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İçinde bizim de bulunduğumuz beş kişilik bir komtie seçildi 

Du um kar.anlık, barış umudu azaldı 
B. Aloisi, Habeş delegelerinin bulWlduğu komite toplantısına girmedi -
Deniz yedek kuvvetlerini silah altına çağıran İngiltere Mısırdaki propa

gandalardan dolayı İtalyayı protesto edecek. 
Cenevre, 6 

(A. A.) - İtal
yan habe~ anlaş 
mazlığını göz • 
den geçirip ve 
barış yolu ile 
bir hal sureti 
bulmak üzere 
bet kişilik bir 
komite resmen 
kurulmuştur. 

Komitede,. 
f ransa, lngilte 
· ~e, ispanya, P<> 
lonya ve Türkiı 
ye delegeler? 
vardır. 

. Konsey özel 
olarak toplanıp 

. da batkan ha • 

.beş delegeleri -
ni çağırmca ita1 
yan delegeleri ayağa kalkuak sa
londan çıkmıılardrr. 

Uluslar So~J konseyi toplantı hallnCfe " 

le onurunu yaralanmış sayacak - rak karşılamış olmaları muhte • 
trr . ., meldir. 

ltalyan delegelerinin, 8. Jeze- (Sonu ~. inci sayıfada) 

~, t.:YLÜL 1935 CLI\P RTESI 

Uzl<l§ma komitesine Tiirkiyc de iiye 
serildi. - Türkofis barsak· 1,;·ık.aı,m tlii.
zenleyecek. - llall;evinde N"mıl.· lsnwiti 
anı§ toplantısı iiziinlü oltlu. - 8. Çetirı-
kaya Eı-zurııma tm.rdı. 

B. Ali Çetinkaya 
Erzincandan Erzu .. 

• • ruma gıttı 
Erzincan (özel aytarımızdan) 

- tlimizi şereflendiren Bayındır· 
lak Bakam B. Ali Çetinkaya şehri
mizde bir gün kalarak inceleme · 
ler yaptı. Bugün Erzurum'a hare· 
ket etti. Erzincan sayın Bakanı gö
nülden karşıladı; gönülden uğur
ladı. 

B. Rif at Börekçiye 
hir oılerasyoıı 

yapıldı 
Ankara C. H. P. ilyönkurul ve 

din işleri başkanı B. Rifat Börek
çiye Cerrahpaşa hasta yurdunda 
gözlerinden başarılı bir operas;-_ 
yapılmışbr. Sayın başkanın sıhah 
çok iyidir. 

Belçilca sovyetleri 
ta.nıdı 

Brüksel, 6 (A.A.) - Parla 
mento, Sovyetlerin Belçika tara -
fından tanırunası hakkında olan 
anlaşma ile, Belçika • Sovyet te -
cim anlaşmuıru onaylamılJlır. 

Her yerde 5 kuruş 

l\.azımi Haıı 

İstanhıılda 
lstanbul, 6 (A.A.) - İran Dıı 

İşleri Bakanı Kazımi Han, yanın
da İran'm Vaşington elçisi Hüse
yin Han olduğu halde, bugünkü 
ekspresle 9,55 de şehrimize gel -
miş ve Haydarpaşa garinda iç Bıı.
kanı ve Dış Bakan vekin 8. Şükrii 
Kaya tarafından karşılanmışbr. 

Yunauistanda 
rejim ıneselesi 

Atina, 6 {A.A.) - B. Çaklll o4 

riı'in dnöüşünden sonra başb~ 
kan yardımcQı General Kondiliain 
her yıl yaptığı gibi Kilimi banyo. 

· l~rına gideceği sanılıyor. Bu ihti .. 
mal, gazeteleri B. Kondilis'in Ç&

kileceğinden bahse sevketmekte • 
dir. 

B. Kondilis, gazetecilerin ıo · 
ruları;,.a cevab olarak durumun 
nomal bir surette gelişmekte oldu
ğunu söylemiştir. 

Futbol birincilikleri 
İzmir SamsWlu 4 - 2 

yendi 
Komitenin kurulmasında rnu -

-Jıalif":o1 veren olmamıştır. 

Kom.ite toplanıyor. 

nin fatist aıyasa hakkında yapını§ 
olduğu telmihleri bir hakaret ola· 

Barsal\:çılığımızın gelişi.mi için 

lstanbul, 6 (A.A.) - Türkiye 
futbol birinciliği maçlarına bugÜll 
Taksim stadyomunda devam edil• 
di. Bugün lzmir tampiyonu Altın~ 
ordu ile, Samsun şampiyonu Sam• 
sunspor karrılaşıyordu. 

Cenevre, 6 (A.A.) - Uzlaşma 
komisyonunun bqkanlığma · 1. -
ı-anya delegesi B. Madariaga ae -
.çilmi,tir. Komite yarın toplana • 
rak italyan-habeş anlaşmazlığmm 
esasını inceliyecektir. 

Cenevre . 6 (A.A.) - Konse} 
,uzlqma ko1 ,1tesi işini bitirdik 
ten :SOnra İh,f yan delegesi B. Alo
iıi konseyde tekrar yer .ilmııtır. 
Konsey bundan sonra üç İş llaha 
çıkarmı§~ır: 

Mandalar, afyon ve arsıulusal 
teariki mesai meseleleri. 

~ B. Laval bu son mesele hakkın
. da mun bir rapor okumuttur. 

Londra, 6 (A.A.) - Alınan 
bazı haberlere göre İngiltere hü • · 

-ldimeti lüzumu halinde, T ersam~ 
ve limanlarda çalışan kadro a -
Clamlarmdan mürekkeb deniz ye -
dek kuvvetlerini silah altına ça
~ırmak fikrindedir. 

~ 1(. ~ 

Cenevre, 6 (A.A.) - Uluslar 
sosyetesi çevenleri, habeş delege
sinin aoylevini verdiği sırada B. 

. Aloisi ve Rokko'nun toplantı sa • 
fonundan çıkmaları hadisesinin 
menfi bir hava yarattığı hissini 
beslemektedirler. 

ltalyan delegelerinin bu duru
mu, B. Aloisi'nin geçenlerde ver· 
miş olduğu diyevin lojik bir sonu
cu olarak telakki edilmektedir. 

B. Aloisi demi~tir ki: 
"- Cenevre'de Habeşistanla 1 

etit muameleye tabi.tutulursa ltal
ya 1-tendini bir soysal ulus slfatiy -

.J .. .... 

Üçüncü Genel 
isıJekterlik 

Erzurum, Kars, Çoruh, Gü -
mü~ane, Erzincan, Trabzon, Ağrı 
·ııeri sınırlarını içine 'alllll\k iizP .... 

Üçüncü genel ispekrer Tahsin Uzer 

üçüncü genel i&pekterlik kurul -
ması Bakanlar Kurulunca onan -
mışbr. 

