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Atatürk 
Dil lınyranıı dola· 

y.ı iyle te~ekküı
ediyor 

Cumur Ba .. anlığı Genel 
Sekreterliğinden bitdirilmit -
tir: 

Dil bayrammdan ötürü yur
dun her yerinden gelen ve 
yurddatların teYİnçlerini göa
'8ren kutlama yazılarına te -
ıekkürlerini iletmeye, Atatürk, l Anadolu Ajanamı ödevlemiş-

~ tir. 

Adımız, andımızdır. 

• 
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f'iirl• - } urıan t'•cim arılcı nıası inıZ<ıW7PI 
t. - 1 en; i;ğ,.etme1ılerirı atmımcıları ')'apıl-

tlr. ita/yem - luıl>eş cmlaşmuzlığmda bir 
=lµ~mcı ~·olu bulacah olem on iiçler buııiin 

toplmuyor. - lııgiltere <lonarınıasım lmv
ı·etle11diı·t•ce1.·. 

Her yerde 5 kuruş 

ltalya - Habeş işinde son durum ftlmanya' dan 
bazı notlar 

Beşlerden oııra on Üçler barış yollarını arıyacaklaı· - J~raıı ız 

ha ını unıııt uz, Adi ahaha çevenl eri akımsardıı· 
Cenevre, 27 (A.A.) - Komite 

- konsey, Habetistanın gözcü gön . 
derilmesi hakkındaki isteği etra • 
f ında konu,muş ve bu isteğin tat
bikini incelemek üzere üç eksper 
seçmiştir. 

Habeı imparatoruna gönderdi
ği telgrafta da meseleyi incele -
mekte olduğunu bildirmiş ve ha
beş kuvevtlerinin 30 kilometre ge
ri çekilmesini Habeşistan'm barış 

iıteğioin bir belgesi ıayarak te • 
!ekkür etmittir. 

~ ~ .y. 

Adiıah&ba, 27 (A.A.) - Röy-

ker imparatorun önünde geçid 
yapacaktır. Şehir, askerlerle ve 
ordularının ba!ında buraya gelen 
oymak tefleriyle doludur. 

-3-

y ah udilere karşı .. 
'f'. R. 1' n 

Gecen/erde bizim gazeteleri
mizde telgraf haberi olarak oku
dum: lngiliz kadınları esmer et
ten ho /anmadık/arından, Hindis 
tan imparatorunun adasında. 
yüzme havuzlarına girmek hind
liler için yasak edilmi tir. Hindli
ler, Nobel edebiyat mük§latını 
kazanan Rabindranath Tagore'un 
rengindedir/er. Hatta beyaz Avru
pa kadm/armm, bütün yaz, S§ağı 
yukarı hind esmerliğine yakın bir 
renk bağlamak için, sıcak plajla
rm kumları ü. tünde neler çektik
lerini de bilirsiniz. 

Türkiye ile Yunanistan arasında Asıl ~ebeb et rengi değildir. 
7 yıl kadar var; parlamentolar 

kongresinde bulunmak üzere gü
ney Amerikasma gidiyorduk. Asya· 
lr delegelerden birinin karısı lon
dralı gene bir Jıammdı. Bir gün 
bu zat yanıma geldi. l ngiliz say
lavlarmdan biri, karısına demiş 
ki: "-Siz bir asyalı ile evlenerek 
İngiliz cemiyetinin şerefini alçalt 
tığınrzı bilmelisiniz!,. O zaman
danberi İngilizlerin kendisine ar
tık selam vermediklerini de ilBve 
etti. 

Tecim anlaşması yapıldı 
Bono u~utü yeriııe genel k:liring u ·ulü 

koyan aıılaşma düıı imzalaıınııştır 
Atina, 27 (A.A.) - Altı ay -

lık türk - yunan tecim anlaımasr, 
dün saat 18 de ulusal ekonomi 
bakanlığı şefi B. Stefanopulos ta
rafından Kifiasia' da imzalanmı~· 
b-ı. 

~ ~ ~ 

miye indirilmi§tir. Yunan kıymet 
koyma komisyonları kıymet biç -
mekte türk ''menşe şehadetname,, 
lerini esas alacaklardır. Anla,ma· 
dan devir edilmiş takas bonoları 
yeni anlaşma süresi sır~sında yu
nan malı almakta kullanılabile -
cek ve tam~ml~nmamı..; Ö7P1 \?. -
kaa itleri tamamlanacalchr. 

~ ~ ~ 

Ekonomi Bakanlığına gelen 
bir habere göre anlaşmanın imza
lanması dolayısiyle Atina'daki 
kurulumuz bugün hareket ede -
cektir. • 

nogrı Aldkawn3 gönderilen ltalyan askerleri vapura binerken 

ter ajansı ayları bildiriyor: 
Habeı payıtahtında, bugün 

hi': 1ti~~ , ülke) · t 'ıcl" d eden baı 
bı dütünmemektedir. 

Bütün habe§ler, yağmur mev· 
"'iminin sonuna rastlıyan büyük 
maskal bayramını kutluyor. Çok 
ihtişamlı yapılmakta olan tören, 
öğleden sonra en parlak derece· 

sini bulacak, on binden fazla as -

iki gündenberi, sebebi anlaşıl
madığı halde, ortada bir akımsar· 

Atina, 27 ( A.A.) - Buaün im
zalanan ve 1 ilk tetrinde yürürlü
ğe girecek ve altı ay sürecek olan 
yeni türk - yunan anlatması bono 
usulü yerine genel kleringi koy
maktadır. Anlaşmanın esasları 
kömürden b'?.şka bütün türk mal
ları bedelle. 'nin yüzde ellisi ''ser· 
beıt döviz,, i.izde ellisi türlü su -
retler de kuH ;rulabilecek ve kle -
ring yoluyla ödenecektir. Kömür
lerin bedelleri tripartit yoluyla 
ödenecektir. Transit mallar ''ser -
best döviz,, le ödenecektir. 225 ki
loya kadar canlı hayvanlarımızm 
?esmi 7 madeniğ drahmiye, ya
ban domuzlarmm resmi 15 drah· 

Nazilli kombinasının makineleri 

Sovyet fahrik.alaı·ı.. makineleri önünıüz .. 
delci ilciıu·il{anu ncla bitire<·eliler 

Adanada bir fabrika 

Ordumuza hir ucal{ 
..;> 

""" . armagan ettı 
Adana, 27 (A.A.) - Şehri -

mizin dördüncü ve ''milli mensu
cat fabrikası,. mn birinci uçakla
rına ad konma töreni dün çok par· 
lak bir surette yapıldı. Ad kon -
ma töreni sabah saat 7,30 da ya
pılacağı halde daha çok erkenden 
yüzlerce halk uçak alanına koş -
mu~lardı. Programa göre ilk önce 
hava kurumu Adana şubesi baş -
kanı B. Sabri Gül kurum adına 
çağrılıları ve uçman subaylarımı
zı selamhyarak uçakların dünkü 
ve bugünkü arsıulusal degerini, 
gördükleri işleri ve hava tehlike
si karıısındaki ödevlerimizi anlat
b ve söylevinin sonunda adanalı· 
ların gelecek yıl ordumuza yeni
den üç ucak verebileceğini söyle
di. ''Milli mensucat,, adına da iki 
söylev verildi. Bundan sonra kü
çük bir kız uçak türküsü şiirini 
okudu. Söylevler bitince ilbayı -
mız B. Hadi Baysal da değerli 
sözler söyledikten sonra Adana -
nın dördüncü uçağının kordelası· 
nt kesti. "Milli mensucat,, f abri -
kasının kordelasmı da fabrika sa
hiblerinden Nuh Naci kesti. Tören 

(Sonu 2. ci stıyıF.ada) 

Moskova, 27 (A.A.) - Hafif 
mekanik yapım genel direktörü 
B. Zubjitski, Nazilli dokuma kom-
binası için lüzumlu olan makine -
ler hakkında Tas ajansı aylarına 
şunları söylemiştir: 

- Kombinanın gerek iplik iğir 
me, gerek dokuma ve gerek per -
dah kısımları için lüzumlu bütün 
makineler, fabrikalara ısmarlan -
mıştır. Bu makineler, 28236 iğ, 
768 otomatik tezgah, türlü yıka-
ma yaraçları ve boyama, perdah 
ve sıklaştırma makineleridir. Bir 
çok fabrikalar daha şimdiden bu 
makineleri yapmaya başlamışlar
dır. 

Bir mühendis grupu, Kayseri 
kombinası yapılırken edinilen de
neçlere dayanarak yeni basma 
fabrikasının planları ve forma 
projeleri üzerinde çalışmaktadır. 
Makinelerin yapılması işi de gene 
bu deneçlere göre incelenmekte 
dir. 

Makineler 1936 ikinci kanu -

1'arıııı Bakaıııııın 

etüdleri 
Ordu, 27 (A.A.) -Tarım Ba

kanı ve Tarım Bankası Genel Di
rektörü dün saat 19 da yanında -
kilerle Giresun'dan ilimize gel -
mitlerdir. Yarın incelemelerine 
ba,lıyacaldardrr. 

nunda fabrikanın kurulacağı yer
de bulunmuş olacak ve kombina 
1937 ikinci kanununda tam ola. 
rak kurulmuş bulunacaktır. Bu 
suretle fabrika 26 ay sonra çalı -
şabilecektir. 

- ,4.disababada habcş uçaklarr 

lık havası vardır. Bununla bera -
ber, hava kuvvetlerinin diizeniyle 
uğraşılmaktadır. 

Bu sabah üç uçak havalandı. 
(Sonu 2. ci sayıfada) 

A vrupada yeni bir sıyasal kombinezon doğuyor 

Berlin - arşova ve B udapeşte arasındaki 
görüşmeleriıı hedefi ııedir? 

Berlin, 27 (A.A.) - Resmiğ 
cevenler, Almanya, Lehistan ve 
~ Macaristan ara -

ıında başlıyan 
görüşmeler hak
kında hiçbir şey 
söylememekte .. 
diri er. 

Bununla be. 
raber, " Korres· 
pondans diplo • 
matik,, gazete • 
si, dün akşamki 

B, Gömböş ıayısında Sov • 
yellere karşı şi<l 

detli hücumları taşıyan bir yazı 
neşretmiştir. 

Yarı resmiğ gazete, ''habeş 
meselesi bu günün biricik tehlike
si değildir.,, Deailtten sonra, Rus 
ya'nm Memel'deki durumunun B. 
Litvinof'un Cenevredeki duru -
miyle kartıt olduğunu ili.ve et -
mektedir. 

Berlin, 27 (A.A.) - Havas 
Ajansı ayları bi)d;riyor: 

B. Göring ta-
·afından geyik 
Avına çağırılan 

B. Gömböş, dün 
yanında macar 
Hyasa adamları 
bulunduğu hal • 
de, alman - Lit
ranya sınırında 
bulunan Memo 
nien'e gelmiştir. 

Lehistan'm 
"'· Garın derlin elçisi de. 

son zamanlarda, Memonien'de, B. 
Göring ve Lehistan Sü Bakanlığı 
yönetgeriyle birlikte avlanmıştır. 

Öte yandan B. Von Ribhen -
lrop, birinci teşrinde, Lehistan'da 
ava çıkacaktır. 

Bu, alman d;pltt!matik kınavı· 
nm ba!l•.,r:ıcına bir işaret gibi 

(Srmu Z ci c:ııvıfada) 

- Ne yapmalıyım? diyordu. 
Şimdi sorsaydı, eğer iyi boks 

bilmiyorsa, Uluslar Sosyetesine 
ba~ur:masım tavsiye ederdim. 

Amerikada zencilere neler ya
pıldığım benden öğrenecek değil
siniz. Fakat, ihtimal~ amerikan 
zencilerinin kültür düzeyleri ne 
kadar yüksek olduğunu bilmezsi
niz. Yeni dünya karaları arasında 
okuma yazma nisbeti, A vrupanm 
alt taralrndaki tarrm memleketle
rinin beyazlarından çok fazladır. 
Zenci gazeteleri yüz binlerle sa
tar. Halbuki en güç karın operas
yonları yapan bir zenci Cerrah, 
yük taşımaktan başka bir şey bil
miven beyaz bir liman işçisi ile 
aynı vagona binemez. Ordu ve do
nanmaları kuvvetli olduğu için 

(Sonu 2. ci sayıfada) 

()il kı]avuzu 
Devlet basımevinde basılmak

ta olan türkçeden osmanlıcaya 
ceb kılavuzunun basılma iti bir -
kaç güne kadar bitmiş olacaktır. 
Basılıp satrlmağa çıkarılmış olan 
osmanlıcadan türkçeye ceb kıla
vuzunun satışı çok iyidir. Yurdun 
dört köşesine dağıtılmış olan bu 
kılavuzların yakında biteceği ve 
ikinci basımına ihtiyaç olacağı 
yetkili kimseler tarafından söy -
le~nMLk.tedir. 

\ ,, 1 ' q~ 
~ t 

4 1 ı• t.. ı ı \ \ • z 1 



1\lmanyadan bazı notlar 
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Yahudilere karşı .. 
fBapliııdaqf•J 

• Mllt: liaç- 711Pılmazsa da, 
•rıüW-'tlll an japo"'*a laba 

bir Közle de bakılmaz. 
Almanylllldl yalnııli llarehtin

bahsetmek istiyorum. Bitler 
maayasmda yabudiler, çar Rus

•Fllll•a Oltlufa 6ibi. lıesümiyor
da, İngiliz adasındaki hind

r gibi, yüzme havuzlarından 
NılllJlmtad.ırm. 

.Biz yalnıdiyi kumral biliriz. 
anyada yahadi rengi bunun 

IDll•ı• eameıdir. Efer bumaııuz 
iri ve.,.__ llofnı eiilı ise. 

ili;iıJWe hyrü roıtıtniııisi 
••lll'Sams-. Wki cebiniwle ff 
Matı ,..,,.. ;,; olur. 
rallmdiler .. ....... alman ...... ö.,,,,.. ~ v ... ..,. 

;pılmunat ,... .,..,.. 
_....,,. pM ........... 

~ada bir fab~ or ~ 
dumuza bir u9ılr 

armaian etti r,,,., ı a __,.,.,.J 
lllrlıtee biduce ptnhlara aopk- ~ 

~,. '"·~ ,eım ita.. 
~ ... ,.pan1r lnınD ta. 
.. ı..ırı-e ,... 1alt.n at--

'lhmcm ....,. ~ o.mai.. 
ıDerı,.J, Kosa; ıcadirB..1\ıı- -

in üzerlerinde uçarak ..._ iniılL 

...... o ,_,_ .,.,.,, 
Almanca bilmediğim ve alman 

iflttrinin ~ yiidnil iyi taminatlı
;ım içiıı, burada bana söylenen 
§eyleri tekrar ediyorum. Bunlarm 
hepsi bakiht ol•m da. re.ıite 
budur. Al,.,.,_ İfİIJ yüadi 6-
vası, bir ulusal midalaa davası
dır. 

Biz yahti piri hııii ama 
pek güvende hissettiği zaman bir 
şiir yazmıı. Şimdi bu almu a 
şiiri okrır: 

Ne ........ ımc1am .,, .............. 
llig ın.,.. ........... 
Bat. ·~ -.,e &erek• 
iç ukmtJaı -.e Fekl 
- Ruhum btdqmqtır, benim ........................... ... 
Kewwl- .._ imr•~ 
Dm fra aramMıla- WJiri-. .. ..,. ..,....._._ ... 
Ve 4'e1e1Wd aalıuıWL 

.. 9r:ıemi ........ 
Tac\l;;w ............ ,, rııı ....... 

itte~~ f=-hkla, 
Sizi eğlenclidp ~ 
- Ama mn siKe bmmrıiyen -
Baiai:ıe.9ınrı.a.,._. 

