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Giiruleli~ 

DOCU ANADOLl' 
Başbakanın uzun doğu gezisin

den sonra, yurdun bu geniş bölge
si için Atatürk'ün huzurunda hü·· 

, yük kararlar alındı, yeni ve ayrı 
bir çalışma yoluna girildi. 

Tarım Bakanı Karadeniz kı -
yıınndan doğuya doğru gidiyor. 
Baymdırhk Bakanını, evelki gün 
Sıvas - Erzurum - Kars yönetine 
uğurladık. Daha birkaç Bakanın 
kıştan önce doğu Anadolu'da ge
ziler yapacağını işitiyoruz. 

Bakanlar gezdikleri yerlerde, 
kendi yetkileri içinde olan tedbir
leri hemen alacaklardır. Bunlardan 
batka yeni kanunlarla yapılma -
11 gereken işler olacaktır. Bunlar 
için de ilk teşrinde Kamutaya su
nulacak taslaklar hazırlanacak · 
br. 

Doğu Anadolu; sosyal, ekono
mik ve kültürel bakımlardan yur
dun başka parçalarından geridir 
Halbuki bugün geri bulduğumuz 
bu yurd parçasının bağrında bü -
yük türk medeniyetinin değerli 
anıtları hala yaşıyor. Uzak ve ya
kın tarihin sayıf alarmda da doğu 
Anadolu' da kurulmuş türk devlet
lerinin bize güven verici yaşayış -
Iarı var. 
. En yakın bir geçmişi ise hep 
saygı He anarız: Atatüı·k büyük 
türk kurtuluşunun temellerini Sr
vas 'tan önce Erzunım'da atmıştır. 

Türk kafasının özgür çalışabil
diği her yerde do~an ileriliği, doğu 
Anadolu'nun tarihinde de görebi
liriz. 

İmparatorluğun büyük ve uzun 
ihmali, buralarda yl\lnrz kültiirü 
karartmakla kalmamışhr, batı boş 
bırakılan tabiat de, büyük mede
niyet tarihinin bu anayolunu, bü
tün hayata kapamııtır. Uzun di -
;di9melerden ·onra kendi içine çe
'kilen doğu Anadolu, cumurluğa 
kadar durgun bir yafayışm bütün 
,yoksulluklarına kara bir tevekkül
le katlanmak zorunda kalmıştır. 
- Cumurluk ilk yılmdanberi do· 

iuda tabiatı yenmekle savaııyor 
aşılmaz sular üzerine büyük köp
rüler kuruyor, kuzay doğusuna 
doğru demiryollar döıiyor, güney 
doğu yönetinde ilerliyen şimen -
difer Diyarbekir'e ulaşmak üzere. 
auradan doğu sınırına gidecek 
demiryollarının geçiş yerleri ara -
nıyor. CÜmurluk doğuda tabiah 
yenip içinde yaşayanlara yararlı 
kıldıktan so~ra bütün iyilikleri 
ö~ünde saklıyan türk ruhunu ha -
rekete getirecekti. 

Bu hareket zamanının gelmiş 
olduğunu Başbakanın gezisinden 
sonra alınan kararlarda görüyo -
ruz. 

. Bakanlarrrnızm her birinin d<>4 
ğu Anadolu' daki sürekli çalışma
larmda sezilen ahenk, artık ora ~ 
lardaki öğretmen ve işyarla düşü
nüş ve duyuşu ileri yurddaşlarm 
bundan sonraki çalışmalarında 
da görülecektir. Bunlar elele ve -
rerek halkın yararlı bir tabiat üs
tünde, iyi bir yaşayışa kavuşması~ 
na, taşkın bir hızla çalışacaklar 
dır. Bu çalışmalara yurdun her ya· 
nında muhtaç olduğumuzu unut -
mıyoruz. Ancak doğu Anadolu' da 
bu en taşkın bir ölçüde olacaktır. 
Tül'lk, büyük Önderin bayrağı al -
tında, yüreğindeki geniş yurd 
sevgisi ve yurddaşlrk bağı ile 
bir çok yüceliklere ermiştir. Bü -
yük türk vatanının ne batısı ne 
doğusu, ne kolay işi ne de güç işi 
bizim sevgimiz için ayrı ~eyler 
değildir. Hepsine, hepimiz bir 
duygu ile bağlıyız ve bununla da 
her vam ileri bir Türkiye, herbil"i 
genlik ve güvenlik içinde ya,ayan 
bir türk cemiyeli kuruyoruz. 

KAMAL ÜNAL 

İran Dış Bal~anı 

geliyoı 
Dost İran'm 

sayın Dış İşler 

Bakam Kazım\ 
Han, bu sabah 

şehrimize gele -
cek ve durakla 
İran elçiliği. 
İran kolonisi ve 
Dış Bakanlığı 
oruntakları ta -
rafından karşı -
lanacaktır. Kaumi flan 

Kazımi Han şehrimizden Ce -
nevre'ye hareket edecektir. 

Elconomi Bakanımız 
geliyor 

Ekonomi Ba-
kanı B. Celal 
Bayar yanında 

Ekonomi Ba -
kanlığı baş da - ,,. 
nışmam O. Sa -
mi, Sümer' bank 
genel direktörü 
B. Nurullah Su
mer, İş Banka -
sı genel direktö 
rü B. Muammer B. CelfJ.J Bayar 

Eriş olduğu halde bugün şehrimi -
ze gelecektir. -------

Tütün sabsımız 
' 

artıyor 

Geçen yıla göre altı ayhk 
fazlalık 3 milyon 280 

bin liradır 
Bu yd, tütün satışnnızm üret -

meni ve devleti memnun edecek 
bir şekilde olacağı anlaşılmakta 
dır. 934 yılının ilk altı ayında dış 
pazarlara üç milyon 750 bin lira 
değerinde 5440 ton tütün satd -
mıttr. Bu yılın ilk altı ayı içinde 7 
milyon 31 bin lira değerinde 9321 
ton tütün satılmıştır. Buna göre 
bu yılın aynı ayları içinde, geçen 
yıldan ağırlıkça 3870 ton, kıymet· 
çe üç milyon 280 bin türk lirası 
bir fazlalık kaydedilmiştir. 

Bu ilk satışlar bu yılın tütün 
fiatlarınm geçen yıla göre daha 
yüksek olacağı umudunu vermek
tedir. Büyük bir amerikan tütün 
firması İzmir'de bir şube açarak 
İzmir piyasasından 500 bin lira 
lık tütün alacağı haber alınmıştır. 

. lzmirden gelen haberler bu yıl İz
mir piyasasında · tütün satışının 
çok hareketli ve canlı olacağım an-
latmaktadır. · 

Atatürlcle Belçilca 
l{ıralı arasında 

Ankara, 4 (A.A.) ~ Belçika 
Kıraliçesi Astrid'in ölümü dolayı
siyle Cumurhaş.kanı Atatürk'le 
Belçika kıralı arasında aşağıdaki 
telgraflar verişiJİn1ştir. 

S. M. Leopold 111 Belçika Kıralı 
S. M. Kıraliçe Astrid'in u~a -

dığt öldürücü kazayı büyük bir 
teessürle haber aldım. 

Ma.iestenizin, asil ailelerinin 
ve Belcika ulusunun bu pek elem· 
li mate'mine samimiyetle iştirak ve 

· en derin taziyelerimi beyan etmek 
isterim. 

S. E. Kamal Atatürk Tüı·kiye 
Cumur Baskam 

Lütüfkar telgraflarından dola
yı ekselansınıza samimiyetle te -
şekkiir ed.-rim. 

Adımız, andumzdır. 

5~ E\'l.ÜL 1935 l'ER.)EMBE 

KonM!)<le ltalya i~ıehicrirıdt•n vazgeç

nıiyeceğini siiyledi. - İzmir Altınordu 
Eski~elıfr Demir ... ııor11 3-2; l•'erıerbaltçe 

Toro~sporu 9-0 yendi. 

Her yerde 5 kuruş 

ULUSLAR SOSYETESİ l(ONSEYt TOPLANDI. 
• 
ltalya ist~klerinde ısrar ediyor 

İtalya harp ilan edebilecek ve Uluslar Sosyetesinden çekilecektir. Konsey 
cumartesi tekrar toolanacaktır. 

Cenevre, 4 ' 
(A. A.) - Ulus 
lar sosyetesi kon 
seyinde B. Eden 
ilk olarak sö~ 
a1mış, Paris pak 
tını hatırlatrn1ş 
ve üçler konf e , 
ransınm tarih .. 
çesını yapmış, 

Habeşistan' da 
yeğritim tüzu • 
munu teslim et1 
miş ve demiştir 
ki: 

''-Habeşi.s .. 
tan, bu yeğriti. , 
mi uluslar sosv~ 
lesinin kontrnlu 
altında ve Fl"all 
sa'nm, İngiltere. · 
nin, ltalva'nnı 
birge yardımla. 
rı ile başarabi -
lir. Bu husuı;ıta 

ltalya'nm özel 
asığları göz ö , 
nünde tutulaca. 

:.-- - "" 

ğı gibi toprak. . ı·a 'k h '· d k 
d · 'kl'kl . ltalyan a~kerlerı Napo ı en Atrı aya sre . ..ret e er en 
eyışı ı en · 

de göz önünde tutulabilir. ı Fransız başbakana 8. Laval Fran-
B. Eden'den sonra söz alan sanın barışçıl bir anJaşma elde e:iil 

Ormanlarımızı yangın -
dan korumamız lizımdır 

lenerek bütün ulusun aynı heye · 
can ve hislilikle yurdun ağaçları- 1 
nın korunması önemle rica edil -
mektedir. · 

mesi için beı· feyi yapacağını söy
lemiştir. 

Bunun üzerine İtalyan delege
si B. Aloisi silahlanmış olan Ha -
beis~tanın İtalya sınırlarını tehdit 
ettiğini ve bütün yükenlerini boz
muş olan Habeşistana ltalyanm 
güvenemiyeceğini söylemiş ve de
miştir ki: 

" - Vahşi bir devlet olan Ha -
beşistanrn medeni devletlerle hak 
eşitliği ve iş birliği olamaz. ltalya 
şurasını kesin olarak söylemek zo
rundadır ki, eğer uluslar sosyete - · 
sinde Habeşistan ile bir düzey ola
rak görüşülere devam edilecek 
olursa soysal onuru ağır surette 
yaralanmış olacaktır ve ftalya Ha-. 
beşistana bu. eşitliği tanımakt9cn 
çekinir. 

B. Aloisiden sonra habeş de -
legesi B. Jese italyan delegesinin 
sözlerini protesto ettikten sonra 
Ualual hadisesinden Habeşiata -
nın kesin olarak soravlr olmadığı 
hakkında birlikte verilen yargıç 

kararını kaydetmiş ve ortada ha -
dise olmayınca ltalyanrn ıiiel ted
birlerinin de arttk haklı olmadığı

nı söyliyerek demİ§tİr ki: 
''-Vakit vardır. Birkaç güne 

kadar Habeşistan'a kartı bir imha. 
harbmm başlayıp başlamryacağı -
m bilmek lazımdır.,, · 

İspanya delegesi B. OJiva da 
uluslar sosyetesinin kendi paktı -
nm düzenlerini. yerilmek için her 
şeyi ya·pması lazım geldiğini ıö,... 
lemiştir. 

Bunun üzerine batkan celıeyi 
kapamış ve konseyi sonra toplantı
ya çağıraoağım bildlnni9tir • 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Son günlerde yurdun türlü yer
lerinde en değerli ormanlarımızın 
birçok sebeblerle yanmakta oldu· 
ğunu büyük acılar içinde ve gön
lümüz sızlayarak haber veriyor -
duk. Türkiye için her biri bir in -
san kadar deiert olan ağaçları . 
mizın, hazan hektarlarca yanma -
sının karşılanması çok zor ve za
man isteyen bil' kayıp olduğµnu 
önemle göz önünde tutan Tarını 
Bakanlığı illere te]grafla bir ge 
nelge göndererek, son zamanlar -
da sayısı görülmemiş bir şekildP. 

Taı·ihiiJ ve arkeolojik anıtlarımızı 
h . 

artan orman yangrnlan do!ayısiy-
le yurddaşlarm kayıdsızlıklanna 
ve orman koruma örgütünün en 
çok randıman alınacak bir hale 
getirilmesi lüzumuna işaret etmiş 
tir. 

Bakanlık yangına karşı ilk sa 
atlerde bütün araçlardan favdaJa. 
narak tam bir savaşa girişilirse 

yangının zararının azalacağına 

isaret etmis, elimizde kalan son 
~rm~n ser;etleri üzeı-inde çok kıs 
kanç ve titiz davranılmasını ta vsi
ye etmiştir. Gereken yerse) ted . 
birler alındıktan sonra ilçehayla -· 
rın, kamunbayların ve orman di -
rektörlerinin, jandarma ve süı:-1 

kuvvetlerin, köylü, yardımına ek. 

l\!losk.ova elçimiz B. 
Molotofla görüştii 

Moskova, 4 (A.A.) -Türk:ye 
Büyük Elçtsi B. Zekai Apaydın 
dün Sovyetler Birliği halk k<>r:- · 
serleri kurulu ba~kanı B. Molotof 
taarhndan habul edilmiş ve kerı 
d:s'y'e uzu bovlu görüşmüştür. 

l 
1 

tanımak ve· koruma)<. için 
T. T. T. C. nin, Türk Tarihinin 

ana hatlarını ulusa yaymak \rt" bu 
yöndeki çahşmalar1 geneUeştire -
rek her türke tarihini bildirmek. 
tarihinin karanlıklarını açmak yo
lunda çalıştırmak ve tarihin kay- · 
naklarmdan en değerli, en önem
li belgeler olan anıtları bulmak 
meydana çıkarmak ve korumak 
için her yurdsever türkü ilgilendir
me t..Hdiriğine uyan gazetemiz 
h- 7.ıt - • lc•"\rtf'" l..itirmis ve bu~ün 

~ 

den bu yolda yayma baılamıştır. 
Bir tarihiğ ve arkeolojik bölüm 
açarak yurdun en değerli, en ta -
nınmış bilginlerinden de yazılar 
istedik. Okuyucularımız, her gün 
sütunlarımızda yurdumuzu süsle. 
yen en değerli anıtlarımızdan bi -
rinin resmini ve bunun ne olduğu
nu görecek ve değerini öğrenecek
tir. Bundan başka, ayırdığımız 
günlerde, değerli tarih yazılarım 
da okuvacakl~rdır. 

Ankanrr:ın, rarıhtn ~ !Jk ıvı tamt!ıgı ılniü ka lı sı. 



SAY!FA 2 

Bir ılm:tn 

nkar 'dan mektub 
Ankara geceleri 

Istanbul'dan gelofıler söyledi: 
orada da sıcaklar Ankara'dakin
den az değilmiş. lstanbul'un yap
rak kımıldamayan günlerini iyi 
bilirim; insana hamam halvetin
de kolalı gömlekle oturuyormuş 

hissini veren o ıslak - sıcağa da
yanabilmek için istanbuilu olmak 
lazımdır. Boğazlar olmasa lstan
bulda neles alınamıyacağı düşün
cesinin doğruluğuna, bir İstanbul
lunun "lstanbul'da hava olmadı
ğım kırkından sonra anladım,, 
dediğini işitince bir kere daha 
inandım. 

Ankara'da, lstanbul'da, Paris
te veya Nevyork'ta sıcak otuz de
receyi geçtiği vakit Ankara'mn, 
lstanbul'un, Paris'in veya Nevyor
k'un tadı kalmıyor; limonata
yı ısıtarak içmek z.orunda ka
lınca kim onun zevkli bir şey 
olduğunu söylemeğe kalkışa
bilir? Geçen yıl, Amerika' da sıcak
lar bütün bir ülkeyi kavurmuş, 
bir teneke su bir teneke benzin
den pahalı satılmış, susuz kalan 
hayvanlar, daha çok acı çekme
mek için, birer birer boğazlanıp 
konserve haline getirilmişti. Bizi 
tanrı bu gibi felaketlerden koru
sun. Ankara'da benzin ucuz değil
se de tatlı suyun tenekesi on beş 
kuruşa bol bol tasılıyor ve kaç ay
danberi, günde on dört saat, dur
mayıp dinlenmeden ateş saçan gü
neş, - geçen gün dediğim gibi -
hokka/arda mürekkebi kuruttuğu 
halde, Ankara urayı gene, şehirli
leri susuz bırakmamak çaresini 
buluyor. Düşününüz ki Filistin
de hükümet, beş günde bir su ve
receğini vadetmişken bir takım 
mahalleler ancak haftada bir ke
re su alabildiklerinden dolayı ga
zeteler, ulusal bir dava gibi, baş
yazılarında hep bundan bahsedi
yorlardı. Sıcak ve susuzluk ... ln
sanlar tabiatin sertliği veya ve
rimsizliği karşısında ne vakit sus
muşlardır? Yalnız, tabiaıin iste
diklerini bilmedikleri için de onu 
verimsizleştirmekte eJJerinden 
geleni geri koymamışlardır. Şim
diye kadar yıkılan ormanlar yer
lerinde kalsaydı sıcağın ve susuz
luğun acısını bu kadar çekmez
dik. 