Genel ispekterliğe de Erzurum 
saylav-ı B. Tahsin U%er'in atan 
ması CumlU' Başkanbğmca on;_~ 
lanmı,tır. ' 

1 
ADET Kl.JVVE'I OE1'1EKTİR 

20 t L 1( T E Ş R l 1' - PAZAR 
Giinü yapılacak olan: 

Ge el nüfus sayımı 

Türkofis tedbir alıyor 
---------· 

Üstün vasıflı ve iyi işlenmiş türk barsağı dış pa
zarlardan milyonlar getirecek bir değerdedir 

da değildir. Bununla beraber, ince 
olan kuru sığır barsaklarını Al -
manya, Çekoslovakya çekmekte-
dir. 

(Sonu S. inci sayıfada) 

Bunun için stadyom oldukça. 
tenha idi. Seyirciler a1'8.8mda Tii .. 
ze Bakam Bay Şükrii Saraço~wr 
da görülüyordu. 

Maça saat 16,20 de batlandı. 
Yargıç Bay Supbi • 
Oyuna Altmordunun bir hU • 

cumiyle başlandı. 
Oyunun ilk beş dakika11 tzmil\ 

lilerin tam üstünlüklerini gölleri• 
(Sonu S inci ııttylada) 

BMsak, çık.at maddelerimiz 
arasında önemli bir yer almaya 
~aşlamıştır. Son yıl içinde bar .. 
sak aabşımızın bir milyon lirayı 
Cl§maaı~ ilgili ürünler.i bu konu ü
zerinde araştırınalar yapmaya sev· 
ketmiştir. Barsak İşinin org ... 1i . 
ze edilmesi, hayvancılığımızın da 
geli§İmini sağlayacağından Türk· 
ofis bu işle çok yakından ilgilen
mektedir. Bu yazı memleketimizin 
barsak durumunu anlatmakta -
dır: 

A KARA HALKEVtNDE 

Türkiyede dört cins l !{ 
üretilir. Koyun, keçi, kuzu ve sı· 
ğır barsakları. 

Bizde sığır harsakları, hay 
vanlar ufak oldukları gerek 
Amerika gerekse Avrupada kesi
len hayvanlardan elde edilen ba
rsaklar oralarmın bu ihtiyacını 
giderdiği için o kadar önemli de
ğildir. Cins itibarile de bu bar 
saklarma önürdeşecek bir durum-

Florida f elfil{etinde 
ölenler 

Miaıni, 6 (A.A.) - Florida 
yardım dayresi direktörünün ta , 
smına göre, fırtınada 400 eski sa
vaşçı ölmüt ve zarar, büyük bir fe
laket şeklini alacak kadar önemli 
olmuştur. 

Kızılhaç baş-kanı, B. Ruzvelt' e 
Tele fon ederek f ela.ketin resmiğ 
bilançosunu kendisine bildirmiştir 
Bu bilançoya göre, hüviyetleri 
saptanmış 256 ölü vardır. Bunla· 
rm 200 Ü eski savaşçıdır. 

60 kadarı ağır olmak üzere 252 
kişi yaralanmıştır. 

(ULUS: 5 eylul tarihli sayı 
mızda, Florida'da çıkan bir tay 
funu ajans haberi olarak bildir . 
miştik. Yukarda.ki telgraf, tayfu
nun sebeb olduğu insan kayıbları
nr anlatmaktadır.) 

• 
Namık Ismail için 

Dün akşam üstü bir toplantı yapıldı 
Namık Jsmail'i anmak için. 

dün.Ankara Halkevinde büyük 
bir toplantı yapıldı. Artistin bir • 
kaç tablosu kara kordelalarla çev
rilerek salona konmuştu. 

ihtifale, saat 18 de Halkevi 
Başkanı Bay Ferid Celal' in, kısa 
fakat özlü ve içli bir söylevile baş
landı. Bay Ferid Celal, asıl yurda 
hizmet edeceği çağda ölen Namık 
lsmaiPin fırçasını çok kudretli kul 
lanrnıf duygulu bir artist oldu 
ğunu söyledi ve bu ayarda artist· 
lerin elbette yetişeceği inanını, bu 
yaslı toplantıya bir teselli kaynağı 
olı k ele aldı. 

Halkevi B'a.Şkanmdan sonra B. 
Enver Behnan, Namık lımail'in 
hayatını ve sanatını anlattı Te IÖ2-
lerini şöyle bitirdi: 

" - Bir türk resim galerisi YL\· 
pıldığı zaman, onun eserleri türk .. 
lüğe şeref verecektir. Ne yazık ki, 
onu pek genç kaybettik., 

Bay Enver Behnan'dan sonra 
Bay Mekki Said Esen: 

" -· Daha dün onu zafer sergi 
sindeki tablosu karşısında anıyor
duk, bugün aynı salonun yanı ba
şında ölümüne yanıyoruz.,, d: ye 
başbyan bir söylev verdiı ve ıöy. 

( Sonu J. Onca sıyl•d•) 

H•llrevlndeki topl•ntrd11 bulunanlarda bir gru.p 



SAYIFA 2 

Bir do~ıa 

Ankara' dan mektub 
-Ankara gezintileri -

Ankara'mn sıcak günlerini ve 1 
•erin gecelerini öğrendikten son
ra dudaklarının ucuna şu soru ge
liyor değil mil 

- Çallşma §ehri olan Ankara
da, sıcağa bakmıyarak, bütün gün 
uğraştıktan sonra cumartesi öğle 
vaktinden pazar ak~amma kadar 
nasıl eğleniyorsunuz? 

Bunun cevabı öyle güç, öyle 
güç ki seni biraz aydınlatabilmek 
için bu Yl!Zm kaç cumartesisi, kaç 
pazarı varsa hepsini, (haydi ma
yıstan başlayarak sayayım: on 
yedi cumartesi ve on yedi pazarı, 
y~n~. şöyle böyle yirmi beş buçuk 
gunu) ve bu kadar günde ne yap
tıklarımızı iyice hatırlamam la
zım. 

O geçmi günleri birer birer 
andıktan sonra kısaca söyleyim: 

- Yirmi beş buçuk azad gü
nünde gez.dik, eğlendik. güldük ve 
dinlendik diyemem. 

Bir akşam üstü Dikmen bagla
rına çıktık. Ankara kışının sertliği 
düşiınülerek yarı hımış ve yarı 
kjrgir yapılmış, köşklerinin hiçi· 
mi benzetilmemek şartile, Çamlıca 
sırtlarını andıran Dikmen, Anka
ranın binbir oürültüsünden uzak 

• O I 

en sessız yazlığıdır. Orada tabiati 
dinledik, kır çiçeklerini kokladık 

~ , 
~ocuklugumuzu hatırlayarak ko-
şuştuk, kırmızı, sarı, kızd ve laci· 
verdin inanılmaz tonlarıyla ufku 
boyayarak batan güneşi ve onra 
görünmez e11erin yüzer ellişer 
yaktığı Ankara lambalarrnın pı

rıldayışmı seyrettik. Yapacak baş
ka bir §ey kalmamıı olduğu için, 
temiz havayı eme eme evlerimize 
flöndük. 