....... 

- ~ ........ ·~ 0,..11& 

Geae telnu etmeliyim: Bualıu. 
.,,,.,, ........ ,,.,. iSfl.. 
ymltJi .. J ..... oli/ehll .,..,.. 
lanlıt. r..a. Jıil ,..,.. ,,.,,.. 
DUi Wifiaia ......... * ....... "' .... _,.,.,,,,,,_ 
C•••• amltaıa. Bia .... 
.... .,, ..... ~mM--
.... .., ......... AI_,... 
yalmii .,.,, 1 • .,.,_ .. .,,.,,. 

~,....,.....,.,....,.. ,.,, .,,...,,,. .......... ,. 
,. .... • ll;,a ..,, ... ~ 
,,.,.,.. lıiriıılıı tlilliae iliz mm 
insanlara .ıtpr .. 

P. R. ATAY 

BiRLEŞiK DEVLETLEll'BEı 
z 

.4 ....... .. .4.,.,,,,. .... 
VllJiDltıllle 'il (~)- :& Jtuuelt, 

B 119"-ıt l'Qipl ile A.,,._... _.,..,.,, 
n hı»;11114*1lir 1ıınutııPa neıt.. Ba 
kon.,... ..,....,. hif bir .u;e. ftdfme. 
miftir. 

J'iıjinidea 6aflca yerlenle ........ 
Vafirıgton, 27 (A.A.) - VirjW l· 

.._..-.,amele lia,;t &i"tlrit. 
mittit Virjiaiılk ....- ..... 
ada anı.rm4'alrıl llllqmayı iımıJamatr. 

• us •r'fledir. 

HABERLE 
Konsey, banşçıl hareketi için Habeşislana teşekkür etti 

(llqı ı. ci sayıl•tl•) 

Son zamana kadar bentl.s kulla -
mlnuyliC&k halde olan ba1»et uçaklabnuı 
hepsinin ounlchlı aDJJaımektedir. 

ltalyanan aldıiı lcarfl t.edbirler 
.... 27 (A.A.) _ ...._.. te41bir-

leri tAbiki Dıtimalmden bahieclen çe -
...... ba tM)ıirJniıı tathiti \ı nmımda 
ıflphelf oldafmm ltildlrmektedlr. Ç9n
k6 bu udbklerlıı tatbikini ilteyen dev· 
letleriıt nrur, ftat,a9nnt .,.tmdaa çolr 
daha ziyade o1acaktır. ~ 19J4 
yıb i~inde İngiltere ttaıyaya yedi yüs 
ilü lllİIJOll Utet mAtarın4a .... ,., • 
mat ve ftalya"dan bqyk otu 4lrt mil· 
,... lnt .......... ..ı •• t tbl • 

,...,.. IG\, 3 wt1lıidaf ......... 

Ba te6irler ....--.: 
....... icinde ........... tatlll

ldaden &ace ,ele'!' derecetle .eok tepla
..t '8ele 'bul ..,... .... olarak 
memlHete .......... JIOiaJbmm ~-
....... .., .. r' .... ........... 

S. olmalı ~ Alman,.a ve 
Bmil,. cDıi ..... -~.,... -den..,_ ............... -...................... 

Bter ......_ -.,etllıl .,_... • -........ ,...,.._ ,,.,... ....... 
.. -.ı ol la.,.,...,. almlaıaa 
- '* ...... c1eaaelt .... " 'ft 1lıana 
.... ....,. ............ côtlr. 

....,....,,.,....,... 
~ 

Cenevre. 27 (AA) - ..,_ a;.. 
.. ......, ........ '* ....... . 
,., ,.....,~ .. ~ .... ,..... "91er 
lıiomiteel lneqele"- ..... ldru kayıt· 
1an ileri drmlt olduldannı bılclirmek
tedir. 

Fran.au gcuseıeleri a211afma 
Parla, 27 (A.A.) - ıazetcıer kon

seJin perşemlac &üa1dl toplaatısından 
~ IOIWÇ pkuetblc1nlu: 

Birinci sonuç, 'nirkiyenin, Sovyet 
Ruayanm ve Romanyanm gidi toplatı
da bqler kemitesi tar•fın4w• ~ 
olan önergelerin mübalagah oldujunu 
ıileri IÜl'IDeleri,. OD içler komitesi tarafın • 
dan buılianacalr raporun daha az ftal· 
ya'dan yana o1acap ı&termektedir. 

hdnc:i 10n~ B. Lavarm sCSylm ile 
.. Bclen"in söylevinin birtirini -- ,. 
men tua- İngiltere - trrnsa ,_.... -
.,._,.,yani Prama • İtaJJıa ........... 
sınm timdiye bdu ....,....,_ p»11 
Deri gittiiüü ghtermektedir. 

Eko c1ö Pui gazetesi, tı.ı,. tarafm
tlmi .. 9lrUlen idıu hyıtJaniun, Ba
..... ......,,. genel toplmblla-
da :balw ................. ... 
vetlendijini ,......._.. ._ .-e • 
181 bakımından OD ~ * *'"" .. 
rafından yapılacak aner,..,.. ~ 
komitesine göre, ltalya'ya daha u elve
rişli olacağını, çünkü Sowyet Ru..,.. a. 
manya ve Türkiyenia gizli topbnhda 
ileri stlntükleri karsıt oylan da dikkate 
alnak ..._ meleceiim ya .... tadlr. 

Gene 1la .-ee.. şimdiki ırama. lrta 
giliz lronutmalanmn eski kcmupn•len 
vöre çok mtisbet olduğunu haber almak
tadır Ba 9Cfer B. Ec1en le B. ı....ı 
arasında baebqa tonu.-mlu yapılmak. 
tadt1' tng&t..,..ı ....-S h ..... 
meler sonucu olarak İngiltere tarafın • 
un veril ... olan cnabm baD ......_ 
rtnda 41ep.i1dikler olam1eceiini w.et
tm.kted&ıer 

Ovr pzeteti ~gilia • franmz , ... 
latmwm anlalltba ....._ ...., Pnn-
u'da i.ri ~ ,,...,_.. Guete. 
bu 11onı.-ıamı tanelinin, i~ fi1o. 

Nnyorlc Taym.iain bir flifiüecea 
lfevyort. 1:1 (A.A.) - Uladar ..._ 

)'eteainin diiütl branncliln lıaı.edeıl 

Xevyodı Taplıiı pıetai cliJer ld: 
" Bu karar soafetenin ıimdiye ka • 

ör vermft olduğu kararların en diretti.> 
li ve esa •81_.ı Ki« MUiJliJli 
11Jualar sosyetesine meydmı okuyacak 
kadar llpcMairlm ..., ..... ,. .. da -
wannı muhakeme ettilmek lzea Mla 
101yeteye ver11N11Mi ill. Muıı;offni de
fimdi vaktiyle .. davam Sezar'a verdim. 
bru Sba,..tfır..,. 4QıGt ~ betı• 
wkt ... ....,...._s..ra.ı..-. 

di Cenevredir.,, 

Jngil.ıereniı,ı ...,... - .... 
i•ı R1 

Bama, a'1 (A.A) - bğiherCJC .... 
tı pateı.de JaPlhnkta .. 'ıf r&
lar - as. -Jlll)aaberi ....... ,. 

Tribüne gazetesi yenıden tngibt. 
nyi Cenevredeki b6*- aabı••dıkla. 

:na sebebi olmakla auçllmaktlt •e fa&il.. 
~ :ftc:Om etmettedir: 

-~·* Halı:"ifllr!:~ uyaaaı yok. 
tur. Bu 11yasa büyük devletlerin arzu. 
larına "8ilufır. :Me~1'., ti-"ki aDlaj. 
~ blııatl edillıııiett .,..., &lrii
Jccek kotarma yolunu anergeyenler yaL 
nız ingillzler obnuftUr. 

TriiliiM guetni \ısır._,.._. .... 
yaya brp almaçafr b8tfıl ~n 
" yap>ece1r _,..ta' na Wr- lmll ha. 
reketi olarak göriif~ceğıni Ohe ltlD*• 
tedir. 

Jlfllla ........ ilill,.a •••• i .. 
~ıı (A.A)-a.,.ajla. 

uam Maltada "9er aldlima al-. 1ıilr 
italyan denizalb gemııi ada aulanmla 
g&riilmiittUr. Gecıekri i2 projekt6r de.; 
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Yan - sıyasal 

Fransa, Italya, 
Almanya 

Bu yazı serisini açan makale-
· mlzde pe§inden gideceğimiz yazı 
sırasının listesini verirken bu üç 
büyük devlete ayrı makaleler ayı
racağımızı bildirmiştik. Fakat ba
zı sebebler dolayısile incelemenin 
bu bölümünü kısa geçeceğiz. 

Bu üç büyük devlet arasmda, 
Fransa bir imparatorluğun başrn
da bulunmaktadır. ltalyamn biı 
iki önemsiz sömürgesi vardır. Al
manya ise Polonya yahud Çekos
lovakya gibi kontinental bir dev
lettir. 

Bu böyle olmakla beraber her 
üçünün de talileri birinci derece
de olarak Avrupamn durumuna 
bağlıdır. lngilİz imparatorluğu i
çin, A vrupanm tamamı, dünya sı
yasal durumu faktörlerinden bir 
tanesidir. lngilterenin yani ada
ların güveni yüzündendi: ki İngi
liz sıyasası Avrupa sıyasal duru
munu ihmal edemez. Yoksa onun 
kara A vrupasınm toprakları ile 
hiç bir ilgisi yoktur. 

Halbuki diğer üç büyük devlet 
için, sıyasal durumları ve süel gü
venleri doğrudan doğruya kıtada
ki territorial taleb ve karşı taleb
lere bağlıdır. Öyle ki, revizyonizm 
olsun aksi dava olsun, l ngiltereyi 
ancak dolayısiyle al.akadar eder. 
Diğer üç devlet ise, bu iki davanın 
doğrudan doğruya ilişiklisidirler. 

Keza üç devletten her birisi, 
"sıyasal güven,, denince bunu Av
rupa politikaları kanalından elde 
tutarlar yahud kaybederler. 

Üç devletten her birinin eko
nomik ve finansal durumlarım 
gözden geçirirsek görürüz ki: 

Fransa, parasının en büyük 
parçasını, türlü kredi kanalların
dan A vcupa memleketlerine ve 
Avrupa işlerine yatırmıştır. 

Almanya'nm tecim ilgileri en 
ÇıJk Avrupa memleketleri iledir. 

ltalya'nın keza. 
Her üç devletin yalnız coğraf

ya bakımından değil de aynı za
manda ekonomik ve finansal işle
ri dolayısiyle de A vrupaya bağlı 
bulunmaları, Avrupa durumu iş
lerinde bunları biribirine karşı çı
karmıştır. Yüzyıllardan beri bu
na göre, bu üç devlet arasında bi-
cibiclerine kac~ı büyük ayrılıklar 
olması kadar tabiiğ bir şey ola
maz. Tarih de zaten bunun .böyle 
olduğunu anlatmaktadır. Hele es
ki Avusturya imparatorluğunun 
ortadan kalkması üç devlet ara
sındaki temas satıh/arım büsbü 
tün, hem yaklaştırmış hem de ço
ğaltmıştır. 

Bu üç büyük devlet, menfaat 
ayrılrklarrmn yarattığı hadisele
rin kar~ısında ve tarihin seyri 
içinde biribirleriyle çatıştıkça, 
kendilerine bir yardımcı büyük 
devlet aramışlar ve bunun en güç
lüsünü karşılarında lngilterenin 
şahsında bulmuşlardır. 

Herhangi bir tek başına me
selede yahut genel durumun ge
nel hesablarmda, İngiliz dostluğu
mi ele geçirmek, bu devletlerin 
sıyasalarrnda daima ağır basmış
tır. 

A vrupamn bütün geçen yüzyıl 
içinde dünya üzerinde bir hege
monya kurmuş olması ve bu he 
gemonyanrn bizzat l ngiltere 
tarafından sevk ve idare edilmi.s 
olması A vrupaya herhangi bir di
ğer büyük devleti sokmamış da
ha doğrusu herhangi bir büyük 
devlete Avrupa işlerine karrsma
nm kendisi içirı karsız hatta za
rarlı olacağı inanını a~ılamıştır. 
Genel avaş sonurıda Amerika ve 
Japonya Ulusfa.r So vete ine ~ir 
miş bulundukları ha.ide ka/ 11 ·1 

gitmeleri bu yüzdendir. 
Ôyle ki,_ A vruna islerine karı

şır ve her karıştıkça m11vazeneyi 
daima kendi taratma celer devlet 
olacak, ortada, hep f ngiltereyi 
görmüşüzdür. 

Bugün dahi, bu, böyLdir. 
Burhan BELGE 
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l 1 ç HABERLERi B. Sami Çölgeçen 
bugün gömülüyor 

tsr AN BUL TELEFONLARI : 

İstanbulun kurtuluş günü 
İstanbul, 27 - 6 ilk teşrinde 

İstanbulun kurtuluş günü törenle 
kutlanacaktır. 

Atina şarbayı İstanbulda 
İstanbul, 27 - Atina şarbayı 

uçakla İstanbula geldi. İstanbul 
urayının konuğu olacaktır. Şar
bay olimpiyadda kazananlara ve
rı!mek üzere bir de kupa getirmış
ti r. 

Okulsuz talebeler için 
İstanbul, 27 - lstanbulda açık

ta kalmış okulsuz talebeleri ~bu 
yıl okulsuz bırakmamak için ya
rım gün ders okunan okulların sa
yısı artırılacaktır. 

Romen uçmanları 
İstanbul, 27 - Hava kapalı ve 

yağmurlu olduğu için, konuklan
mrz olan romen uçmanları bugün 
de Ankaraya hareket edememiş~ 
lerdir. 

Örnek sergisi açılıyor 
İstanbul, 27 - Türkofis İstan

bul şubesi bir örnek sergisi aça
cak, sergiye belli başlı çıkat ürün
lerimizi koyacaktır. 

Yugoslav spor örgütleri 
başkanı geldi 

İstanbul, 27 - Olimpiyadlar
da bulunmak üzere yugoslav spor 
örgütleri başkam ve J avua ilbayı 
B. İstefon Haci ekspı;-esle İstan
bula geldi. 

Tuhaf bir kuş tutuldu 
İstanbul, 27 - Yeşilköyde Or

han isminde birinin bahçesinde 
kartala benzeyen büyük bir kuş 
tutulmuştur. Kuşun kanadlarının 
arası bir uçtan öbür uca kadar 3 
metredir. Bunun buralarda görü
len ve tanınan bir kuş olmadığı ve 
Hindistandan geldiği sanılıyor. 

Belkemiği kırıldı 
İstanbul, 27 - Limanda va

purdan yük boşaltırken vinçten 
kurtulan eşya, Mehmed adında 
bir kayıkçının üstüne düşmüş, bet 
kemiğini kırmıştır. 

