimize dön
mU,tUr. B. Muvaffak Uygur Ankarada 

bakanlıkla temas ederek Tarsus elektrik 
UDtrahnm yeniden yapdmuma ve ıu 

_)uvvetinden faydalanarak i~liyecek bir 
fabrika kurulmasına izin almıştır. Ana-

doluda ilk defa yapılmı~ olan Tarsus e· 
lektriği buğün en geri bir durumda bu· 
lunmaktadrr. Bu enstaJasyon kapitalinin 
önemli bir kısmı urayın olduğundan or
taya bir tüzel durumu çıkmadan yeni 
fabrika kurulabilecektir. B. Muvaffak 
Uygur Ankara ve lstanbuldaki sosyete
lerle de temas etm;ştir. Kısa bir zaman 
içinde ctüdler yapdarak proje hazırJana· 

ccaktır. 

İZMİR'DE 

Brezilya'nm Atina büyük e]c;iı;ıi 

İzmir' e geldi 
Brezilya hükOmetı.inin Atina büyUk 

elçisi M. Yuvakim OJaliyo dün deniz. 
yollan işletme idaresinin Ege vapurih

Atina'dan şehrimize gelmiş ve İstan
bul'a gitmiştir. Atina büyük elçimiz B. 

Ruşen Eşref Pire limanında vapurda -
şarbay doktor Behçet Uzu uğurladığı 
sırada kendisine Brezilya bil.yük elçi ve 
madamını tanıtmış ve kendilerinin İz. 
mir'i gezmek arzusunda olduklarını söy 
!emiştir. 

Elçi Ege \"apurundan şehr.iınize çı. 
kınca şa.rbay, f zmir'i gezdinnek için 
uray baş sekreteri B. Ali'yi kendilerine 
terfik etmiş, müzeleri, eski İzmir kazı-. 
smı kadifekaleslni ve daha birçok yer
leri gezdirmiştir 

Vapur limarum11zdan hareket edeceği 

sırada büyük elçinin madamına şarbay 
doktor Behçet Uz tarafından gU:ı:el bir 
buket gönderilmiş ve elçi, bu ilgiden çok 
duygulanmı9 ve teşekkür etmiştir. Bil
yUk elçi: 

;- lzmir'i bu kadar güzel ve sempa
tiık bulacağımı sanmıyordum. Bu gaim 
den çok duygulandım. Dem.iştir. 

İzmir'de yeni bir düzen 
Devlet Demiryollan genel direktHr

Ulğ\lnce Alancak ve Basmahane tlmen
difer istasyonlarının birle§tirilettk bir 
fspekterlitde ldareel etrafında yapıl· 

ı - Sakelariyu yunan 22,.5 ; ı - Ko
vaç romen 22,8; 3 - Raif tUrk 22.8 

200 metrenin ikinci ~eçnıeai 
1 - Bauer yugoslav 22.9; 2 - Yor

doş romen 23 . .5; 3 - Frangudis y11nan 
23.9 

makta olan incelemeler bitmek üzeredir. 
Uzmanların diişünccelerine göre heriki 
hatta da bazı değişiklikler yaptlaccak 
ve böylece Hrnn istasyonunda Basma
hane hattı ilzerinden geçen Aydın hattı 
makine ve vagonJarının kaza çıkarma
ları ihtimali de bertaraf edilmiş ola
calrtrr. 

Bu değişiklik yapıldıktan sonraDe
nizli'den Ankara'ya gitmek llzere İzm.ire 
gelen bir yolcu; trenden inmeden Afyon 
veya Bandırmaya gidebilecektir. Bun· 
dan başka her iki battı birleştiren yerde 
yeni bir istasyon binası yapıması da 
dilşiinülilyor. Bunun için etildlere baş
lanmıştır. Yahud her iki hat Alsancak'ta 
birleşecek ve bir istasyonla işliyecektir. 

Halkın Devlet demiryollan trenle· 
rine olan rağbeti göz önüne almmıı:ı ve 
yakında yataklı vagonlar tarifesinde ye
n.iden yiizd.t yirmi niSbetinde indirim 
yapılması kararlaştırılmıştır. Önce ya
taklı vagonlarda gidip gelme biletlerin
de yüzde 20 indirim yüzde kırkı bulmuş 
olacaktır. 

400 metre manUılının ikinci 
ae~m.e.si 

l - Mandikas yunan 59.3: 2 - Zi
ya türk 1. 1,8: 3 - Bansk.ak yugoslav 
1. 2,4. 

Disk yarı§lllalan büyük bir heyecan
la devam ediyor Veysi yeni bir Türkiye 
rekoru ile en önde gidiyor. Silas, birkaç 
bozuk anıtan sonra dengesini buldu ve 

Balkan rekorunu tazeleyen hatta olim 
pik rekoruna yaklaşan bir hasarıyla en 
öne geçti. 

Disk sonuou alınmadan 200 ~tre
nin fina1t koşuldu. 

SonuçJar §un1ardır: 
1. - Frangudis yunan 22.2/ 10. 2 -· 

Raif türk 22 {yeni Türkiye rekoru) 3. 
- Sakalaryu yunan Z2.7. 4 - Kovaş ro. 
men, 5 - Bauer yugoslav. 6 - Yorddch 
roınen 

400 metre manialı koşu finali 
1 - Mandikas yunan 57,1 2 - Bons. 

kak yugoslav 57,4 3 - Skiadis yunan 
58,7; 4 - Maesk.in romen, 5 - Stcta· 
noviç yugoslav 6 - Ziya tür.k 

Uzun atlama so-mıçları: 
1 - Lambrakis yunan 7,10 (Yeni 

Balkan rekoru. 2 - Yuncsk romen 7,08 
3 - Novokoviç yu<>oo::lav 6 85. 4 - J{:ıl. 

lay ytıgoslav 6.71. 5 - Pater:-kis yunan, 
6 - Supan romen 

Balkan l)Clyrul. )'tlrı§m,J.o;ı 
1 - Yunan takrmı 3,26,7 (yeni Bal

kan rekoru) 2 - Romen 3,57. 3 - Yu. 
Balkan sporları 2 mn 

goslav 3,32.1. 4 - Türk 3.34,5 5 - Ar. 
navud 

Yarışmalara pazar günü devam e• 

dilecektir. 