Bir ba§ka paaar, günün batışı· 
na yakm, Keçiö,•a. gittilı. Bura
sı Dikmenden en az iki asır ileri 
bir yazlıktu. Baıtan sona kadar 
as/alt bir yolu, zevkle kurulmu§ 
şale'leri, kenarları parmaklıklı gü
zel bahçeleri, yeşil üzüm bağları, 
her yerde sıksılr rastlamlamıyacak 
bdar şık bir cuinosu vardır. o. 
rada, Kızlarpınarına çıktılı. llerİ· 
deki tepelere tırmandık. Orman 
,;ıtıiğinin bir oazis gibi kümelenen 
yeşilliklerine, ta uzaklarda kül 
rengi toprağı beyaz lekeciklerle 
işaretleyen Etimesud'a, beri ta
rafta bir köy kuyusunun ağzı gibi 
kaynaşan eski Ankaraya, onun ö
tesinde görünmeyen Yenişehirin 
üzerinden §Bh/anıveren Çankaya
ya baktık ve gazinoya döndük. 
Gazinonun oparlörlü gramofonu 
bir tango çalıyor, bir iki genç çift 
ortada, neşeli ve bahtlı, dönüyor
lardı. Tango, fokstrot, vals ve ge
ne tango •. Yirmi beş yaşında, ku 
Jağa bir sevgili sesi gibi gelen caz 
müziği, şimdi içimde, sanki istih
zalı bir dudak. gibi bükülüyor ve 
gönlüm, akşam olduğunu, sürülerin 
ağıllara döndüğünü, kırların es
sizlige büründüğünü, bir günün 
yorgunluğun dindiğini, ayın yükse
lip yıldızların biribirine göz kırp
tığım, ışmkara bir alem içinde a. 
lustos böceklerinin §Brkılarile bir
likte dağ çiçeklerinin kokulanm 
dört yana yaydılılarmı anlatan bir 
akşam müziği istiyor. Fakat tan
go devam ediyor: 

Mehtaplı bir gecede, 
Görmüı, ıevmiıtim onu ... 

Gazinodan ~ılıarken bir koş 
Un açık pencttesinden bir başka 
cıamolon ağlayor: 

Se•diiim, uidei hicranın°' 
HeF nef ade fikiri ihaannm•~ 

iki nesil, iki çağ. iki müzik! 
Hangi İni dinl~memeli? ikisi

ni de mi? 
Bir ~ün, otom~bille gıtmek 

bilgi iz/iği yüzünden Kayaş'ta üs
tümüzü başımızı süpürmek ve yü
zümüzü gözümüzü yıkamakla va
kit geçirdik. Donüşte yaptığımız 

gen~ ~~ oldu. Halbuki trenle git· 
melı ıdık. Yahud hiç gitmemeli 
idik, çünkü Kayaş iki dağ arasına 
sı~ışmış. bir su" kenarında uzayıp 
gülen g~n~~ gormcz öyle ağaçlık
lardır ın kul kokan havasızlığıyla 
ancak başımza ağırllk ve yüreği
mze bulantı verir. 

Buradan hoşlananlar sabah er
k~ndcn bir ağacın altına yerleşir, 
çocuklarının salmcaklanm ve bir 
kaç taşla ocaklarını kurar, soyu
nur, dökünür, yiyerek ve içerek 
akşamı bulurlar. Burası lstanbul
da Kahtane, Kütahyada Çamlık 

Eskişehirde Porsukboyu, Bursa~ 
da Nilüfer kenarı ve küçük §ehir
lerimizin hepsinde ağaçlı ve sulu 
her gezinti yeri gibidir. 

Bir gün, daha karanlıkta, dört 
otomobille yola çıktık. Kızılcaha
mama gittik. Bozkırın eteğinde 
bir su ve Ç817J memleketi... Anka
radan oraya kadar bir otostrad, 
çamlıklar arasında rus daçyaları 
gibi köşkçükler, su kenarlarında 
gölgeli bahçeler, sıcak su kaynağı 
üstünde temiz bir hamam, gazino
lar, küçük bir stad düşündük. 

Yazm işleriniıı başından ayrı
lamıyanlar, sabah otobüsle Anka. 
raya ve akşam bu yakın yazlığa 
gidip gelebilirlerdi. 

Neler yapabileceğimize inan. 
maz görünen biri: "Leyleğin om
ri1 .•• ., dedi. 

Bir başkası: "Her yeniliğin ha
yal genişliğinden kaynadığı,, m 
söyledi. 

Doğruyu söyliyen hayaline gü
vencndi, değil mi? 

Sevgiler. 
N.BAYDAR 

Şeker ve tuz fiatlan 
indikten sonra 

27 52 ve 2785 numaralı kanwı
lann yeritilmesi üzerine §eker ve 
tuz fiatlan düştüğünden hüküm
leri yürürlükte olan sözbağlanna 
bu düşüklüğün tesir edip etıniye
ceği bazı yerlerden Finans bakan· 
lığına sorulmuştu. Durumu ince· 
leyen Finans bakanlığı aşağıdaki 
genelgeyi ilgili yerlere gönder· 
miştir: 

"Şeker ve tuz fiatlarmda hasıl 
olan tenezzül, piyasa temevvüçle· 
rinin ve iktısadi şartların husule 
getirdiği tabiiğ bir netice olmayıp 
neşredilen kanunlardan doğma bir 
keyfiyet olduğundan vukuundaki 
illet ve sebebi itibarile tabiiğ ahval 
ve şerait içinde önceden düşünü
lerek mukaveleye dercedilmesi 
mutat olmayan bu kabil yeni vazi
yetlerde mukavelelerin mali hü
kümlerine yapacagı tesirleri akit
lerin maksat ve menfaatlerine en 
uygun olan şekilde takdir ve tat
bik etmek icap eder. 

Aksi takdirde bir tarafın ıvaz
sız istifadesine mukabil diğer ta 
rafın zarara maruz kalması tecviz 
e ilmiş olur ki böyle bir netice a
dalet ve hakkaniyet prensipleri.le 
telif olunamaz. 

Bilhassa mevcut stokların .za
rarım telafiye matuf kanuni hü
kümler cıkanlmı olmasına rağ
men akitten conra evelce derpiş 
edilmeyen bir sebeble fiatı çok 
düşmüş olan şeker ve tuzun muka
velelerde tayin edilen f iatlarla a
lınması için akit daireye bir mec
buriyetin tahmili hakkaniyete uy 
gun düşmiyecegi gibi bu kabil 
mücbir sebepler mukavelelerin 
tadili zaruretini husule getirir. 

Bu sebeble şeker ve tuza ait 
mukavelelerin yeni ahval ve şart
lara göre tadili hususunun müte
ahhitlere teklif olunması şayet bu 
tadile muvafakat etınezlerse mu
kavelelerinin f eshilc ihtiyacın ye 
niden eksiltmeye konulması icap 
edeceginden bu dairede muamele 
ifasilc beraber keyfiyet aHikadar 
tara da tamimen teh!iğ olunur. 