Sağlık Bakanı Trakyaya 
gitti 

Sağlık Bakam B. Refik Say
dam ve sağlık yıönetgeri B. Hüsa
meddin ve sosyal yardım genel 
direktö.rü B. Asım dün akşamki 
trenle Istanbul yoluyla Trakyaya 
gitmişlerdir. Kendilerine Muradlı
da Trakya genel enspektörü G. 
Kazım Diriğin katışacağı ve 
Trakyada ilbaylarm da katışma
siyle üç gün sürecek bir toplantı 
yapılacağı söylenmiştir. 

Gümrüklerin işyarlar 
kanunu 

Gümrükler ve tekitler bakanlı
ğı tarafından hazırlanan ve birin
ci onayı yapılmış olan yeni işyar
lar örgütünün kamutaydan önü
müzdeki toplantı devresinde çı
karrlmasma çalışılacaktır. 

Vakıflar direktörünün 
yolculuğu 

Vakıflar genel direktörü yar
dımcrsı B. Fahri Turhan ötey gün 
İstanbula gitmiştir. Genel direk
tör B. Fahri Kiperin de Konya 
vakıflar işlerini incelemek için bu 
günlerde bir Konya gezisi yapa
cağı urnıı lrna ktadır. 

KüLTüR BAKANLIGINDA 
-------- --~~--~~--~~------------------~--

illere ayrılan yeni öğretmenler 
Bu yıl Türkiyede türlü öğretmen 

okulundan diploma alanlarm sayısı 

775 i bulmaktadır. Kültür direktörlüğü 
haziran devresinde diploma almış bu -
lunan bu talebelerin atanmalarını sap -

tamış ve her ile ayrılan yeni öğretmen 
lerin listelerini ilbaylıklara gönder
miştir. Ayrıca Lıu yıl eylül devresinde 
diploma almış olan yeni öğretmenle -
rin atanmaları i~ine de bir iki güne ka
dar başlanacaktır. Tutarı çok az olan 
bu son devre diplomalılarmın da ıbu ders 
yılı içinde atanmaları bitmiş olacaktır. 

İllere ayrılan yeni öğretmenlerin 
isrnlerini yazıyoruz: 

İSTANBUL İLİNE VERİLEN -
LER: Edirne kız öğretmen okulundan 

Saide, Saadet, Şadıman, Nüzhet, Ad
viye, Hatice, Handan Kurt. Bursa kız 
öğretmen okulundan Emeti, Mesture, 
Konya kız öğretmen okulundan Fethi
ye, İzmir kız öğretmen okulundan Mü
rüvvet, İstanbul öğıretmen okullarından 
Hakkı. Makbule, Fikret, Fahriye, Kad
riye, Nezahet, Fazıla, Fikriye Bedia, 
Ferhunde, Melahat, Fütuhat, Meliha, 

Mesrure, Münevver, Nuriye, Müved -
det, Muzaffer. 

AFYON İLİNE VERİLENLER 
Konya kız öğretmen okulundan: Vedia 
Emine, Meliha, Sadiye, Konya erkek 
öğretmen okulundan: Muharrem, Mür
taza, Ali, Beşir, Balıkesir öğ.retmen O

kulundan: Kazım, Mustafa, İstanbul öğ 
retmen okulundan: Burhaneddin, Meh
med Ali, Latif, Ahmed, Kemal, Lütfi, 
Reşad, Memduh, Srvas öğretmen oku -
lundan: İhsan, Fehmi, Edirne kızdan: 
Nuriye, İstanbul kızdan: Cahide, Dür_ 
dane, Muazzez. 

AÖRI İLİNE VERİLEN: Sıvas er_ 

kek öğretmen okulundan Bekir, Ab -
dullah, Adil, Remzi, Edirne erkekten 

Nuri. 
AMASYA İLİNE VERİLEN: Sıvas 
öğretmenden: Mustafa, Enver, Bursa 
kızdan: Şehirnaz. 

ANTALYA İLİNE VERİLENLER: 
Sıvas öğretmenden: Ziya, Veysi, Ada

na erkekten: Mehmed Nuh, Ahmed 
Yıldırım, Konya kızdan: Bedia, Kon
ya erkekten Remzi, İzmir erkekten İs. 
mail Osman: İzmir kızdan Nigar. 

AYDIN İLİNE VERİLENLER: 
İzmir kızdan: Muhterem, İzmir erkek
ten: Hüsnü, Ahmed Cavid, Rifat, Ah
med Özdemir. Kamil, Konya kız öğ _ 
retmendcn: Ayşe, Adana erkeğinden: 
Necmeddin, Mustafa, İstanbul erkeğin
den: Fahri, Ahmed Ekrem, Ahmed Şe

fik. 
BALIKESİR İLİNE VERİLENLER : 
İzmir kızdan: Fahriye, Bursa kızdan 

Hatice, Fevziy:e, Bedriye, Nüzhet, E. 
dirne kızdan: Fahamet, Leman, Metli _ 
ha, Seniye, İstanbul kızdan: Leman, 
Mihriban. Hayriye, Müzeyyen, Meliha, 
Konya erkekten: İsmail, Balıkesir er
kekten. Ziver, Ziya. Adanadan Osman 
Necati, Mustafa, İstanbul kızdan: La. 

yika. 
BİLECİK İLİNE VERİLENLER: 

İzmir erkekten: Ahmed, Tahsin, Meh
med, Adana erkekten Recai, Alı, 
Osman, Edirne kızdan: Bedriye, Safi_ 
ye, İstanbul erkekten: Şehabeddin, Mü 
bahaddin. Münevver, Nevcet, Adana er 

kekten: Edip. 

BOLU tLfNE VERİLENLER: 
Bursa kızdan: Makbule, Fazıla, Emi -
ne, Edirne kızdan: Fethiye, Rasime, 

fstanbuldan Hayriye, Konyadan Ali -

ye. 
BURSA İLİNE VERİLENLER 

İzmir kızdan: Müşerıef, Bursa kızdan· 
Melahat, Servet. Neyyire, Sükrüye, Na

dide. Ct'mile, tff et. 
BURDUR İLİNE VERİLENT ER : 
İzmir kızd n: L~fziyc Raife, f.,.mır 

erk kten: İh s, Ahm t Cemal. İst nbul 
erkekten: Lutfi, Sad ttin, Edirne er _ 

kekten: Hü eyin. 
CANAKKALE İLİNE VERİLRN-

LER: 
Edirne kızdan: Hadiye, Şadiye, ş1 

ziye, Doğan. Adana erkekten: Mehmet 

Receb. 
ÇANKIRIYA VERİLENLER : 

İstanbul kızdan Saadet, Müzehher, 

Bursa kızdan: Fatma, Sivastan: Bedri, 
Edirne kızdan: Lütfiye, Konya kızdan~ 
Fatma. 

ÇORUH İLİNE VERİLENLER : 
İzmir kızdan: Zeynep, Zekiye, Er • 

zurum erkekten: Osman. 
ÇORUM İLNİNE VERİLENLER : 

İsatnbul kızdan: Nermin, Sabahat, 
erkekten: Etem, Kadir Konya erkekten: 

Abdullah, Tahsin, Mahmet Ali. 

DENİZLİ İLİNE VERİLENLER : 

İzmir ktzdan: Rahime, Nazire, İs -

tanbul erkekten: Ziya, Konya kızdan: 

Nimet, İstanbul erkekten: Mustafa. 
DİY ARBEKİR İLİNE VERİLENLER· 

Konya kızdan: Lamia, İstanbul er -
kekten: Ahmet Kamil, Erzurum' dan: 

Riza. Fehmi. 
ESKİŞEHİR İLİNE VERİLEN -

LER: 

İzmir kızdan: Fahriye, Konya kız -
dan: Nadidt:. Hayriye, Edirne kızdan: 

Fatma, Meliha, Bursa kızdan: Fatma 
Muhlise, Balıkesir erkekten: Mahir, t~ 
tan bul erkekten: Kamil. Abdullah, Mııs
tafa, Konya erkekten Feyzi. 

EDİRNE İLİNE VERİLENLER: 
Adana erke.kten: Hüseyin, Edirne kız
dan: Saliha. Sabriye, Şükrü ye, Cavide, 
İrfan, Behice, Konyadan: Emine, 

ELAZfZ İLİNE VERİLENLER: 
İstanbul kızdan: Rukiye, İzmir kızdan. 
Muzaffer, Konya kızdan: Rabia 

ERZİNCAN İLİNE VERİLEN. 
LER: Bursa kızdan: Remziye, İstan. 
bul kızdan: Refika 

ERZURUM İLİNE VERİLEN
LER: İstanbul erkekten Habib, İzmir 
kızdan: Mukime, Erzurum erkekten: 
Receb, Ahmed, Fe,.id, Muzaffer, Ab
bas, Veysel, İsmaıl, Necati, Sabri, Yah. 
ya. Sıvas erkekten: Ahmed Muhiddin. 

GAZİANTEP İLİNE VERİLEN. 
LER: İstanbul kızdan: Mediha, Adana 
erkektt:n · Ahmed, Sıvastan: Abdullah, 
Hasan, Ziya. 

GİRESUN İLİNE VERİLENLER: 
Edirne kızdan: Müzeyyen, Makbule, 
Belkis, Konya erkekten: Emin, Ali, 
Cemal, Hüsnü, Nezihi, Mehmed, Kon. 

ya kızdan: Fatma, İstanbul erkekten: 
Ömer, Ali, SLileyman. Adanadan: İs
mail. 

GÜMÜŞANE İLİNE VERİLEN. 
LER: İstanbul kızdan Hale. Seniha, 
Şefika. Rukiye, Fehamet. erkekten: Ya. 
şar, Halid, Niyazi, Behce~. Remzi. Sa. 
lföaddin, 

İZMİR iLiNE VERİLENLER: 
İstanbul kızdan: Seher, Fethiye. Bel
kis. f<'ikriye. Leman. Mebrure. Emine, 
tzmir kızdan: Nebil . Mela hat. Muza f. 
fer. Aliye. Enbe, Cazibe, Şadiye, Ca. 
hide. Zehra. İclal. Lütfiye. Kadriye. 
Nedime. Saniye, Miinire, Fethiye. Şü. 
kfıfe. Konya kızdan: Aynelhayat. Hıı

diye. Nııdide, Nadide Nebahat. Leman, 
Naciye, Zekiye, Mebrfıke. Nedime, Vus. 
let, Firdevs. Nusrat, Firdevs, İsmet. İs. 
tanbul erkekten· Hasan Mustafa. Ab. 

dullah. Balıkesirden: Ömer, Receb. İb. 
rahim, Muharrem, Sabahaddin Basri, 
Haşim, Bekir. Ali Ulvi, Muzaffer. Meh. 
med, Ramazan, Erzurumdan: Hasan. 
Sıvastan Ziva, Şevket. İzmir kı .ian · 
Memduha, Makbule, Emine. Nadide, 
Hürmüz, Leman, Muhaddere, Seniha. 
Semahat, Teşvika, İzmir erkekten: Ah. 
med, Halil, İbrahim, Cavid, Abdürrez. 
zak, Osman, Süleyman, Fehmi, Hikmet, 
Sami, İbrahim, Halim, Mustafa, Enver, 
Kemal, Receb. Enver, Ahmed. İhsan, 
İzzet, Salih, Necdet, Tahir, Mustafa, 
Edirne erkekten: Hamdi. Nerip, Şev
ket. Ali, Müslim, Edirne kızdan: İrfan, 
Memduha, Müşerref. Muzaffer, Mü. 
beccel. Azize Konya erkekten: Necmi, 
Mehmed, Ahmed, Fethi, Necib, Nabi, 
Halis, Şekip. İsmail, Faik, Mustafa, Ni. 
yazi, Fuad, Adana eri ekt~n: Mehme 1, 
navud, Mahmud. Bur a kızdan: M • 
nevver, Emel, Feride. Zeynep, Mihri
ver. Edirne kızdan: Zehra, 

İCEL İLİNE VERİLENLER: A. 
d"na erkekten: Mustafa, Halid, Musta. 
fa. Sabri, İsmail, Kon yadan: Nejad, 
Aziz, Konya kızdan: Lütfiye, Fevziye, 
Kevc;er Hayriye, Edirne kızdan: Hati. 
ce. ü,...,,.,,·;!ıan, Leyla, İstanbul kızdan: 

(Sonu .S inci sayfada) 

Dünkü saymuzda öldüğünü e
sefle haber verdiğimiz Çankırı 
saylavı B. Sami Çölgeçenin ölüsü 
bugün saat 12 de Hacıbayramda 
namazı kılındıktan sonra törenle 
kaldmlarak Cebeciye gömülecek
tir. 

B. Sam inin hayatı hakkında öğ
rendikJerimizi asağıya yazıyonız: 

B. Sami Çölgeçenin babası lof
çahdır. Kendisi deniz okulundcn 
subay çıkmıştır. Abdülharnide kar
şı kurulan gizli bir cemiyette bu
I~nduğundan Taşkışla hapishane
sıne atılmış, aylarca en ağır işkeı
celer altında ezildikten sonra Ak· 
ka kalesine sürülmüştür. Orarlaıı 
kılığını değiştirerek İstanbula 
kaçmış, tekrar Abdülhamid ida
resince yakalanarak Trablüsgar
ba ve ondan sonra Fizana sürii1-
müştür. Kaçmaya karar vererek 
birkaç arkadaşıyla birlikte Büyük 
cölü geçmi'?tir. Kendisinin geçti
ği yol Avrupa ~artalannda (Sami 
bey yolu) diye kayıtlıdır. Cünkü 
o yerlerden gecen ilk medeni gez
men odur. 

Büyük harbta çok ağır ve zor 
ödevler almış ve Emden kruvazö
rü süvari ve tayfalarını sapa sağ
lam Arabistandan geçirerek İs
tanbula yollamıştır. İsviçrede ö
zel bir ödevle bulunmuş, ve Mes
hedde cumuriyet hükümetinin 
l:onc:olosluğunu yapmış, şarkta C. 
H. Partisinin enspektörlüğünü 
yapmış, liçüncü devrede AnkC'ra 
savlavı olmustur. Bu devredP de 
Cankrrr savlavı idi. Sami Cöl,.e
cen kanı•ıt:;p·m sevimli caİı(:ı . ..,n 
bir üvesi idi. Y11rd dısmda d~ha 
hirrnk volculuklarr vardır. Ara
mtzchın avrılnıac:;l ool<lunılamıva
l'tl 1< hir ka vrntır. 

İstaııbnl gazetele 
rinin hasvazıları 

C dek' b umhuriye( 1 a~ .r~ısm. 
da B. Abıdın Da. 

VCT dıyor ki: 

"Havalarda kuvvetli olan, bir mcm. 
lekete, kolay kolay taarruz etmek cesa. 
retini kimse gösteremiyeceği için, kuv

vetli bir hava ordusunun varlığı, mem. 
leket için bir barış ve.: emniyet sigorta. 
sr teşkil ener. Memleketi bir harbdcn 

korum, k için 30 milyon lira elbette ve. 
rilir. 

A. Naci Demirağın uçaklarına ::ıd 
verilmesi münaseı etiyle turk hava ku
rumuna yardımlarımızı artırmak lu u. 
munu - bilhassa zenginlerimize ır 
kere rlaha hatırlatmağr favdalı bulduk. 
Rahat ve endişesiz uyumak için h;ıva 
~igortasını vermekten baska çare yok
t11r 

T ~ da B. Şükrü Es
~ mer '>Öyle d;y.-ır: 

Parı5,en g-.l'n haberler, Laval'in 
gittikçe içinden çıkılmaz bir vaziyete 
doğru yürüdüğü .. 