Disk sonuçları Otomobil ve bisiklet 
1 - Silas yunan 48.41. 2 - Veysi 

türi 45.59. 3 - Narençiç yugoslav 43.5(, yarışı 
4 - Hovolep romen 43.55. 5 - Klent İstanıbul. 22 (A.A.) - Türkiye tu. 
yug()slav 41.60 6 - F~kiyoti yunan 41.SJ ring otomobil kulübü tarafından huır· 

~ :ıt. :t. tanan ve ilkbaharda yapılamıyarak son 

Bu sırada yedinci Balkan kongresi· bahara bırakılan otomobil, motosikJı:t 
nin çektiği saygı telgraflarına alınan ve bisiklet yansı.arı bugün lstinye .. 
Ş'll karşılıklar okundu: Zincirli kuyu arasında yaprlmıştrr. 

Sonuçlar şunlardır: 
Atatürke çekilen telgrafa alınan ce. 

vab: Bisiklet A. grubu: 

"Yedinci Balk.an atletizm kongresi Birinci Tanaş 15.51, ikinci Mimi 16. 
tarafından çelcilen telgrafa mütehassıs 27. üçüncü Kir kor 16.30 
olan Cumur başkanı beni tarafmrza en Bisiklet B. grubu: 

Birinci Andon 16.45, ikinci Dimit. 
samimi muvaflakiyetler temennisine ve 

b J
L 

11 
ri 16.52, 

genç a .. anı ar arasında büyük dost. 
Sepetli motosıklet: 

lukların yaşamasmı tPmenniye vazife. Polonyaya Uzüm sataea~z. Birinci Tacettin 6.19.5 (yen.i re.kor) 
e;• dar etmiştir .. , "k 

Polooyalı bir tecim kurulu buradaki Motosı Jet. Selueter: Soy ak 
bloke paralanna kan.ılık ti%ilm Batın al- Birinci Süleyman 5.21, flı:inci Ah· 

-ır Bulgar kıralı Boria'dcn: d 5 
mak için şehrimize gelmi§tir. Kurul sa. me .35 

Sevgz'Jl telgrafınızdan pek miitehas. Otomobı"J ö el C f tınalmaya ba§lamak için Türkofia direk- z · sını ı: 
sis oldum. En samimi te..:ekk.ürlerimle Bı"rı'ncı' Aynacıogwlu 6 

törlüğiine baş vurmuştur. Bir iki gün ır • 
içinde Polonyalılar bonadan ilzUm aatm. beraber Ballıan gençliğinin doğurduğu Otomobil proiesyönel: 

atletizm kongresine muvaflaldyetler B' • · z· 4 .. 7 
almağa ba.şlryacaldardrr. Burada bloke 

1 

ınncı ıya .~ 
dilerim. Boris 1 B S · B ,.._,_ edilmit olan paralarm mlkdan 15..20 ayan amıye urban \.ALUid yan!} 

bfn lira arasmdadır. Bu para ne tılma.. Yunan redsJeumhuru Zaymie taratın · esnasında bir aza sonucuoda sol kolu 
men ~ alac&klardır, _d_an_ı _______________ kı_n_lmı§ __ v_e_yuzun_·_· _··_d_en_yar __ aı_anm __ ı_şt_'_' __ 

6eı yaı yıllık ~Jllların oıt1111ıaüi Getedıain Ualü "EMa tepe» .ı kusay /Mtı Ana dolusuDWJ e.a güzel gezeğidir. 

fl:US'ım romanu Tefrika: 33 duatm kendisini de küçümsüyor, fakat ken- ı 
disine bırakılmış olan paralan istediği gibi 
ve bazı zamanlarda müşterilerinin dileğine 
karşı olarak kullanmaktan da çekinmiyordu. 
İren, ananaya uyarak artırnm kutsal biliyoT · 
obligasyonlan, devlet bonolarını her şeye 

nsnım nasıl içinden çıkacağını gönneği me· 
raık ederek ona bazı dosyalar verirdi ve fren 
bunların üzerine düşerek birkaç zaman son
ra iyi sonuçlar alırdı. O vakit, Levis işi kap
tmnış olduğuna esef ederdi. Levis duygu
sunu gururla ondan saklarsa da İren gene 
sezer ve işe devam etrncmeği açık yürekli
lilde kocasına söylerdi. Lcvis kendisine böy
lece verilen derse kızar ve güçlükle affe
derdi. 

meğe rağırmıştım ... derken İren sözünü ke
serek: 

• 
Levis ve lren 

Yazan : Pol MORAN 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Telefon. Levis mikrofonu alıyor, yuzu 
değişmeden, fakat bakışları kattlaşaraık: 

- İren, sizi arıyorlar, diyordu. 
İren'in işteki beceriğini kıskandı. Hep 

onun kendi kendine nasıl yettiğini düşünü
yordu. İren hiç geç kalmıyor, fişlerini ha
zırlıyor, mektublara cevab veriyor ve sanki 
bütün bu çahşmr.ıları da ona hiç zahmet 
çektirmiyordu. İren'in bürosu her zaman 
tertemizdi ve her sabah süpürülürdü. Levis·
inki ise karışıktı, bir düşünce, bir cevab bek
liyen notlarla dolu idi. İren işte çok geniş 
davranırdı, hele yunanlılarla ... Halbuki ko 
cası, şüphenin hüküm sürdüğü bu batı piya
salarında eli silahında, gözlerini dört açmış, 
her vakit tetikte ve yalnız başına yürümek 
~runda idi. 

İren, külçe ile altın alıp satan, kuyumcu
bankerler neslindendi. Levis, yalnız endüs
tri'ye yatırılan paraya inanan, hiç altın gör
memiş olan, "~evduat,, bankafanm da, mev-

üstün tutuyor, parlamento üyeleri ile gaze
tecileri satın almak zahmetine giriyordu: 
"bankacı olmak bin türlü dar çerçeveli ka 
nunun hükümlerini göz önünde tutmak, yı:
muşak davranmaktır,,. diyordu. 