ULUS 

1 DIŞ HABERLER 
f)urum karanlık, barış umııdu azaldı 

(Başı l inci sayfada) 

lıalya'nın ~fıaırda yaptığı 
pro/H.ıgarıda 

Londra, 6 (A.A.) - Ta.ymis gazete· 
ai,, şimdi Mısırda yapılan gizli ve ince 
propagandadan bahsetmektedir. Bu ga
zıete, ezcümle diyor ki: 

"Mısınn dununuı İtalyanın Ö%Cl 
dikkatini bu ulkeye çekmektedir. Mı

sırda bugün bir propaganda başlamı 

görünmektedir.,, 
Bir Mısır ajansı oldugunu ileri sü

ren bir kurum. İngiltereye karşı ve t. 
talyadan yana bazı yazılar yaymakta 
ve gazetelere parasız dağıtmaktadır. 

Gazeteler, dolambaçlr bir yoldan İn· 
gıltereyi tenkid ve Mısır hlikUmetlerini 
!ngiltereden yana satın alınını' olmak
la suçlamağa çağrılmaktadır. 

lngiltere ltalyayı proteJJto 
edecek. 

Londra, 6 (A.A.) - Sıyasal çevenler 
İtalyanın Mısırda lngiltereye 'karşın o
larak harcadığı kınavların yakın bir za
manda Roma nezdinde bir prote toya 
sebeb olabileceğini sarunaktadırlar. 

Habe§ delegesi deği~ıi. 
Cenevre, 6 (A.A.) - Habeş hiıkilme

tı Paris'teki elçisı Tekleyi Cenevreye 
ba delege tayinine ve dunki.ı hadiseye 
sebeb olan Jez'i ona yardımcı vermeyi 
kabul etmiştir. İtalıyanm tekrar konsey 
toplantdarında bulunmak için buna 
muvafakat etmet.i ihtimali vardır. B. 
Jeıı: konseyin öğleden sonraki özel top
lantısına gelmemiştir. 

Lorıdrcufo unuulsuzluk 
Londra, 6 (A A.) - Sıyasal çeven· 

ler, dün akşam Cenevredcki hadiseden 
dolayı karamsardırlar. 

B. Baldvin, yarın Jrabıne üyeleriyle 
görUşccektir. 

Cenevredeki nazik durum dolayısiy
le bu toplant~ a bli}•Ük bir önem veril· 
mekted r. 

/)urum çok gergin 
Cenevre, 6 (A.A.) - Röyter bildiri 

yor: Komite üyelerinin seçilmesi husu· 
sundaki zorluklar atlatılınca, italyan. ha· 
bq anlaımazlığırun tUıüğiln hangi mad· 
desine göre görüşüleceğini saptamak 
için bir toplantı yapılacaktır. Bathca de
legelerin bir kotarma yolu bulmak için 
çalıtmalamıa karşın durum çok gergin· 
dir. 

Durun& ıehlikelenJi 
Londra, 6 (A A.) - Taymis gaze 

te&i. yazıyor: 
"İtalya uluslar soayet~si önUnde Ha

bcıistan ile aytışmadan ged durmada 
devam ediyor. Bu, kabul edilmesi im
kinsız, yeni ve müteazzımane bir hare
kettir. Bu hareket, Habeşistan uluslar 
sosyetesi üyesi olmak istedigi sırada 
İtalya tara!ından Habeşi&tana gösteri
len yardımla pekaz bagdaşabilir. 

İtalya tarafından Habeşistandakı 
hayat şartları hakkında uluslar sosye
te i konseyine verilen andıçın bfiyük 
bir kısmı, liphesiz ki doğrudur. Fakat 
bu andıça Söylenen eyler, bundan 11 
yıl önce, İtalya. Habcşistanın uluslar 
sosyetesın~ kabuliınü hararetle vgadı 
ğı sırada daha doğru idı. , 

Diger ingılız gazetderı ba~ betke
lcrindc dunkü Cenevre hadisesi hcrkkın 
da yoralarda bulunmamaktadırlar. 

IJClrı~ın yolu 
Londra, 6 (A.A.) - Deylı Herald 

gazetesi yazıyor· 
.. Uluslar sosyeter.ı Qyesı olan 56 dev. 

let tarafından zecıi tedbirlerın elb'rli
ğiyle yeri~k demek, barış, dernektir_ 

H"rln htJklı gösıernıek için 
Nevyork, 6 (A.A.) - Nevxork Tay

miı gazete$İ yazıyor: 

B. Muaolini Habeşistana karşı har 
oı tamamile haklı gösterecek geni,lik. 
te belge ileri ıureceiini soylem'tti. 
Halbuki, böyle bir sava ı haklı göste
rebilecek kantt olmak baokımından ital· 

~an andıcı pek zayıftır .. 

:;o.ouo uaker dahtı 
Roma, O (AA.) - B zı aylesel 

bcblerden ötürü daha ıliel hizınetlerinı 
yapmamış yahud ancak üç ay aakerlık 
yapmaları g reken 1912 sınıfından 50 000 

ki i • h a t na çagırılmı~ır 

Avrupalılar Habeıiııarulan 
ayrılıyor 

Adisababa. 6 (A.A.) - Bin kadar 
erkei trenlerle &mıra gitmişlerdir. Av. 
rupaltların Habeşistandan gidi'i dnam 
ediyor. 40 İngiliz salı günU bur:idan ay· 
rılacaktır. 

lud.,·a, wplantılarda 
bulıınmıyCJ<•ak 

Cenevre, 6 (AA.) - B. Aloisi. ital 
yanın konseyde Habeşistanla aynı za 
manda toplantıda bulunmaktan geri 
durdugunu resmen genel sekretere bil· 
dirmiştir. 

Bu karar uzerine B. Avenol'un oda 
srnda Avenol, Laval, Eden, Ruizginazu, 
Bek, Lopezotivan ve Tevfık Rü tü Araı. 
arasında bir gönişme olmuştur . 

Daha önceden B. Laval. B. Aloiai ,, .. 
sonra B. Eden iJe, halyan delegelerinin 

· salonu terketmesı meıtelesi hakkında J?Ö 
rlişmu§tilr 

S nrldığma göre komitenin kurutma 
SI daha imkftnlı olmamıştı" Çıinkü, ltsıt 
ya komiteye Fransa ve İngiltere gird'ği 
takdırde kendısinin de girmesini iste • 
mektedir. 

Hab~ ;mpfl.ratorunun IJildiriği. 
Adisababa 6 (A.A.) - Ual-Ual hadi 

sesini inceleyen yargıç komisyonunun 
vermiş olduğu kararlar üzerine babn 
imparatorunun bugün yaptığı bir bildi: 
rlğte, ıtalyan • habe, anlaşmazlığına ba· 
nşçıl hır kotarma yolu bulunması ulus 
lar sosyetesinden yeniden i tenml"tkc•tir 
Bildiriğde deniliyor ki: 

.. Uluslar tıosyet sinin. italyan h 

beş anlaşmazlığının, btitünlı.i y ü ile b 
toplantı devresinde incelenip kotaıdm, 
sını sannlendiren 8. 4. 935 Jrarannm ye 
rititmcsi gerekmektedir 

ltalya it birliii uıemly ... 