Laval'in çekilmesiyle neticelenehi. 

lecek olan bu buhranın en ziyade kor_ 

kulacak tarafı şudur ki, Fransada u

günkü politika va;dyeti karşısında rlP. 

vamlı lıir hükümet teşkil edecek b,1s 1;ı. 
kan bulmak kol~v değildir. Laval dl' ı
cak birkac kabine yuvarlandJktan «on. 
ra binbir zorluk'a tutunabilmisti. Er;er 
yeniden Fransayı uzun müddet hükt.i. 
metsiz bırakacak olursa bu fransız bub

r:ınının bir Avnıoa buhranı olmasından 
L· ... ~t.·dur. .. 

ZJlMJl l da. Zaman imzalr 
l. yauda da denili. 

yor hı: 

··italyanın tehdit saydığı bir hare. 

ket İngilterece yalnız müdafaa tedbiri 
sayılıyor. 

Müdafaa ted' irının önemı, gafil av. 
lanmamaga y re m etmesinde ve gafil 

avlanmam k yü nden bir çok fenalık
ların önüne geçmesindedir Duru un 
bu mahiyeti alması, şüphe yok ki ltaı_ 
ya - habeş harıbını da geciktinneğe 
yardım etmekte ve bu yüzden gözler 
yavaş yavaş doğu Afrikası haritasının 

üzerinden çekilerek Akdenize çevril. 
m~ktedir. 

Vaziyetin aldığı bu mahlyet, hiç 
şüphe yok ki, en derin dikbtle katŞı. 
!anmağa değer. 



3AYlf'A 4 

Komşuiarımızda J 

neler oluyor? 
BULGARİSTAN'DA: 

§ Eski Zara yakmlarında yapı
lan kazılar ıırasmda, iki t.ane ma
rnut dişi bulunmuştur. Bu bulu -
şun, balkanlarda ilk defa yapıldı
ğı söylenmektedir. 

§ Eski Zarada bu sıralarda bir 
tifo salgını vardır. Yüz kadar ti
fo vakası arasında, 20 kadarı öl
di:rücü mahiyettedir. 

~ Bulgaristar,da çevrilmekte o
lan Mişel Stragof filminde başrol
lerden birini oynıyan fransız ar
tisti Sari Vanel Fransa'ya dön -
mü~tür. 

YUGOSLAVYA'DA: 

§ B. Y evtiç'in parlamento gru
pu geçenlerde bir toplan -
tı yapmış ve sıyasal bir münaka
şa sırasında, Uzonoviç kabinesin
de finans bakanı olan B. Corceviç
le, B. Uroşeviç arasında bir hadi
se çıkmıştır. Bu iki zat biraz son
ra döğüşmeğe başlamışlar ve B. 
Uroşeviç oldukça ağır bir surette 
başından yaralanmı§br. Bu hadi
se üzerine, B. Uroşeviç'le dostla
rı B. Corceviç'in gruptan çıkarıl
masını istemişler, bu yapılmazsa 
kendilerinin parlamento grupun
dan çekileo•kJ,.rini b1ldirmi~ler -
dir. 

§ İğcil ve eski savaşçıların yıl
lık kongresinin on birincisi Bel
grad' da açılmıştır. Bu kongreye 
10 devlet delegeleriyle yahudi es
ki savaşçılarının delegeleri de 
girmişlerdir. Eski alma.n savaşçı
larını, Hollandalılar oruntamak
tadır. Perşembe akşamı delegeleri 
kabul eden doktor Stoyadinoviç, 
bunlara hükümet adma "hoş gel
diniz,, demiştir. Bu sözlere bütün 
delegasyonlar adına fransız dele
gasyonu başkanı B. Kasen cevab 
vermiş, bütün eski kötü deneçle
re rağmen, eski savaşçılann, barı
şın korunması için çalışmağa de
vam edeceklerini söylemiştir. Bu 
sözler, orada hazır bulunanlar Ü· 
zerinde derin bir etki yapmıştır. 
Delegeleri, yugoslav harb bakanı 
ve Belgrad şarbayı da kabul et
miştir. Şarbay, delegeler şerefine 
bir şölen vermistir. Kongre son 
toplantısını pazar günü yapacak 
ve yeni haı.kam seçecektir. B. 
Novina, ita1yan - habeş anlaşmaz
lığında alınması jhtimali olan zec
ri tedbirler için Uluslar Sosyetesi
ne bir taleb yapılması hususunda 
bir takrir vermiştir. Kongre lf{cil 
ve es.ki savaşçıların bu işteki tav
rı hakkında bir karar metni yaz
mak işini özel bir komiteye ver
mistir. 

~ Yugoslav gümrük kanuniyle 
gümrük tarif el erini hazırlamak ve 
bunları yeritilmesi için güdülme
si gereken usulü saptamak için fi
nans bakanlığında bir komisyon 
kurulmuştur. 

Bu komisyona ayrıca gümrük iş
lerinin ye~ritimi için de projeler 
hazırlıyacak ve gümrük işlerinin 
yürümesini kolaylaştıracak bütün 
elemanları birleştirecektir. 

§ Bu yılın ikinci üç ayı içinde 
Yugoslavya'da yüklenen vagon
ların sayısı 330.722 idi. 1934 yılı
nın aynı devresinde yüklenen va
gonların sayısı 327.708 olduğuna 
göre bu yılki sayı 2.564 vagon ve
ya yüzde 0,8 nisbetinde daha faz
la dır. 

~ Yugoslav limanlarına bu yılın 
ikinci üç ayı icinde hepsi 5.365.000 
ton olan 25.659 vapur girmiştir. 
Geçen yılın aynı devresine göre 
tonajda yüzde 12,5, vapur sayı
~unda da yüzde 4,4 nisbetinde bir 
artış vardır. 

Buna .arşı nehirlerde taşın 
işleri epi azalmıstır. Yüklenen du
l-"\larm sayısı 1934 ikinci üç ayın
' ... 776 iken, bu yıl aynı devrede 

e düşmüştür ki, azalış yüzde 
nshetinded'r. 

ULUS 

. Yabancı gazetelerde okuduklarımı~ 1 
'-

CENEVREDE OLUP BİTENLER 

Kendilerinden haberi olmıyan kuvvetler 
\ 

Alman tehlikesi karş11mda ltalya ile birleşen Fransa, Habef anlCJ§mazlığınm barı§ yoliyle 
kotarılacağını ummuştu. Fakat ltalya'nın inadı bu umudu boıa çıkardı. lngiltere Uluslar Sos
yetesine bağlı olduğunu söylüyor. Fransa da yeniden bu bağlılığı tekrarladı. Bu da tı§ağıdaki 
yazıyı yazan lransız yazıcısına göre iyi olmu§tur, çünkü Ceneore paktı Frnasa için çok iyi bir 
bekçidir. 

:(. :{. :(. 

Dünyanın en büyük üç demokrat devleti olan İngiltere, Fransa ve Amerika birl~seler, bütün 
İsteJiMerini geri kalan devleti ere kabul ettirebilirler. Çünkü Japonya ve ita/ya; İtalya ve Al • 
manyaa arasında anlaşmazlık/ ar vardır. ilk üç devlet neden birleşmiyorlar? Çünkü biribirlerin
Jen ve malik oldukları kuvvett en haberleri yok .. 

İtalyan - habcş anlaşmazlığı, hiç bir 
zaman gelmesi arzu edilmiyecek olan 
bir noktaya gelmiştir ... Dünya sıyasa. 

sı, her ulusun yayılma ihtiyaçları üze
rine kurulsaydı, Asya'yı japonlara, 
Sovyetler Birliğinin yarısını Alman
yaya, Baltık memleketlerini Polonyaya 
vermek lazımgelirdi.. .. 

... Onbeş yıldanberi devam edip gi. 
den sıyasal yanlışlar, alman kudretinin 
yeniden kurulmasına yol açmış ve Av. 
rupanm üzerine, bundan bir çeyrek a. 
sır önceki kad<,r vahim bir tehdidin a
ğır basmasına sebeb olmuştur. Bu teh. 
!ike karşısında kaygulanan Fransa, 
gene ve kuvvetli İtalyanın, İngıltere. 

nin eski ihtiyatık~rltğiyle, Sovyetler 
Birliğinin devrimci konservetizmine 
katılmasını görmekle sevinmişti. Bu 
kuvvetlerin birleşmesi, barışın korun. 
ması ve Avrupanın selameti için, alman 
isteklerine, lazımgelen korkuyu vere
cek görünüyordu. 

Fransanın, İtalyanın Ha.beşistanda. 
ki gayelerinin doğruluğu hakkındaki 

hükmü ne olursa olsun, fransızların 

bu şartlar içinde, Stresa'ya ve Cenev. 
reye zarar vermeksizin Romayı hoş

nud edecek bir uzlaşma şekli bulunma
sını çok istedikleri açıkça anlaşılır. 

Diplomatik yollarla veya Uluslar Sos. 
yetesinin o kadar "uysal,, usulleriyle, 
1 tal ya için şerefli ve arsıulusal kamoy 
için "hazmedilebilir,, bir kotarma yolu 
bulunabilirdi. Biz bunu ısrarla, heye. 
canla umduk. 

Fakat B. Musolini'nin inanılmaz ina. 
dı bu bekleyişi boşa çtkardı. Altı ay 
müddetle "habeş meselesi,. dediği şe

yin aslını Uluslar Sosyetesine bildir. 
meği reddeden İtalya, Paris'teki üçler 
konferansında Fransa ve İngiltere ilt 
bu meseleyi konuşmayı, bir taktik yap. 
mrş olmak için kabul etti. Fransız • İn
giliz önergelerini, gözden bile geçir. 
meden reddetti . Halbuki Marok ve Mı. 
srr örnekleri meydandadır: Bunlar da 
ispat eder ki, sekil bakımından pro
te ktora olan bir yer, az zaman içinde 
hakikiğ bir protektora olabilir. 

B. Musolini, Cenevreye delegesini 
gönderdi ama o bu fırsattan faydalana. 
rak, Habeşistana karşı şiddetli itham. 
larda bulundu. Negüs'ün delegesiyle 
aynı masaya oturmak istemedi: beşler 
komites;,in kurıılmasına razı olmadı, 

15 inci maddedeki usulün başlamış ol. 
duğunu kabul etmedi: B. dö Madaria
ga'nrn Roma ve Adisababa hükümetle. 
rine yaptığı sükun tavsiyesine cevab 
vermekten çekindi, gerek beşler komi. 
tesinin başkam, gerek B . Laval'in 
kendisi tarafından yapılan bütün öner. 
geleri reddetti. 

Böyle bir tavrın, muhtelif delegas
yonlarda, İtalyanın habeş meselesini, 
Negüs'ün imparatorluğunu süel bir şe. 
kilde işgal ederek kotarmaktan baska 
bir sey düşünmediği yolunda tam bir 
kanaat uyandırdı. Bu yüzden de, o :ı:a. 

mana kadar özel bir mesele gibi görü. 
len bu iş, evrensel bir mesele halinP. 
giriyordu. İtalya hüıkiimetinin isteğiy
le, Uluslar Sosyetesi konseyinin, Ce. 
nevre ve Paris paktlarına aykırı olarak, 
sosyete üyelerinden birinin, "ulusal sı. 
yasanrn aleti olarak,, barba başvurup 

vuramıyacağrnr söylemesi IazımgeJdi. 

İş bu alana girince, konseyin ceva. 
bının ne olacağı süphe götürmioyrdu. 
Cenevredeki devletlerin büyük bir kıs
mı !talyaya doğu Afrikasmda geniş 

imtiyazlar verilmesini doğru görmekle 
beraber, İtalyanın Afrikadaki istekleri. 
ni elde temek için barba başvurmasını 
kabul edemezlerdi. Bu meselede, on. 
tarın şerefiyle oynanıyordu. Bu ise ya. 
bana atılacak bir şey değildir, çünkü 

en büyüğünden en küçüğüne kadar sos
yetede üye olan bütün devletler günün 
bi.rnde Cenevre ve Paris paktını ileri 
rürebileceğini düşünmektedir ve anlaş. 
mazlığm barış yeliyle koatrılmasına 

çalışılmazsa, bu devletler kendi ken. 
dilerini mahklım edeceklerini anlamak. 

ten geri kalmıyorlar. 

İtalyanın takındığı tavur Cenevrede 
hiç hoş görülmedi. Bütün delegeler aşa 

ğı yukarı aynı şekilde söz söylediler. 
Sir Samue] Hor bile Londra'dan gele. 
rek meseleyi açrkça ve önce İtalyaya, 
sonra Fransaya ve nihayet Uluslar a. 
samblesine sordu. 

Burada Sir Hor'un söyledıklerıni 

takib edecek rlegiliz. Yalnız herkes, ln
gilterenin bu ışte i\ldığı durumun biç 
değişmiyeceğım, bu sözlerden anlamış. 
tır. 

On beş yıldanberi ılk defa olarak 
İngiltere Fransaya, Almanyanın Avru. 
pada yapacağı bir zor hareketine kar. 
§I paktın 16 ıncı maddesini harekete 
getirmek yolunda kendisinden istedi
ği angajmant vermiş oldu. Fakat İn. 

~(!tere ileride yapacağı hareketi, ~m
diki iş.te konseyin alacağı t.avura bağlı 

tutmaktadır. Gene on beş yıldanberi ilk 
defa olarak, Uluslar Sosyetesi bazı sa. 
atlade bazı mesuliyetler yüklcıuuckten 
aciz kalırsa. lngiltere sosyeteye olan 
inanmm yerini büyük bir kayıtsT7.hğın 
allkağını alttan alta anlatmaktadrr 

Fransanın da pakta olan ıbağlı1ığını 
bildirmesi için, Sir Samuel Hor'un bu 
sözlerine hacet yoktu. Fransa konsey 
açılırken ve daha sonra asambled~, hu

nu yapmıştı. 
Fakat ingiliz dış bakanının bu söz. 

leri, İngiltere için de, delegasyonlarm 
çoğu için de, paktın 16 ıncı maddesinin 
kullanılma imkanları için habeş mese. 
lesinin bir "örnek • hadise,. olduğunu 
göstermiştir. Buna escflenılebilir ama, 
işin böyle olduğunu bilmezlikten geli
nemez. 16 ıncı madde şimdiye kadar 
hic yeritilmemiştir. Biz bazı hallerde 
bunu ileri sürebilirdik ama yapmadık. 
Fakat günün birinde, bunu yapacak bir 
durumda kalabiliriz. Bugün İngiltere 
ile birçok küçük uluslar bu maddeye 
başvuruyorlar. Bugün yapılacak olan 

şeyin, yarın örnek olarak tutulacağın. 
dan kim şüphe edebilir ... 

... Fransa, Brenner, Vistül, Ren üze. 
rinde bekçilerinin en iyisi olan seyin, 
Uluslar Sosyetesi paktmın zayıflaması. 
na meydan vermemelidir. 

KENDİLERİNDEN HABERLERİ 
OLMIYAN KUVVETLER 

... Yedi tane büyük devlet vardır: 

Britanya imparatorluğu7 Fransa, Birle
şik devletler, Sovyet Rusya, Almanya, 

İtalya ve Japonya. 