Levis, harbsonrasmın kabadayıca guru· 
riyle bu yavaş usullerden iğreniyordu: bu 
doğru değildi. Sıyasa ile finansın çiftleşme· 
sinden cirkin yavrular alınır ama sağlamdır· 
lar. 

Levis: 
- İren, siz monopol ve irtişanın ta keu

disisiniz, diyor. 
İren cevab veriyordu: 
- Siz de borsa ile spekülasyonun ta ken

disisiniz. 
Zaman olurdu ki, girişmekten çekindigı 

bir işi Levis reddederdi. İren hiç bir şeyi te· 
sadüfe bırakmazdı; her şey onca iyi idi. ~ 
nutmazdı ki modern kre~:.:in babası tefec1· 
liktir. Levis'le aym yerde avlanmamağcı 
dikkat ederdi. (Akdenizdeki işlerinin atba~ı 
heraher yürüdüğü olurdu.) Fakat Levis ka 

Denemez ki İren'e karşı duyduğu hay 
ranhk kalmadı; fakat zaman zaman onun 
hakkında sert düşündüğü oldu. 

Bu halini kendi de beğenmedi, ancak ha
yalinden koğmak istediği düşünceler bundan 
dolayı daha çok sıklaştı. 

Bir sabah Levis İren'e: 
- Eve gelmiyeceğim. Bir iş dolayıı:iylc 

drşarda yemek yiyeceğim, dedi. 
İşin hangi iş olduğunu anlatmak ve A

nadoluda, İran'a kadar radyo istasyonları 
kurmak için bir amerikan konsorsiyomunun 
pek faydalı teklifini izah etmek isterken 
bunda;. vaz geçti. 

Akşam, kansına karşı takındığı bu tavur
dan pişman olarak başladığı yoldan geri 
dönme~e kalkıştı: 

- Size anlatmağa vakit bulamamıştım. 
Londra'dan 1!elen iki amerikalı bankeri ve-

- Mesele, Anadoluda radyo istasyonları 
kurmak meselesi değil mi? Aman dikkat 
ediniz: o adamlar, dedikleri gibi, Markoni 
grupu ile birlikte hareket etmiyorlar. Sekiz 
gün oluyor ki bu işi bize getirdiler, ben ·ie 
inceledim ve anladım ciddiğ bir şey de
ğil. 

İkisinin arasında, inanılmıyacak kadar 
kısa bir zamanda, çekingenlik başladı. İren 
kocasından çekiniyor, çünkü onun kendin• 
den uzaklaştığ~ ... ı hissediyordu. Levis çeki~ 
niyor, çünki.i her dakika karşısında kendin• 
den daha usta birini görüyordu. Onları ayı .. 
rarak birleştirmiş o]an ve bahtiyarhğınnı 
kaynağı olduğu için daha birkaç ay önce her 
aklına gelişinde ona heyecan veren San Lu-. 
cido işi, iyileştikçe onu küçültüyordu. İkinci 
iş yılına basland1ğm1 kar edildiğini ve ya
kında kar hissesi dağıtılmak bile düşünül
düğünü bir yerde okuyunca büsbütün sinir
lendi. 

Aynı zamanda, Sicilya'da İren'e ilk rast
ladığı tarihin ytl dönümü olduğu da aklına 
geldi. Ve ilk akşamın hatırası olarak İren'e, 
sert kokulu ve bayıltıcı yaseminlerden gö· 
türmeği kararlaştırdı. 

(Sonu var) 
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Ar ~~ra Levazım Amirliği Satın 

A~ma Komisyonu ilanlan 

fLAN 
i(onyadakı lrurnmlarm ağustos 936 ııttıd.yetıne ıcatıar fhtfyaç.. 

lar ı •ıl.111 600000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah
min lıcdeli 43000 lira muvakkat teminatı 31~ Iiradir .. İhalesi 27 
tyltil 1935 cuma günü saat 14 de Konya.da kor komutanhğr bina· 
11nda kor satın alma komisyonunda yaı:fdacaktır. Şartnamesini oku· 
01ak istıyenler resmi tatil .gUnleri hariç olmak tizere her gün ko
misyona müracaat edebilirler. Şartname Ankara levaztm amirliği 
ıı.atm alma komisyonunda da her gün görülebilir. 

lsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat eveline 
ıcodar komisyonumuza tevdi etmeleri lazımdır. (2483) t-3920 

t LAN 

l - Manısa merkezindeki kıtaat ihtiyacı ' 1 in iM0.000 kılo un 
ünakasaya konmuştur. 

2 - Şartnamesi 145 kuru11 mukabilinde Manıscıda tümen satın 
;Uma komisyonunda alma'bilir. 

3 - 'Elksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 

4 - Eksiltme 11 /1. inci teşrin/935 cuma gunu saat 11.30 da 
Manisada tümen satın alına koisyonunda yapılacctktır. 

5 - Muvakkat teminatı 2160 lira ve beher kilosunu muhammen 
bedeli 12 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2 inci madde. 
ainde tarif ettiği vesaiki ve teminatlarını birlikte bulundurmaya ve 
kapalı zarfları ihale saatından bir saat evet komisyon reisliğine 
.-e~ye mecburdurlar. (2721) 1-4244 

İLAN İLAN 
l - Sıvas garnizonu için 400 İstanbul K. Satın alma komis-

()fn ·kilo un kapalı olarak eksilt. yonu başkanlığından. 
aıeye konulmuştur. İstanbul komutanlıgı birlı kıerı 

2 - Tutarı 50.000 lira ve ilk ihtiyacı için alınacak olan 58 ton 
teminatı 3750 liradır. sade yağma verilen fiat makam. 

3 - Şartnamesi Sıvas tümen 
satın alma artrmıa eksiltme ko· ca pahalı görüldüğünden tekrar 
misyonundadır. 25 eylôl 1935 çarşamba günü saat 

ı 15 de pazarlıkla almacaktu. Be-
4 - halesi 8 teşrinievel 935 her kilosunun tahmin bedeli 78 

aalı gUnU saRt ondadır. 
5 - İsteklilerin ihale saatm. kuruş olup ilk teminatı 3393 li. 

dan bir saat evetine kadar teklif radır. Şartnamesi 226 kuruş mu-
mektuplarını sıvas tümen artır. kabilinde komisyondan alınabilir. 
ma eksiltme komisyon başkanı. İsteklilerin ilk mektup ve;ra 
na makbuz karşılığı vermeleri. makbuz veya 2490 numaralı k>a. 