Roma. 6 (A.A.) - Giornale d'ltalya 
dıyor ki: 

Parist'c çıkan Tan gazetesi İtalya· 
nın genişleme ihtiyaçlarını dindirmek 
ve &Uvcnlitini yerine getinnek için Ha· 
beıistanda, İtalya • fransız • lngittere 
işbirliğini ileri ürüyor. Ve bunun Ulus
lar Sosyetesinin onamasiyle dörtler and· 
lqması teklinde yapılmasını önerciyor. 
ltalya böyle bir önergeyi hiç giSripne
den bir defa daha reddedecektir. ÇUnkU 
böyle bir tey yalnız yeter delil belki 
İtalyanın asığlarına aykırıdır. 

Bir dörtler andlaf!DHJ Habefiltanı 
1906 a.nlaımasrnda olduğu gibi alllfaşma 
konusu olmaktan çıkaracak ve üç lMiyük 
devlet ayarında bir taraf yapacaktır. 
Bundan batka sômürge alanında esa
sen bol bol i~nları bulunan lnıilte· 
re ve Fransaya İtalyanın zararına ola
rak yeni yeni mevziler verecek w hiç 
tiıphesia yeni 11avalara ve asığ anlaş. 
mazlıklarına yol açacaktır ki, bundan 
da Habcıistan !aydalanacaktır. lngilte· 
renin kendı sömürgelerinde yarattığı 

tanların aynını açık v k s'n olarak 
istemektedır. 

Birçok aıker ı e gereç 

Napoh, 6 (A.A.) - Yarın Dalmaçya 
vapuru, do u Afrikasına 500 kişi götü· 
recektir. 3200 ki i d hır gun sonra ha. 
reket edecektir 

Travata vapuru, bombardıman uçak
'arı yuklemı tir. 

Pollesıo, Entılla. Carloz.eno, Olim
pıu Laura vapurları da gereç 7Ukle
mektedirl r 

Hı§urrhm gel''" iwlyanlar 
Scvilla. 6 (A.A.) - Endulustc otu· 

ran ve bı.ı böl enin faşist birliğine bağ· 
lı olan ıtalyanların çoğu diın Habeıista· 
na gıdcn suel kuvvetlere katılmak &zere 
İtalyan konsolo hanesine gelmişlerdir. 

Bundan başka almanlar, çekoelovak
lar, yugoslavlar ve 500 kadar iııpnfoJ da 
ayni başvurmada bulunmuşlardır. 

Bunların çoğu işsızdir Şimdi. ital 
yan hiıkumetınden cmır kliyen kon· 
solos, Habeı &tana gitmek ıçin Ameri
kada } apılan m r ca tlar n pek çok ol. 
dugunu ve ıta yan hu ü:nctinin b'r 
leJı} on ctranJC te k l etmesi ihtimal 
b ıhındı 

DACI IK llABERLERı 

lıplyan genel kurmay 
ba§kamna nişan 

Reıms, 6 (A.A.) - Genelkurmay şc
h general Gamolin, İtalyan genel kur· 
may ıefi general Badoglioya, Lejiyon 
Donor n!şanınm büyük haçıfıı vermıt· 
tir. General, bundan başka, general Ba.. 
doglio'nun oğlu tegmen Badoglio'ya a 
aynı nişanın şövalye riıtbesini '<ermiştiıı 

lsı><ınyada sıyasal duTıım 
Madrid, 6 (A.A.) - Polis, ciddiğ 

tedbirler almaya devam etmektedir. Sağ 
cenah, solların bazı hareketlerde bulun~ 
mak fizere hazırlık y ptıkla mı an
makt dırlar. Sollar ısc ,bir siıeJ ya mç 
tau b b etmektedirl r. 

Hıikumet ~evenleri, ıç bakanının, 

1934 iJktcşrin azısının yıldönumu do a. 
yısile !lopma'Jt ihtimı>li olan bir rga-
§ahg:n önüne geçme e çalı tığ öy 
lemektedirler 

Meksika<lcı din el mallar 
Mek ko 6 (A.A.) - Cumur b ka.. 

nı, dinsel mallarının ulusl t ı iması 

hakkındaki kanunu im a etm t r. Bu 
kanun ayın 30 undan ba lıyar ycrıti· 
lecektir T pınak· r apaz] ı otur. 
duğu b'n lar, ııeminer'er, fakirhaneler, 
dinsel kollejler, manastırlar ve dinsct 
topluluklara aid kapitallerle bUtiln bi· 
nalar ulusal m llar sırasına kon lmuş. 
tur. 

Bugün görünmekte olan uluslaştırma 
davaları durdu'tulmuştur. 

Finans bakanı, anlaşmazlık konusu 
olan bütün mallara el koymu tur. 

Arıu11lıual eda ~avaıçılaT 
koııgrcıi 

Brüksel, 6 (A.A.) - Arsıulusal eakf 
ıııvaşçdar kongresi açlışrnasım bitir.mif 
ve bütün eski savaşçılar kurumlan de .. 
le&elerinin barıgı korumak için biç de
ğ.Use yılda bir kere toplanmaana oy ıblr
liğiyle karar vermiştir. 

Yunaniatanda deprem 
Atina, 6 (A.A.) - Çarşamba gUntı 

saat dokuzda Yanya bölgesinde şiddet
li depremler duyulmuştur. Koylerde 
birçok küçuk evler yıkılmıttır. lnaanca 
kayıp yoktur. 

Berlin yeralu treninin ~ökme•in 
den soravlı olanlar 

Bertin, 6 (A.A.) - Yeraltı treni ç<J. 
küntüsü hakkında yapılan inc:demeler. 
de yapı direktörü ile milhendis ve eıt
pektörün aoravlı olduktan anlaşddığın• 
dan bunlar tevkif edilmiştir. 

Habeşiatanın Mıt1Btuı 
Cenevre. 6 (A.A.) - Arsıulusal ha. 

be~ uhnunun savga komitesi 3 eylulda 
Paris'te yaptığı toplantının kararını 

konsey batkanına vermittir. Bu karar da 
Habeşistanın korunmasını istemektedir. 

Habeşist<Jnda yağmurlar dinmedi 
Londra, 6 (A.A.) - Deyli telgraf 

gazetesinin Adisababa aytarınm o ren· 
diğine göre, Otaden'de şiddetli yagmur 
devam etmekte ve italyan Somali i anu
rındaJd bölge sular altında bulunmak· 
tadır. 