Sovyetler Birliğinin de buna katı. 
lısmdan beri, bir tek arsıulusal orga. 
nizasyon sistemi vardır: Bu da uluslar 
sosyetesi ve onun birge güvenlik pren. 
sipidir. Bu sistemin kıymeti ne ise n
dur. Belki başka sistemler de buluna. 
bilir; fakat bunların en ağır yanJı:şr, 

mevcud olmamaktır! 
Almanya ile Ja~nya bu sistemin 

dışındadır. İtalya, sistemin kenarında 

ve onu bırakmağa hazudrr. Britanya 
imparatorluğu, Fransa ve Sovyetl'!r 
Birliği sisteme bağlıdır. Tarafsız, u. 
zak ve sryasal bakımda·1 _,~tada olma
makla beraber, derin menfaatları, sıya. 
sal ve ırki meyilleri, eski roJleri ve 
halk yığınlarının değilse bile, elitleri. 
nin katılmasiyle, Birleşik Devl«;tler bu 
sistemle ilgilidirler. 

Devletler nüfus, zenginlik, silahlı 

kuvvet ve hammaddeJ.ere malik olma 
strasiyle smıflandırılsalar, Bııitanya 

imparatorluğu, Fransa, Sovyet Rusya 
ve Birleşik devletler başta gelirler. Ö
teki üç devlette ise ilk dört devletin 
nüfusunun dörtte biri, silahlı kuvvetin 
yarrsı, finansal, endüstriyel veya natü. 
re] zenginliklerin zayıf bir parçasr var
drr. 

Bundan çıkarılması lazımgelen sonuç 
sudur: Orta veya küçük önemde olan 
bu dört ulus, ortadaki tek arsıulusal 
tesanüd sistemine dayanarak, bir sıya_ 

sa seçip bunu muzaffer etmcık için bir. 
lesseler. dünyanm geri kalan kısmı bun. 
lara karşı bağlansalar bile bu sıyasayı 
yenecek rakiıb bulunamıyacaktır; hal. 
buki i:itekiler birleşece•k halde değiller. 
dir, c;ün\sü Japonya, İtalyanın Afrika. 
dak~ isteklerine karşı olduğunu bildir
mistir ve Almanya Avusturyanın alın
yazısı bakımından, İtalya ile anlasama
maktadır. 

Bununla beraber, en kuvvetli ve en 
zengin olan devletlerin birge olarak 
güdecekleri bir sıyasanın muzaffer ol. 
duğu görülemiyor. Neden? 

Cevab- açıktır ve birçok şeylerin se. 
bebini de anlatmaktadır. Çünkü şimdi

ki dünyanın en bUyük üç devleti olan 
en büyük üç demokrasinin kamoy]an. 
nın biribirlednden haberleri yoktur. 

Fransa, İngiltere ve BirJ.eşik Dev. 

Jetler, kamoy memJeketleridir. Yani 
kamoy bir defa tebellür edip ortaya 
ç~ktımı, baştaki adamların buna aykırı 
şekilde hüküm stirmeleri imkansızdır. 
Bu kamoyun kararsız ve belirmemiş 
olduğu zamanlar . ~best olan baştaki 

adamların, kamoy §ekil ve kuvvet aldı. 
ğı zaman buna karşı durdukları vaki 
değildir. 

Bu sıralarda fransız kamoyu ile öte
ki iki büyük demokrasinin kamoylarr 
arasında çok derin bir anlasmazlık var. 
dır .. 

Fransa on beş yıl boyuna bir birge 
güvenlik sistemi kurulmasını ileri sür. 
müstür. İngiltere ise on beş yıllık bir 
mukavemetten sonra, hadiseler dolayı. 
siyle tavrını değiştirmiş ve sistemden 
yana olmuştur. B. Eden Cenevre'de 
hükümeti adına bu sistemi korurken, 
B. Henderson da işçiler adına bunun 

faydalarından bahseden yazılar yazmış
tır. lngiltere'de yalnız fransız düşman. 
lariyle fa~istler ve lord Rotermir'i11 
revizyonist gazeteleri bu sistemden 
yana değildir ... 

İşin acıklı tarafı fransızlarm ço. 
ğunun, İngilteredeki bu değişiklikten 
haıberleri olmamasıdır. İngilizlerin ken. 
di taraflarından, fransızların bıınu bil
mediklerini bilmiyorlar. 

Amerikalılara gelince, onlar bizim. 
le ilisikli birçok şeyleri bilmiyorlar fa. 
kat biz amerikalıları onların bizi bil. 
mediklerinden daha çok bilmiyoruz. 

*** 
Fransa bir takım ithamlar altında

dır. Onun, uzun zaman güvenlik pren. 
sipini müdafaa ettikten sonra, İtalya 
ile bağlaıpnca bu prensipe aldırıs et. 
mediği söyleniyor. 

Fransa ise pekde haksız olmıyarak 

buna şu cevabı veriyor: "Siz bu birge 
gi.ivenlik sistemini reddettiniz. Şimdi 

kurmak mı istiyorsunuz? Ala. Fakat 
bugün, isinize gelen bir durumda bu. 
nu kullandıktan sonra vaziyete göre 
yeniden ortaya çıkarmak veya bilmez
likten gelmek için yarın bunu bir kö. 
seye atmıyacağmız ne maJUm?,. 

Aynı zamanda Amerika da bu işe 
şasıyor: "Siz boyuna barışı tesirli bir 
şekilde organize edecek bir sistemden 
bahsediyorsunuz. Fakat tam liizumlu 
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Biliyormusuı:ıu.z 

k. ? 
l • • • • 

§ Riket admda bir llmM'lka.lı 
komi.yoncu, Habeıi.tanda petrol 
imtiyazları aldı diye az kalsın 
dünya biribirini yiyecekti. Aldı, 
almadı diye hali. dedikoduau ıti· 
rüp ıidiyor. 

Riket, bit iki gün önce Lon
dra radyosunda bu mesele~ lıaJı.
kmda bir diyevde bulunmak ü2e-
re iken, ingiJiz hüfrilmeH Rikete 
ağzını açtırmamıştır. 

§ Renkli ırklar aklara fena hal
de diş biliyorlar.. Noye Zürher 
Saytung gazetesine Tokyo' dan 
bildirildiğine göre, bundan birkaç 
gün önce, Habeşistanm ilk defa 
olarak Japonyaya gönderdiği kon
solos Birru Tokyo'ya varmıştır. 

Habeş konsolosunu istasyond&.. a· 
ralarında, "kara ejder,, gizli ce
miyetinin ve daha ba!'ka cemiyet
lerin üyeleri de bulunan binlerce 
kişi karşılamıştır. Konsolosu kar
Jılamak için hazırlanmış olan k"
mite, ''Habeşistanı kurtarınız!,, 
"Kahrolsun lta1ya !,, yazılı levha
larla istasyona gelmiştir. 

§ Seferde olan İtalya vapurla
rına kapalı zarflar dağıtılmış. 
Berliner Tageblat gazetesin~ Bu
dapeşte'den bildirildiğine göre, 
ltalya hükümetinin mümessillerı 
Karadeniz limanlarına uğrayan 
İtalyan vapurlarına, harb çıkuı~a 
açılmak üzere kapalı zarfJıu ela· 
ğıtmışla rdır. 

§ Dünyanın en eski panayu-ı 
- Kanadanın merkezi olan On -
tario şehrinin yarım asırdan fazla 
bir zamandanberi hiç arasız ola
rak yapılan panayır, dünyanm 
en eski ve büyük panayırıdır. SPh
rin girişinde 150 hekta. lık .bir 
yer üzerine kurulmuş olan pana
yır, büyük gölün kenarında üç ki· 
Jometrelik bir alan üzerinde uzal)o 
maktadır. içinde hayvan yetişt; -
ren, tarım, çiçekçilik, olomobif, 
endüstri, tecim, güzel sanatlar vs 
öğretici kurumlar için ayrılmış kı
sımlar vardır. Yeni kapanını' olan 
1935 panayırı, şimdiye kadarkile
rin en iyisi olmuş. bazı günler pa
nayırı gezenlerin sayısı 225.000 i 
bulmuştur. 

olduğu anda sisteminiz ortadan kaybo. 
luyor veya yıkılıyor.,, Avrupalı cevab 
veriyor: "Sistemin zayıflığı ııizin aczi. 
nizden ileri geliyor. Bugün bizim kamo· 
yumuz, vaktiy1e sizin olan bu prensip. 
Serin gatib gelmesinin neye maJolaca. 
ğını düşünerek çekiniyor. Ne İtalya, ne 
Almanya, kudretli bir uluslar sosyete. 
sini sabote edemezler. Uluslar Sosye
tesini zayıf düsüren, sizin ona girme. 
yişinizdir. Onun için tenkidlerinizl 
kendinize saklayın ve "çöple mertek,, 
hikayesini düşünün ... ,. 

.... Bütün bu sözler, sağırların konuş. 
masına ~nziyor: "Siz barıştan yana 
mısınız?,, 

-"Hayır, barıştan yanayım!,, - "Ya 
çok yazık! Ben de sizi barı~tan yana 
sanıyordum .. 

Vaktiyle aynı davanın müdafaasında 
yanyana galib gelen, dünyanın üç en 
büyük demokrasisine. bu hal yakısmaz. 

>[. >[. >[. 

İtalyanlardan tarafa bakarsak aynı 
şeyi görürüz. Şu nokta üzerinde hiç 
şüphe yoktur. B . Musolini giriştiği isin 
yabancı memleketlerde doğuracağı et. 
ki üzerinde aldanmıştır. O. söyle he
sab etmişti: .. Fransa, son zamanlarda 
yapılan anlaşmayı tehlikeye düsürmek 
istemiyecek. İngiltere barışçıl olduğu 
için bu ise karısmaz. Amerika ise u. 
zaktır, tarafsız zihniyetlidir ve habeş 
meselesiyle ilgilenmez. Şu halde yol 
açıktır . ., 

.. .İtalyanların bu fikirlıeri, almanların 
1914 de yaptıkları hesablara cok benze. 
mektedir. 

Fakat bu sıralarda İngilterenin U. 
luslar Sosyetesini ciddiye alması, bir
çok İtalyanlar için pek de yabana atıl. 
mryacak, şaşırtıcı bir şeydir. 

Bü ün bunlardan hep aynı sonuç çı
kıyor: Her nııemleketin kamoyunun en 
göze carpan tepikleri yabancı memle. 

ketlerde baska türlü anlaşılmaktadır. 

Örop Nuvel _ P:ıris 14. 9 93S' 
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Ankara 'da yapıcılık 
Profesör Elzesser ile bir konu,ma 

AıU.ra bahçeli evler yapı koopcra
ufinin çalı"'1ası her zaman:~nden de. 
vamlı ve kuvvetli bir akıştadır. Koope. 
ratif, yalnız Ankara için değil. bütün 

tıürk ili için balıçeli evlerden kurulmuş 
bir örnek mahallesi yapmak duygu ve 

neşesiyle her fedakirhea katlanmakta. 
dır. 

Modern ıehirciliğin bütün incelik· 
leri (P•is d'urbanisme moderne) ve 
modem evciliğin bütün esasları göz ö. 
DOnde tutularak yapılacak olan bu ma. 
ballenln, iki yüz kadar ayleyi barındır. 

muı diifünülüyor. Bu mikyas üzerinde 
etüdJ.er yapılmaktadır. 

Yarının en güzel şehirlerinden biri 
olacalı:: olan Ankaramızda, yarının ör. 
nek mahallesini yapmak yani konforlu 
Ye ıdeal (aağhk, ekonomik, sevimlıHk 
kullanıfldık bakımlarından bir mahal. 
le kurmak için en son sınırına kadar 
çalışılacaktır. 

Mahallenin ev, bahçe, sokak, mek. 

teb, gazıno, pazar, ağaçlanmış ve agaç. 

sız yerlerin iramları (ebadları) ü!erin 
de u itte ihtlsas yapmış, modem ma. 
balleler vJ.ıcuda getirmiş deneçli (tec. 
rübeli) profcsor ve m;marların etüd ve 
eserlerinden ist1fade edilecektir. 

Bundan sonra ev planları ve tipleri, 
yap cılık bahıslerı üzerinde de en kü. 

çuk teferruata kadar ıncelenecektir. 
Biz bu umdeleri canlandırmak için 

ug .. r' n ıyt bır tesadtıf e eri olarak 
profesor El as ri aramızda bulduk. 
Kendısı yu ardakı mutaleamızı dınle· 
dı ve ön so lerıııı soyıedi. D cgerli du. 
tüncelerinın .ar ılıgı olarak notlarını 

aldı 

Ankara K ıme go e meteorolojik sc. 
bebıerden dolayı du unulecek ve tatbik 
edılecek onemli noktaları işaret, sıcalc 
Ye soğuk hava dalgalarına karşı kulla. 
nışlı ve rahat ev tiplerınden bahsetti. 

Bir uzmanın mahalle ve ev tıplerini 
vücuda getırmeden goz önünde tuta
cakları bir çok bilgiler vardır. Bu bit. 
giler arasında ıklımin etkeleri (tesirle. 

r.ı) ve arsanın genel durumunun ınce. 
lenmesi çok buyuk rol oynar. 

Bizce de b yle bir e eri yaratmak 
ıçın arsan 
li ı dır. 

1 nu, 

dur 
lık opr 

lıgı 'ıdd 
cibı ,eylerdı . 

y 
ar n d 

r yanlara k ahlık, f .. 

Profesor, sıcak ve soguk iklimlerin 
bayat üzerindeki etkilerini tamamen 

lncelelDİf bir bilgindir. Bu aebeble e. 
terinde bilgilerinin çok canlı çizgile

rini görmek kabildir. 
Kendisi türkün her ıbransta olduğu 

• ııın cıhkta da tek kaımıs uluslaı-. 

dan oldugu anlaplmııttır. Profesörün bu 
gün bile türk ulusunun eski eserlerin. 
den ders almak kabil olduğu hakkında. 
ki kanaata en yakın misal nümune ola
rak yaptıgı evdir. 

Bu evin zemin katında: kömür de. 
posu. santral, ısıtma tertipleri, çama. 
şırhk, tuvalet, fazla mutfak takımları. 

nı ve yıyecekleri saklıyacak IJir odıı 

(birinci kata merdiven) 
Birinci katta: Yatak odaları, ban 

yo, hawi, hizmetçi odası, salon, kapalı 
ve açrk balkonlar vardır. 

İkinci katta: (Bundan sonrası yazı· 
dan incelenmeaint dilerim.) 

t "' • 
Bınanın ortasında üstü açık bir hav. 

li görüyoruz, bu havlide hava nisbcten 

hareketsiz duracak. sıcak mevsimlerde 

odalara aerinli.k verecek, yu ve kıt 

hava cereyanlarına kartı kalmadan te. 
mb ve a~ık havadan istifadeyi temin 

edecektir. 

ULUS 

Burada, oturulacak, bat ve vucutla 

çalıplacak, musiki yapılacak ve dans 
edilecek, ev işleri görülecek, hava 

ve güneş banyosu alınacak, kür yapı. 
lacak, şölen verilecek, çocuklar ~ık 
havada oynayacak, fada güneş görmi. 

yecck çiçekler yetişecek, idman aletle. 

ri duracatc dinlenilecek, aylenin günün 
bir çok saatlerini açık havada yaşaması 
kabil olacak evin iç havasını arzuya gö
re değiştirmek imkinı bulunacaktır. 