Biz ankaralılar - doğrusunu 
söylcyim - ağacm değerini en iyi 
anlamış olanlarız. Her taraf ımızr 
yemyeşil görmek gayemiıdir ve 
bu gayeye koşar adımla gidiyo
ruz. Ankara, daha bugün, en ağaç
lı, en çiçekli şehirlerimizden biri 
olmuştur; gelecek yıl bu mev
simde, Çubuk barajı Ankara'yı bol 
suya kavuşturunca, yeşil Bursa 
ile bile yarışmayı göze alacağımı
zı umarım. Beş yıl, on yıl - bir 
şehrin hayatında yılların adı mı 
anilır? - yirmi yıl sonra Ankara. 
bu bölgenin yazlığı sayılacaktır. 

Fakat, o gün!eri daha şimdi
den düşünmeyebiliriz; Ankara'
nın geceleri, hiç bir yazlığı arat
mıyacak gibi serindir. 

Gök yüzünün, lacivert kadifesi 
üzerine serpilmiş elmaslariyle, 
Ankara'yı örttüğünü seyretmek 
eşsiz bir zevktir; ne bir bulut, ne 
bir rüzgar .. Yalnız tadına doyul
maz, serin bir hava: ceketsiz ge
zebilirsiniz, ceket giyebilirsiniz, 
pardesünüz ağır gelmez. Kırağı 
yoktur; pantolonunuz buru§maz, 
şapkanızın biçimi değişmez, elle
riniz ıslanmaz. Evinize yatmağa 
döndüğünüz zaman yorganı lü
zumsuz bulmazsınız. Sıcak günün 
yorgunluğu derin bir uyku ile gi
derilir. 

Bir de, deniz kıyısındaki, alçak 
yerlerdeki şehirlerin yaz geceleri
ni hat1rlayınız. Güneşin bütün gün 
sulardan alıp kendine doğru çek
tiği buğu, göze görünmez bir yağ
mur halinde, üzer/erimize dökü
für: pencerelerden sızar, yatakla
rımıza kadar girer, sonra dıvarla
rın gündüz emip gece, cehennem
den çıkma bir ağız J!ibi. pü kür-

dükleri ate e karı§arak ogsumü
zün üstüne sıcak ve yıvışık bir ça
mur külçesi gibi f;Öker. 

Ben, böyle gecelerde hep At· 
laııtid'deki Sentavi'nin Moranj'ı, 
çekiçle başına vura vura, öldürdü
ğünü hatırlarım. Böyle gecelerde 
sevgi, nasıl bir kara sevda olmaz/ 

Fakat Ankaranın geceleri, sı
cak çalışma gününden sonra, bir 
kaç kaşık bromür kadar dinlendi
ricidir; fikirler sakinleşir, durula
şır, bi11ur halini alır. GönüJJer bi
r.'birini görecek kadar biribirine 
yaklaş11. insan, o gecelerde ancak 
iyi, temiz, güzel düşünür. 

Biz, bu bulunmaz geceleri na
sıl geçiriyoruz? 

Bunu anlatmak için gene kağı
dımda yer kalmadı. Gelecek mek
tupta olmaz mı? 

Çok çok, yürekten selamlar. 
N. BAYDAR 

BlRLEŞlK DEVLETLER DE: 

Diks gemisi yiizcliirülemedi 

Nevyork, 4 (A.A.) - Henıiz yüz
dürlilemiyen Diks gemisi, yolcularını 

başka bir gemiye taşımak için fırtına· 
nın durmasını beklemektedir. 

Amerilwn lıarp bonoları otıltlı. 

Vaşington, 4 (A.A.) - B. Morgcn
thau, son harb ödünçalması tahvili sı

rasında çıkarılan 500 milyon dolarlrk 
bonoların 24 saatten az bir zaman içinde 
fazlasile ıkapatılmış olduğunu söyle. 
miştir. 

Korlwıu; bfr tayf wı 

Vaksanville, -Florida- 4 (A.A.) -
Bir telsiz haberine göre, Florida adala
rındaki yol yapı işlerinde çalı§an yet
miş beş eski savaşçının tayfun sırasın. 
da öldükleri kırk yedisinin de yaralan· 
dığı haberi bcrkitilmektedir. 

Hayatta kalanlara su ve yiyecek gö. 
tUrmek üzere gemiler gönderilmiştir. 

Kiiçiik bir siimiirge Jwyboldu. 

Nevyork, 4 (A.A.) - Miami yakı· 

nında, yüz kadar aylenin bulunduğu kU

çük sömürge bir hortumla harap ol~ 

muştur. Birçok kimselerin öldüğü sanıl· 
maktadır. 

Aşağı Florida'da, dcmiryolunun o· 
tuz mil uzunluğunda bir kısmı sökül. 
müştür. Balina dalyanları tamamile ha· 
rap olmuştur. 

) eni bir rt•lwr 

Wendover, 4 (A.A.) - "Americain 
Automobile association,, un resmiğ ra
poru dün Cambell'in 299.874 yerine 
301.337 mil sürat yaparak rekor tesis 
ettiğini haber vermektedir. 

ALl\I \NY 'DA: 

tlmnn dmummasınuı 

ma n1.rnr<ılu,., 

lserlin, 4 (A.A.) - Büyük deniz ma
nevraları, 11 ve 19 eylftl arasında kuzay 
Baltık denizlerinde yapılacaktır. 

Zırhlılar, hattıharp gemileri, torpi. 

dolar, mayın gemileri, denizaltı gemi
leri ve uçaklar programı gizli tutulan 
bu talimlere katılacaklardır. 

Manevralardan sonra, Deutschland 

zırhlısı, Schlesig Holstein ve Schlessen 

hattıharp gemileri, Königsberg Köln ve 

Leipzig kruvazörleri, dört torpido fi

lotillası ve mayın gemilerinden mürek. 

kep bir yardım filotillasr, yolcu gemile. 

rinde yer tutacak olan on bin kadar kı· 
tn işçisinin önünde geçit yapacaklardır. 

•*• 
Berlin, 4 (A.A.) - 15 bin nazi mi. 

lis neferi dün akşam spor araymda top· 
]anmışlardır. Berlin milisleri şefi Von 
Jagov, S.A. larm, yahudilere karşı gös
teri yapmak için değil, fakat ırk poli
tikasının gerçek ihtiyacını incelemek 
için toplandıklarını söylemiştir. 

ULUS ,_. l uvJ 4 ..... -.~ 

DIŞ HABERLE 
1JUSI.ıAR SOSYE'fESi KO TSE " İ 

TOPL1\ rol. 
(Başı 1 inı·i sayfada) 

8. Aloi."i diyor ki: 
Cenevre, 4 (A.A.) - İtalyan delc.:

gesi B. Aloisi yabancı gazetecileri ka

bul ederek demiştir ki: 
"- Konseyde de s8ylediğim gibi 

kendi asığlarının korunması için lüzum
lu olacak bütün tedbirlerin alınması 
hususunda tam bir hareket özgürlüğü
nü korumaktadır. Bu hareket özgürlü. 
ğün gerek uluslar sosyete inden çekil · 
meğe. gerek hnrp ilanına amildir. 

Cenevre, 4 (A.A.) - B. Eden yarın 
bilhassa 'fürkiyc, Çekoslovakya. Dani. 
marka, Polonya dclegelerile görüsecck· 

tir. 

Ko11Sf'Y ıoı>lmıwmıı geri bımhtı. 
Cenevre, 4 (A.A.) - Royter bildi

riyor: Sanıldığına göre konsey, duru
mu inçelemek için habeş salkuruna va
kit bırakmak üzere toplantısını geri 
bıralonıştır. Başlıca delegeler biribiri. 
ne aykırı düşen tezlerin arasını bulmak 
için görüşülere devam edeceklerdir. 
Konsey başkanı bulunan Arjantin dele· 
gesi B . Guinazunun çağırısı üzerine 
tekrar toplanabilecektir. 

Cenevre, 4 (A.A.) - Konseyin cu. 
ma veya cumartesinden önce toplantısı
na ihtimal verilmiyor. Anlaşmazlıgın 
kotarılması için bir formül çarelerini 
araştırmaya devam etmek Uzere lıir ra
por komitesinin kurulması kararlaştırıl· 
mıştır. İngiliz salkuru akşam üzeri ha
fif surette akımsar gözüküyordu. 

Cenevre, 4 (A.A.) - Royter a3ansı 
bildiriyor: Durum karanlık olmakta de· 
vam ediyor. B. Aloisi dün B. Lava! ile 
görüşmüştür. 1tnlyanın durumunda hiç 
bir değ iklik olmadığı anlaşılmakta· 

dır. 

l t1 11i bir luulisı• 
Roma, 4 (A.A.) - Adisababada ye. 

ni bir habes . İtalyan hadisesi olduğu 

bildiriliyor. Bir ıtalyan mühendisin• 
yolda saldırılarak yere atılmış ve bu 
mühendisle diğer bir İtalyan mi.ihcndi. 
sinin evleri taşa tutulmuştur. 

İtalyanın Adisababa orta elçisi ha
lliseyi protesto ederek İtalyanların ile· 
ride hakh savga araçları kullanmasın· 

dan soravlr <'lamıyacağını lbildirmistir. 

Muluulu S(lV"<ı ıedbirle.-i 
Malta, 4 (A.A.) - Royter ajansının 

gayri resmi iyi bir kaynakdan öğrendi. 
ğinc göre, dün buraya gelen Ormond 
İdrografi vapurunun tayfası torpil ge· 
milerinc taşınmıştır. Bütün otomobil sa
hipleri 12 eyluldcn önce arabaları hak· 
kında polise tam bilge vermek zorun· 

da tutulmuşlardır. Tersanede çalışan 
altı bin kişiye sekiz gün içinde gElz 

maskeleri dağıtılacak ve bunlara gaz 

hakkında dersler verilecc:ktir. 
Marsemucetto limanının agzı kapa

tılmıstır. 

I tal yan ~em ileri ""n·~ ı• 
girlı•celdeı 

Napoli, 4 (AA.) - 6 eylulde Afri. 
kaya hareket edecek olan A .. ·entino ve 
Celio vapurları, başka bir yönteme ha
reket için emir almışlardır. Yayıntılara 
göre bu yönet Ege denizidir. Napolide 
toplanmış olan bUtUn harp gemileri de 
b ska bir üsse hareket ctrnislerdir 

İwl~·an ı:em:leriniıı bir uii. terisi. 
Roma, 4 (A.A.) - Yabancı ülkeler

de oturan beş bin kız \ie erkek itaiyan 
genciyle büyük bir kalabalık akşam Us· 
tü Venedik alanında B. Musolini'yi co • 
kunca seHimlamışlarclır. 

Duce Halyan o1makla oviınmeleri IS· 
zım geldigini söylemistir 

200 birı çu rn/ 11irint; 
Bombay, 4 (A.A.) - Kenia vapuru 

200 bin çuval pirinci hamilen SomaJiye 
hareket etmiştir. 

I..ondra, 4 (A.A.) - Royter ajan ı· 

nın Adisababadan aldığı haberlere gq· 
re ,İtalyan kıta~armın sevki dı;vam et· 

mektedir. 

llflb!'~ ""lwrlt•ı·i uw lartı 
tO§HUyor 

Londra, 4 (A.A.) - Deyli Tt'lgra_ 
fm yazdığına göre iki bin habe& aslreri, 
Kulla ili ilbayı ve eski imparatorluk 
muhafaza komutanı Habuta Nikalle'nin 
komutası altında olarak diın Adisaba 
badan Agadcne hareket ctmıştir. 

l~sas.oıı:. lrtıfJ,•rlt•ı 
Adisababa, 4 (A.A.) - İtalya elçi· 

liği, İtalyan elçisinin Ricket işini pro
testo ettiğine, İtalya elçiliği önünde ba. 
zı hadiseler olduguna ve elçilik işyarla
rının yakında Adisatıabayı terkedccek
lerini söylediğine dair olan haberleri 
yalanlamıstır. 

llulu•şistmıw n·~m i j! bildir iği. 
Adisababa, 4 (A.A.) - Rcsmiğ bir 

bildirig amerikan :;o yete ıne " rUen 
bırakığın tamamen ekonomik bir mahi· 

yette olup Habesistanın gırm ış bulun_ 
duğu 1906 andlaşmasındaki yiikenlerle 
karşıt olmadıgmı ve mgilız hükumeti· 
nin amerıkan kumpanyası bırakı (;ı ışı rıc 

hiçbir suretle karışmadı gmı bildir mek· 
tedir. 

}n#mlmwn bir '~LJ.:itl 
Adısa!Jaba, 4 (A.A.) - F ran_a el· 

çilıği fransız uyrusundan Dı:roqucfeui. 
lle'un Djidjiğa'da ça ıtlık u~uyla ya · 
kalanmış olduğunu herkitmektedir. Di. 
ridaouadaki fransız kon olosu bu mese· 
le haıkkmda bir gercin yapmak tizcre 
Djidjigıı'ya gidc:cekfir 

~ımular Oi/ lnnıl.-ıirı terlwtti 
Vaşington, 'l (A.A.) - Standard oil 

kumpanyasının şubesi olan Socony Va
kuum company. Habeşi tan bırakıı;ı bu. 
yuk bır inirlilık uyundırdı 11 ıçın lı u· 

nun ter kedilmesi pek i tendiğini soy. 
Jeyen Bakan Kordcl llu!'iın ~ahsığ di
leği üzerine, bu brrakıgı tcrketmcğc ka· 
rar vermiştir. 

B H ul, bu gibi bırakıgların bu sı

rada, barışın korunması hususunda o
ncmli bir engel olduğunu v bunların :t• 

gır sonuçlar doğurabilecegini anlatrnı • 
tır. 

il. Rickeı Kul.ireyc geliyor. 
Cibuti, 4 (A.A.) - Royter ajansının 

ogrendiğine göre, habcş hıikümctiyle 
bırakrğ işini görüşmü~ olan Ricket bir 
franarz vapuru ile Kahireye gitmek Ü· 

zere Cibutiden harekte etmiştir. 

KllIJİtfll l;inıin?. 
Londra, 4 (A.A.) - Londr;ının ıya

'icı! çevenleri, Ricket işine özel İngiliz 
kapitalinin de karışmış olmaı;ını imkan
ı, görmektedir. 

Paris, 4 (A.A.) - Habeş elçısı ' n

ra buçlanılacak topraklarda petrol ve 

cevher araştırmak üzere Şertoka yazclığı 
19.7 tarihli mektubu bildirmek urctiy
le, Ricket bırakıgının fıkirlcrde u~an
dırdığı karışıklıkları artıran hııbcri bu· 
ki•miş olmaktadır. 

Bu bakımdan Şc rtok, riıçhan hakkı. 

ı ı tanıtabilecektir 

Ş~rtok'un henüz hiç bir para ödeme 
dıgi keyfiyeti de kayda deger başlıca 
nokt .• d ır. 

ll~seleui11 <1lw11omil; wrifi 
Adisababa, 4 (A.A.) - Habeş hükü. 

meti resmiğ bir bildirikte, amerikalıl• 
ra verilmiş olan bırakığın habe§ hükü· 
metinin başatlık hakları içinde oldu. 
ğunu ve bu bırakığın tamamen ekono· 
ınik bir mahiyette olup ülkenin gelişi
mine yardım için verildiğini öylemek. 
tcdir. Hükümet, bildirikte, hu mesele
deki tutumunu deği tirmek ni •etinde 
olmadığını da iave etmektedir. 

H. llul. ltı1dı•Jimi:. lmrı.~lır. 'diyor. 
Vaşington, 4 (A.A.) - B. Hul. Ric

ket'e verilen bırakığ i inin Amerikanın 
durumunda hiç bir değişiklik yapmıya 
cağını, Amerikanın bu işte sorulmadığı 
gibi kendisine haber de verilmediğini 

OVYETl .. ER BIRLlGl'1 1DE: 

Rusyada kurşuııa 
dizilen zorbalar 

Moskova, 4 (A.A.) - lrkutsk hak 
yeı inde, u~ beyaz rus kurşuna dizilmey6 
kasanmıştır. Hakyeri beyaz rusların .. ·c 

yabancı arkadaşlarının tcthiş kınavlannı 

ve bun!arın bir yabancı devletin sücl ku
rulu ıle olan ilgilerini meydana çıkar , 
mıştır. 