B. Richetterı füıcc bırakığ 
alanlar 

Paris, 6 (A.A.) - Pari. Süvar gaze
teMnin yazdığına göre franıız Bayrat 
kardeşler, Rickettin Habqistandı aldı • 
&ı bırakığa benzer bir bırakığı daha 
1918 de almıtlar ve 1924 e kadaı da ha .. 
bet hükümetine para Yermeye devam 
etmişlerdir. Bu anla~-ma henüz bozul
mu§ değildir. 

lluır lıii kümetinin bir 
yalanlamtUI 

't.ondra, 6 (A.A.) - Mnır büküme
tinin Taana gölünde bir baraj yapmak t. 
'in habe! hükümetiyJe görilşülere gt .. 
riıcceği hakkında çıkan haberler bak· 
kında resmiğ ingiliz çevenler.i şöyle 
söylemektedir: 

İngiltere anlaşmazlığın kotarılma
sma engel olabilecek hiç bir ıörUşünfüı 
yapılmaması kanağatmdadır ve mıın! 
hiıkümeti de tek başına böyle bir goril., 
şüye girişemez. 
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İnanca olaral{ alına-ı 
bilecel" tahviller 
İnanca olarak kabul edilecek 

ulusal "esham ve tahviller,, hak
kında Finans Bakanlığı 18.7.1935 
tarihinde ilgili yerlere bir genel
ge göndermişti. Bunun yazılışın
daki sekil itibarile bazı yanlışlık
lar yapıldığı görüldüğünden ba
kanlık ikinci bir genelge ile du
rumu aydınlatmıştır. Buna göre: 

"2490 numaralı kanunun 17 in· 
ci maddesinin D fıkrası mucibince 
teminat olarak kabul edilecek mil
li esham ve tahvilat teminat ola
rak kabul edilirken 1.7.1935 tarih 
ve 30/ 1101 numaralı tebligatı u
mumiyenin birinci sayıfasının (1 
ve 2) numarah son iki fıkrası mu· 
cihince ifayı muamele olunacaktır. 

Teminat olarak kabul edilmiş 
oları milli esham ve tahvilatm bor
sa Hatlarındaki temevvücatı da 
1101 numaralı tebligatı wnumiye
nin ikinci sayıfasmda üç numaralı 
fıkrada yazılı usul dairesinde al~
kadar resmi dairece bizzat takıp 
edilecektir. 

Binaeonaleyht mezkur üç nu
maralı fıkrada bahsi geçen aylık 
cetvellerdeki vasati Hatlar, temi
nat olarak kabul edilecek ·hisse 
senedi veya tahvilin hini kabulün
deki kıymet icin tatbik edilecek 
fiata esas teşkil edemez. 

1.7.1935 tarih ve 30/1101 nu
maralı tebligatı umumiyenin is
tinat ettiği İcra Vekilleri Heyeti 
karan mucibince; teminat olarak 
kabul edilecek milli esham ve tah
·vilatm hamiline muharrer olması 
icap eder. 30/1101 numaralı tamim 
ile isimleri bildirilen şirketlere a· 
it hisse senetlerinin bir kısım ha
miline ve bir kısmı da nama mu
harrer olduğu cihetle ileride her
hangi bir yanlışlığa mahal verme
mek üzere ,teminat olarak kabul 
edilen milli esham ve tahvitat~ 
mutlaka hamiline muharrer ol· 
masma dikkat edilmesi rnzım ge-
lir.,, 

Yeni Maraş def terdan 
• • 

gıttı 

Finans bakanlığı sağış direk
tör vekili B. Namık PekMgin Ma· 
raş defterdarlığına atanmış ve 
dün yeni ödevine başlamak üzere 
Ankaradan ayrılmıştır. Sağış di
rektörlüğüne kalem birinci şefle
rinden B. Hüsnü vekillik edecek
tir. 

Ardıhan uray işleri 
Kars ilbaylığma bağlı Ardıhan. 

ilçesi uray işlerinin ilçebaym eli· 
ne verilmesini İç bakanlığı uray
lar kanununun 49 uncu maddesine 
dayanarak istemiş ve bu istek Ba
kanlar kurulunca onanmıstır. 

Buharlı gemiler giim
rüksüz girecek 

Buharlı gemilerin memlekete 
gümrüksüz girmesi hakkındaki 
kanunun yürürlüğü 1935 finans yr
h başında bitmişti. Türk gemicili
ğinin gelişmesine çalışan Ekono
mi ve Finans bakanlıkları bağışık
lığın beş sene daha uzatılması i
çjn yeni bir kanun projesi hazırla· 
rr.ışlardrr. Proje kamutayın son
bahar toplantısına yetişecektir. 

Namık ls1nail için 
(Başı litıcı sayıfada) 

ıevini şu cümlelerle bitirdi: 
" - Ölüm, aman vermiyen 

ölüm, en olgun meyvala.rı, en ön
ce, daha dalında, taptazeyken, 
devsirme~e çıkmışa benziyor.,, 

Bay Münir Müeyyed, sanat ve 
ölüm başlığiyle yazdığı bir şiirini 
t>kudu. 

Bay Hıfzı Oguz'un önergesiy
le, ~ğerli artistin hatırasına sav
gı için bir dakika ayağa kalkıldı. 
Bu yaslı toplantı da böylece sona 
erdi. 

H~lkevi, dünkü toplantııda hu· 
lunanlara bir hatıra olmak üzere, 
Namık lsmail'io güzel bir tablo 
sunun kopyelerini dağıtmışbr 

ULUS SA Ylf'A J 

-
iÇ HA B ER LE R Ekonomi Hakaııımız 

ve Adapazar Bankası 

ISTANBUL TELEFONLAR/ : 
.. .. y 

İstanbul avukatları 
İstanbul, 6 - Son sınıflamada 

İstanbul avukatlarmdan dokuzu 
i.isnomal 70 i birinci sınıfa ayrıl
mışlardır. Üsnomal sınıfa ayrılan
lar BB. Dimitri, Morkupulo, Salt 
Franko, Şekip Ahid, Kiryakos, 
Tiryotis, Leon Şönöman, Kirkin, 
Abdurrahman Münip, Süleyman 
Asaf dırlar. 

İki vapur çarpıştı 
İstanbul, 6 - Ötey gece Loyd 

Triyestinotnun Karnero vapuru 
Çanakkaleden İstanbula gelen İz
mir limanına kayıtlı Midilli vapu
runa çarpmış ve vapuru batırmış· 
tır. Vapurun altı tayfasından beşi 
kurtarılmış biri boğulmuştur. Kar
nero yoluna devam etmektedir. 

Uray ile evkaf arasında 
İstanbul, 6 - Yargıç kurulu 

evkaf ile t'stanbul urayı arasındaki 
anlaşmazlıklar hakkında kararını 
iki aya kadar verecektir. 

Yugoslav kıralınm yıl
dönümü dolayısiyle 
İstanbul, 6 - Yugoslavya kı

ralı ikinci Piyerin yıldönümü do
layısile bugün Beyoğlu Senjorj ve 
Galata Senandre kilisesinde birer 
dinsel ayın yapıldı. Öğleden son
ra elçi Yeniköyde kor diplomatik 
ve yugoslav kolonisinin kutlama· 
tarını kabul etti. 

Sütöğreneğihakkında 
İstanbul, 6 - Cemiyet direk

törlüğü İstanbulda süt öğreneğinin 
olduğu gibi yeritilip yeritilmediği
ni incelemeğe karar vermiştir. 

Enspektörler yarın işe başlıya
caklardır. 

Eski yazılarla ki tablar 
İstanbul, 6 - Eski yazılı ki

taplardan faydalanıp bunları sınıf
landırmak i~in bes kişilik komis
yona ilave olarak Süleymaniye ki
tapsarayı direktörü B. Saib'in baş
kanlığında on yedi kişilik bir ko· 
misyon kurulmuştur. 