(2646) 1-41 nunun 2.3. inci maddeler:ndeki 42 
vesikalarla birlikte teklif mek· 

t L A N tuplarrnı ihale saatinden bir saat 

1 - Zara garnizonu için 
Z50,000 kilo un kapalr olarak ek· 
ailtmeye konulmuştur. 

2 - Tutarı 35,000 ve ilk te. 
m.inatı 2625 liradır. 

3 - Şartnaınesi Sıvas tilınen 
aırtmna eksiltme komisyonun. 
dadır. 

4 - İhalesi 8/1. teş,/935 salı 
gUnU saat onbeşte Sıvas tUmen 
artırma eksiltme komisyonunda 
vaptlacaıktır. 

S - İstekliler teklif mektup. 
larınr ihale saatından bir saat 
eveline kadar Sıvas tümen artTr
m.a eksiltme komisyonu başka. 
nına vermeleri. (2645) 1-4141 

tLAN 

1 - G. Hd. tuğaymın Edime 
!atası için 98600 sığır eti alma. 
caktır. Tahmin edilen bedeli 
27608 liradır. 

2 - Eksiltme 24.9.935 sah 
gllnU saat 16 da Edirnede G. Hd. 
tuğayı satın atma komisyonu bi. 
nasında olacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2071 
Uradır. 

4 - Eksiltme kapalx zarfla ola· 
.:aktrr. 

5 - Şartnamesi berg\in ko 
misyonda görilllir. 

6 - Teklif mektupları ve ı. 
cap eden vesaik eksiltme saatin 
:!en bir saat evet komisyona ve. 
• ilmiş <llacaktır. 1?524) 1-3985 

İLAN 

1 - G. Hd. tugayının Sillüğ· 
ili kıtası için 127500 kilo sığır 
eti alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 3~875 liradır. 

2 - EkS'iltme 24.9.935 salı 
gUnü saat on altıda Edirnede G. 
Hd. tuğay satın atma komisyonu 
binaııında olacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2466 
liradr. 

4 P < ılt~e kapalı zarflı o. 
.ac ı trr 

5 - Ş~.mameıl hergiln ko
ml.syonda ı:rrirUIUr, 

6 - Teklif mektuplan ve f. 
cap eden vesaik eksiltme natrn.. 
dan bir saat evet komisyona ve
rilmiş olacaktır .(2526) 

1-3981 
İLAN 

l - Hadımköy, Çatalca Cer. 
kes kövti:ırle bulunan birlikler 
için 95,000 kilo sığır eti 3/1. teş. 
rin/perşembe gtinü saat onbeş· 
te kapalı zarfla Çatalcada satın 
alma komisyonunda eksiltmesi 
yaollacaktır. 

Tahmin bedeli 24.000 liradır. 
Uk teminatı 1800 liradır. Şartna. 
mesi her gün komisvonda görü. 
lebilir. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2. inci ve licüncü mad. 
delerinde istenilen vesaik1e be 
raber belli saatten bir saat evet 
teklif mektuolarını komisyona 
zı-tir~1 .. r1 f?l\11) 1--111\3 

eveline kadar Fındıklıda komu. 
tanlık satın alma komisyon11 na 
vermeleri. (2506) t-3954 

tLAN 
l - K. elinde 600 ton arpanın 

kapalı z~rfla ihalesi eylUliln 
26 ıncı perşembe günii yapıla· 
caktır. Eksiltmenin vesikalarını 
telgrafhane ayarı saat onbeşe ka. 
dar K. reisine vermeli ve saat 
on altıih komisvonda bulunma. 
hdır. 

2 - Arpanın tahmin edilen 
beher kilosu 4 kuruş 50 santim 
ilk teminat 2025 liradır. 

3 - Şartnamesi K. eli satın 
alma komisyonundan her gün 
görUlebilir. (2~30) 1-3991 

z 300 3 
4 150 5 
8 80 7 
8 30 kuruıtur. 

200 
100 
40 

~~ l - Hayır ışlerine ve yeni 
~~ çıkan kitablara nM ilanlardan 
~~ % 15 tenzilat yapı in. 
~i 2 - Zayi illin ht>dfı.llen raak. 
~ rıı vUı otuz kuruştur. 

~1 3 - Tebrik. teşt> kidir. evlen· 

.,~ me vefat ve katı allika ilanla 
~~ mdan milktuan beş lira alrnrr 

~~ 

~ 
AHONF: ŞA.ltTI.ARI 

Vlüddet Oahildl' Hançt~ 

17 Lire 30 
9 
5 

.. 

.. 
16 
9 .. 

Potta Ocred r~ 
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KİRALIK EV 
Yenişehir Akaretler caddesi 

Düzenli sokak 12 No. nın dört 
oda büyül( salon elektrik, hava. 
gazı, su ve nezareti kamileyi !ta. 
iz üçüncü katx. Askeri fabrikalaı 
umum müdilrtU~linde Bay Öm~r 
Şabana mürarMt Telefon 13o;6 ,_,,_.,,, 

ULUS 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 

İLAN 

1 - Y'eniŞehirdc olup aşağıda ada ve parsel numaralariylc mile. 
tarları ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları yazdı dört 
parça arsa bir ay zarfında pazarlıkla satdacktrr. 

2 - Ada Nr. par11el Nr. metresi muhammen B Muvakkat 
teminatı 

Lira Lira 
1149 ı 680 204f 153 
1149 S 646 193f 14G 
1149 6 646 193l 146 
1149 33 547 1641 124 

3 - Bu arsaların şartnamesini okumak ve haritası Uzerinde 
mevkilerini görmek ve daha ziyade tafı.ilat almak ıstiyenler her 
gün hesap işleri Direktörli.iğüne gelmelidirler. 