J~PANY.\'DA: 

lspmıya kubim!~irmı nldıj:ı 
tedbirin 

Madrid, 4 (A.A.) - Polis çok önem. 
Jı saknı tedbirleri almıştır. B. Lerru 

sadece bu tedbirlerin herhangi bek
lenmiyen bir hadise karşısında kalma.. 

mak ergesile alındığını söylemiştir. 

;yıemiş, İtalyan - habeş anlaşmazhgın· 
da hükümetinin esaslı hedefi barışın 
korur.ması olduğunu ilave etmiştir. 

l'luslur ... osyete:ii lıarbın 
i)rıiine geçerse 

Cenevre, 4 (A.A.) - Amerikan se• 
natörü B. Pope amerikan gazetecilerine 
demiştir ki: 

"- Uluslar o yetesi ltalyn ile Ha. 
be istan arasında bir harbın önUne ge
rek bir başarı elde edeıbilirse birge gU• 
venlik prensipinin etgin olduğunu gös· 
t.erecektir. Ben eminim ki, böyle oir 
başarı Amerikada uzlaşma komisyonla.. 
rlyle elbirliği etmek yolunda coşkun M~ 
hareket uyandıracaktır. 

llırakıii ve iuılyım ba. mı 

Roma, 4 (A.A.) - İtalyan basını 
Rıcket bırakrğından bahsederek bu işte 
lngilterenin gayet açık bir manevnısını 
ve Habcşistanın dn fena niyetlerinin ye.. 
ni bir belgesini görmektedir. 

Fransız ga:.eteleri ne fliyor? 

Paris, 4 (A.A.) - Gazeteler, Cenev. 
re toplantısının, yüksek bir önemi ot• 
duğunu sanmnmakta ve dikkatlerini, 
Paris'te toplanan yargıçların Hrdikleri 
karara çevifJllektedirler. 

Maten gazetesi, yargıçların hadise. 
lcrin değerlerini ölçmekte kalacakları· 
nı, fakat hadise hakkındaki şeh detlerin 
sarih olmamasından ötiiril eksperlerin, 
hadiseleri tam olarak belitmek imktiru• 
nı bulamadıklarını yazmaktadır. Bu SC• 

beple eksperler, tarafından biç birinin 
arsıulusal soravlığa hilkilm verememiş. 
ler, menfi olmakla beraber meseleyi, 
yargıçlık yetkisinin sınm içinde kota• 
ran bir sonuç elde etmişlerdir. 

"Pöti jurnal,, gazetesi yargıçları!'4 
hepsine sorular ormuştur. 

B. De Lapradell şu diyevd bulun. 
mu tur: 

"- Yargıçlar tarafından gö terilen 
uzlaşma eğliminin anla mazlığı barı§ 

yolu ile kotarmak imkanına bir işaret 
sayılması umulabilir. 

Komisyon, hadisenin, son derece bir 
önemi olmadığını ve Habeşi tan tara• 
frndan bile bile yapılmadığını sapta• 
mı tır. 

Kotarma ışinde etke olan ruhtan 
esinlenmiş olarak, bir uzlaşma yolu bul1 
maklığın imkansız olmamnsı gerektir • ., 

Profesör jezge kesin hükümler ver. 
menin mevsimsiz olacağını fakat şi~ 
diden büyUk bir ey kazanıldığını söy. 
!emiş ve "hadise düzeltilmiştir. Şimdi 
meseleyi bu evresinden gözden geçir• 
melidir.,. diye ilave etmiştir. 

B. Politis demiştir ki: 

"Verilen hüküm, hadisenin gcneJ 
durum iizerinde kesin bir etki yapabl· 
lir. 

İtalyan yargxçları uılaşmağa istek· 
1i örünmüşler ve işi bastırmak isteği. 
ni göstermişlerdir. Verilen oyların top· 
tuluğu bunun en açık ifadesidir. 

Ayn\ zamanda, güçlukleri ortadan 
kaldırmağa ve İtalyanın onurunu ko. 
rumağa da gayret edilmiştir. 

Bütün bunlı!.r hayıra i arettir fakat, 
kesin bir fikir edinecek olan gene an· 
cak Ccnevredir., 



~ ~. Yf UL l a35 PERŞEMBE 

Arsıulusal Liypçig 
sergileri 

1 .:ıv ''iıt; ar.:.rulu~al oııbahaı ;;.ergisı 

h rı biz· ıı arsıulusal lzmir 
er.,, sı ıl aynı gıinlcr içinde açıldı 

tJerı .. .ıypçig sergisini 1935 martın

da eaııı~t1111 lznıirde sergi için yap1-
l:m hanrlrkla11 gazetelerde okudum. 
Arsıulus ı bir sergi veya arsıulusal ser
~ıler ııe içirı .wılrr, nasıl ıdare edilir, 
ne temın edeı? 

Laypcig'de bır ıapon gerıcı bana: 
- Bütun bu rnallanmıza burada alı. 

cı bulabılir miyiz ( 1), zevkı, ihtiyacı, 

anlayışı bizden çok başka tiırlü olan 
avrupalr alıcrya bu mallaırmızı beğen
dırip satabilir miyiz ?Doğrusunu ister-
eniz biz başka yerlere giderken oldu· 

gu gibi Lypçig'e gelirken ele işin bu 
taraflarını pek inceleyip araştırmadık. 
Satmak ayrı, tanıtmak ayrı bir İ!itir. Biz 
yıllardanberi bu arsrulusal toplanma
/ardan i,r::tifade ederek avrupalrlara ısrar
la bir japon kültürilnün, bir japon en. 
düstrisinin, bir japoıı zevkinfo krsacası: 
sa11atte, ekorıomide, kültiirde hür bir ja
pon ulusunun mevcud olduğunu. Japon
ya ile dünya uluslar arasrndaki ilginin 
yalmz süel ölçülere da}•anmadığını an
latnıağa çalışttk. Parilmrzı, enerjimizi 
bilerek bunun için harcadık. 

Dedi. L§ypçig üniversitesı Alman.. 
yanın belli başlr dört bfiyük üniversi
tesinden biridir (2) ve bu üniversite
nin filozoft fakültesinde 1934 nisanın· 
da türk dili ve bugünkü türk devrimi 
hakkında tetkikler yapmak üzere bir 
lektürlük açılmıştır. Lektür Dr. Duda 
(3) bana Laypçiı;de şunları söyledi: 

- Fakültede türkçe dilini 12, bu. 
günkü türk devrim tarihini 20 genç öğ
reniyor. Üniversitenin bugünkü büdce
siy!e ve benim sizde belki bir orta okul 
bocasınınki kadar 0A1n . aylcğımla ta
biiğ Türkiyeden ne kitap getirtmek ne 
de gündelik işlerinizi takip için bir kaç 
gazeteye abone olmak mümkün değil. 
dir. Kitaphanemde Atatürk'ün nutku, 
dört ciltlik yeni tarihiniz, basrldığını 

htJber aldığım tarih kongresinııı zabıt. 
/arı bile yoktur. 

Dr. Duda düşündü ve bana yonetim, 

propaganda işlerine kolay kolay akıl 
erdiremeyen ilim adamlarının büyük ih· 

tiyatı ile .ş&ı hikayeyi anlattı: 

- Japonlar yıllardanberi bizim ii· 
aıversitede bir japon enstitüsünü kendi 
bü.dcelerile idare ediyorlar, enstitünün 
bütün masraflarını, profesör aylığına, 
kitaphane ihtiyaçlarına kad.ar kendi 
büdcelerinden ödüyorlar. Enstitü ki. 
taphanesine f3.ponyada çıkan bütün ki
tapları hemen günü gününe gönderi. 
yorlar. 

Berlınde Preusı:sche Staat.s Bibliyo· 
tek'de de Atatürkurı nutku, dört ciltlik 
yeni türk tarihi ve 1919 dan sonra çı· 
kan bir tek yeni e·ser yoktu. Niçin ge
tirtmiyorsunuz. diye sordum. 

- Bilmiyoruz! 

Dedi!e{. 

- Önce memleketinizde çıkarı yenı 
e:serler hakkrnda, bir tek makamdan bir 
tek satır yau almryoruz. Sonra büdce. 
miz dar olduğu için ııeşriyatrnrzr ken-

(1) Uypçig arsıulusal 1935 ılkbahar 

sergisinde (180) japon firması vardı. 

(2) 23 alman ı.iniversitesine 1934.35 

büdcesilc verilen tahsisatın tutarı 113. 
milyon 168.385 mark, bizim paramızl11 

57.000.000 türk lirası kadardır. Ve bu 
parat11n ıinh ersiteler arasında taksimi 
öyledir Berlin (17.091,080) Bonn 

(4,6S3,670), Breslav (7,570,110), Erlan. 
gt:ıı (1.'l63.6~0), Frankfurt (513,087), 

Freiburg ( l.6:'i7,400~ Giessen (4,307,740), 

Göttıngen (4,881.190). Greifswald 
(3,917,730), Halle (5,384,970), Hamburg 
(8,000.710) Heidelberg (4,658,950), Jen3 
(4,42;,,910), Kiel (4,972,340), Köln 
(2,822, ı 40). König:sberg ( 4,836,930), 

Layçig (6,..!88,270) Marburg (3,939,650), 
Milnchen (5,098,990), Münster ( 4,007,281)) 

Bortock (3,526,178), Tübingen ( 4,262, 

840), Wiirzburg (2,381,540). 

(3) Dr. Dutla uzun zaman memle· 
ketimizde bulunmuş tür;k halk edebiya· 
tı ti.ırk Sel~uk tarihi hakkında tetk~k
ler yapmış Ahmed Rasim, Yakup Kad
ri hakkında etUdler nesretmiş çok de· 
~.rli bir türk dostııdlır. 

di hesabımıza takıb edecek bir adam ça. 
lı~ırıamıyoruz (4). 

Berlindeki Preusische Staat.s Bib· 
liyo.tek'in her dilden dört milyona ya· 
kın kitabı ve hergün ortalama, genç 
yaşlı 435 ilim adamr ziyaretçisi vardır. 
Bııl":lda bu 435 ilim adamı, hergıin dun· 
yanrn en ilerı en geri bützin memleket
leri hakkrnd.a tetkikler yapabilirleı, ha
urladıkları yeni eserlerı ıçın bu kı· 
~aphanede birçok belgeler bulabilirler 
1919 - 1935 Türkiyesi için hayrr!. 

Niçin?! .. 
Berlin'de propagand'a bakanlığında 

çalışan ve şimdi Kanuni devrindeki tiırk 
denizciliğine .aid bir eser hazırlayan 

M elzig adrnda çok zeki, çok dürüst ve 
çok dost bir alman genci vardır. Acem· 
ceyi ,arapçayı da türkçe kadar iyi bilen 
bıı genç yıllardanberi türk edebiyatım, 
türk tarihini tetkik eder. Gezdiği dolaş. 
tığı her yerde, herkese, asırlara ha.kim 

parlak bir türk tarihinin, geleceğe lıa
kim parlak bir türk devriminin mevcud 
olduğunu söyler. Melzig elindeki bütiin 
cıraçlarla. kafasındaki bütün bilgilerle, 
kalbindeki bütün sevgilerle Berlin'de, 
tiirk kültiirünün tanınmasrna, tiırk sev. 
gisinin artmasına çalrşır. Bir gün o da 

bana; 
- Niçin, niçirı bu kadar kendinize 

gömulüyorsunuz diye içim" döktü: 

- Niçin sizin kitaplarmızı, kitapla
rroızrn tercümelerirıi, gazetelerinizi o
kuyam;yoruz, konferanslarınızı dinliye

miyoruz. Niçin sizden çok güç ve çok 
müphem haberler alabiliyoruz. Ne yaptı-

ğınrz1; neyi niçin yaptığınızı bugün bütün 
bir Berlin şehri içinde size ve doğru o. 
larak anlatacak on kişi bulamazsınız. 

Siz açrlması için zorl•nması lazım ge. 

len kapılara benziyorsunuz. Bir zaman
lar bana lran hakkında hazırlıyacağım 
bir etild için birkaç resim l§zım olmuş. 
tu. Bunları nerede bulabilirim diye 
Berlinde tamdığım ve kültür iş/erile a· 
lakadac olmayan iranlr bit dostuma sor
dum ve hiç beklemediğim halde gilnün 
birinde /randan adresime gönderilmiş 

altmıştan fazla resim aldım. 
Laypçig ergisini yazacaktım. Laf 

uzadı bir az da çığırından çıktı. Kim 
bilir, belki bu da fa.ydalrdıc. 

Neşet Halil ATAY 

(4) Bu işin daha acıklı tarafı; bu ki· 
tapanede burada ismini yazmak iste
mediğim bir türk gencinin üç yıl çalış
mış, kitaphanenin türk kısmındaki ek· 
sikliklerini öğrenmiş ve kitaphaneden 
birçok vaitlerle ayrıldıktan ve memle
ketine döndükten sonra kitaphaneye 
yardımı bir tarafa bırakınız, oradaki 
şeflerine bile bir tek mektup gönder 
memiş olmasıdır. 

Zeytin ve zeytinyağı hak
kında incelemeler 

Zeytin ve .zeytinyağı hakkında 
incelemelerde bulunmak üzere 
Fransa, 1 talya ve İspanyaya giden 
Tarım bankası yönetim kurulu ü
yesi B. İhsan Abidin, finansal da
msman B. Fazıl Kurkut ve Tarım 
Bikanhğı zeytincilik uzmanı B. 
Nizamettin memleketimize dön
müşlerdir. Birkaç gün içinde An
karaya geleceklerdir. 

Yerleri değiştirilen 
orman mühendisleri 
Muğla merkez orman mühen

disi B. Enver Kars merkez orman 
mühendisliğine, Bur<lut orman mü
hendisi B. Halil Nadir Antalya 
merkez orman mühendisliğine, 

Fethiye orman mühendisi B. Hil
mi Alaiye orman mühendisliğine, 
Alaiye orman mühendisi B. Said 
Fethiye orman mühendis muavin
liğine atanmıslardır. 

Aydında bir otomobil 
kazası 

Aydın. 4 (A.A.) - İki numa
ralı posta treni 92 inci kilometre
de bir kamyonla çarpışmıştır. Üç 
yaralı vardır. Yaralılar Aydına ge
tirildi. 

ULUS SAYIFA 3 

iÇ HABERLER -
ISTANBUL TELEFONLARI ...... - _,..,.,,,.,,._, 

İstanbul telef.on yönet
gesinin durumu 

Istanbul, 4 - İstanbul telefon 
yonetgesinin bugünkü durumu 
hakkında yönetim kurulu başkanı 
B. Kadri sunları söyledi: 
"- Devir işi ve teselliim henuz 

bitmedi. Bununla beraber biz bir ta
raf tan devir ve tesellüm işinde, öte 
taraftan da idarenin düzeltilmeğe 
muhtaç işlerile uğraşıyoruz. Ko
nuşmalarm kuvvetlendirilmesi i
çin gereken tecrübelere de başla· 
dık.,, 

Telefon yönetgesl otomatik 
olmıyan santralları da değiştire
cektir. 

Türk - yunan ofisinin 
bir raporu 

lstanbul, 4 - Türk - yunan o
fisi üsnomal toplantısında hazır
ladığı bir raporu, k·onuşmalarda 
da göz önünde bulundurulması i
çin Atinaya gönderdi. Bu raporda 
son tecim anlaşmasmm yeritilme
sinde rastlanan gi.içlükler saptan
dı. Bir kısım çıkat tecimerlerimiz 
de bazı yabancı devletlerle yapı
lan anla~maların yeritilmesinde 
karşılaştıkları güçlükleri yetkili 
orunlara bildirmişlerdir. 

İki f ransız uçakçısı 
İstanbulda 

İstanbul, 4 - Reno fabrikası 
adına bir deneme uçuşu yapan i
ki fransız uçakçrsr bugün İstanbu
la geldi. Uçakçılar bekledikleri 
biri posta, öteki okul olmak üzere 
iki uçağın daha geleceğini ve bun
lar geldikten sonra hep beraber 
Ankaraya uçacaklarını söylediler. 

Bir f ransız profesörü 
konferans verecek 

İstanbul, 4 - Arsıulusal Peşte 
cild ve f irengi hastalıkları kon
gresine gidecek fransız delegesi, 
profesör doktor Gougerot bu sa
bah İstanbula geldi. Tıb fakülte· 
sinde cild hastalıkları tedrisatı ve 
firenginin yeni tedavi usulleri 
hakkında iki konferans verecek
tir. 