Leningrad arkeoloji 
kongresi 

İstanbul, 6 - Leningrad arke
oloji kongresine gidecek delegele
rimiz Srvas saylavı B. Şemseddin, 
Balıkesir saylavı B. İsmail Hakkı, 
ar akademisinden B. Celal Esad, 
müzeler as direktöril B. Arif dün 
Çiçerin vapuruyla Odesaya gitti
ler. Kongre bu ayın onundan on 
beşine kad_ar Leningrad'da on be
şinden on sekizine kadar da Var
şovada toplanacaktır. 

Pr. Baksterin götür-
...., . 

ecegıgenc 

İstanbul, 6 - Prof. Bakster 
Sultanahmed kazısını yaptrğı sı
rada yanında müze komiseri ola
rak çalışan B. N ecdeti a~keoloji 
ögretimi için beraberinde Iskocya
ya götürecektir. 

Pr. Douderautnun. 
konferansları 

Cstanbul, 6 - Peşte arsıulusal 
cild ve firengi kongresine giden 
fransız delegesi Prof. Dr. Doude
raut tıp fa{cültesinde birinci kon
feransını vermiştir. 

Yugoslavyadan gelecek 
talebeler 

İstanbul, 6 - Yugoslavyadan 
festivale kız ve erkek on altı üni
versite talebesinin geleceği bildi
rilmiştir. Festivalde 23 eylUlda 
Beylerbeyi sarayında verilecek 
büyük balonun hazırlıkları haşla
mıstır. 

Dilimiz iizerinde 

Araştırmalar yapmak is
tiyen bir amerikan pro

fesörüne kitab gönderildi 
Tiirk lJili Arn:5tınrıa Ku.rllmu 

Genel Sekn~t.erliğirul.en: 
Amerikadan bir genç sayın Ba

yan Afet'e bir mektup yazarak o
rada bulunan bir profesör'ün en 
eski ti.irk grameri üzerine yazıl
nuş bir eseri tetkik etmek istedi
ğini, bu yolda bir kitap varsa tav
siyesini veya gönderilmesini rica 
etmiş. Bayan Afet Türk Dili Ku
rumuna bu yazışı bildirmiş. kurum 
eski türk dili üzerine yazılmış o
lan (Divanü Lfigat - it - türk) ten, 
Türk Dili Araştırma Kurumu Ü
yelerinden Kütahya Saylavı Bay 
Besim Atalay'ın, çrkarmış ve bU
günkü dile çevirerek (Türk Dili 
k:ıralları) adıyla bastırmış olduğu 
kitahm<lan iki nüsha göndermiş
tir. 

İlk gönderilecek 
öğretmenler 

Türlü illerin özel büdcelerile 
kabül edilmiş olan 71 öğretme ... ti 
~in il barem kadrolarına katılma
sı Bakanlar kurulunca onaylan
mıştır. Bu iller ve katılan öğret
men sayısı şunlardır: Af yon 10. 
Amasya 1, Cankırı 5, Çorum 4, 
İçel 6, Kütahya 10, Malatya 8, Ma
raş 3, Mardin 2, Muş 1, Samsun 
5, Seyhan 5, Sıvas 10, Tokat 1. 

T. Hava Kurumıınun 
gardenpartisi 

Bugün türk hava kurumu An
kara şubesi orman çiftliği bira par
kında bir gardenparti verecektir. 
Hazırlanan programa göre eğlen
celer saat ıs de başlıyacaktır. 5-6 
arasında park üzerinde paraşütle 
atlama denecleri ve imkam olursa 
römork uçu;ıarı da yapılacaktrt. 
Yirmi beş kuruş veritle elde edi· 
lebilecek çağrılıklar numaralıdır. 
Gece bu numal'alar üzerine piyan
go çekilecek ve kazananlara de· 
§"erli armağanlar verilecektir. Gar· 
de~partinin zevkli ~eçmesi için 
kurum birçok hazırlıklarda bulun
muştur. Ece dansları bunların ba
şında gelmektedir. Bundan başka 
gelenleri sıkmıyacak eğlenceli 
dans ve balon yanşmalan vardır, 
Bugün sabah bir uçak şeh.~e hava
dan reklamlar atacaktır. Oğleden 
gardenpartinin sonuna kadar oto
büsler halkı hergiinkü fiatla taşı
yacaklardır 

Gümüşane mağdenleri 

üzerinde incelemeler 
Giimüşhan, 6 (A.A.) - Başba

kan İsmet İnönü, doğu gezisi sı
rasında ilimize uğradıkları zaman 
Gümüşane bölgesindeki madenler 
üzerinde araştırmalar yapılmasını 
emir buyurmuslardı. 

Bayburt bölgesinde ara~tırma
larda bulunan bir mağden mühen
disi ilimize gelerek mağdenler üze
rinde incelemelere başlamıştır. 

ıı: İstanbul. 6 - Urav eski ma
arif nezareti binasının ~nanlması 
projesini hazırlamıştır. Burada 
belediyenin fen kurulu çalışacak 
tır. 

:t· İstanbul, 6 - Türk - romen 
karma hakyeri Abdülhamid vere
sesinin davasını reddetmistir. 

* İstanbul, 6 - Mısır senatör
lerinden Emin Yahya Pasanm oğ
lu ile gelini özel uçaklarile lstan -
bula gelmislerd~r. Adana üzerin
den yaptıkları Mısır - t~tanhul yo
lu on iki saat sürmüştür. 

* İstanbul, 6 - Arkeoloji en~
titüsünün 1alnız üc talebesi vRr

dır. 

Kefillik sandığının bir 
genelgesi 

Kefillik kanununun ikinci mad
desinin son fıkrası ve tüzüğün 16 
ıncı maddesine göre alınması la
zım gelen inanca hakkında Finans 
bakanlrğı aşağıdaki genelgeyi il
gili yerlere göndermiştir; 

"Kefalet kanununun ikinci 
maddesinin son fıkrası ve kefalet 
nizamnamesının on altıncı 
maddesi mucibince muvakkat ve
ya açıktan vekillik suretile kefa
lete bağlı ödev alanlardan ödevi
nin önemine göre sandık tarafın
dan 1000 liradan aşağı olmamak ü
zere 2000 liraya kadar para veya 
menkul ve gayri menkul ipotekli 
kefalet alınacağından bu gibi iş
yarlann bir yıl içinde elinde bulu
nacak veya alıp verecek para ve 
ayniyat mikdannm sandığa bildi
rilmesiyle sandıkça tayin oluna
cak kefalet mikdarına göre alına
cak kefalet inanca nakid suretile 
yapılacak ise tarım bankasına ya
zılarak makbuzlarının banka mek
tubu ile yaptıktan takdirde inan
ca mektuplarının ve ipotek sene
diyle yaptıkları takdirı1e evelce 
bildirildiği gibi tanzim edilecek i
potek senedleri saklanılmak U
zere kefalet sandrğma gönderil
melidir ... 