4 - İstekli olanlar teminatlariyle birlikte her pazartesi ve peı 
şembe giinleri saat on beşde artırma ve eksiltme komisyonuna mil. 
racaat erlehilirler (2593) t-4077 

t LAN 

1 - Yenışehirde olup aşağıda ada parsel numaralariyle miktar. 
ları ve muhammen bedellerilc muvakkat teminatları yazılı arsalar 
açık artırma ite satılacaktır. 

2 - Aöa Nr: Pars<·I Nr · Metresi Muhamm1:n Muvakkat 
hedf'ti Lira K. T. LiraK. 

117J l4/ 482 1928 144 60 
ll 72 14: 560 ~40 168 00 
t ı 12 14. 546 ııs4 163 s::ı 
11 72 142 7 60 3040 228 00 

. 3 - Bu arsittarın şartnamesinı okumak ve haritasını görmek is 
ttyenler her gün hesap işleri direktörlüğüne gelmelidirler. 

4 - İhale 4·10.935 cuma günü saat on hesde kornisyon huzuruı 
da yapılacaktır. 

İstekli olanlar ihale sa<1tmdan evvel temıntlarmı belediye ve:ı. 
nesine teslim ile mukabilinde alaca.kla~ı makbuz ilmUhaberlerini 
komison reisli·'ine verecek ve artmnava iştirak edecektir. (2644) 

1-4179 

,. 7 W 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
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Kuralara iştirak edcbibr ek için b.ımbara sahibler nin asgari 
virmi beş lira biriktinnis olmalan la.mndır. 

Nafıa Bakanlı~ından: 
' 

Bakanlık binası koridorları için muahmmen bedeli 1817 lira 14 
kuruş olan cem'an 660.78 metre murabbaında yol keçesi açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 10 birinci teşrin 935 perşembe günü saat 14 de Anık;a. 
rada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 136.29 liralık muvakkat t~ 
minatları ile birlikte aynı gUn ve saatte komisyonda hazır bulun. 
malan lazımdır. 

İstekii1er bu husustaki şartnameyi parasız olarak Ankaradıi Bap 
kanlrk malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (2673) 1-4250 
•••lflllltllltlllffllmf!Hlllll!IH11Mttll'm•ft1111RıtımlAii•l•l•l9lll•11•n11111111111t1ttUIUIJHUDllUI• 

i NAKIJYE lSLERt 
eı 

· Anafartalar Caddeainde Zincirli Cami karşısındakıi "İŞ 1 
BÜROSUNUN" bu kere yeni kamyonetlerle teşkil ettiği ı 
Nakliyat Servisi her türlil inşaat malzemesiyle eşya naktiya. _ 

1 tını uygun fiatlarla çabuk ve güvenli olarak icra etmekte ol. ~ 
~ duğunu saym halkımıza bildirir. Not: Büyük ve küçük inşa. 1 
i at için taş, tuğla, kum ve sairenin götürü olarak verilmesi e 
;c taahhU<f olunur. E e i 

1 T~:N~2M7 1 
Mliessisi: Kerim Ertaç ~ 

ıııımnı11m1111A11111nıııınıııırnıınıııu11H1H111Raıııım11n1!Hın11nmııınıınmıııınııııuuı1111ııııı ıııttnı111ınmıııı1 111ıı ·ıııııııı.u:ııııııııııuııımıuııııııı 

Ziraat Vekaletinden: 
Memurin kanununun 4 üncü ve 5 inci maddelerini haiz olmak 

şartivle ingilizce ve fransızca dillerini türkçeye ve türkçeyi bu .lil. 
lere çevirmeğe muktedir olan ve ilerde artırılmak üzere şimdilik 
ayda (125 • yüz yirmi beş) lira ücret verilmesi takarrür eden bit 

mütercime !Uzum vardır. 
İstekliler bil'umum vesaiklerile 27 ey101 935 cuma gilnU saat 

bird~ Ziraat Vekft.teti konferans salonunda açılacak müsabaka im 
tibanında hazır bulunmaları ilan olunur. 

Memurlvet vaomıs olanlar tnrih oloınur. (264lS) 1--4180 

23 EYLOL 1935 PAZAR rı:::sı 
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·~ Türk Maarif Cemiyeti Okulları ii 
3 = 
-
3_ 1 - BURSA KIZ L1SES1: Yatı ve gündüz tale § 

== =-= besi içindir. Senelik ücreti yatı 185, gündüz 35 lira 
_ dır. Kardeşlere ve memur çocuklarına aynca tenzi · § 
:: lat vardır. İngilizce lisanına bilhassa önem verilir. ~-
ES Z - ANKARA İLK ve ORTA OKULLARI: kız = 
3 ve erkek gündiiz talebesi içindir. Sene1ik ücret ilk kı· E5 
:: sım 60, orta kısım 70 liradır. Ortanın bütün sınıfları __ 
~ vardır. Ortanın tekmil sınıflarında ve ilk iiçüncU sı -
3 mftan itibaren ingi1izce dersleri verilir. = 
::: 4 - ESK!SEEHlR İLK YATI OKULU: KI7. -s ve erkek talebesi içindir. Senelik ücret vatı 150 gün ~ 
S diiz on liradır. Kardeslere ve memur ço~uklarma ya -= tı ücretlerinde ayrıca tenzilat vardır. Üçüncü srnrf ~ 
~ tan itiharen Almanca dersleri ver1lir. 5 

~ 4 - Yukarıdaki okulların kayıt işlerine 15 ağus ~ 
=: tosta başlanacaktır. Her türlü izahat için okul direk 3 
~ törlük1erine ve yahut Ankarada Türk Maarif Cemı $ 

~11uıilluüüuıi:11miılflünı1ı,;,,r,;11nıunı:Uıiiıjiu~rı;,nırm1ı11l111ünHuulıM 

Kuru./ 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı. 

Urfa günı.rüğü sabnalına komis
yonundan: 

l - J<~ksıltmeye konulan iş "Urfada yapılacak Gümrilık mt1hL 
faz'l alayı talimgah binası inşaatıdır. 

İnşaat Urfada Külaph mevkiinde yapılacaktır. inşaat talimkih. 
hali ve mutbah ve banyodan ibarettir. 