Profesör Baksterin 
söyledikleri 

İstanbul, 4 - Profesör Bakster 
bugün Sultanahmedde yapılan ka· 
zılar hakkında şunları söyledi: 

"- Mozaikleri halka göster· 
mek için bir zaman tayin edeceği· 
miz hakkında yazılanlar yanlıştır. 
$imdilik teşhir için hiç bir kara
;ımız yoktur. Ben on beş gün daha 
burada kalacağım.,, 

Profesör Bakster şimdiye ka
tlar çıkarılan mozaiklerin bir dam 
altında korunması için bir proje 
hazırlamış ve bu projeye göre ye· 
ni binanın yapılmasına bugün haş
lapmıs.tır. 

~ İstanbul, 4 - Ensaf banka· 
sının yeni tasfiye kurulu işe baş
ladı. 

* Istanbul, 4 - Gümrük mah
zenlerinde simdiye kadar 20 bin
den fazla dosya tasnif edildi. Tas
nif daha iki ay kadar sürecektir. 

:t- İstanbul, 4 - Yarın Beyoğ
lunda Senjorj kilisesinde yugos
lav kıralı ikinci Piyerin doğumu
nun yıldönümü dolayısiyle ruhani 
bir ayın yapılacaktır. 

* İstanbul, 4 - İstanbuldaki 
italyan kolonisin?7n 2~ kişilik bir 
kurul italyan elçısıne Istanbulda
ki bütün italyanlarm gönüllü ya
zıldıklarını bildirmişlerdir. ' 

*İstanbul, 4 - Uray vapur ve 
trenlerde bir küçük sıhat işyarmm 
bulundurulması icin girgi yaptı. 

* İstanbul, 4 - Kültür Bakan
lığına gönderilmek fürere Azapka-

Ankara uçak 
• 
ıstasyonu 

Ankara ve 1 stanbul uçak ıstas
yonlarmm durumu hava yollan 
genel direktörü tarafrndan ince
lenınektedir. Ankara ucak alanı
nın şehirden uzakta oli'nasr, ve i
niş, kalkış için de istenilen şekil
de bulunmayışı üzerine yapılmak
ta olan yeni alan araştırmaları da 
sonuclannnştır. Bugünkü uçak a
lanından çok daha eyi ve elverişli 
ve gene aynı zamanda şehre daha 
yakın bulunan bu alan şehir planı· 
mu uçak yerleri olarak saptanmış 
olan eski koşu yeridir. Burası
nın satın alınması isine girişil
miştir. 

Hava yolları işyarlan için ye· 
ni bir tüzük ve aynca kurulacak 
sigorta ve yardım sandıklan hak· 
kında bir proje hazırlanarak ba· 
yındırlık bakanlığına sunulmuş
tur. 

Hava pilot ve makinist
lerine telsiz kursu 

Pilot ve makinistlerin telsizci
lik öğrenmeleri için hava yolları 
tarafından bir telsiz kursu açılmış
trr. Bütün pilot ve makinistler bu 
kur;a yükümsel olarak devam e
deceklerdir . 

Doğru hava postaları 
Hava yollan ileri gelenlerin· 

den toplanan özel bir komisyon ta· 
rafından da Ankara - İstanbul ara· 
smda bir uçuş deııeci yapılmıstır. 
Bu uçuşta giderken ve gelirken 
ayn ayn yollar üzerinden uçulmuş 
ve hiç yere · inilmemiştir. Alınan 
sonuçlar çok iyi olduğu için An
kara ile İstanbul arasında yapıla
cak hava yollarr posta seferlerinin 
doğrudan doğruya gidilmesi ve 
hiç yere inilmemesi kararlaştırıl
mıştır. Bu suretle yeni postalar 
yarım saatlik bir zaman kazanmış 
olacaklardır. 

Halkevinde Namık 
İsmaili anış toplan tısı 
Yarınki cuma günü saat 18 de 

Ankara Halkevinde değerli artist 
Namık İsmail için bir anış toplan· 
tısı yapılacaktır. 

Halkevimiz bu çok yerinde o
lan toplantı için güzel bir prog 
ram hazırlamıştır. 

Toplantıya bütün artistler ve 
N c.ımık İsmail'i seven herkes ça· 
ğrrısız gelebilecektir. 

Nakid İşleri Direktörü 
Aydın denıiryola aksiyon bası

mını kontrol etmek için Londraya 
gittiğini yazdığımız nakid işleri 
direktörü B. Halid Nazmi eylul 
sonlarına doğru şehrimize döne
cektir. 

pısındaki Salihasultan çeşmesinin 
tamir kes.fi hazırlanıyor. 

lf. İstanbul, 4 - Bugün deniz 
tecim direktörlüğünde yapılan bir 
toplantıda bu aym on beşinden 
sonra Rom nyadan gelecek 30.000 
göçmenin taşınması icin bir iti
nerer hazırlandı. 

t 

Türk - yunan tecim 
anlaşması 

Ekonomi bakanlığına Atinada
kı salkurumuzdan gelen haberlere 
gör!! yunanlılarla yapılmakta olan 
tecim ve kliring anlaşması iki 
memleketin de asığlarma uygun 
bir sekilde hazırlanmaktadır. Pek 
yak;nda parafe edilmesi beklen
mektedir. 

Macarlara kuru meyva 
satacağız 

Klırıng anlaşması yapmak ü
zere Macaristanda bulunan salku
rumuza macarlar, 600 at karşılığı 
oleırak memleketimizden kuru 
ıneyva satın almağı önergemiş
terdir. Bu önerge ilgili çevenlerde 
bazı kayıdlarla uygun surette kar
şılanmıştır. 

İsveç elçisi Y alovada 
İstanbul, 4 (A.A.) - İsveç el

~lsi B. Winter dün, birkaç haf ta 
dinlenmek üzere Yalovaya gitmış-
tir 

Burada bulunmadığı zamanda 
elçilik sekreteri B. Tomm işgüder 
sıfatiyle kendisine vekil1ik ede
cektir. 

Devrim dersi smaçları 
Üniversitede devrim dersleri

nin smaçları 11 eyJfıl sah günü 
başlayacaktır. 

Keten ve kenevir 
uzmanı geldi 

Tarım Bakanlığı tarafından 
keten ve kenevir uzmanı olarak 
Almanyadan getirtilen profesör 
'fabler ötey gün Ankaraya gel
miş ve kendisine verilen konu üze> 
rinde incelemeler yapmak üzere 
dün Kastamonu ve Karadeniz da. 
1ayına gitmiştir. Oradan Ödemiş 
ve Tire bölgelerine geçecektir. 

Kastamonuda ilk kendir 
ürünü 

Kastamonu, 4 (A.A.) - Yeni 
kendir ürünüu,iin ilk pazara gel
mesi dolayısiyle ilimizin üç ken
dir pazarında Kastamonu, Ger
meç ve Taşköprüde 11, 12, 13 ey
lftlde tören yapılacaktır. Tecim o
dası hazırhklarmı bitirmiştir. 0-
günlerde en uzun temiz ve beyaz 
kendir lifi getirenler ile aynca en 
uzun kendir sayısı getirenler ara
sında yarışmalar yapılacak, birin
ci, ikinci ve üçüncüye mükafatlar 
verilecektir. Pazarlarda köylüye 
kendirciliğiıı tecim bakımından 
durumu hakkında konferanslar ve 
rilecektir. 

İstatistik Genel Direk-
törlüğü yardımcısı 
İstatistik genel direktör yar· 

dımcısı B. Celalin yakında genel 
sayım hazırlıklarını incelemek ü
zere doğu illerinde geziye çıkaca
ğı kuvvetle umulmaktadır. 

Ormancılık doktorları

nın kadroları onaylandı 
A vrupada okuyarak memle-

ketimize dönen ormancılık doktor 
lan için Bakanlar Kurulunun o
nayladığı kadro Tarım Bakanlığı
n:ı gönderilmiştir. Genç uzmanla
ra bu kadro üzerinden iş verile
C'ektir. 

·~----------·· .. .. ------------------
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Gerel nüfus sayımı 
Evinizde o gün hazır bul nnan bütiin 

insanları yazdırınız ..•• 
Baıvekilet 

latatiıtik Umum Müdurlüğü 



Ko ularımızda 
r.eler oluyor? 

ROMANYA'DA: 

§ Romanya, İtalyan hükümeti
ne çok iyi fiatlarla büyük buğday 
aahşları yapmaktadır. Bu buğday
lardan bir kıamı Eritre'ye gönde -
rilmekte, bir kısmı da Cenova ve 
Napoli'de depo edilmektedir. ln -
şiltere ve İsviçre de Roma.nyadan 
l>uğday aatın aldıklarından, tahıl 
fiatları yükselmektedir. 

YUGOSLAVYA'DA: 

~ Üsküb'ün nomal genişlikte 
bir hatla Ohrida'ya bağlanması 
meselesi kısmen kotarılmıştır. 20 
kadar mühendis Vardar vadisin
de bu hattın geçeceği yerleri sap
tamaktadırlar. Üsküp - Ohrida 
demiryolu etkiden çok rahatsız o
lan Zeden - Suha Gora'dan geçer
ken, şimdi Üsküb'ten T etova'ya 
doğru Vardar vadisinden geçmek
tedir. 

BULGARlSTAN'DA: 

s Bulgaristanda 1935 yılı için
de pamuk satın alma hakkı yalnız 
tarım ve kooperatif bankaıma ve
rilmiştir. Bu banka Plovdiv - Sof
ya ve eıki Zara taraflarında yeti
Jen pamukların kilosuna 34 leva, 
Bul'gaz taraflarında yetişen pa
mukların kilosuna 32 leva ve ku-
21\Y Bulgaristanda yeti~en pamuk
ların kilosuna da 30 leva verecek
tir. Kenevir ve pirincin bu yıl için 
alım ve ıatımının tahıl çıkalı di
rektörlüğüne verilmesini Bakanlar 
kurt' lu kararlaşllrmı~tır. 

§ Bulgaristanda endüstri işle
rinde çalışan işçilerin sayısı duyu
lur derecede artmıttır. Bu sayıma
yıs başlangıcında 69.682 iken, ha
ziranda 73.463 ü bulmuıtur. Ge
çen yılın haziran ayında endüstri
de çalı~an i,çilerin sayısı 66.819 
idi. Bu artıı tütün yllpımı, deri, 
kimya ürünleri. yapıcılık ve ma
den endüstrisinde görülmekte
dir. 

YUNAN1STAN'DA: 

Ş Kuzay Yuna,ıtanı balkının 
ihtiyaçları için 30.000 ton mııırın 
aerbcıt olarak girmesini yunan hü
kümeti knrarlatbmııtlır. 

~ Yunnn hükümeti donanma
aını kuvvetlendirmeğe karar Yer
miştir. Bu hafta içinde, satın alı
nacak dört destroyerin eksiltme 
ilanları yapılmağa ba,lanacaktır. 

Ote taraftan, hükümet . yedekte 
bıahman gemileri de "muvazzaf,. a 
ıeçirmeğe karar vermiştir. Bu ge
miler de ite başladıktan sonra her 
'emi tipinden bir grup ya.pdarak 
!,unların batına bir kumandan ge
tirilecektir. 

§ Bir :ıamandanberi Almanya
da Vieaae' de bulunan yunan baş
bakanı B. Çaldariı, 7 eylule doğ
ru Atinaya dönecektir. Başbaka
nm, bu ııralarda lngillerede olan 
Finans Bakanı B. Pesmezoğlu ile 
Venedikte buluşup onunla birlikte 
dönmesi ihtimali vardır. 

§ Eliniımoı gazetesi eski yu
nan kıratının bir diyevini neşret
tnektedir. Kıral Yorgi bu diyevin
de: ''Benim durumum, §ahsiğ bir 
mesele değil, bütün Yunanistanı 
ilgilendiren bir meseledir. Ben~ 
Yunanistana, yalnız hizmet etmek 
tçin geri dönmek istiyorum; yoksa 
•endimi tatmin etmek için değil.,, 
demiştir. 

§ Makedonya genel ilbayı, yu
nan finanı yönetgeri ile konutma
lar yapmaktadır. Bu konuşmaların 
hedefi, hükümetin Selanik sergi
pe 9 milyon drahmi ödünç ver
)Deıidir. Serginin getireceği kar -
~ ayrılacak bir mikdarla her yıl 
'denecek olan bu para, sergi ens
talasyonunun genişletilmeııine ve 
bunun için satın alınması gereken 
binaların değerlerini ödemeğe 
harcanacaktır. 

ULUS 

ancı gaze 1 okud 
11 

klarımız 1 

İta yaıı l{allinesiııin Bolzanodalii toplantısı 

İtalyanın harp hazırlıkları 
Aylardanberi yapılan toplantılarda bir türlü sonuçlanmıyan İtalyan - habef anlaımazlığınm 

dün Cenevre'Je ulualar aosyeteıi konseyinde konuşulmasına boşlanmı§hr. İtalya, her aelerin
Je yalnız iateklerinde ısrar etmekle kalmışken, bu aeleı· Habeşistan meselesi hakkında kon • 
seye u.zun ve ''müdellel,, hir d oıya da verecektir. Bir taraftan da kendisine kar§ı alınmaaı ihti -
mali olan zecri tedbirlere harşı ihtiyatlı bulunmak için her feyi yapmaktadır. 

Bu, ifin reami tarafıdır. Bir de İtalyan 1ehirlerinin göriinÜfÜ, halkın düıi.inÜ§Ü, harb hazır -
lıklarından ayrılmcuı imlıônı olmıyan bir takım sahneler vardır ki, buna aid bir yazıyı ela, 
okurlarımızın daha etraflı bir fikir eJinm<Pl~ri için, afağıda hentl ilerine sunuyoruz. 

Dün (28 ağustos) Bolzano'da itaL 
yan bakanlar kurulunun yaptığı toplan
tı son günlerde gazete haberlerinin bu· 
na atfettikleri önemde olmuştur. Bu 
toplantının, yeni İtalyanın tarihinde 
büyük bir hadise olduğu ve alınan ka. 
rarlarrn, B. Musolinin'nin İtalyan - ha
beş meselesinde güdmek ist~diği sıya_ 
sayı k-esin olarak aydınlatacağı töyle
nebi1ir. Faşist hüıkümetin, İtalyanın do
ğu Afriıkasrndaki sömilrgeci gayretleri
nin gelişmesi bakımından lazım gelen 
seyler için sonuna kadar yürüyeceğin
den ve uluslar soayetcs.i konseyinin sa· 
rih tavsiyeleri gereğince kendisine kar
şı alrnmasr ihtımali olan zecri tedbir
lere bütün çarelerle karşı duracağından 
kimse süphe etmemektedir. 

l tn/y,mın kumwyc l>iltlirecegi tez. 

Toplantıdan sonra çıkarılan bildi· 
r;gde bahsedilen ilk nokta, İtalyan de. 
ıega•syonunun Cenevrede yapacağı ça
lı~alar hakkında olanıdır. Hiç bir za
man gUphe etmediğimiz gibi, İtalya yal
nız uluslar :sosyetesi konseyinin 4 ey
lfı1dıı yapacağı toplantıda bulunmakla 
kalmıyacaık, ayni zamanda Hırbeşiı>tan 

meselesini kendiliğinden bütün genişli· 
ğiyle ortaya atacaktır. İtalya, konseyle 
bUtUn dünyayı, kendisinin bel bağlanıl
ması gereken hakikatler telekki ettiği 
ıteylerle kar9ı karşıya bulundurm.Mt is.. 
tefindedir. İtalyan tezi §Udur: Bir ta.. 
raftan da kendiıoinin Habe,iatanJa olan 
diplomatik ve sıyasal ilgilerini, öte ta

raftan da doğu Afrikasmdaki komşula
riyle olan ilgileri, İtalyanm Habeşis
tan üzerinde sömilrge bakımından üs. 
tün bir hakka malik olduğunu göster. 
mektedir. İtalya ayrıca konseye, Habe
şistanı, "mevcud olmayan 'bir merkezj 
kuvvetle, köle alıp satan oymaklardan 
meydana gelmiş bir yığın., gibi göscte· 
recek olan tam bir do&ya verecektir. Bu 
gösterinin değerinin rıe olduğunu biL 
m~k için, bunun için gösterilen deliL 
Jetin ne oldu~larım da bilmek lazım
dır, fnkat herhıılde ı1eri sürülen fiıkir, 

H~ beşistandaki f:Iiğ durumun kolon
yal mahiyette bir ınildahaleyi gerektir· 
diği ve İtalyanın b::ızr h;.kları tanrttığı 

içirı, orada hareke~e geçmenin de ona 
c.if olduğu yoluııdaclır. B. ı1usolini ta.. 

rafından Bakanlar kuruluna verilen 
rapordan bahs,~d··n bi ıdiriğde deniliyer 
ki: "Konsey iiyeleı ındl r her birinin, 
ilen de çzkaca!<. h;ıdise ıer karşısında 

kendisine Jüçen ı;oravı alabilmesi icin. 
İtalya tczinı, ihtiyaçlıırını, güvenlik 
bakımından <luydugu lüzumu ve haya.. 
tie aıığlnrını sonuna kadar korumak 
niyetindedir.,, Cenevre konseyinin al ... 
cağı.kararlar ne olursa olsun, İtalyanın 
girdiği yoldan geri dönmiyecegi bun· 
dan daha açık bir şekilde söylenemez
di. Bu, artık taayyün etmi~ ve İtalya 
ile Habeşistan arasında bir harb c:ık
maması için yapılması istenen uzla ma
yı kolaylaştıramıyacak cinsten bır key 
fiyet gibi görül nelıdir. 

ln!(iltereyi yalı:!lırnwli için 

Roma hiıkiıınctı bu tavrı aldıkt2n 

sonra, hareketir.ın İngiltercde uy ndır
dığı kaygııları ~n:cıştırmağa ve kendi 
fikrince, Doğu A frikasmda giriştıgi ış

lerin, Avrupacıaki ve hatta Afrikadaki 
sıyasal is birliğine zararı dokunmıya.. 

cağn.ı gösterm~ge çalışmaktadır. B. 