Yazı, fazla sıcak olan memleketler 
ıçın bu biçim havlilerin kıymetini he
pimiz ta~dir cd riz. 

Modern ev erın en yüksek vasıfla. 
rından biri de açık havada çok kalmak 
çözümünü halletmit olmalandu 

Son zamanlarda açık havada yep. 
mak sevtiası kalplerde yer tutmakt.a ve 

vaşamaktadıı 

Günün modern evleri, taş, tuila, be· 

ton (demirli, blok), perslenmiş mukav. 
va, mW., tahta, son müsabakalarda dıt 

drvarları cam olarak yapılmaktadır. 

Şu halde profesörün bize örnek o. 
tarak gösterdiği ve üzerinde çok ça. 
lıftığı bu eserde görülen ince iılemeyi 
çok yerinde buluruz. 

Her sene A vrıupada yapılan müsa
bakalar, açılan sergiler, ayle yuva&ına 

verilen önemin en ciddi şahididir. Bu 

iş uğrunda akıtılan paralar, bağlanan 

emekler boşuna değildir. 

Profesör, bu noktalar üzerinde dur. 
muşur, düşünmüştür: eserini ona göre 
vücuda getirmiştir. Modern ayJe evle. 

rinde teferrüat ister istemez çoğalmak. 
tadır. İç işleri bakımından ev kadını-

nın mesgalesi günden güne artmakta. 
dır. 

Bu yükü hafifletmek için, elektrik, 

hava gazı, akarsu, telefon, bir merkez. 

den ıartına teeiaatı ile ister istemez ev. 
!eri bczenlemeık !Uzumu ortaya çıılım"lk
tadır. Ev kadını yardımcıya muhtaç. 
tır Bu yüsden yardımcıya inun ve 

yardımcı makinelerin de ev içerisinde 

konacakları yerleri dü§iinmek gerekli. 
ği ile karşılaşmaktayız. Profe• ;run c~ 

se•·i bu bakımdan da çok ince işlr mıi 
tir (Gelecek yaZtyı okuyunuz, pl.ınlaı 

görünüz.) 

Ekonomik c;özgül.erin açılması kabil o. 
lura biz daha ıleri giderek evlerin 
yum taze. temiz hava ile aerinletilme. 
sini, kıtın sıcak hava ile ıaıtdmumı ia. 
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tiyecegiz. Emınız ki, en son tertıblcri 
göz önünde tutan profesör Elsasscr de 
bizim ile bir fikirdedir. Bir ayle, haya
tında ev yaptırmak fırsatını normal o. 

&arak ancak bır defa bulabilir. Ortala. 
ma (vasati) Mırün günden güne kı&al. 
dığı bir dnirdt birçok defalar diyeml
yeceğim. 

Bir neslin ömrü (atagı yukarı) blr 
evde doğar ve lbatar. Şu halde ev d~. 
yince mutlak modem vasıtalariyle teç. 
hiz edilmesi Jarttır. 

Modem vasıtaların hayatı uz t 

ve saadetle geçinnek bakıml:ırr 

zumunu kimse inkar edemez. 

Profesörün e~rı bu goruşı e 
dilfüncelere de miıspet bır cevap ver
me4ttcdir. Madam ki ayle yurdun ~ 

mel taşıdır. Madam ki yurdu tcnlen. 

dlrmek için, sağlam ruh ve vücud ye. 

tittirmek lizımdır: ıu halde neslin 
&nrUnil uzaltan modem ayle yuvaları
nın çok deteri vardır. 

E. F. Çobanoğlu 

TORK HA VA KURUMU 

Büyük piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kışıyı 

zengin etmiştir. 

19 uncu tertib 6 ıncı ketıde ll/l 
inci teşrin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 

200.000 lira 
Ayrıca. 30.000, 20.000. 15 r, O 

12.000. 10.000 liralık ikrameiyeier. 
le beheri (50.000) liralık iki ırıii1 i4 
fat vardır. 

Kaptıkaçtı 

sahiplerine: 
Ankara Şarbayhğmdan: 

1 teırinievel 1935 den tıbaren ehir 
ıçinde işlemeleri yaıaık cdılecek olan 
lcaptıkaçtılar ve otoıbUs tarife.Mn ı ti. 
yen otomobiller sahibJerinın o gli pı. 

1aka1arını prbaylığa teshm etme1er v 
kaptı kaçtı ıahiblerinden arabala mı 
şehir dışında tşlctmek istiyenler n 
rıca şarbayhğa müracaatı rı 

Kiralık apartım n 
Ycnı ehirde ranfıl 

goslavya scfar tı k rşı n 
foru havi beşr.r odalık uç kattan 
apartımanın her üç katı da toptan v y 
ayrı ayrr kiraya verilecektir Aynı za. 
mandı büro yaprlmaklığa da elverişlı· 
dir. lstekliterin acele Zıraat Ban 
da Urnum MUdUrluk Kltibi B l 
da lJ.ı vurmaları. 



1 S 1"'iin1 k:omııtanlığ ı Sa. Al. l(o. 
Bsk. daıı: 

' l - Sıun.sun garnizonunda bulunan ve tııılundunılac;ık olan k1· 
tr-ıat ve mi.ıessesat eratının bir senelik ihtiyacı olan (360000) kilo 
ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye konıılmustur. Tahmin be
de1i (39600) liradır. 

2 - Şartnamesi 15. TÜM. Satın alma komisyonundadır. 
3 - lbalesi 1 ı. 1. te:jrin 1935 cuma güniı saat ı 5 de Tümen s.a

tm alma komıı,;yoııunda kapalı 7.aı f ıı:rnliyle yapılacaktır. 
4 - İ::.teklilerin 2490 sayılı kanunun 2. maddesindl' yazılı vesa. 

ilde birlikte gelmeleri. 
5 - Muvakkat teminatı (3070) liradır. 
6 - Kapalı zarflarını (temir:ıatlarını havi banka mektubu veyi! 

vezne makbuzlarını) ihaleden bir saat evel aı:omisyona ver'l"eleri 
ilan olunur. (2774) l-4315 

• 1 M E 

Ediı·ııe Jandarnıa ef r11d okıılıı 

komutanlığından : 
Un -artmunesindcki evsaf değişmesinden ötürü (2490) sayılı 

kanunun (12) inci maddesine göre evclce yapılan kapalı 2arf ek
ailtmesi hükümsüz kalmıştır. Bu unun tekrar kapalı zarfla eksilt. 
mesi 14-10.935 pazartesi günti saat (9) da Edirne merkez Müdürlü. 
iünde yapılacaktır. Teminat tutan ve unun mikdan aşağıda yazılı. 
dır. fstekliler teminat mektupları ile birlikte Komisyona gelme. 
lidirler. Zarflar saat (9) dan (10) na kadar kabul olunur. Hususi 
~tlan öğrenmek istiyenler Okul Komutanlığına müracaat ed<"
bilirler. (588.'i) 

Cinsi Kilo 'fııtarr 
Un 200000 23000 

% 7,5 teminat Şekli 
1725 K.apah zarf 

1-4308 

BaJık~esir "ilhaylığından: 

Gün 
14.-10.1935 

pazartesi 

ı - Eksiltmeye konulan iş Balıkesir vilayeti merkezinde .huk~. 
met konağı binası, bina inşaatı her türlü tes~sati~~ bcra:berc~ır: ~ı
na tesisatın keşif bedeli 94182 doksan dört bm y~z S"'ksen ı·kı !ıra 
?5 yetmiş beş kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler .., e evrak jtınlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri ş-erııiti umumiyesi 
E - Fenni ve hususi şartnamesi 
F - Keşif cetveli ve silsilei fiat cetveli 
G - Bes adet plan 
İstiyenler şartnameleri ve evrakı 750 kuruş bedel mukabilinde 

... cümcnden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7.10.935 günlemecindc pazartesi günü saat 15 de 

vilayet encı.imenıode yapılacaktır .. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuhyl~ yapılacaktır. . , . 
5 - Binanın idarei hususiyeye aıt olan 94182 doksan dort om 

yiiz seksen iki lira 75 yetmis be. kuruşluk kısmı yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için 5959 lira 14 kuruş muvak~.;ıt 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup. go:· 
termesi lazımdır. Eksiltmeye en az bir parçada 3~000 otıı: hın lı
rahk bidnci nevi resmi daire binası yapmış olduguna daır Naha 
müdürlüğünden vesika alanlar girebiecckler. .. -. 

7 - Teklif mektupları saat on dörde kadar vilayet encumcnı:;c 
makbuz mukabilinde verilecektir. Saat on dörtten sonra teknf 
2arfları kabul edilmiyecektir. (2740) 1-4264 

Jandarma Genel l(omtıtanlığı 
t\nl{ara :atınalnıa l\:o misyonundan 

•' 

Örneği ve evsafının taınamiyle aynı olmak gereğile (2300) ~ct
re kışlık elbiselik kumaş 30.9.935 pazartesi giinii saat (10) da 1an· 
danna genel komutanlığı ktırağında kapalı zarf usulii ile satın ah
nacaktrr. 

Kuma:,ın Jıir metresine (255) kuruş değcı biçilmiştir. İstekliler 
eksıltme ~aatrndan bir saat önceye kadar 2490 sayılı kanunun (2, 3) 
cü maddelerindeki belgelerle (439) lira (88) kuruşluk vcznı; mak· 
buzu veya banka mektubunu havi teklif mektupları~ı komısyona 
verilecektir. Örneği komisyonumuzda ve İstanbul 1andarına mua. 
yene kuruiun<la her giin görecekleri ve şartnamesi parasız olduğu. 

(2533) 1-4014 

İnhisarlar unınıY ıniidiirliiğündcn: 
ı - Erı;Jrumda in a olunacak bas mıidürıyet binaı:ıı kapalı zarf 

usı ııyk -.k iltmeyc konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli kesif ''49397., lira "5~., kunı~mr. 
3 - İhalesi 30·9.935 pazartesi· günii saat 15 dedir. 
4 - Sartname ve projeler Kabata1ta Levaz:m Mubayaat şube. 

ı;ınrlen 247 kıırus mukabilinde verilir. 
5 - Elrniltm~ve gireceklerin "2490., m.ırnaralı kanu~~a yaz.ılı 

Şartlar dahilinde tayin edilen zamandan bır saat evv~l 3705,. lira 
te;ıminat ve teklif mektuplarilc Kabataşta Levazım mubayaat ube· 
sindeki Alım komisyonuna müracaatları. (5498) l-4101 

IIari(·ivc Vekal~tiıulen: 
Hariciy: Vekaletine ~imdilik 80 lira ücretle musaba~~ ~le fr~

'>t4ca bir daktilo alınacaktır. Müsabaka Ankarada Harıc1>.~ ye a. 
lctinde !stanbulda Anadolu Ajansında 11. ı.o. 93~ cuma gunu saat 
3 de yapılacaktır. Taliplerin hüsnii hal vesıkalanle sıhat ~~orl;
~1~1 ikametgah adreslerini ha~i. dile~ ya~~laıın~ 6 X 9 c \:;ri~ 
ıkı~er fotoğrafla hirlikte tcşrınıevelın 4 une kad~r Ankaı;a .. 

1 ciye Vekaleti Zat İşleri Dairesi ~efliğint• tevdı evleme erı ı an 
olunur. ( 2764) 1-4322 

Ank.ara li~uıa~tro kon1İS)1onundaıı: 
A k . K ki dere mcvkiindc 1101 adanın 45 parı;elinde 

n aranın ava ı . k d (5072) metre mıırabbaı 
-Vaki ve hudutları pltınında yazılı bır ıta a .. ·k·ı 
bağ esasen murisleri keçeci Osmandan tese~sul . "·eraset tan ı e 
58/192 hissesi Böcek oğlu Ahmet ve 58/192 hıssesı Ay~şlr ~gl~ ~u~
tafa 57/ıg2 hissesi Kirİ§Çİ Ali kızı Hatice 19/192 hıs~sı K~ı:_çı 
Ali torunu Hediyenin senetsiz olarak tasarruflarında bulun ugu 
an}a~ıldı ından bermucibi kanun iki ay müddetle asıkıya komılmu_ş. 
tur. B g . kul hakkında itirazı olanların kadastro komıs. 

u gayrı men J--4328 
v ,ııuna müracaatları ilan olunur. 

ULU5 

Bas 
Kaimin 

Terkibinde kullanılan hususi eczaların 
tesiri mukayese edilemez. 

Satış deposu: İstanbul, Meydancık, Atabek han No. 30M35 

Divanı l\f uhasellatriyasetindeıı: 
Kapalı zarf usuliyl( eksiltme ilanı 

1 - Kalorifer için lüzumu olan 120.170 tonluk kömür şartname. 
"i veçhile eksiJtmeğe konulmustur. 

2 - Eksilbne 7.10.935 pazartesi gunü saat on birde idare ve he. 
sab işleri müdüriyetindeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

S - Şartname parasız olarak idare ve hesab işelri müdürlüğün. 
den alınabilir. (2679) 1-4206 

l(aracahey harası 
llirektörlüğiinden: 

Haranın bu :>ene mahsulü Penbe, Kara kılçık, Kasım bayası.. 
kırmızı kılçık neviJerindcn yüz yirmi bin kilo çeltik kapalı zarf 
usuliyle artırmaya konmuştur. İsteklilerin 4 teşrinievel 935 rnri. 
hine müsadif cuma günu saat 15 de Hara Direktörlüğüne müraca· 
atları ilan olunur. ( 5811) 1-4262 

Adaııa IH~Jdiye riya~elindeıı: 

Fen memuru 
ranıyor 

Belediyemiz fen işleri kadrosunda a~ık bulunan fen memurlu
ğuna Nafıa fen mektebinden veya sanat mektepleri inşaat şubesin. 
den mezun v~ yahut bu derecede tahsil ve tecrube gönnuş olan bir 
nunur alınacaktır. 

istckJilerın istirlalanle birlikte terctimeı hal vı.; diploma suret. 
]eri ve birer kıta fotoğraflarının Bdediycye gönderilmesi ilan 
olunur. (2776) 1-4324 

ııis, lıeld.yesiııden: 
Manısa şehrmde tesis olunacak elektrik santralı ve t~vzı şebe. 

kesınin 500 lira bedel mukabilinde yapılacak proje ı;e keşifname
Jerı açık eksiltmeye konulmuştur Eksıltme muddeti 24 eylfıl 935 
günunden itıbaren 15 gündür. İhale 8 tcşrınievcl 935 salı gunü sa. 
at on altıda Manisa Urayındaki komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin, dığer şehirlerin pro1ekrini yapmış ve bu projeleri 
Bayındırlık Bakanlrgınca tasdik ettirmiş bulunmaları H % yedi 
bucuk teminat akçelcrini yatırmaları şarttır. 

Şebekeye ait proJe ve keşifnameler ~aldm~da Ur~yımız~ıın ma. 
lfımat istendigi takdirde parasız olarak 1sttklılere gonderılır. 