Keşif bedeli "31756., lira. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardırı 
A • Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
D • Tesviyei turabiye, şose ve k~rgir inşaata dair fenni şartname. 
E • Hususi şartname. 
F • Keşif cetveli, Silsilei fiat cetveli, metra~ cetve: 
G • Proje grafik. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Urfa GUm.. 

rük muhafaza alayı ikinci taburda satmalma komisyonunda her 
gün gelip görebilirler. 

3 - Eksiltme 4.10-935 cuma günü saat 11 de Urfa Giimrük 
alayı ikinci tabur satrn alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin "2382,. liralrk vezne 

makbuzu veya banka mektubu vermesi bundan başka aşağıdaki ve.. 
sikalan haiz olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye iştirak edeeek.. 
ler inşaatın mesuliyeti fenniyesini deruhte edecek bir mühendis 
veya en aşağı "yirmi beş- bin liralık bir inşaatı muvaffakıyetle 
idare ettiğine dair aid olduğu vilayet Nafıa müdürlüğü ve beledl· 
yesi tarafından müşterek tasdik edilmiş bir ehliyeti fenniye vesi. 
kasını hamil birisini bulunduracaktır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncU maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Gümrük 2 Taburundaki satınalma komis. 
yonuna getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi. 
linde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 Uncil maddede 
yazdı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi· 
ce kapatılmrı• olması lizrmdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (5455> 1-4068 

RCVUIE -un1 latevınıa. 

Cine. mo~t Ve ftyet "U9Ueuncıe 41ıter rlllı.eek 

mwtca euıı- muk•Y••• ediniz. 

Kuuananlaf'dan eti r fi k 1 r e el 1 n ı n ı z. 
~te. o vakit neden ı.et"l<eeın 

REVUE 
saatını teroıh ettıtiınt a n l ı yaca k e ı n ı z. 

Umumi Oaooau ı latenbul, BD.hQO Kapı, Tail Han 19 Telefon : 21354 

ı 
Kur ııluş LJ \' A i' 1 ~ ::iervetı tunuı ~ 
l 8 9 t • verine c;ıkaı 

44 senedir durmadan çrkmakta otan hu haftC:thh 

resimli gazetenin Ankara'da satış veri A K B A K•· i 

tapevic1ir. Sen~1ik ahone to 1ira Savt~• 20 kurus. 





ıımtmrrw•ııaull!lllllllllll!i! HUBll!llllllnRlfilliilll 1 ımtı1 llllll Il 11.lilil Hll!HllllillllllllllıtnUHAllft~ 

Doğu biçki ve dikiş yurdu 
İsteklileri sevindirmiştir. 

$ 

~ 

1 
i5 

1stanbulun en yüksek bi9ki ve dikiş yurdunu andıracak ~ 
olan bu yurt en son usullerle nazari ve bilhassa ameli ola-

5 
rak biçkıi ve dikiş öğretir. v ,, • • • v . • ~ 

Yurdu bitiren her talebe lbegendlgı modelden ıstedıgı bı. § 1 çimi yünlü veyahut ipekli kumaşmmd.ykazık olmasını düşün- ~ 

1-
meden öğrendiği bilgisi ile biçer ve ı er._ . .. • i 

Oç ay içinde hem biçmey.i ve hem dıkmeyı ogret~n ve ~ 
1 yurt talebe kayıt ve kabuli.ine başla.mıştrr. Yurt hertkesın ge. ~ 

lebileceği 1 
Hacıbayram caddesi yıldız sokağı N?= 2 İ 

Daha çok bilgi ve kaydi kabul yollarını ve y_urdu:':' ~al.~~- 1 
nameııini öğrenmdt istiyenler hergün yurd dıre~torumı g~. _ 
rebilirler. Ayhk tedrisat ücreti 4, kaydiye 4 ve dıploma 4 lı- 1 
radır. 1--4174 _ s 

uaua••nna aa•~•llRllftlllRHlll•r &9ltıll-

15 Tüm komutanlığı 
Sa. Al. komisyonundan: 

1 - Samsun garni.ronunda bulunan ve b ulundurulacak olan. kı 
taat ve miiıessesat eratmm bir senelik ihtiyacı olan (ll~OOO)ı. k.ileı 
ıığtr eti kapalı zarE'.a -eksiltmeye konulmuştur. Tahmtn uede l1 
(22000) liradır. 

2 - Şartnamesi 15. Tüın . Satın alma· kornisyonund~drr. 
3 - İhalesi 4/ 1. Teş./935 cuma günü saat 15 de Tümen 3at ııı 

alma komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktı~. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. maddesınde ya.ırlı ve 

u.ikle birliıkte gelmeleri. 

. 

ULUS Z3 EYLUL 1935 ı..ıA .... 

iNSAAT SAHiPLERiNE: 
' • 

BİNANIZI MODERN VESAİTLE YAPILMIŞ VE 
İLE YAPTIRINIZ EVSAFI EN İYİ ÇİMEN TO 

ANKARADA MUESSES 

.. • ... -.......J. 
:uc:u 

KA R TAL Çimento Fabrikasının 

Çıkardığı Mallar Bu Hassaları 
Haiz OıanRakipsiz Çimentodur 

5 - Muvakkat teminatı (1650) liradır. I ' 

f,iatlarda yeni tenzilat 
6 - Kapalı zarflan.nı (temina.tlarını havi banka_ mektu.J> veya 

vezne makıbuzlarının) .illaleden bır saat evvel komısyona venn!-
leri ilan olunur. (2724) 1-4242 

Yüzde 7,5 raddesnde tasarruf 

~ ..... .-• .-..,._ .. 6'>.. -- ~ .. - ........................... ~ 

~ · Eskişehir. memleket hastanesi 
BaştaliibJiği~den: 