Muıolini, İtalyanın Habeşistanda güt_ 
tüğü sıyasa<lan İngilterenin çekinme i· 
ne sebeb olmadığını; bu sıyasanın ne 
doğnıdan doğruya, ne de dolayısile in· 
gili!: işi olmadığı gibi, olmasını da is
temediğini söylemiş ve İtalyanın İn
giltere ile beraber büyük harb sıra!<In
da. Lokarnoda ve daha sonra Stresa'da, 
Avrııpanın durluğu için önemi şüphe 
götürmeyen bir iş birJiğini gerçekles· 

tinniş oldugunu ilave etmiştir. Bu -;;öz
ler çok açılmr: İtalyan basbakanı, İn
giliz Mısır Sudanınm Trablus'la Habe
şistan arasında ve İtalyan kontrolu aL 
tında kalması ve daha sonra da İtalya
nın, Sucianın üzerinden Libye'dekı sö
mürgelerile Doğu Afrikasındaki ;;ö
mürgelerini biribirlerine bağlaması ih
timali yüzünden ingilizlerdc uyanan 
şüpheleri gidermek istemiştir. Lokarn<J 
ve Stresa'nın hatırlatılması ve İtalya
nın sömilrgc meselesinin Avrupa dunı· 
mu üzermde tesir yapmıyacağının söy
lenilmesi, ingiliz kaınoyunu bu mesele· 
nin ingiliz gazetelerinin belki de fazJa_ 
ca ihmal ettikleri bir gfüünüşü karşı. 
nnda bırakmaktadır. Burada tekrar!a 
nlaktan geri durmadığımız gibi asıJ iş 

Avrupada ingiliz - fransız - italyan iş. 
birliğini devam ettirmek ve uluslar sos
yetesini korumaktır, ki yapılmayınc:ı 

barışın sağlamlaştırılması için arsıuıı.
sal bir iş birliği yapmaık da imkansız
dır. 

lwlyt1 zecri tedbirlere 
hcırşı gelecek 

Fakat, B. Musolini İngiltere ve u
luslar sosyetesıyle iş birliği yapmağ·ı 

1iatemekle be aber, bazılarının İtalyayı 
tehdid için il~ri sürdükleri zecri ted
bhlere lcarşı gelmeğe de ayrıca karar 
vermi,tır Bu bakımdan, a1dığı tavır 

hiç şüphe göriirmeınektedir. İtalya yal. 
nız kat:tı dun.nilkla kalmıyacaktır; zec· 
ri tedbirler meselesi resmi olarak or
taya atılmadan önce, böyle bir ihtima
le karşı korunmak için radikal tedbir
ler de alacaıktır. İtalya, bu şimdikinden 
çok d;ı.ha ağır hallerde yeritilmiyen zec
rl tedbirlere karar verecek önergeleri 
redd~tmek için konseyd<! yeter mikdar
da sağüuyulu adam olduğuna kani oL 
makla beraber, süel mahiyette ıecri 

tedbirlt:ıe karşı durmak ve İtalyanın !'!· 

konomik bakımdan mukavemetini, ulu· 
sa] ya~ayışına çoık lüzumlu olan şeyleri 
güven altına alacak şekilde, sağlamak 
için şimdiden ~dbirler almaktadır. İ
talyan ulusunun özel ı:;ervetini bükü· 
metin emrine vermesi yolundaki cüret
karane ve faşizmin antikapitalist zihni
yetini gösteren kararlar ve yabancı dev
letlerin yardımı olmadan büyük bir harb 
yapabilmek için ham madde stoklarım 
güven altına almak gibi tedbirler, bü

yük bir memleketin harb halinde oldu· 
ğu ve varlığım korumak için herkesten 

tam bir özveri istemek zorunda kaldığı 

zamanlarda haklı görülebilir. B. Muso
lininin. mümkun olursa uluslar sosye

tesinin rızasiylt!. ve şaycd uluslar sos
yetesinden bu rr:zayı e]de edemezse. O

na da aldırıs etmeden. Doğu Afrikasın· 
da giric;tiği iste sonuna kadar gitmeğe 
karar verdiği bundan da anlaşılmakta_ 
dır. T(•mps. Parİ.<; - 30.8.1935 

lwf.ymı ulmm sulıirlerı fıarp 
ictiyor mil? 

... Bir sömürge harbının halk arasın
da istenildığıni, halkın gözünde daya
nılmaz bir tcsır yaptığını söyleme'<, 
"resmig,. hamleye, söylevlere ve g. zc_ 
telerın propagandasına ragmen, hakika
te uygun olmaz.. Sütun bu ''kan:ıdlı,, 
sözlere rağm n, işçiler ve köylüler te. 
vekkiılle içlerıni çekiyorlar: ''Barışa 

bir türlü kavusamıyaca k mıyız? İtalya 
nereye gidiyor ., diyorlar. Bu kaygula
rı yatıştırmak için Markoni'nin Habe
Şİ\tanı bir hamlede eZf'cek şeyler icad 
ettiği haberi yayrlry 

Söylendiğine göre, bir taraftan da 
Napoli hapishaneleri. askere gitmc-lı. is
t-emiyenler veya askcrdlen kaçanlaıla 

dolu imiş. Kara gömleklilerin şevkJP_ 
rinin bile, şurada burada, istenildiği gi
bi olmadığı söylentyor. 

Napoli, büyük bir "veda,, limanı ol
muştur. Burada her zaman tokaklarda, 
tüfeklerinde çiçeklerle, vapura bindiril· 
mek iizere limana doğru giden askerle
re rastlanıyor. Halk da, ııonu gchncyen 
alkışlar arasında bunların pcgi sıra ıi
diyor. Limanda demirlemit olan büyük 
~cmiler, i&temekı;izin yolcuları olacak 
kimseleri bekliyorlar. Ve demirler alın. 
dığı, gemiler yola koyulduğu aaman, 
rıhtımda kalan kimseler pupaya ya
zılmış olan şu cümleyi okuyorlar: "DU
çe'miz için ölmek istiyoruz!,. Rıhtım· 
dan bu sözleri okuyan anneler ve zev
celer, daha fazla hıçkmnağa başlıyor
lar. 

Napoli limanı tanınmıyacak bir haL 
dedir. Her zamankinden daha gürültil
lü olmuş, denizde boyuna, gayet çeşitli 
gemiler dolaşıyorlar. İnsana, İtalyan 

' ve tecim donanması oraya toplan.. 
mı~ gibi geliyor. Vapurların doymak 
bihnıeyen karınlarında kaybolan tüfeılt· 
leri, mitralyözleri, topları, torpil atma 
aletlerini, kamyonları, arabaları yorul
madan yükleyen vinçlerin gürültüttü, 
insanı sersem ediyor. Bir taraftan da 
yeni sandıık dağları rıhtımın iberine 
yığılıyor: Otomobiller, cephane, hay· 
vanlar için yem. Sonra, işte at, eşek, 
katır, inek, koyun sürüleri, işte koc~ 
man fıçılar. Şarap mı? O da var. Fakat 
daha fazla, 4000 kilometre ötede, susa· 
mış askerler için bosaltılacak olan içme 
suyu. 

Bir flskerin ~öyledikleri 
Napolide askerler kaynaşıyor. Bir 

meyhanede, krrmuıı şarap dolu sürahL 
lıerin önüne oturmu, altı genç askere 
rntlayarak kendilerine yaklaştım: 

- Çoktanberi Napolid.e misiniz? 
- Altı gündenıberi. B~ akşam va· 

pura biniyoruz. 
- Hotnud musunuz? 
Altı çift siyah göz, çekingen bakış

larla beni inceden inceye tetkik ediyor. 
Sonra delikanhlardan biri cevap veri· 
yor: 

- Hayatımız bizim değil. Biz aske
riz. Musolini emir vcrince, biıe ancak 
baş eğmek düşer. Ortada yalnız vatan 
vardır! 

"Mütevazi,, bir düşünce ileri eür· 
me'k ietiyorum, İtalyada, barııt ve i' sa.. 
yesinde, hayatın ne kadar güzel oldu· 
ğunu söylUyorum; başka bir asker, ba· 
kışlan unklara dalmış olduğu halde, 
tatlr ve üzünlü bir sesle cevap veriyor: 
~ Geçip giden saatlerin izlerini bi

le muhafaza etmeyen monoton bir ha.. 
yat silnnek n.eyc yarar? İç.inde her şe
yin kaynaştığı fırtınalı, hareketli gün
leri tercih etmek; modası geçmi' şey· 
!eri yıkıp istikbalin eserini yapmak Jfi. 
zım. Böyle günJcr, yıllara bedeldir 1 

lıulymmı lıarp huzırlıhltırı 
... İnsan kendi kendine soruyor: t. 

talya harp hazırlıkları için muhtaç ol
duğu parayı nereden buluyor? İtalyanın 
Siıveyş kanalı yoluyla gönderdiği her 
adam, mallar için ton başına alınan 

'
1müruriye .. resmi hariç olmak üzere, O· 

na 10 altın franga ınal olmaktadır. 
Demir yolları tabii stratejik asığ

lara göre çizilmiş olan Eritre'de 41 lo
komotif, 140 yolcu ve 872 marşandiz 
va onu işlemektedir. Aşağı yukarı her 
tarafta yeni kuyular açılmıştır ve bun· 
fardan bazılarımt. derinliği. 130 metre
yi bulmaktadır! Birçaık yerlerde sar
nıçlar, baska taraflarda da muazzam su 
bendleri yapılmıştrr. Asmara ile başka 
yeılerde, süel hastahaneler yerden çık· 
maktadır. Asmaradakilerde 2.000 den 
fazla yatak vardır. 

Bundan başka ehemmiyet ve eb'ad bakı. 
mından biribirlerine benzemeyen 17 
tane başka hastahane daha bitirilmek 
üzeredir. 38 tane telsiz istasyonuyla 11 
tane fotoelektrik istasyonu, 9 tane 'bava 
limanı ve 26 tane uçus alam kurulmu§ 

E 

Biliyormusunuz 
k . ? 

l • • • 
§ Unaytid Pres'in Atinadan al

dığı bir habere göre, italyanlar, 
Arnavutluğun Valona körfezinde
ki Saseno adasını tahkim etmeğe 
başlamışlardır. Adaya bir hafta· 
danberi cephane ve yapı malzeme· 
si la§ınmaktadır. Mühendisler a
dayı ölçmekle meşguldürler. 

Patris gazetaeai Arnavutluğun 
Saseno adasında yapılan bu tah
kimlere, İtalyanlar Habeşistanda 
harpla uğraşırken, Yugosla'"yanın 
Arnavutluğa saldırmasının önüne 
geçmek maksadiyle alınan bir ted· 
bir gözüyle bakmaktadır. 

§ Büyük savaştan sonra büyük 
devletlerin sosyal yardım büdce
Jeri çok yükselmiştir. Buna sebeb 
buhran ve işsizliğin artmasıdır. 
Bunun en güzel örneği lngilterede· 
dir: Bu yıl 2.450.000.000 dolar 
olan Büyük Britanya sosyal yar
dan büdcesi 1909-1910 da 315 mil
yon dolardı. 

§ Amerikada göz uzmanların
dan Dr. Goldaten adam öldüren
lerin parmak izlerini bozmalarına 
kar§ı gelmek için yeni bir çare 
bulmuştur. Doktor binlerce deneç
ten sonra, insanlar içinde hirini11 
parmak izi bakımından ba9kasma 
benzemediği gibi, gözlerin de aynı 
şekilde olduğu ve hiç bir gözün, 
başka bir göze benzemediğini an
lamıştır. 

Doktorun bu buluşu polis dok
toru ve cinayet uzmanı Dr. Karii· 
ton Simona bildirilmiş. o da bu u
sulü uygun bulmuştur. 

Bundan sonra sabıkalıların gö2 
resimleri de özel bir yaraçla alına
caktır. 

§ Avrupanm en büyük hasta 
yurdu Pariste açılmıştır. Yeni Bo
jon hasla yurdu on bir katlıdır ve 
bin yüz yatağı vardır. Her bir kö
ğuşta on bir yatak olup bir hekim 
yönetimindedir. Her serviste bir 
laboratuarla etüd odaları vardır. 
Yapı masrafı her yatağa 4,500 do
lar dütmüştür. Fakat yapıda stan- ~ 
dardizasyon ile binanın sürel har
cası azaltılmıştır. 

§ Amerikan ulusu en çok yu
murta yiyen uluslardan biridir. 
Birleşik devletlerde 933 de üreti
len yumurta yekunu 32.276.628.00t 
dir ki adam başına 270 yumurta 
düşmektedir. 

§ Profesör Geren,in tıp akade
misinde söylediğine göre 1934 yı
lında Fransada B.C.G. aşrsından 
136.544 ki,iye a•r yapılmı!tır. 

§ Seylan adasını dehşetli bir 
sıtma salgını kasıp kavurmaktadır. 

Salgında 5000 mil murabbaı alan
da 3.500.000 nüfus arasında üç 
haf ta ıçinde 500 bin kişi sıtmaya 
tutulmuştur. Sıhhiye dayresi has
talıkla savaşmak üzere ayrıca 320 
doktc;r, eczacı ve sıhhat İşyarı kul
lanmaya mecbur kalmış ve 5 mil· 
yon rupyelik tahsisat almıştır. Sıt
ma Seylan adasında andem1k bir 
halrledir. 

Adanın üçte ikisindeki bu sal
gına yağmurlaı-m az düşmesi, ne
h)r ırmakların yataklarmdaki 
kısımların su ile dolmayarak ano
fel . . ı telerinin yayılmasına elve
rişli bulunmasına seheb olmuştur. 

tur. Musavva'da yeni yapılan silo •;e ma· 
ğazalar 120.000 metre murabbaY yer kap· 
lamaktadır. Yalnız soğutma enstalas
yonları 1000 metre miıkabı yer işgal e
diyorlar. Aynı zamanda şehrin sivil hal· 
kr, 25.000 i italyan işçi olmak üzere 
4.528 kişiden 55.000 kişiye çıkmıştır. 

Ve Ronıadan, Napoli, Süvr..yş. Kahi· 
re yoluyla Eritreye kadar her taraftıı 
harp hazırlıklarının gürUltül~ri duyu· 
luyor. Her tarafta harp içiP., yalnız 

harp için çalışılıyor. Daha §imdiden, 
ancak birkaç gün içimle küstahça 
servetl.er kazanılıyor. Bir taraftan as· 
keder yürürken, öte t,araftan da daha 
şimdiden dolandırır:tlar ve hırsızlar, 

zevk ediyorlar. 
Po /itik.en, B'.openbag. 
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1 dllaJt.edcn eDmdc dolu w ,......., • ikt 
karanlıkta 4,ol911biliriln. -··--... - Ckktt ... gll'dlkten sbnm biraz 4'a 
şakaJqmamah mı? Yenitişiııae kızdıpnı 
QIJ cönnok isteraiııis? . 

. :4' Siz kedi ıibi hep clört ayak ~e 
dii§uycnunu. Ben fantni yapaıılar4-
hotlanmam. 

- Ben de çok~ olaillardan.. 
- Böylece sabaha adar lton 

8-,t ikiye gelclL Ha1bMi Sot. .._,k, 
tneie geç kaluuM lalpnblc*1 ·,·.iall1Ai' ..... 

-Ayrılmadan önce un bir ~y ·~ 
isterdim: aramızda başb bir bia ~;~ 
ğil mi? 

r ................ . 
- Daha ut dcdL 
----d~da1*:idle ........ , ...... , .. . . ~ . 