(2777) 1--4325 

İzn1ir vakıflar i\1liidürlüWiı1den: 
Bir yıldan beri uzerinde çalışmakta o:an Ödemiş ilçesinin .. hi;

gı kamununda tarihsel izerlerden Ar~ın oglu Me.ı:met ~ey ~amı~n~n 
kapı pencere kanatlan ve minber gıbı 639 yıllık ınce agac;: ışlerının 
onarılması ıçin uzman aranmaktadır 

Bu g~bi işler yapmış olanların .ı;kaf vere: ~üz; yönet~clerile 
güzel sanatlar akadembinden alınmış bclgek-rı ılıştırecekforı mek. 
tuplarla 20 birinci te~rin 935 tarihine kadar izmir vakıflar direk. 
törlüğüne başvurmaları bildirilir. (276u) 1-4323 ------
Eskişehir Çifteler aygıı~ depos 

diı·ektc)rlii~riiııclen: 
Açık eksiltme ilan 

- Eksiltmeye kcnulan iş Malı.mudiye.de aygır depo una aıt 
yanık bin- ııın tamirid"r. Ke~if bedelı 9382 lını 36 kuruştur. 

2 - Bu işe «İt artnamelcr ve evrak şunlardır, 
A - Eksiltme şartname~i 
B - Mukavele pro1esı . 
C - Bayındırlık i ·leri umumi şattnamesı 
D - Fenni şartname . 
E - Keşif cetveli. metraj cetvelı 
F - Proje k h E k. h" B 1stiyenler bu şartnameler ve evra ı er raman s ışc ır ayın-

d 1 k d . kt·· 1 · · d " ebılirler. ır ı ıre or ugun t: gor .c 10 93' ·· ·· d E 
3 _ Eksiltme 21.9.935 gUnunden .,, · .ı gunu saat 11 c s. 

. . • .. 1 .. ~'"nde yapılacaktır. kısclıır bayındırlık dırektor ugu rı d" 
4 - Eksiltme, açık eksiltme usu 1 e ır. 
.s _ Eksiltmeye girebilmeık için 2490 numara}~ kanunun ta:ifa.. 

tı dahiJınde isteklilerin 703.70 lira ınum.:akkat t~nat venn~lerı bun
dan ba§ka aşağıda yazılı vesikaları haız olup gostennelen Hizun. 

dır. ~-·· . 1 . Vesikalar. Ticaret odası vesikası, em-..ı ış erı hıisnu suretle 
oitirdiğinc dair vesaik ve ihale gununden lhkal üç giın evvel 
Bayındırlık direktörlüğünden alacağı fenni ehliyet vesikası. 

(2778) 1-4326 

inhi arlar Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

1nhıtirlar Ankara baş mü.dUrliık bi.nasrnın. altmdak! satıs depo
suna yapılacak ilave ve tadılatın kc ıf bedelı C939) lıra (23) ku-
ruştur. .. 

Bu iş 27.9.935 gününden itibaren on gun rn· d~etle p.azarlık ~~
retile ihaleye konulmuştur. Şartları anlamak ıstıyenlerın baş mu-
dürlüğe müracaatları. (2799) 1-4342 

SAYIFA 7 

Ankara Cezaevi müdürlüğiin<len: 
Ankara ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı ıçin 20 eylfıl 935 

tarihinde açılan lcapah zarf usuliyle münakasaya talip zuhur et. 
mediğinden mezkur ekmeğin aynı şerait altmda ve 20 eylül 935 ta. 
rihinden iubaren bir ay zarfında pazarlıkla alınmasına karar ve· 
rilmiştir. 

İsteklilerın (1803) lira • 38 _ kuruş teminatı muvakkate akçesi 
veya banka mektubu ile birlikte hC'r gün öğleden sonra cıımuriyet 
müddei umumiliğinde miiteşekkil komisyona ve şcr~iti anlamak 
üzere Cebecıde ceza evi Müdürlüğüne mii.racaatlan ilan olunur. 

(2735) 1-4318 

1aliye Vekal~ti ı<len: 
Eski Gümuş mecidiye ve aksamının 1 şubat 1936 tarihinden 

itibaren buhangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullandmı. 
yacagı ve bunun hilafına hareket edenler hakkında da takibat ya
pılacağı 2257 No. Ju kanun mucibince ilan edilmiştir. 

Müddetin hitamına az bir zaman kalmış olmasına mebni halkr. 
mrzın yedinde mevcud bulunan eski gümüş paraların gerek vergi 
borçlarına tediye edilmek ve gcreh.sc ilan olunan fiatlar üzerin. 
den tebdil ettirilmek için malsandıklarına mürac::?at etmeleri tek-
rar ilan olunur. (2743) 1--4319 

Aııkara ilhaylıWndan: 
1 - İsmet paşa Kız Enstitiisiı için alınacak kumaşların aşagı. 

da isimleri hizalarında miktar ve muhammen fiatları gösterilmbtir 
2 - Nümunelerini görmek istiyenler okula müracaat edebilirler, 
3 - Açıl .. eksiltme ve ihalesi 17.10-935 perşembe giınü saat 15 

de okullar sağışmanlığında yapılacaktır. 
4 - Teminat 53 liradır. 
100 metre koyu lachert yiınlu eni 
100 .. Bej yünlii eni 140 s::ı.ntım 

150 santim fiatı 300 

J\nkar~ .. hi n s;; r ar 

(2753) 
' 400 

1-4320 

Baş üdürliiğiindeıı. 
Keşif bedelı 640 !ıra olan keçeç tuzlasnun Koçeç kısmı gol vı 

havuzlarının daimi tamiratında kullanılmak uzeı;e 400 metre mik 
ap toplama saglam taşın getirilmesı isi 25 eylul 935 giınünden iti. 
haren 20 gim müddetle açık eksiltmeye konulmustur. 

İhale 16-10.935 çarsamba günıi saat 15 dedir. 
İsteklilerin yevmi mezkfirda Ankara İnhisarlar B~ Mudıirluğü. 

ne müracaatı rı. (2759) 1-4302 

•r1x1xix1xir1r1zix1T1xixI""Ix1x1x1T1xix1x:Liı:lT1x1xl:j 
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ıyetı. geı e 

merl{ezindeıı: 
Kızılay Cemiyetinın Ankaradaki Gaz m ke frbrikasının 

pres dairesinde çalı malk üzere iki ve tamirhanesinde çalış. 
mak için de iki işçi hizmete alınacaktır. Şartlar aşağıda ya· 
zılıdır: 

l - Turk olmak, muvazzaf askerlik vazıf esıni yapmış bu. 
lunmak, ya ı otuzu aşkın olmamak, sıhhati yerinde olmak. 

2 - Türkçe okuyup yazması, biraz hesap bilmesı ve 
tezgahlan ıle tamirhane işlerinden anlaması şarttır. 

3 - Hizmete girmek istiyenlerin (1) birine iteşrin salı 
giınu saat on beşe kadar istida i1e Ankarada Yenişehirde 
Kızılay Genel meı1kczine müracaat etmeleri lazımdır. 

4 - İstidaya şu vesikalar iliştirileceıktir: Askerlik vesi. 
kası, sıhhat raporu, ~hştığı yerlerden aldığı bonservislerin 
asılları veya suretleri, polisten tasdikli hüsnühal şehadetna
mesi ve iki vesika fotoğrafı. 

S - Verilecek ücret hizmete alınacak işçinin değerine gö. 
re tayin olunacaktır. 1-4283 

15 Tüm komutaıılığı Sa. Al. Ko. 
llsl{. dan: 

' 1 - Samsun garnizonu hayvanatmm bir scnelık ihtiyacı olan 
435000 kilo arpasI kapalı zarf usuti i]e eksiltmeye konulmuştur, 
Tahmin bedeli (19575) linıdır. 

2 - Şartnamesi 15. TÜM. Satın alma komisyonundadır. 
3 - İhalesi 10. 1. teş. 1935 _Perşembe günü saat 15 de Tümen sa. 

tın alma komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı (1468) lira (12.5) kuruştur. 
5 - İsteklilerin 2490 sayıJr kanunun 2. maddesinde yazılı vesa

ikle birlikte komisyona gelmeleri. 
6 - Kapalı zarflarını (teminatlarını havi banka mektı.:bu veya 

vezne makbuzlarını) ihaleden bir saat evc1 komisyona vermeleri 
ilan olunur. (2775) 1-4316 

Nafıa Bakanlwııdan : 
Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7590 lira 1'1an 230 ton 

kok kömürü Bakanlık binasında teslim şartile kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 3 birinci teşrin 1935 tarihine rastlayan perşembe gü
nü saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapıla. 
cak.tır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 569.251 liralık 
muvakkat teminatları ile ' "kte 3 B. Teşrin 1935 pnşembe günü 
saat 14 e kadar malzeme mudürlüğüne tevdi etmeleri lAzmıdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Bakanlık malzeme mUdürlüğünden alabilirler. (2612) 1-4111 

Jandarma genel komutaıılığı 
Anliara satınalmakomisyonuııdaıı: .. 

Evsafma tamamen uygun olmak gereğile (100:150) ton maden 
kömürü 3.10.935 perşembe gUnU saat (lO) d~ Jandarma genel komu. 
tanlrğt kuralında açık eksiltme usulil ile satın almaealttır. Kömü. 
rün bir tonuna (225-0) kuru§ paha biçilmiştir. İstekliler ekailtroe gii.n 
ve saatinden bir saat önceye \adnr 2490 sayılı k.ıınunun (2 ve 3) cü 
maddelerindeki belgelerle (2S6S8) kuru~luk sandık makhuzu veya 
banka mektubunu Komisyona vereceklc:i ve şartnamesini c1e parasız 
alacakları. (2532) 1-4113 



SAYIFA& 

Devlet Demiryollan ve L~manlan Umum 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
Muhammen bedeli 5444 lira olu 30 tane 500 lrılloluk ve 1-tıane 

cıe 250 kiloluk baıkül 24. 10. 1935 pertembe gilnü saat 15,SO da 
kapalı zarf uıulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek iatiyenlerin 408,30 liralık muvalakat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiii veaikalar ve ite gıirmeğe mmii kanu. 
ni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gUn ıaat 
14,30 a adar Komiayon reialiğine vermeleri lizımdır. Bu ite ait 
ıartnameler Hapclarpapda Tuellüm ve Sevk MüdUrlüğUnde ve 
Ankarada Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(2708) 1--4254 

İLAN 
D. D. 84 numaralı gidiş • dönüt yolcu tarifesinin eyUU 895 n· 

nunda bt~cek·elan meriyet müddeti, Birinciklnun 935 aonuna ka. 
dar olmak üzere ve aynı tartlarla üç ay daha uzatılmqtır. (2733) 

1--4288 

t LAN 
tık iei ekeil4ıınesine tWlip çık. 

mıyan ff aaull en bedeli 3000 

lira olan Aak•••ı umumt i. 
dare binuı çatı btı kalorifer te
•iatı 12.10.1935 cumarteıi sUnü 
aut ona ~a Ankarada 
idare biu1mclt ihale edilecek. 
tir. 

Bu ite &inn4 J.tiyenlerin 225 

liralık muvukat teminat verme. 
leri " anunua tayin ettiii ve. 
aikalar ve ite cirmeie manil ka
nuni bulunmadıtına dair beyan. 
namelerle aynı gün tayin edilen 
... tte Cer daireai komiayonunda 
hasır bukmmaları lbımdır. Bu 
ite ait prtnmıeler Ankara wu. 
nesinden bila bedel tedarik otu. 
nabilir. (2783) 1--4330 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlan 1 
iLAN 

l - Tümen .... ,na merw .kıtaatı hayV'&nlarının ıeoeltk ihti. 
yacı için 539 toa arpanın kapalı zarfla ihalesi 30.9.935 pazartesi 
&ini aat 17 de il~• aıkert satın alma komisyonu reiıliiinde 
yapılacaktır. 

2 - lluhaawn fiatı 4-40 kuruıtur. Muvakkat teminatı 1779 
liradır. 

3 - Şar..._.i Manisa aakeri satın alma komiıyonundan be. 
delm alınabilir. 

4 - htekliler:in teminatı muvakkate makbuzları ile beraber tek. 
lif, mektv.plvınıa ilaale ginll aaat 16 ya kadar ifbu k°"'isyona ver· 
meleri. (ı.t) 1--4085 

J LAN 
Kırıkkale ubri aanat mektepleri için 62 kalem eczayı kimye. 

viye Ye 54 ka1- ders malzemeıine talip çıkmadıiından yeniden 
iki prtnamede elarak SO eyliU 935 puane.i cUnii uat 15 de açık 
ekıliltme turetıi,S. satın alınacaktır. Talipler eczayı tıbbiyenin mu. 
hammen bedeli .a.n 457 liraya mukabil 34 lira 28 kuruı ve den 
malsemesinin ı ı A •DMn bedeli otan 1436 Un 25 kurup mukabil 
107 lin 72 ku1111 teminatı eveliyelerini Ankara Levuım Amirliğı 
nu•banllecilik .....Une yatırarak vaktinde Ankara Levazım amir· 
lill Mtm atma llıemiıyonunda bulunmaları. (2605) 1--4086 

iLAN 
Balıkesir ıanaizonu Jiayvanatı için 400 ton yulafa talıp çıkma. 

dıiıadan l tıetri•vet 935 salı cUnii saat on altıda ihalesi yapılmak 
tben bpak zadla eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin bedeli 18,000 
Un muvalı:ıbt ~t miktarı 135 liradır. Şartnameai her gün An. 
kara levazım llllklili aatm alına komiayonunda görülebilir. MUna· 
kalaya iftirak etlectkler teminatı muvakkate makbuzları ile bir. 
ilkte teklif mektlaplannı münakuan•n yapılacağı muayyen aaatten 
bir IUt evet Bahketlrde 11 1mor aatın alma komisyonuna vermeler.. 

(2610) 1-4088 

İLAN 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ihtiyacı için 240.000 kilo un 

milmıkasaya konmuftur. 
2 - Şartnamesi 145 kuruı mukabilinde Manisada tümen aatın 

alma komisyonWMla alınabilir. 
3 - :mır.iltme kapalı zarf uauliyle olacaktır. 
4 - Eksiltme 11 /1. inci tep'İn/935 cuma günü aaat 11,30 da 

Maniaada tümen Mtın alma koisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 2160 lira ve beher kilosunu muhammen 

bedeli 12 kuruıtur. 
6 - Eksiltmeye ıirecekler 2490 numaralı kanunun ı inci madde. 

ıinde tarif ettiği ~iki ve teminatlarını birlikte bulundurmay ve 
kapalı zarfları ihale aaatından bir saat evet komisyon reisliğine 
vermeye mecburdurlar. (2721) 1--4244 

1 LAN 

1 - Garnizon kıatat ve mil· 
eueaat eratmın ihti,acı için mU. 
teabhit ama ve lııeaabına olmak 
üzere 3000 kıto uıde yağı pazar. 
blda alınacaktır. 

2 - Puarhğı 3 birinci teırin 
pel'fC!Üe pnü saat on birde 
Ankara leV&Jmı .amlrliii satın 
alma ltomiıyonw.la japılacaktır. 

3 - Sade yalanm. tahmin e. 
dilen bedeli 2850 liradır. • 

4 - Teminatı katiyesi 427 
lira 50 kuruıtur. 

5 - Şartnameli her eün An. 
kara levazım &mitllıiii satın alma 
ıkomiıyonunda girillllr. 

6 - İlteklilerin mezkOr gün 
ve aaaatte komisyonda teminat 
makbuzları ile bulu111D&ları 

(2794) 1-4340 

1 LAN 
ı - Edime ~ıonundaki 

kıtutm ihtiyacı içia 127500 ve 
98608 lııllo utır etlerinin kapalı 
zarfla münakaaaamda verilen fi. 
at pahalı görülditltinden pazar. 
lığa dökülmüttür. 