Hastanemi.ze lüzumu olan 1524 lira 49 kuruş muham
men bedelli ve III kalem tıbbi ecza ile 3 76 lira kırk kuruş 
muhammen bedelli 71 kalem Laburatuvar ve cerrahi mal
zeme 20-9-935 tarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye aid şerait ve list~ler 
fstanbul Sağlık ve sosyal yardım direktörlüğiyle E~~ış_e
hir Memleket hastanesi baştabibliğinden istenebıhnıl'. 
İhale ı ı Birinci tesrin cuma günü saat onbeşte Eskişehir 
ilbayhğı daimi en~üıneninde yap~acağından _isteklile~~n 
yüzde yedi buçuk nisbetinde temınat akçelerıyle usulune 

.,.-_.,,_ ... ._ ... - .... ...., ... ._ .. ._ ... ,, .... ,, .... _, 1 

'I Milli Müdafaa V ckileıi ~ 
ı~ Satınalma Komisyonu ~· 
1~ İla.nlat•t ~~ 

b 

Senesi 

935 

Anli.ara tlbaylığınd an: 
İsmi Sanatı Ticaret yed 

Rabeno Mobelyacı Kurt mahallesi 

Ver~inin Mat. 
Lira K. 
93 6 

Ver.gisi 
Lira K. 

1h 
No. 

41 88 kazanç 
6 28 % 15 .zam 

göre müracaattan. (2726-5755) 1-4241 

Sebzeciler cemiyetinden: 
Suluh hanm ortasında 290 metre murabbaı ve 29 met

re mikabı beton yapdacaktır. Bedeli keşfi altı yüz H~a 
olup 25.9.935 çarşamba günü ihale yapılac~ğ~dan t~lıp 
olanlann Suluhanda sebze meyvacılar cemıyetıne mura · 
caatlan. 1-425_1 ____ _ 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin kremi 

Elli senelik bit maziye 
malik ve dünyanın her tara· 
fında takdir kazanmış gü
zclli k kremiclit. Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai
ma muhafaza eder. Balsa
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

görmüş ciddi bir kremdir. 
Çilleri ve buruşukları iza
le ederek tene fevkal!de 
bir cazibe bah~eder. Ruh
nüva.ı kokusu ite ayrıca 

§öhret kazanmıştır. Balsa
min kremi katiyen kuru
maz. Teninizin latif taze
liğinı, cildinizin cazip ta· 
ravetini ancak krem Balsa
min ile mt'ydana çıkarabi

lirsıniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanılmış itriyat 
mağazaları ile büyük ecza· 
n,.1,.~..ı,, h11l11ntıt 

Kiralık 
Bakkal dükkanı 

ve kahve 
KOC(zade apartmanı ve 

kulüp sineması · arkasında 
bakkal diikkanı ve kahve bir 
y:::l için kiralıktır. 1064 nu
maraya telefon edilmelidir. 

Kiralık ev 
Yenişclıirde Devlet mahalic. 

&inde Çankaya caddesi üzerinde 
Yenişehir polis merkezi karşı. 
sında konforu tekmil 10 odalı 1• 

ev. Eve, }•ahut telefon 2314 e 
ınüracat. 1-4236 

Oda aranıyor 
Aile yanında boş veya mo. 

bilyalı oda aranıyor. Ulus'ta Ö. 
N. adresine yazınız. 1-4162 

~1111111111111UUHınııııımııı uı111B111ıııııııııımııımıı111111ııııuıuıııııııımıı~ 
= = 3 . •• . . .= g Cebeci Hastamsı Oı.ıcratonı ~ 

1 Dr TlJRGUT i 
1 Hastalarını Adliye Sarayı l ı · 
~=E karşısında Hayati apartmandın --~ = da her gün 1'5 den 19 za ka ar = 
§ kabule baslamıstır . ~ ----•11111•••1•--•u= 

Doktor 

Ali Maruf (İnver 
DERİ, FlRENGl VE BEI,SO
ôUKLU ÖU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında Al 

tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 

hergün 9-13 ve 15-26ye kadar 

kabul eder 

BİL İT şehremaneti C. 
kınacr han 9 63 Buhran 

107 
57 79 
48 24 kaz.anç 
9 65 Buhran 

935 Rabeno Mobeiya 
" ardiyesi 

9/11 
20 

250 
57 89 

112 50 kcuıanç Mobelya.cr 
" .. 11/11 

22 50 Buhran 

288 
135 00 
129 60 kazanç 
19 44 % 15 r:am 

M<>belya " " ardiyesi 

0/15 

29 81 buhran 

Elektrik işi : Etlikte serum 
ve ası evi elektrik aletleri tah. 
vil .;e tamiri açık eksiltmeye 
konmuştur. Keşif ve şartname~i 
parasına karşı inşaat şubesinden 
verilecektir. Kesif bedel\ 1634 
lira 30 kurustur~ İhalesi 9.10-935 
çarşamba gü.nü saat ondadır. tık 
teminatı 122 1 ira 58 kuruştur . 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayı. 
lı kanunun 2,3 cü maddelerinde 
istenen belgeleri ile birlikte Utm 

vaktinde M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (2716) 

. 1-4246 

Yeğıen bey şubesi mükelleflerinden .l<abenonun 
eden yukarda yazıh vergilere ait ihbarname adresi 
tebliğat makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
30 gün zarfında bildirmesi, ilan olunur. 

178 85 9/16 
terki ticaret eylemesine bianen namına tahakkult 
malG.tn olmadığından tebliğ edilememiş olmakla 
ve tarihi ilandan itilbaren buna müteallik itıirazınr 

BİLİT 

ı - 160 ton mazot kapalı zaı f 
la eksiltmeye konmuştur. . 

2 - Hepsinin biçilen eden 
9600 lira ve ilk inanç parası <la 
702 liradır. 

3 - İhalesi 15· 10.935 ,,alı 

günü saat 10 dadır. 
· 4 - Şartnameyi görmek üte· 
re her gtin saat 1 S den 16 va 
kadar komisyona gelmeleri. 