Atletlere ıümrüklerde 
kolaylık 
~ Fleeıek atlet, idareci 

ve patıedlerin p.ıırükletde miifkiili
ta muue ka1nwn•ları için bapjlarmm 
e&erleriılıt Jeltlttaa*lut euı.etı. e
dcc'u)l'Ol)Jan ~~ " ayıu etikıe• 
lcnlen tanmıııplr •ere hudud ve lkDan 
,._ükleriM w biru aÜllNae ,..ılaıı· 
mıttır. 

Tribünler de bitti 
21,32, • •JMiMe ~ ,.. ...... 

C'4k altmm waa .,.ı.n ifm Jııa8I 
IW1l KMhWs lnillri Pener .-h pil
"'*n Mnra, trlıılnler de bu batı. bit-. 
......... CWe• baftaluda ela trilatia 
clonlr, _,. ... " .......... 
lantua )'lpmw.a.ia _..ra etad iti ta
"7•hitmıt ohıcsJltır. 

Yıman adalnları 
ballru-

ı.t.ı1ıu1c1a ~ altmcı ..... 
.,..... lllM1lllla _.... etlededrd _. ............ ...,.._,.-.. ~, 

.., JQllD Klltlı Balrmı-.. ...... 
tılm dirüelrtinla ,_.. eltfpl l1e ı.n.; 

- ı ..... ceteeell habet ·~ •• 
Pulve-

AJuacı llllAn ~ iP ~ -.. 
tir• ollaaık ilere ._..._ din "*" 
il fallar........ , ............... . 
lılltln'ft..., .... ~ .. 
..... clailtdacelr. pullar da Tir_. 
4eld ldbrit - ..... tüetleriae ....... 
etarak yap•mtacalJt•. 



SAYIFA 6 

\ukara l.e, uzım mirlı~ 

~atnrnhna Komisyonu 
lliinl:u·ı 

t LAN 

Balık ııır garn: on kıtaat 
,ıayvanatı için 400 ton yulaf 
10. 9. 935 salı glinü saat on altı· 
da ihalesı yapılmak uzere kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 18.000 !ıra muvak 
kat teminat mikdarı 135 liradn. 
Şartnamesi her gün Anlt ra le -
vazım amırliii atınalma komis
yonunda görülebilir. Munakasa • 
ya iştirak edecekler teminatı mu 
vakkate makbuzları ile birlikte 
teklif mektuplarını münakasa -
mn yapılscagı muayyen saattan 
bir saat evet Balıkesirde 11. Kor. 
satınalma komisyonuna vermele-
d. (2246) 1- 3635 

t LAN 

ı - Elaziz kıtaatı ihtiyacı 0-

lan 130.000 kilo sığır eti kapa
lı zarf usuliyle 7.9.935 cumartesi 
günü saat onda ihalesi yapıla
caktır, 

2 - Mezkur sığır etinin be
deli mubammini 20800 lira olup 
muvakkat teminatı 1560 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek isti· 
yenler Ankarada levazım amirli
ğinde D. bekirde kor satın alma 
komisyon reisliğine EHizizcle tü-
men satın alma komisyo 'sli· 
ğine hergUn öğleden ev ra. 
caatlan. 

4 - Zarfları saati muayye
ninden evet vermiyenler kabul 
edilmiyecektir. Ve kanun daire
sinde zarflar yazrlmxi buluna.. 
caktır. (2311) 1--3702 

İLAN 

1 - Turnenin Bayramiç gar
nizomı civarında bulunan piyade 
kıtaatının ihtiyacı o~an 418,000 
kilo un kapalı zarfla eksiltm<.ye
konuldu. 

2 - Beher kilo'iunun muham
men bedeli 12 kuruş 15 santim 
olup ibaksi 23.9.93S tarih:ne mil· 
eadif pazartesi günU saat 15 de 
B:r.yramiç tümen .atın alma ko
misyonu binasında yapılacaktu. 

3 - Münakasaya girece~le
rin verecekleri unun şerait ve ev
a.ıfını bulundu~u mahallin u.t•n 
tlma komiıyonuna mUraca1t ede
rek öğreneblUt'~er. 

4 - İstek•ilc-rı:ı 2490 numa· 
ralı kanunun 2. 3. üncü maddele· 
rine göre istenilen vesaikla mu
Yakkat teminat tutarı olan 3777 
liranın .eya banıka mektbunun 
ihaleden bir saat evr:l tUmen mtı
haıebeıine tevdii ile komiıyon
da hazır bulunmaları. (2450) 

1-3884 

İLAN 

Trabzon krtaatı iç.in takrıben 
3187S liralık 25S ton ikinci fab
rika ununa verilen fiat l!yiki had 
görülmediğinden yeniden eksilt
meye konulmu~tur. 

B - Şartnamesi parası mu
k~linde komisyondan gönderi
lir. 

C - Artırma eksiltme Trab-· 
zon satın atma komisyonunda 23 
eyllıl 93S pazartesi gUnU saat on 
altıdadır. 

E - Muvakkat teminat 2397 
liradır. 

G -isteklilerin 23 eylUl 935 
pazartesi günü muayyen vakıt
tan bir saat evet te-klif mektup
lariyle birlikte Trabzon Kalede 
askeri satın alma komiıyonuna 
müracaatları (2449) 1-3883 

tT AN 
Konya garnizonundaki ku

rumlar ihtiyacı için 490 ton tin· 
yit kömUrü kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin edi
len bedeli 9800 lira muvakkat te
minatı 738 liradır. İhalesi 26 ey
lill 193S perşembe günü saat 14 
dıe Konyada kor komutanlığı bi 
nasında kor satın atma komiıvo 
nunda yapılacaktır. isteklilerin 
teklif mektuplarını ihale saatin 
~en bir saat eve1:.\e kad:ır kon:is. 
yona tevdi et'o:ıı<'ıcri lbımdrr. 
!;artname her~!.in komi~vonu· 
ırıuzda ve A .. kd .. a levazım 3.,,:,. 
t•gi satın al~:ı komisyo!'u'"t''" 
tılahedel v.ı mı '~'41) 1-388~ 

İLAN 

Konya 1arnizv:ıundakı ku-
.ım ..ı.. n ihtıyacı olan 350 ton 

kok kömliru kapa • zarfla e;ksilt· 
mey konulmu!';tur Tahmin edı
len 1 l '!ıO lırJ. m•ıvakkat temina
tı 919 liradır. ihalesi 26 eylnt 
1935 per m ~nü saat onda 
K ">nv da K >r Komutanlığı bi
n srnrla kor atın alma komisyo
nunda y n 1 caktır. İsteklilerin 
teklif m kt ıplarını ıhale saatin-
de r S<Mt eveline kadar ko-
l"" .," t Aj e~ele~· lazımdır 

Şar ı mc: ı edel 
komısyonumuzda verilir Şart. 

name Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda da bila bedel 
hergıin görülür. (2442) 1-3881 

1 I. AN 
Ak ehir garnizonundakı kıta

at ıhtiyacı için 86 ton linyit kö
mürü acık eksiltmeye konulmuş
tur .Tahmin edilea bedeli (1720) 
lira, muvakkat teminatı (129) li
radır. İhalesi ~6 eyH'il 1935 per
rı mbe günü saat 16 da Konyada 
Kor Komutanlı~ı binasında kor 
satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. İsteklilerin bu tarihte 
temınat makbuzlarile komisyona 
mfüacaatlan laznndır. Şartname
si hergün bila bedel komisyon
dan verilir. Ankara Lv. amlrliği 
satın alma Ko. nunda da hergün 
bila bedel görülür (2444) 1-3880 

1 LAN 
Karaman gamızonundakı kı

taat ihtiyacı için (164) ton linyit 
kömürü açık eksiltmeye konul
mustur. Tahmin edilen !;?deli 
(32SO) lira, muvakkat teminatı 
(264) liradır. İhalesi 26 eyH'tl 93S 
perşembe günü saat ıs de Kon
yada Kor komutanlığı binasında 
Kor satın alma Ko. nunda yapı.. 
tacaktır. İstek1ilerin bu tarihte 
teminat makbuzlarile komisyo
na müracaatları lazımdır. Şart
namesi her ı?Ün bila bedel komis. 
yonda verilir. Ankara Lv. amir
liği ve satın alma komisyonunda 
da görülür. {244S) 1-3879 

İLAN 
l - Pazarlığına devam edi

len 108200 kilo sığır etine .istek
li t'elmediğinden ikinci pazariık 
19 e}lCtl 193S perşem.ht: gUnll sa. 
at on altıya bırakılmıştır. İlk pey 
parası 1928 liradrr. 

2 - Bir kilosunun muham· 
men fiatı 24 kuruştur. 

3 - Şartaamesi eskisi gibi is.. 
tekli Çorluda satın alma komis
yonunda okuyabilir. Pazarlığa 
gireceklerin belli olan gün ve sa
atte ttcminatları ve lAzıın gelen 
vesaikle beraber komisyonda bu-
lunmaları. (2463) 1-3893 

• El ııı•.===···· • 
Cebeci Hastanesi Operatörll 

Dr. TURGUT 
Hastalarını Adliye Sarayı 

karşısında Hayati apartmanın 
da her gUn ts den 19 za kadar 

kabule ba•1amrştll'. 

Satılık arsa 
Yıenişehir pap.lar tepesi U

l'Unç '9okakta satılık ana. M2 540 
ada 1170, parsel 4 Divanı muha
tebatta mürakip Ali Ragıp 

1-3888 

Daima genç 
daima güze) 

KANZUK 

Balsamin kremi 

Ellt senelik bit maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmıı g\1· 
zetlik kremidu. Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dal· 
ma muhafaza eder. Balsa
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 
görmüt ciddi bir kremdir. 
Çilleri ve buruıukları iza
le ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruh· 
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazanmıştır. Balsa
min kremi katiyen kuru· 
maz Teninizin latif taze
liğinı, cildinizin cazip ta
ravetini ancak krem Balsa
min ile mtydana çıkarabi

lirsınız. Biı defa Balsamin 
kullanan baıka krem kul
tanmıu. Tanılmrt itriyat 
mağazalan ile bUyilk ecza. 
nelerd~ bulunur 

ULU~ 5 EYLÜL 1936 PERŞEMBE 

\filli Müdafaa Vc·kiil.-ıi 

ç;atmalma Komisyonu 
tlanları 

B1LlT 
1 - 13500 kilo karı)it eksilt

meye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

(2700) ve ilk inanç parası (202) 
buçuk liradıı. 

3 - İhalesi 13. 9 935 cuma 
saat 10 dadır. 

4- Şartnamesini ve örneği
ni görmek istiyenlerin her gün 
eksiltmeye gireceklerin 2490 nu· 
maralı kanunun 2, 3 üncü mad -
delerindeki belgeleriyle M. M. 
Vekaleti satınalma komisyonu • 
na varmaları. (2230) 1-3607 

BİLİT 
1 - Bir metresine bıçilen e -

der 400 kuruş olan 3500 metre 
lacivert kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12. 9. 935 persem
be günil saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesini parasız al
mak ve örneğini görmek için her 
gün eksiltmeve girmek için de 
lOSO liralık ilk inanç parası 
mektup veya makbuzlariyle ka · 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerin. 
ele yazılı belgelerle birlikte tek. 
lif mektuplarrw ihale saatından 
bir saat evel M:: M. V. satın al 
ma Ko. na vermeleri. (2351) 

t- 3759 

BİLİT 
l - Hepsine biçilen eder 38 

bin 500 lira olan on dokuz kalem 
saraciye malzemesi kapalı zarf • 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 11 eylül 935 çar
şamba günü saat ıs dedir. 

3 - İlk inanç parası 2887 lira 
SO kuruştur. 

4 - Şartnameler 193 kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı kanu • 
nun 2 ve 3 üncll maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evel M. M. V. Satınalma Ko. 
na vermeleri. (2271) 1-3641 

BİLİT 
1 - 100 ton hindyağı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 

(56.000) liradır. 
3 - İhalesi 3. 10. 935 perşem-

be gür.il saat on birdedir. 
4 - Şartnamesi (280) kuruı 

mukabilinde verilmektedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerlrı 

2490 sayılı kanunda aranılan ve
sikalarla birlikte ve ihale aaat~n
dan bir saat evci 4200 liralık te· 
minat ve teklif mektuplariyle M. 
M. Vekileti satın alma komis -
yonuna varmaları. (2163) 

1- 3S33 

BİLİT 
J - Bursa, Mudanya ve Ban· 

dırma garnizonları için 1007 ton 
tuvenan maden kömürü kapalı 
zal"fla eksiltmeye konulmuştur. 

luk temınaı r ı: ·tubıyıc .ıırhkte 
belli gün ve :ıatmda Si'tımılma 

komisyonuna gelmelerı. 
(2319) ı -3713 

BİLİT 
1 - Alınacak olan 42365 kilo 

emait eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

48719 lira 75 kuruş ve ilk inanç 
parası (3654) liradır. 

3 - İhalesi 12. 9. 935 perıoem· 
be saat 10 dadır. 

4 - Şartnamesinı ve omeğını 
gormek istiyenlerin her gün ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunun 2, 3 üncü maddele -
rindeki belgeleriyle M. M. Ve-
kaleti satınalma komisyonuna 
varmaları. (2231) 1- 3fiM 

\ ..,kcri htbrika lur l luuı 111 

\1üdiirlüğii • atmalmu 
Komisvonn tlinlan 

İLAN 
Bır sene zarfında Kayaş is. 

tasyonuna gelecek ve gidecek 
lS00-2000 ton eşyanın vagondan 
tahliye fabril:amıza nakd ve falı. 
rikalarrmızdan Kaya~ istasyonu
na nakil ve vagonlara yükletil
mesi. 

Tahmini bedeli 1200 lira o
lan yukarda yazılı nakliye işi 19 
cyIUl 935 tarihinde perşembe gü
nü saat 15 de Askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunca açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartnamesi parasız olaraık komis· 
yondan verilir. Taliplerin mU
vakkat teminat olan 90 lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde yazılı vesaikle mez· 
kur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2393) 1-3807 

Kırlangıç kuyruğu firengi tez-
gahlarına ait 36 takım destere 

Tahmin edilen bedeli (1988) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme askeri fahri.. 
katar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 19 eylül 935 
tarihinde perşembe günil saat 
15 de açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan veritİT. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
{149) lira (10) kuruş ve 2490 nU
maralr kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesatkle mezk:Or gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2379) 1-3817 

Kınkkalede efrad kotuı 
inşaatı 

Keşif bedeli (6692) Ura (16) 
kuruş olan yukarda yazılı inşaat 
Askeri fabrikalar umum mUdUr
lilğil ıatın alma komleyonunca 
18 eylUl 935 tarihinde çarşmııba 
gilnU saat 15 de kapalı zarf ile L. 
hale edilecektir. Şartname (34) 
kuruş mukabilinde komlıvondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te. 
minat olan (501) lira (98) kuru
şu havi teklif mektuplarını mez· 
kQr ~nde saat 14 e kadar komis.. 
yona vermeleri ve kendilerinin 

Türk Hava Kurunıll 
~~ • e e e IE 

~BUYUK piyangosu. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

19 uncu tertib 5 inci keşide 11 eylQI 93S tedir 

Büyük ikramiye 35,00C liradır 

Aynca: ıs.ooo, 12,000, 10,000 liralık ikramiyelerle 
20.000 liralık bir mükafat vardır. 

~,.~ ~--*llf!j~~riıli: IA'w.;~~* 

Ankara Yüksek 
Rektörlüğünden: 

Ziraat F~ııstitüsü 

25 eylill 193S tarihinden 31 mayıs 1936 sonuna ıkadar Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü 375-425 talebesi ıle 100-120 müstahdenıi
ninin sabah öğle ve akşam yemeklerinin 20 eylill 1935 cuma günu 
saat 15 de pazarhkla ihalesi icra edileceğinden taliplerin izahat 
ve p.rtnamesini parasız olmak üzere Enstitü İdare Müdiırlüğüne 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin ihaleden bir saat eveline kadar 
(40S6) liralık teminatlarını Enstitü veznesine yatırarak alacakları 
makbuzla birlikte İdare ve ihale komisyonuna müracaatları. 1-3892 

Ankara Şarbaybğından: 
Belediye ıu işled anbarında döküm ışlerindc kultanılabılecc-k 

font boru par~ları vardır. Artırma yöndemi ile artırmay:ı kon
muştur. lstekUler bu parçaları itfaiye meydanında Su işleri an
barı~da görıebilirler. Artırma 18.9.93S perşembe günü saat 15 d .. 
ltlaıye. meydanında belediye su işleri arrıtma ve eksiltmte ve iha
le komısyonunda olacaktır. Şartnamesini su işleri direktörtuğü lc-
vazrmında görebilirler. (24S4) 1-3885 ------

Fethiye Şarbaylığından: 
Su borusu ve hususi aksa mı mübayaası 
1 - Fethiye belediyesince mUbayaa olunacak muhtelif kutur

da 7100 m.:tre JUte aslalte eksiz çelik su borusu ve hususi aksamı 
vana ve saire 28.8.935 tarihinden 11.10.1935 tarihine kadar 45 gü 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmustur 

2 - Tahmin edilen bedel 127 50 liradır. • 
3 - Buna ait şartname Fethiye belediyesine müracaatla göru 

lebitir. Ve iste~ne beledsiz gönderilir. 
4 - Eksiltmeye 11 birinci teşrin 1935 cuma günU saat 16 da 

Fethiye beledi~ dairesinde belediye encümenin~ yapılacaktır 
İstekliler şartnameye tevfikan ve S. ci maddede yazılı vesikalara 
havi tek}iflerini bir aaat evetine kadar Ffethiye Belediye Risliği
ne venn.ıı veya bu aaata yetişmeık Uzere posta ile göndermiş olma 
hdırlar. 