2 - Pazarlıgı 8 blrincı teşrin 
~35 sah günu saat 11 de Edirne 
tağay aatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

a - 127 ,500 kilo ııf ır etinin 
tahmin edilen be4eli (38875) ve 
auvalmat teminatı 2466 liradır. 

4 - t8GOO lııilo •lır etinin 
qıbammen becleli'G'1'I08 lira IQU. 
Yakkat teminaıı 3171: liradır. 

5 - latekhtertn meskOr atın 

ve aaatte Edirne tuiay aatın al
ma komisyonuna müracaatları. 

(2788) 1--4333 

İLAN 
1 - Zara garnizonu için 

250,000 kilo un kapalı olarak ek· 
siltmeye konulmuıtur. 

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

3 - Şartnameaı Sıvaa tümen 
artırma eksiltme komiıyonun. 
dadır. 

4 - İhaleai 8/1. teı./935 salı 
günü aaat onbeıte Sıva• tümen 
artırma eksiltme komisyonunda 
yapılacütır. 

5 - istekliler teklif mektup. 
larını ihale uatından bir uat 
eveline kadar Sıvu tümen artır· 
ma üsiltme komiıyonu bqka. 
nma vermeleri. (2645) 1--4141 

iLAN 
l - Sıvaa prnisonu için 400 

bin kilo un kapalı olarak ebilt. 
meye konutmuıtur. 

2 - Tutarı 50.000 lira ve ilk 
teminatı 3750 liradır. 

3 - Şartnameıi Sıvu tümen 
aatın alma artırma eksiltme ko· 
miıyonundadır. 

4 - ihaleli 8 teıtiııievel 935 
salı günü saat onda4ır. 

5 - tsteldilerin ihale IUtm. 
dan bir 1Ut evelme tatar teklif 
mektupJamu UVU tiimeD artır. 
ma eblltme k-.,_ ..,._"&. 
na~ brpbp 'Nllneled. 

(364&) 1--4142 

ULU~ 

lilli l\liidafaa Vekaleli 
'"'abnalma Komisyonu 

ilanları 

BİLİT 

1 - 160 ton mazot kapalı sarf 
la e-keiltmeye konmuıtur. 

2 - Hepıiniıı biçilen ederi 
9600 lira ve ilk inanç paraaı da 
702 liradır. 

3 - İhalesi 15·10.935 aab 
günü saat 10 dadır. 

4 - Şartnameyi gönnek Uze. 
re her gün saat 15 den 16 ya 
kadar komiıyona gelmeleri. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin • 
2490 sayılı kanunun 2, 3 UncU 
maddelerinde iıtenilen belgele. 
rile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarının kanunun emretti. 
ii mtihürlU bir zarf içinde lba. 
le ııaatından bir saat evvel 'M. 
M. Veklleti atınalma komiıy1»
nuna vermeleri. (2712) 1--4l43 

BİLİT 

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

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

3 - İhalesi 30.9-935 pazartelİ 
cUnU aaat 14 dedir. 

4 - Şartnameaini g8rmek iıti· 
yenlerin her gUn ekıiltmeye gi. 
recelderin 2490 aayılı kanunun 
2. 3 üncü maddelerinde istenilen 
bUgelerite birlikte teminat ve 
tekLif mektuplarmı ihale uatın· 
dan bir saat evet M. M. V. satm 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2581) 1--4047 

BILIT 

1 - 1600 Ton mazut kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Hepıinin biçilen ederi 
CJeOO lira ve ilk ananç paruı da 
720 liradır. 

3 - İhalesi 15.10.935 lalı 
günü aaat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek U. 
zere her gün saat 15 den 16 ya 
kadar komiıyona gelmeleri. 

5 - Ekıiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgile. 
riyle birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını kanunun emrettlli 
m6hllrlU bir sarf itinde iha1it 
uatından bir saat evvel il. M. 
Vekaleti satın alma komisyonu-
na vermeleri. (2780) 1--4327 

BILIT 

On bir kalem Muhabere mal. 
zemesi açık eksiltme ile nilmu· 
nelerine göre satın alınacaktır. 
Hepsınin tahmin edilen bedeli 
(3749) liradır. Şartnamesi bedel. 
aiz olar.ur komisyonumuzdan a. 
lrnacaktır İhalesi 4.10·935 cuma 
günü aaat on beştedir. İlk temi. 
natı (281) Ura (20) kuruıtur. 
Eksiltmeye girecekler 2490 aayı. 
h kanunun 2 ve 3 üncü madde 
terinde istenen belgeleriyle bir. 
tikte tam vaktinde M. M. V. sa. 
tın atma komisyonuna gelmeleri. 

(2656) 1--4160 

BILIT 
·l - Malatya garnizonu için 

100.000 kilo ıığır eti bpelı zarf. 
la eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - ihalesi S.10.1935 cumar. 
teai günü aaat onda Ellzizde tU.. 
men satın alma Ko. da yapıla. 
caktır. 

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

4 - Ekıiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuztarile ticaret vesikaları 
ile birlikte teklif mektuplarını 1. 
bale aaatından bir aaat evet Ela. 
ziıde tümen satın alına Kor na 
vermeleri. (2633) 1--4125' 

BİLIT 

1 - 25 metre mikibı ceviz ka. 
laa açık ekıiltmeye konmuıtur. 

2 - Heplİllİn biçilen ederi 
1250 ilk inanç para11 9:4 liradır. 

3 - lhaleıi 10.10.935 pertem
be günil ... t 10 dadır. 

A keri Fabrikalar Umum 
'Müdürlüğü SatmaJma 

Komisyonu İlanları 

1 ADET MOTÖR POMP 
Maa teferrüat 

Tahmin edilen bedeli (950) 
lira olan yukarda miktarı ve 
cinai yazılı malzeme Aıkeri Fab 
rikalar Umum MiidürlüğU satın 
alma komisyonunca 11 B. teorin 
935 tarihinde cuma günü saat 14 
te pazarlık ile ihale edilecektir. 
Şartname paraaız olarak komiL 
yondan verlllr. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (71) lira 
(25) kuruı ve 2490 numaralı kL 
nunun 2. ve 3. maddelerıindeki 
veaalkle mezkt\r giln ve saatte 
komiıyona müracaatları. (2696) 

1-4224 

KIRIKKALSDE GURUP M0-
D0RL000 BiNASI İNŞASI 

Kefif bedeli (12114) lira (57) 
kurut olan yukarda yasıh inp. 
at Aıkerf Fabrikalar Umum MU. 
dUrlüiü satın alma komiıyonun. 
ca 17/1. tefrin/935 tarihincht per. 

tembe cflntl aaat 15 te kapalı nrfla 
ihale edilecektir. Şartname (61) 
kuru, mulaıMUnde komiıyondan 
verilir. Taliplerin muv*lrat te
minat olan (908) lin (60) kuru. 
ıu havi teklif mektuplarını mes. 
kOr günde saat 14 e adar komis. 
yona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı veaaikle 
muayyen gtkı ve aaatta -komi•· 
yona milracatları. (2745) 

1--4275 

30 ADET DESTSRE 
4680 ,, ,, ÇAKISI 

Tahmin edilen bedeli (4500) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinai yazılı malzeme ulııerl fab. 
rikalar umum müdürHlili utın 
alma komisyonunca 15/2. tetrin/ 
935 tarihinde cuma sUnU Mat 14 
te açık eıbiltme ile ihale edile. 
cektir. Şartname paruıır: olarak 
komiıyondan verilir. Taliplerin 
muvalDkat teminat olan (SS7) li. 
ra (50) kul'Uf ve 2490 ıwmaralı 
kanunun 2. v.e 3. maddelerinde
ki veaailde mezlkar gün ve 1Ut. 
te komisyona müracaatları. 

(2755) 1--4321 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve 

kepeklemnesine mini olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen aaçlann gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, il· 
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen k~ aaç eksiri ma· 
ruf eczanelerle rtriyat mağ• 
alarmda bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

Kirahk 
Bakkal dükkinı 

ve kahve 
Koçzade apartmanı ve 

kulüp ıinemuı arkaamda 
bakkal dtlkkinı ve kahve bir 
yıl için kiralıktır. 1064 DU• 
marava telefon edi1mf'1idir. 

AVRUPAYA TALEBE 
GöNDERll,FCEK 

M. T. A. ENSTİTÜSÜNDEN: 
1. .- Ma~en muhe~~ısligı tahs~l etmek iaure Avrupaya m\ı&a. 

baka _ılc sekız talebe gondenlecektır. lstiyenlenn aşagıdalai tarda.. 
n haız olmaları lazımdır: 

a) Tü11k olmak, 
b) Maden ocaklarında çalışa.bilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak, ~11hhi muayene Ankarada yaptırılacaktır.) 
. ~~ ~ıse mezunu olup franaızca, almanca, ingilizce dilleııinden 

bmsını okuyup yazabilmek, 
d) Yatı on aekizden a,agı ve yirmi bciten yUıkarı olmamak 
~· - Müaabaka imtihanı Ankarada M. T. A. EnatitWinıİe ı. 

tefr.ı.ni evel 1935 tarihinde yapılacaktır. Açılacıık aıilnlılla iaati
hanında muvaffak olmakla beraber gönderilecek talebelıetin ibru 
ettikleri derece itibariyle ilk sekiz araaında mevki almaları 1&s11a. 
dır. 

3. - Tahsile ıönderilecek olanlar ileride taheil miiddetlen U.. 
~ mecb~rt hizmete ~i oldUıklarından bu buauta veeaiılı: dlreL 
lefayetlerı halakmda bır teabhütname verec:ft ve bunun için mu
teber bir kefil ıösterecektir. 

4. - lstiyenlerin; 
Nüfuı hüviyet cüzdanını hüanü hal varakM&Ar mektep teG*L 

namelini veya bunların taı4i1'1i •metlerini ve dCSrt IHta fotolnfı 
ile dilekçelerini 7 teırinievel 1935 akfamma kadar Ankaracla M. 
T. A. enstitUıU ıonel dinktörlüfüne 11Sncleniait olmaları n 1. 
teırinievel 1935 tarihinde yapılacak ııhhl w,._de buır bulun. 
maları llzımdır. 1-4337 

Çorlu şarbayhğından: 
1569 lira 23 kurut bedeli ketifii Urayımıs me.-... ve....._ 

neei ~ri 23.9.935 tarihinde ihale edilmek bue 20 ıBa mlddetle 
ebiltme~ konulmut t.e de ietekliei çıl&İDadılmclm 10 llıa ülla 
matdmıttır. aır.ııtme: 3. birinci tefrin 1935 per ..... llal IUt 
15 dedir. lstıeldllerin yiscle 7 buçuk pey nçeei veya -- mellltu
bu ile belli gün ve uatte mtlracaatıan Ula olunur. (1790) 1--4"4 

MADEN TETKİK VE ARAMA 
ENSTITOSONDEN: 

Tecrübeli topoirafla harita reı ·=lan aramyOI'. t.1 •mı• 
Ankara, Maden tttkik ve wama eftltidlllae mll'Mllltlan. l-4111 

Diyarbekir : Kor. Sa.Al. Ko. 
• liğin.,. d re n: 

Şart, mW.velt ıuretiyle paruı 136 blidcllleclea ,......,.. ti-. 
re 176 bat hayvan puarbkla wblci ....... Uı;lnol ..,...... ... 
.,~alnıt•km ...,._, 2 .. _.__,, , ... 

nunat 2700 liradır. lateklllerin Diyarbeldr •tm alma Jııomkyoaa. 
na müracaatları prtnameyi görmek l.tiyenledn lleflh pasatdaa 
maada müracaatları. (2718) t--4141 

Ankara llbayhğından: 
29 eylıll 1935 puar gUnU uat 15.5 da Aabra mM llayvmat ıer. 

&i.ai yeni yapılan ıtadyomun hayvan localarmda atdaoalmclu .,: 
zu edenlerin ıelmeleri blllt olunur. (2787) t--4SIZ 

iktisat vekiletinden: 
Mezuniyetini ıeçiren ve geçirilmesi ffhebiai _........ dilek. 

çeaini benliz göndermeyen llaaclin Umum llGclllrllta 11 .. r1. 
rından Abldinin ilin tarihindn itibaren yedi lla ......... ya ya. 
zıyla veyahut bizzat gelip vuifesine bqlamadıtı takdirde mlhtaft 
sayılacatı .ilin olunur. (2784) 1-4331 

nkara Belediye Relsliji 
hin lan 

lLA N 

Belediyeye llizum olan ( 45 
bin) Wlo lııunı llHilmit mete ve 
cGrgen odunu açık wliltme ile 
alınacaktır. lıteklilerin 11.10. 
935 cuma günü saat onda komia. 
yona ve prqwneyi görmek lıti· 
yenler belediye levuun direk-
törlüğüne ıetmeleri. Muhammen 
bedeli (787,5) muvakkat tembıa. 
tı (60) liradır. (2?52) 1--4282 

Doktor 

Ali Maruf Unver 
DERi, FIRENOl VE BELSO
GUKLUOU HASTALllCLARJ 

MOTEHASSISJ 

Tıbakhıae caddeli bapada Al 
tmtq tokak Ne-. 17. Haatalamu 

herıtın 9-13 Ye 15-ZOye bdar 
bbul eder 

Göz mütebassı ı 
Dr. CEVAD ARiF 

A.TASACUN 
Aaafartalar cadcleai Zeait 

saatleri ~ latlnte pa. 
zardan bqb her cin ........ 
alqamı bdar buttlannı teda.t 
eder. Salı ıtlnl~rt vobazlara 
parurı. 

Dr.TURGUT 
Cebeci H•tanetl OperatarO 

Haalanm Adliye Sarayı 
~da Hayad tpUtmtmn 
ela her glln ıs den 19 u bdaı 

kabule bq)mnqtır. 

Arsasile satılık ev 
Yeniteblrde İllDet Pqa çacL 

deıinde POlltane ~ Lo
zan Meycluuna bltlttlr olan bet 
odalı e•cle elektrik, bavaguı n 
ıu vardır. İfrazı bbll olan u. 
.... ,ıe Ye içincleld ..,..ıyıe •· 
tılıktır • Olnnek ilti,ealerln 
içlndeW be69Je ae::'ııtlr içle 
de Telefon 2471 e mira. 
caat edl~•t 1 •?~ 

4 - ım.tltmeye ıtreceklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3. ilncil 
maddelerinde iıtenilen l>ilgele· 
rile 11.M. V. satın alma komiıyo. 

~~~~~H -a~~S-f_N_E_M~A-L-A-.R~~~ 
lmtıyu sahibi ve Baımu ( ~ 

harrirl Falih Rıfkı ATAY L > j •••••••• .. ••••••••• L :1 
Umumi neıriyata idare eden:JB~I. BUGON BU GECE BUGON BUGEE KULÜP,) 

Ya.u lfleri MUdUrfl Naauhl 
BAYDAR sözlü büyük dramatik filmi Tim Mc Coy tarafmd~, .. ~ •• 

FIRTINADAN SONRA. edilen 
Çınlıırı cldd11i civırmdı H. B. Warner GECE y ARISINDA BiR SES 

Ulu Bı111111vln4tl Nllloııı· AJnC& 935-938 menimiain dün- 4rnca 931- 931 menimlain d&ll-
'"· ,. • t.ı.n -... • .- " ,. ......._. ........_ .. 

Canh ...m.ler Canlı r 11•t. 