5 - Eksiltmeye girecekledıı 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncil 
maddelerinde istenilen belgele. 
rile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarınm kanunun emretti. 
ği mühürlü bir zarf içinde ;h;ı. 
le sa atından bir saat evvel 'M · 
M. Vekaleti satmalma komisyo· 
nuna vermeleri. (2712) 1-4·~43 

BlLİT 

Ordu ihtiyacı için (bin) baş dağ 
top kosumu katır pazarlıkla sa. 
tın alınacaktır. Pazarlığa 25.9.93!> 
çarşamba günü saat 14 dedir. Be· 
her hayvanın bt>deli (330) lira. 
dır. Muvakkat teminat (17750) 
liradır. İstekliler evsaf ve şart. 
namesini almak ve görmek üzere 
(16) lira 50 kuruş mukabilinde 
M.M.V. satın alma komisyonun. 
dan alınacaktır. Pazarltğa gire 
ceklerin 2490 numaralı kanunda 
gösterilen vesaikle ve 17750 lira. 
hk teminat mektubuyla birlikte 
belli gün ve saatmda satın alm 
komi <:vonuna gelmeleri. (2503) 

1-3941i 

BİLİT 

On bir kalem Muhabere mal. 
zemesi açık eksiltme ile nümu· 
nelerine göre satın alınacaktır. 
Hepsının tahmin edilen bedeli 
(3749) liradır. Şartnamesi bedel. 
siz olarak komisyonumuzdan a. 
lınaca.ktır. İhalesi 4.10-935 cuma 
günü saat on beştedir. İlk temi. 
natı (281) lira (20) kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sayı. 
lı kanunun 2 ve 3 ilncü madde· 
terinde istenen belgeleriyle bir. 
likte tam vaktinde M. M. V. sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(2656) 1-4160 

BİLİT 

1 - 5 metre mikabı ceviz ka
las açık eksiltmeye konmuştut. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
1250 ilk inanç parası 94 liradır. 

3 - İhale'!>i 10.10.935 per!}em
be günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü 
maddelerinde istenilen bilgele 
rile M.M.V. satrn alma komisyo. 
nuna varmaları. (2636) 1--4136 

BİL İT 

1 - 100 ton kok, 140 ton ma
den kömürü kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
BİLİT 6480 ilk inanç parası (486) lira. 

Ordu ihtiyacr için 5 ila 8 a· dı~. - İhalesi 30.9-935 pazartesi 
det lavabolu müşterek takım ci- günü saat 14 dedir. 
hazları kapalı zarf usuliyle sa. 4 - Şartnamesini görmek isti· 1 
tm alınacaktır. Muhammen bede. yenlerin her gün eksiltmeye gi. 
1i (11500) liradır. Teminatı mu receklerin 2490 sayılı kanunun 

bilgelerile birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatin· 
dan bir saat evel M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2581~ 1--4047 

- BlLlT 

1 - Çeşit ölçilde 7600 metre 
Amörtisör lastiği kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin ederi 7448, ve 
ilk inanç parasr 559 liradır. İ· 
halesi U-9.935 cumartesi saat 
10 dadır. 

3 - Şartnamesini görmek isti. 
yenlerin her gün, eksiltmeye gi· 
receklerin 2490 sayılı kanunun 

istediği bilgelerile komisyona 
varmaları. (2558) 1-4024 

,.... ..t",,.. 

ti Askeri l<'ahrikalar Umum 
1 !I Müdiirlüğü Satınatma 

1 ~ Komisyonu ilanları 1 
Yevmiye 5 iHi 7 kilo koyun eti 

Tahmin edilen bedeli (572) li· 
ra (40) kuruş olan yukarda mik.. 
tarı ve cinsi vazıh malzeme as. 
keri fabrikalar Umum Müdür. 
lüğü satmalma komisyonunca 
7 /1. Teşrin/935 tarihinde pazar· 
tesi günü saat 14 te açık eksilt. 
me ile ihale edilecektir. Şartna. 

me parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te. 
minat olan ' ( 43) lira ve 2490 nu 
maralı kanunun 2. ve 3. madde. 
lerindekl vesaikle mezkOr gün 
ve saatta komisyona müracaM. 

(2718) 1--4245 

~lllllllHlllllUllUllUllllHI•~ 

1 KİRALIKEV 
1 Yenişehirde Kocatepe-
1 de Yugoslavya sefareti 
i yanında 7 odab ve bütün 

1 konforu havi möbleli o
larak müstakil bir ev ki

~ ralıktır. İstiyenlerin 1269 
1 numaraya telefon etme-
1 leri. 1--4138 
=lfftRUHlllUlllllUUlllftllllllllH llıaJIDllllll---.ıuil 

KİRALIK 
Möbleli Odalar 

Kınacı Han !şevi Telefon 3714 
1--4212 

Göz mütehassısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASACUN 
Anafartalar caddesi Zenit 

saatleri mağazası üstünde pa. 
zardan başka her gün sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Salı günleri vokeuzlara 
parasız. 

lmtiyaa sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yuı İşleri MUdilrU Naıuhl 
BAYDAR 

Çankırı cıddtsi civarmda 

1 
Ulua Basım11vind• bısılmış· 
tll'. 

.l 1 ... 
k 2, 3 iinri i rn ... rt ,1 ... ı<'ı·inrle İ<ıtenil f' tı lan. (240?) J ~ 1 ~e.. 

nkb~~~~)lira~ urus~~ ı••••••·-~--~·-•••••••••••a•••••••••·~-~ İhalesi 10. 10 935 per~embe saat 
1 

14,5 dadır .. İstekliler ev~~f ve 1 s 1• N E M A L A R şartnamesinı almak ve gormek 
1 

istiyenler bedelsiz olarak M M. ı ı 
V. satınalma komisyonundan a • C _ : : 1 
Imacaktır. Eksiltmeye girece'IC- ıl ' V~Nij 
lerin 2490 No. lu kanunda gös.. 

terilen vesaikle ve temi.nat ve ' ek yakında fevkalade bir prog -
teklif mektuplariyle birlikt:e bel· ·'lmla açılacak olan YENi sine -
1i gün ve saatmdan en az hır sa- ~1anm ilk ve muhteşem eserini sa-
at evet satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (2320) 1- 3712 bırsızhkl& bekleyiniz. 1 

BUGÜN BUGEE {KULÜP) 
Evalin Knapp - . Tin 

tarafından temsil edilen 
17 No: lu POLiS OTOMOBiLi 

Hevecan ve sergüzeşt filmi 