5 - Teklif mektuplan aşağıdaki vesikaları ihtiva edecekth'. 
A - İıteldi bir tirket olduğu takdirde tirketin sirkUlerlniıı 

veya vekiletnameainin noterden t:Mdikll bir auretlni. 
B - Yabancı tebaanın on se~denberi Türkiyede mukim ve ti

caret ılcilinde mukayyed olduğuna dair vesika • 
C - Teklif ettiği boru ve akumr hususiye vana ve sairenin 

fennt evsaf ve teferriiatınr göstferir liste, resim kroki. 
D - Muvakkat teminat makıbuzu veya bank mektubu. 
6 - Muva1'kat teminat mikdart 956 lira 25 kuruştur. 1-3894 -- Şehir Bahçesi Mil 2 1 

MONOR NURETTİN 
Tanburi Refik - Kemençe Ruşen birlikte 

Konserlerine başlamıştır 

Fiyatlarda zam yoktur de) 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerinde yazılı veaailcle uı •nı ı mı ı ı••ıaıu amııım 1111111111 il~ 

2 - İhalesi 12. 9. 93S per • 
şembe günU saat ıs de Bursada 
tümen satın alma Ko. da yapı • 
lacaktır. 

3 - İlk inanç parası 116S iL. 
ra SC kuruş ve hepsine bic;;ilen 
eder (lS.544) liradır. 

muayyen gtln ve saatte komlsyo-

1
_ 1- 1 11112 •• 

nıı m!ir"'r~Ml~rı (?~7R\ 1-3R11t 

1 1 
Kiralık köşk 

Ankara ~~etliye Reisliği Çankayada betonarme, al. 
ı1anlan tı oda ayrıca garaj ve toför 

t L A N ı dairesi müteaddit tarasaları ve 
nezareti fevkalidesi bulunan, 

Fransızca Ders 
Halis bir fransız bayan tec 

rübeli muallim franıızca lisanı 

iyi ve çabuk öğretebilir. En faal, 
süratti ve pratiık metodla ve mli.. 
kileme - Az zamanda konuşa
bilir - Fransızca lisan umumi 
lisandır. Ucuz fiatlan. 4 - Eksiltmeye girecekler 

tic.aret vesikası ve teminat mek. 
luplariyle teklif mektuplarrnı 
ihale saatından bir saat evel adı 
geçen Ko. na vermeleri. 

(2352) 1- 3760 

BİLlT 
1 - Bursa, Mudanya ve Ban

dırma garnizonları için 23.300 
kilo sade vağı kapalı zarfla ek
siitmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 16 eylUl 935 pa • 
zartesi saat 14 de Bursada til -
men satın alma Ko. da vapıla -
'".aktır . 

3 - İlk inanç parası (1485) 
lira (38) kuruş ve bir kilosuna 
biç.ilen edı:r 85 kuruştur. 

4 - Şartn11mesi yukarda adı 
geçen komisvondan verilir. 

S - Eksiltmeye ~irecelcler ille 
ınanç paras· mektup ~e itcaret 
veaikalarıy!a birlik~e te1<iı( mek 
tuplarını i~le saatrndım bir sa
ıııt evel Bı.:rı.ada tilmt"n Sa. AL 
Ko. na vermeleri. 

(2353) 1-3761 

BtLlT 
Ordu ihtiyacı için (78) ka.. 

lem sunt aza malzemesi ac;;rk ek. 
siltme ile alınacaktır. Muham -
men bedeli (1795) liradır. İha -
lesi 11. 9. 935 çarşamba günil sa
at 14 dedir. Muvakkat teminatı 
134 lira 67 kuruştur. Evsaf ve 
şartnamesini almak ve görme-k is. 
tiyenler bedelsiz olarak M. M. 
V. satınatma komisyonundan a- ı 
hnacaktır. Eksiltmeye girecekle
ri& 2490 No. lu kanunda gösterL 
lea vaaikle ve 134 liı" 6? .kıırus 

Ankara otobüs işleri dırek- kalorifer tesisatı ile elektrik, 
törlüğünden: 1 havagazr ve saire bilcümle 

Otobüs biletleri için (SO) a- 1 konforu havi mükemmel bir 
det çanta alınacaktır. Tahmin 1 köşk acele kiralıktır. 
bedeli (200) liradır. 1 lstiyenlerin İş Bankası 

Şartname ve mühürlü nlimu Umumi kitipliğine bizzat ve· 
nesi Ankara otobüsleri direktö _ ya telefonla müracaatları ilin 
lüğündedir. olunur. 1-3841 

İhalesi 10. 9. g35 tarihli salı ••ıı •• 11111111111 • 
günU saat 10.30 da yapılacaktır. Z A Yl 

İsteklilerin yüzde 7,S ilk te. Ankara şarbaylığından 19.S. 
minatlariyle otobUı itleri direk· 935/16523 ile aldığım Uç füz li-
törlüğUne gelmeleri. (2371) ralık makbuzu kaybettim. HUk.. 

1 - 3772 mil yoktur. Saim 
İLAN 

Ankara belediyesi ıu işleri 
direktörlüğü için 19000 kilo ha· 
lis meşe odunu alınacaktır. Bu. 
nun tüm tutan 38000 kuruştur. 
Açık eksiltme yöndemi ile ek. 
siltmeye konmuştur. Eksiltme 
12. 9. 935 perşembe gilnü aaat ıs 
de itfa.iye meydanında su işleri 
artırma ve eksiltme ve ihale ko
misyonunda olacaktır. Şartname
yi görmek istiyenler her gUn su 
işleri direktörlilğU levazrmında 
e-ö .... l-iHrlıor <n44\ 1- ~74~ 

lmtıyaz sahibi ve Başmu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yuı İtleri MUdürl1 Naauhf 
BAYDAR 

1 
Çanktt.ı cldd,si civırmdı 

1 
Uluı Ba11mıvind• buılmış· 

lt~ J 

Müracaat yeri: Posta caddesı 
Çeşme sevinç sokak No. 8 

SATILIKB G 
Dikmende Kavakhbağ mevkı 

inde 12 dönüm 2 evleık bağ ma
halli satılıktır. Arzu edenler in 
Akaretler caddesinde 10 num.ı 
rah haneye müracaat etm•leri. 

1-3890 

Raktf"riyolo-

Dı. Ş. Atamanoğlu 
(Belsoğukluğo - Frengi) 

Hastalarını her gUn ak 
şam saat bee buçuktan ıonnı 
kabul erer. 

Adres - Adliye saray 
karşı sırasında Altan sokak. 
Çulhaoğlu aoartımanı No. · 

1 - 3.5ı0 ~ 

1 SiNEMALAR 1 
1 YENi • 

) 
lrene 

BU GON BlJ GE( ·ı
de Zilahy larafından 
temail edilen 

EN ÇILGIN GECESi 

( KULOP) 
Kulüp Sinemasmm yaz mevsimi 
nin son ve fevkalade programım 

kaçumaymız 
ÇIN GECELERi 

Heleae Hayeı 
' 



Kültür 
Bakanlığından 

Bu yıl Kültür, Tüze ve Tarım bakanlık
ları ile Harita genel direk törlüğü hesabına 
vabancı memleketlere Y' rşı ile aşağıda gös
terilen kollardan talebe gönderilecektir. 
Okuma kolu 

Arkeoloji 
Antropoloji 
Co~rafya 
Eski Ön Asya 
Dilleri 

sayı Gönderi Jeceği 
memleket 

2 Almanya 
2 Almanya • İsvtçrt 
2 Almanya' 

4 Almanya Avusturya 

Hangi Bakanlık hesa
bına olduğu 

Kültür Bakanlığı .. 
" 
.. 

,, .. 
.. 

Arşiv ve kitap· 
s::ıraycılık 
Müzecilik 
Beden eğitimi 
Hukuk 

Avusturya veya 
2 Almanya Macaristan .. 
2 Almanya 
2 Almany; 
3 İsviçre 

Tarım (Sulama 
ve kenevir) 2 
Haritacılık - fotoğ· 
rametri 2 

Rusya 

Almanya 

Y arşrya girme şartları: 

.. .. 
" ,, 

Tüze Bakanlığı 

Tarım bakanlığı 

"'ffarita Genel Direktörlüğü 

ı. Eski Ön Asya dilleri; antropoloji, erkeoloji, arşiv ve kitabsa
raycılık, müzecilik, coğrafya kollarından açılacak yarşıya girmek 
için üniversite edebiyat fakiiltesinden çıkmış olmak ve 1416 sayıl 
kanunun 3 üncü maddesine göre fakülte meclisince aday listesine 
konmak; 

2. Beden Eğitimi kolundan yarışa girmek için Gazi Terbiye 
enstitüsü beden eğitimi bölümünden çıkmış olmak ve öğretmenler 
meclisince aday listesine konmak; 

3. Hukuk kolund::ın yarışa girmek için Ankara ve İstanbul 
hukuk fakültelerinden en az iyi derece ile mezun olmak ve fakiilte 
meclislerince aday listesine konmak; 

4. Tarım kolundan yarşıya girmek için Ankara Tarım enstitü· 
sünden çıkmış olmak ve fakülte meclisince ad.ly listesine konmak 

5. Haritacılık • Fotogrametri kolundan yarşıya girmek için mü
hendis mektebi veya fen fakültesinden (riyaziye bölümü) çıkmış 
olmak ve profesörler meclisince aday listesine konmak şarttır. 

Aday yazılmak: 
6. Herhangi bir koldan yarşıya girmek istiyenler en geç 16 ey

lül 1935 tarihine kadar doğrudan doğruya çıktıkları fakülte veya 
mekteplere baş vurarak açık adresleriyle birlikte adlarını,, baba ad· 
tarını, çıktıktan yılı ve numara'larını; muallim olanlar varsa ayrıca 
sicil numaralarını bildirmeleri gerektir. 

7. Aday olarak kabul edilenlere sınaca girebilecekleri, 30 eylül 
1935 tarihine kadar kendilerine tebliğ edilecektir. 

Sınaçların yapılacağı gün ve yerler: 
8. Bütün kollardan yapılacak sınaçlar 15 - 20 birinciteşrin 

1935 tarihinde aşağıda gösterilen yerlerde ya,Pılacaktır: 
a) Eski diller, arşiv Ye kitabsaraycılık, mib:ecililr, antropoloji, 

arkeoloji, coğrafya kollarından seçilen adayların smaçları İstanbul 
üniversitesinde, 

b) Beden eğitimi kolundan seçilen adayların ,;maçları Ankara 
Gazi Terbiye enstitüsünde; 

c) Hukuk kolundan seçilen adayların smaçları, İstanbul ve. 
Ankara hukuk fakültelerinde; 

d) Tarım kolundan seçilen adayların smaçları Ankara Yiik -
sek Tarım Enstitüsiinde; 

e) Haritacılık - Fotogrametrei kolundan scçilP-n adayların sı -
naçları İstanbul fen fakültesinde yapılacaktır. 

Srnaçlara girme: 
9. Adaylar sınaçlara girebilmek için sınaç gününden üç gün ön

ce aınaçlarının yapılacağı fakülte veya okul dekanlık veya direk _ 
törlüğüne başvurarak kendilerini tanıtacaklar ve sağlık bakısı ge
çireceklerdir. Adayların her türlil sakatlık ve hastalıkladan beri ol· 
malan aranacaktır. 

10. Süel durum: Adaylardan süel borçlarını henüz bitirmemiş 
olanların yaşları en çok 25 olması ve tecil edildiklerine dair asker. 
lik şubelerinden birer belge almış olmaları şarttır. Süel boçlannı 
yapan1ann yaşları en cok 30 olmalıdır. 

11. Smaçlarda kazattanlarm adlan gazetelerle yayılacaktır. 
1 - 3822 

ULUS 

ı Ankara Müzik ögretmeıı okulu ı 
Direl{töı·Iüğüııdeıı: 

Bu yıl okulumuza se~im yoklaması ile alınacak yeni talebelerin 
yazılma işlerine 2 eylül pazartesi günü başlanacak ve 10 eylül salı 
ak,amma kadar sürecektir. Seçim yoklamaları 20 e) lül cuma günün. 
den 26 eylül perşembe gilnüne kadar yapılacaktır. 

Okula girme şartlan §Unlardır: 
1 - 11k okulu iyi derece ile bitirmiş olmak 
2 - Yaşı 12 den kilçük ve 14 den büyük olmamak 
3 - Okumasına engel bir hastalığı olmamak 
4 - Mü.tiğe istidadı bulunmak 
İsteklilerin yukarda yazılı günlerde ilk okul şehadetnamesi, nü

fus kağıdı, aşı kağıdı, sıhat raporu ve 4 tane fotoğrafla okulumuza 
başvurmaları. (2398) 1-3814 

Sivrihisar Be1ediyesinden · 
5954 lira muhammen bedelli Font ve çelik boru otuz gün müd· 

dctle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 24 eylül 935 salı günü saat 16 da yapılacaktır. 
Talipler şartnameyi belediyeden alarak söylenen günde saat lt> 

ya kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilinde belediye başkan· 
lığına vermeleri ve teklif meıktuplanna % 7,5 nisbetinde muvakkat 
teminat leffetmeleri .ilan olunur. (5173) 1-3824 

Anl(ara valiliğinden: 
Vilayet hizmet otomobilinin bir senelik benzin ve sair malı.e -

mesi ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 2200 liradır. 
Eksiltmeye ginnek istiyenler yüzde 7 buçuğu olan 165 lira 

teminat vermeğe mecburdur. 
İhale 9.9.935 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encUnıe· 

ninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale gunü daimi encümene gel

meleri şartnamesini görmek istiyenlerin her gün hususi muhasebe 
mfidürlüğiıne müracaatları il:ı.n olunur. (2363) 1-3782 

Anl\:ara İlhaylı~ndan: 
. Hususi idareye ait Kültür Bakanlığı binasında yapılacak ta

mırat 9. 9. 935 pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere ka • 
palı zarfla oksiltmeyc konuımuştur. 

Keşif bedeli 5951 liradır. 
İsteklilerin 448 lira 33 kurusluk muvakkat teminatlarıyle bir

likte tekliflerini 9 eylUI pazartesi günü saat 15 e kadar vilayet 
daimi encümeni riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdürli.ı • 
ğünde görebilecekleri ilan olunur. (2364) 1- 3783 

Cinsi l\lik taı ı Muvakkat teminat 
Müstamel anbalaj kağıdı 3000 idlo Lira: 22 Krş. 50 
Kırık balye kapağı 2500 kilo Lira ı Krş. 88 
Müstamel tahta sandık lu.. adet Lira: 2 Krş. o3 

,, çenber 500 kilo Krş. 09 
Ankara kn tasiye deposunda mevcut yukarıda cins ve miktar. 

lan yazılı' dört cin• anbalaj malzemesk.pazarlıkla satılacağından is
tekli olanların yukarda gösterilen muvakkat teminauları ile bir
likte 11.9.935 'tarihine müsadif carşamba gfinil saat on dörtte Mali. 
ye vekalennde müteşekkil komisyona gelmeleri. (2328) 1-3741 

İsmet Paşa Kız ı~nstitiisii 
VE 

Akşam okulu 
Talebe yazmağa ba. ladı. llk ve orta okulu bitirenlerle li e tale

be ve mezunları alınır. 
ENSTİTÜ ve öğrenmen sınıflarile Ankara Kız lisesinde yatılı 

okuyacaklar için pan:;iyon vardır. Fazla bilgi almak istiyenlerin 
Enstitü Direktörlüğüne baş vurmaları. (2427) 1-3845 

---------------------------------------------------

1,ürkiye Büyü){ lil ı.~ı. 1\lt~(·lisi 

İdare heyetinden: 
Aııliara Cezaevi nıüdürlüğünden: 

Ankara ceza evinin 1. 8. 935 tarihinden 31. 5. 935 tarihine kadar 
on aylık ekmek ihtiyacı için 20. 8 935 tarihinde açılan kapalı zarf 
usuliyle münakasasına zuhur eden taliplerin teklif eyledikleri fiat 
haddi itidalde görülmediğinden mezkQr ekmek aynı şerait altında 
ve kapalı zarf usuliyle bir ay müddetle uzatılmasına karar verilmiştiı 

Taliplerin bedeli muhammenesinin % 7,5 nisbetinde olan (2138) 
lira (40) kurusluk banka mektuplarını kanunu mahsusundaki sara
hat veçhile teklifnameye leffederek yevmi ihale olan 20 eylül 935 
tarihinde cuma günü saat (15) de Ankara Cumuriyet Müddei umu
miliğinde miiteşekkil komisyona vermeleri lazımdır. Birinci ek· 
mek çıkaran fırınların da bu münakasaya iştirak etmeleri için An
kara belediyesinden müsaade alınmıştır. Yalnız hapishaneye mün
hasır olmak üzere birinci ekmek çrkaran fırınlar ayrıca ikinci ek
mek çıkaracaklardır. 

Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Cebecide 
Cezaevi müdürlüğüne mliracaatları ilan olunur. (2350) 1-3821 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. 
komisyoııundan: 

"ii! ;:: ~ ,. re .. ıa .. ~ ... j .... ı. ı,. ı,. ıa - .r:: c: r3 ıa ·- 111 ... c: .., ... ... "C .ı::=--
.... .... ·e .ı:: ... u ,.!ıC ::ı 

- J3 =' c: .... 
~ u 

~ 8 E--4 

Maden i<omüri 1125 ton 17 19,125 1434,37,5 11.9.935 14 
Kok kömürü 1172 ton 19 22,286 1670,10 11.9.935 15 
Odun 1366 çeki 2,50 3,415 256,12,5 11.9.935 16 
Mangal kömürü 2200 kilo 3,50 krş. 77 5,77,5 K. 11.9.935 17 

İstanbul üniversitesi merkez binasiyle fakülte ve müştemilatı
nın yukarda yazılı mahrukatı 11. 9. 935 çarşamba günü üniversite 
binasında ayrı ayrı ihale edilmek Uzere kapalı zarf usuliyle eksilt. 
meye konulmu tur. 

İsteklilerin verecekleri zarf, teminat ve vesikaları 2490 say1ı 
ihalat kanununun maddelerine uygu? olmalıdır. Yukarda yazılı 
mahrukatın ayrı ayrı olan şartnameleri her gün üniversite komis
yon katibinden okunabilir. Mektuplar ihale tarihi olan 11. 9. 935 
günü saat 13,30 a kadar rektörlüğe makbuz mukabilinde verilmiş 
olm:ıcıı Jarımdır. (493Z) 1- 370!\ 

1 - Eksiltmeye konulan iş Büyük Millet Meclisi mustahdemini 
elbise, palto ve fotinleri, 

2 - Tahmin bedeli (3331) üç bin üç yüz otuz lira (25) yirmi 
beş kuruştur. . 

3 - Bksiltmc 16.ıx.935 pazartesı günü Büyük Millet Meclisi 
İdare Heyetinde saat 15. de yapıl~caktı.r. 

4 - Bu işe aid şartname Meclıs Daıre Miıdiirliiğünden alınahL 
lir. 

5 - Eksiltme açık yapılacak.tı:. . 
6 - Eksiltmeye girebilm.ek. ıçın ısteklilerin muvakkat tc:mınat 

tutarı olan (250) iki yüz ellı hraltk banka mektubunu dördüncü 
maddede yazılı saatten bir saat. e~el Meclis İdare Heyetine 1935 
senesi ticaret odası vesikasile bırhkte vermeleri lazımdır. (2389) 

1-3810 

,lllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111lllllllllllllllllllllllllrl~ 

~ Türk Maarif CemiyetiOkulları = = ı - BURSA KIZ LİSESİ: Yatı ve gündüz tale· = 
- besi içindir. Senelik ücreti yatı 185, gündüz 35 lira· -
= dır. Kardeşlere ve memur çocuklarına ayrıca tenzi- = 
§ lat vardır. İngilizce lisanına bilhassa önem verilir. =: 
:: 2 - ANKARA İLK ve ORTA OKULLARI: kız -= ve erkek gündüz talebesi içindir. Senelik ücret ilk kı· ~ 
E: srm 60, orta kısım 70 liradır. Ortanın büttin smıflaıı := 
::: vardır. Ortanın tekmil smıflannda ve ilk üçüncü sı- = 
= mftan itibaren ingilizce dersleri verilir. := 
E 4 - ESKİŞEEHİR İLK YATI OKULU: Kız 5 
S5 ve erkek talebesi içindir. Senelik ücret yatı 150 gün· § 
§ düz on liradır. Kardeşlere ve memur çocuklarına ya := 
5 tı ücretlerinde aynca tenzilat vardır. Ücüncü sınıf- := 
§ tan itibaren Almanca dersleri veriJir. · ~ 
E 4 - Yukarıdaki okullann lş:ayıt işlerine 15 jiğus· = 
§ tosta başlanacaktır. Her türlü izahat için okul direk· -= törlüklerine ve yahut Ankarada Türk Maarif Cemi- S 

· E veti g'ehet merkezine basvurulmas1 lazımdır. ı ~ı 292ı: ~ 
aillllHllllll lflll l lll lll lllll l l llll l l l il l l l l l l IH 111111111111111111111U111111111111111111111111 Hffi 

SAYIFA ·• 

Harita unıum n1üdii rlü~nden: 
1 - Şartnameleri ayrı, ayrı yapılmı Harita Genel Direktörlü· 

gü Kartoğraf ve deniz şubeleri için aşagıda muhammen beccllerile 
ihale gün ve saatları yazılı fotoğraf malzemcsile alatm eksiltme
lerindc talip çrkmamıştır. 

ı - İşbu fotograf malz.emesile alat için isreklı olanlar şartna
m Jeri görmek üzere hergün ve eksiltmeye gircc ki rin de vaktin
de ~becide l.Jarita Genel Direktörlügiı satın ima :omisyonun 
gelmeleri. 
Mubanunen 

bedel 
Lira Knış. Cinsi Mikdarı 
16650 00 Fotoğrafane 8 kalem 

malzemesi 

Teminatı İhale 
mmakkate tarihi 
Lira Kruş. 
124 8 9.9.935 

Ciımi Sa.atı 
Pazartesi 14 

Kenaı bezle· 1 .ıd t 
me aleti 
Azami ve 

200 00 asgari baro
metre 
Murahham:ıt 
cetveli 
Arzı zait 
cetveli 
19 sayılı No 1.. 
monik d recatı 

l 5 00 9.9.9.>5 15 

harita ------------·(2 _:'~) l-3ıs75 

\ııkaı·a ilha' hfrnıllan: 
Parseııcre ayrılarcık ihale edildi ı halde ilıalcı>i X>zul.ın ç, buk 

deresi yatagında beş numaralı pars lden ~ı'-. rılac.ak kum içın ya. 
pılan acık ıırtınnaya istekli cıkmadığından pa arlıkla i tr--klisinıe 
ihale edilmek üzere ihale ~iıddeti 19.9.935 tarihıne kad. r uz tıl· 
mıştır. İsteklilerin 112 lir.- 50 kuruşluk muvakkat temın m kbuz: 
veya mektuplarıle her pazartesı , nerşcmbe gunlerı ı;aat l 'i de da
imi encümene aelmeleri artn me ıni Önn~k ıc;b, enltrı· hı su i 
nıuhasc lC direktörJiı rlinde Öre bil f' kleri ilan olıtn\ •. '> 8\ 

1-38"6 

inhi~arlaı· lJrnuın 'lüdürlüğünd("U: 
~.9.935 tarihinde pazarlıgı yapılac2gı .,.,azctel rl ıliin '))Unan 

20743 lirn ıs kuru bedeli keşifli Tire yaprak tıitün amb~rı ınsaatı 
20.9.935 tarihine müsadif cuma giınu aat 16 ya talik ~dilmi tiı 

Talip o'anların 1 edeli mukabilin IC' artn::ımclerı lm k ıcın her. 
gun ve zarfları ·ı rnı l- icin rie t yın olunan ti' dde ind~ Kabataş· 
taki alım koınısvonunn miiracaatları. (5211) 1-J"' " 

Sıhhat ve İçtimai l\~uav< nPt ''ekaleti 
l~nduı ve ~ahilJ•~r ~ı 1•1at nınnD1 

miidii r I ii eii n d pil: 
Umuın ınüdürlüg1.: aıt mudürler apartmunı t.ıt mın yaı;m.ır ek· 

r.clerinin degiştirilmesi isi artırma kı>iltme ve ihale ·~ nununun 
43 lincil maddesine tevfikan on gün müddetle temdit dılmiş\ir. 
12.9.935 tarihinde perşembe günü saat on bırdc vcnıden açrlacak 
eksiltme komisyonuna girmek istiyenı. rin şartn me ini gormek ü. 
zere Umum müdürlük ayniyat muhasılıi me ullÜ,!Ull mır t et· 
meleri. (24S9) 1-3891 

----~--~--------~ 

1\nkara l rra) ı otohii~ i.. l(~ri 
1 - Tcahhiıt edilecek ~\ey 350 ton >en in. J'J ton v ı.; 20 ton 

res'dir. Tahmin beJeli 143.250 liradır. 
2 - Şartname 720 kurus edelle Ankara ıra ı oto .ı ıdaıesın 

den alınabilir. 
3 - Eksiltme k.ıpah zarf usulü ile y, pılac ktır. 
4 - İlk teminat 8413 liradır. 
S - Teklif mektupları 20.9.935 tarıhli cuma gunu sa. t 14 c ka· 

dar Ankaı n urayı otobüs Merı <lirektörliiği.i:ne v rilmesi l. ımd1r. 
(2434) 1-3874 

Elaziz iJha)1lığıııdan: 
Yapılmakta olan muhacir evlen ôrtUsli ıçın 0,80 santım geniş

lik ve 2.1-3 M. uzunlukta ve 26 No. 230 ton olu'klu galvanız saç alı. 
nacak. Satmak isti yenler: 1 - Birer nilmuncsile berabeı, 2 - İs. 
tanbıılda vapura veva Mersinde trene te lim fiatrm, 3 - Tamamı 
nrn teslimi müddetini, 4 - Beher metre murabbaı ağırlır,mı ~ös
terir mektup ve tamamının yüzde 15 teminatına ait kan ınu evra· 
kın 10 cy){\I JQ35 t:ırihine kadar Eliiziı vilayetine bildirilmesi. 

(2436) 1-3878 

EJaziz ilJ>aylıO:ıııdaıı: 
Yapılmakta olan mucacir evlerinin pencerelerine konmak uz~ 

re 0,90 santim genişliğinde 1300 metre ye il i:>Qyah kafes tıel alına, 
caktır. Vermek i tiyenleı 1stanbulda v:ı.pur veya Mcr inde tren 
teslimi fiatlarını tel nümune~rlie beraber 8.9.935 tarihine kadaı 
El5ziz vilyetinc bildirilmesi. (2437) 1-3877 

Ankara Evkaf 
Çe me mahallesinde Ulukapı caddesindeki çe me me cidinin 

enkazı satılmak üzett 5.9.935 gününden itibaren on beş gun ınild
r'letle artırmaya konulmu tur. 19.9.935 persembe günü saat on beıte 
1.ati ihale olunacagmdan görmek ve almak lstlyenlerin Ankara ev .. 
kaf direktörlüğüne gelmeleri. (2455) 1-3886 

Polatlı Topçu Alayı artırma elisilt· 
nıe konıis} onu Riy~ etinden: 

l - Polatlı topçu alayı ıhtiyacı İiin 360000 kilo kuru ot kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 11 eylül 935 çarşamba günU saat 
10 da Polatlıda topçu alayı binasındaki rtırma ek iltme komisyonu 
odasında ihalesi yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkatesi (1215) liradır. 
3 - Teklif mektuplarının en gcc saat 9 da komisyonda bulun· 

durmaları. __ 

. 4 - Şartnam:yi görmek istıyenler her gün ö~lcden sonra ko-
mısyonumuza muracaatları lUz.unıu ilan olunur. (2317) 1-3736 

ııliara C. l\lüddei unıumiliğiıı<len: 
Ankara adliyesi emanet dairesinde mevcut olup duruşmaları bi

terek sahiplerine iadesine ait oldukları mahkemece karar verilen 
931, 932,; 933, 934. 935 senelt"• ne ait muhtelif suç e ya mm ııhiple 
rince bu ana kadar aranılmadıgı görülmektedir. Bu il~nın nc t ta 
rihinden itibaren Qfl )>eş gün ~Qin le mahkcmed~ n iade kararı lmtı 
olanların emanet memurluğuna ırıiracaat ederek mallarını al a ı · 
ve aksi takdirde esleha kısmının ciheti askeriyeye ve eşya kı mının 
da maliyeye devredileceği illin olunur. (2394) ı- Qf 
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j Tür iye Kızılay · Cemiyeti Genel 
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erkezinden: -
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l - 7 - 6 • 1935 tarihli ve 2767 sayılı ltaııunla nıoııopolu cenıiyetinıize verilip İcra Vekilleri 
Heyetiııce ta~dili edileıı ilaçların liste~i asabrı dadır. 

2 - Moııopola ~al,i ~ıtnıa ve fireııoi ilaçlarının 2 Eylül 1935 tarihinden itihaı·en toptan ve 
ı)erakende satışlarıııa llaşlannııştır. 

lstaııltulda Yeni Postane ,civarında esliİ Zalltiye · caddesiııde Al{saraylılaı· lıanında 22 
ııumarada J(ızılay c.~ miyeti satiş depo u direh:törlüğiine miiracaat edilnıeliclir. 

3 - Hariçteıı yaılı.lacali İ])arişler~ hanlla va 'Itasile veya postanııı l)işal''lÜttediye u~1ılile derhal 
gön deriJir. 

4- Depomuzda ltüyiil anıhalajlar içind~ satın alınarak dışarda , aınllalajlaı·ı perakendeye 
çevrilen ilaçların ııe evsafındaıı ve nt• de amha1ajlarındaıı Kızılay Cemiyetinin 1ııesuliyet 
kabul etmiye.ceği alak.adarlaı~ ·a lliliıın1el üzel"e ilan oluııur. 

Acethylarsan 
Atebrine 

" 
Bismarsol 
Bismugenol 

" 
Bismuthoiodol 
Bismuth 

" 

" givatol 

" 
Ca5bis 

,, 
Hcctine 

. ,, 

(Ampoules} 
( Comprimees) 
(Ampoules) 

( ) 
(Liquide) 
( İnjectable) 
(Oxyde de) 
( ,, hydra tee de) 

(İodure de) 
(Ampoules) 
(Solution huileuse) 
(Ampoules) 

(Solution) 
(Ampoules A) 

B) 

İodure depotassium 
İodo-bismuthate de quin ine 

İodobismuth 

Kınakına kabuğu (yalnrz ) 
Mercure benzoate de 

,, bi-iodure de 
,, cyanure de 
,, lactate de 
,, proto-iodure de 
,, salicylarseniate de (Enesol) 
,, salicylate de 

Mesurol ( Ampoules) 
,, (liquide) 

Muthanol 
MyosalvaliSan 
N eosal varsan 
NovarsenobenzoJ 
Neo-İ. C. İ 

Neosalutan 
Neo-olesal 
Olbia 
Plasmochine (Ampoules) 

,, ,, Comprimees 
,, 

" 
,, simple 

"' 
" " 

composees 
" H dragees C0ffip osees 

Quinoplasmine Ampoules 
, 

,, ,. composees 
,, ,, Dragees 

Quinine-Stavarsol 
Quinine base: 

,, Bi - Bromhydr ate de 
,, Bromhydrate d e basique 

" ,, " neutce 
,, Bi-Sulfate de 
,, 
,, 

" 

Bi - Chlorhydra te de 
Chlorhydro - su lfate de 
Chlorhydrate b asique 

" ,, 
,, 

" 

,, ,, neu tre 
V aleriana te de 
Tannatede 
Sulfate de 

,, Carbonat{, de ( Aristochine) 
,, Ethylcarbonate de (Euquinin) 
,, Poudre, compri mees, Tablettes ve dragees 

Silbersalvarsan 
Sal varsan 
Solusa! varsan 
Stovarsol comprimees 

,, sodique 
Spirocide comprimees 
Treparsol ,, ,, 
Uclarsyl 
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= K ·nin, Bizmut, ve civayı veya milhlerini havi olup ~ 
: sıtma ve f irengide kullanılan mustahzarların ~ 
:'. memlekette yapılması veya yaptırılması. ; 
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