Tarım Fakültesinden 
çıkan genclerimiz 

Bu yıl Yüksek Tarım Enstitü
sü tarım fakültesini bitiren genç
lerden BB. Haydar, Kenan, lsken
der, Şerif, Hilmi Celal Bursa U
llldağ ve Karacabey bölgelerinde 
üıetllmekte olan merinos koyun
ları örgütündeki asistanhklara, İs
mail Nazilli pamuk arıtma ve ü
retme istasyonu asistanlığına, 
Osman Adana pamuk arıtma ve 
üretme istasyonu asistanlığına. 
Emin ve Halil İbrahim merkez pa· 
muk işleri asistanlıklarına atan
mışlardır. Yeni işe başlayacak 
gençlerimize hayatta iyi başarılar 
dileriz. 

Bakanlık emrine alman 
defterdarlar 

Mardin defterdarı B. Nihad ve 
Muş defterdarı B. Salih görülen 
lüzum üzerine bakanlık emrine a
hnmı~lardrr. 

Kastamonuda yağmurlar 
Kastamonu, 6 (A.A.) - İlimi

zin bir kısım bölgelerine faydalı 
yağmurlar yağmış, hatta bir kısım 
bölgelerde seller bile meyddna 
gelmiştir. Uzun 7.amandanberi hli· 
küm süren kuraklıktan sonraki bu 
yağış, güzlük ekime hazırlanın 
ciftçiyi çok sevindirmiştir. 

Anıtlarımızı 

Anıtlarımızdan birisi de bir
çok şehir ve kentlerimizin çevre
sinde. yahud yanındaki tepelerde 
bulunan eski kaleler, surlardır. 
Bunların birçokları en eski za
manlarda yapdımş, sonra birçok 
defalar başka başka zamanlarda 
onarılmıştır. Bunların her taşın
da eski bir medeniyetin değerli i
zi ve dıvarlarmdaki büyük taşla
rında (kitabeler), Ankara kalesin· 
de olcluğu gibi başka yapıların 
1,ahntılarmdan kabartma resimler 
1yulmuş parcalar vardır. Bu gibi 

Ekonomi Bakanımız B. Celal 
Bayar İstanbulda bulunduğu sıra
da Adapazarı türk ticaret banka
sını teftiş etmiş, bankanın işlerin· 
de gördüğü düıgünlükten dolayı 
hoşnudluğunu bildirmiştir. 

B. Celal Bayar, yaptığı ziyare 
tin teftiş mahiyetinde olmadığını 
söyledikten sonra, bankanın, birik· 
tirilmek için kasasına yatırılan pa· 
raların faizini her ay müşterileri
ne vermek suretile gösterdıği ye 
niliğe işaret crderek sunlan söyle 
miştir: 

"- Adapazarı Türk Ticaret 
Bankası kelimenin tam manasilc 
mükemmel bir müessese haline 
gelmiştir. Bilhassa yapmış olduğu 
son yeniliğin çok büyük bir alaka 
ve rağbet bulduğunu memnuniyet· 
le gördüm. Bankanın bugünkü ha
lini eski vaziyetile mukayese et
mek çok yanlış olur. Çünkü banka 
bugün eski haliyle mukayese edi· 
lemiY'ecek mükemmeliyettedir.,. 

Türkiye baş pehlivanını 
seçme güreşleri 

Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Merkezi tarafından tertip edil
mekte olan Türkiye Baş pehliva
nını seçme güreşleri 1. ikinci .teş
rinde Ankarada yeni stadyomda 
yapılacaktır. Baş pehlivanlığı ka· 
zanana 500 lira hediye ile bir do 
madalya \'eritecektir. Bütün Tür
kiye pehlivanları bu güre_şe çağrı· 
hdır. 

lstanhui gazeteleri· 
nin haşyazıları 
~ da, "/kinci Pi~ TA ....... rin yıldönQmlJ,, 

başltklr b<ı.~yazısıad• 8 . A. ŞIJktU E• 
mer diyor ki: 

"TUrk • yugoslav dostluğu yUrc1dcr• 
de derin ı,ıemit olduğundandır ki. yu .. 
goslaY ulusu için bir eevinç vçsilesi o
lan bu yıld<inUmll. bizim için de bic ae. 
vinç gU.nü olmuştur. Bu ylldönilmU mile 

nasebctiylc Jkincf Piyer hazretlerine 
uzun ömUrler dilerken, dost yugoslu 
ulusuna da c.ından tebriklerimizi ıuna· 
nı ... 

C 
. te, B. Yunus Na. 

umhurıyet di başyazısında, 
memlekette ağaç ve orman yetİ!jtirme
nin ne kadar önemli bir iş olcluğunu 

gösteren bu i~ için fidan dikmek sure. 
tiyle el birfiğiyle çalışmasını tavsiye et• 
mektedir •. 

ZAMAN ela, ZamMI imz;ılı 
b şyauda da le 

t11Jıyor kı 

·Maliye bakanı F'uad'ın lstanbulıfa 
yaptığı teftişler sonunda iki memı rıı 

vekalet emrine aldığı habeıi ile altık::ı.. 

dar olmak üzere, bu tarzdaki teftı1:> ve 

murakabenin daiı:na devam etme 1 ·~· 

zım geldiğini söylemektedir ... 

koruyalım 
eski kale ve hisarların tarih bakı 
mmdan büyük değerleri vardır. 
Bunları korumak hepimizin en ö
nemli ödevimizdir. Bunlara zarar 
vermemek, yıkmam2k ve zarar ve
renlere engel olmak , eğer kendi 
gücümüzle yapamazsak polise, 
jandarmaya haber vererek bu eski 
eserlerimizi korumak türk icin bir 
borçtur. 

Bu kalelerden bir örnek olaraı. 
Ankara iç kalesinin sur duvarlan
m, kalelerini gösteren bir resmini 
okurlarımıza sunuyoruz • 

Tarihi~ amtlarrmrzdan Anl:ara knlesi 
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tRAN'DA: 

~ İran' da eski eserler aranma
sı işine büyük bir hızla devam e
dilmektedir. Iran mili:eler yönet -
gesi ve bir taraftan da yabancı uz
manlar ve üniversitelerin yaptığı 
kazılarla. birçok eserler meydana 
çıkarılmıştır. Eski İranlılarla Asu
riler ve Gildaniler devirlerine aid 
bulunan eserler arasında çok de -
ğerlileri vardır. Laristan'da yapı -
lan kazıda; som altından ve ente. 
"ıı?san iki kelepçe çıkarılmı§tır. 

Ju iki kelepçeden birisi resit 
~örüldüğü gibi birihirinin İçiı 

ı?eçe'>ilecek iki hayvan başından 
yapılmıştır ki kapandıktan sonra 
açılması çok güçtür. Bir çok ku
yumcuların üzerinde yaptıkları 
uğrasmalardan sonra ~öyledikleri
ne ~öre dcnyada şimdiye kadar bu 
kadar ince bir sanat eseri çok az 
gö··;ilmüştür. 

Resimde sol tarafta görünen 
k"\dmlara mahsus ve gene som al
tından boyuna geç.en ve sıkıca ka
panarak harekete imkan vermiyen 
bir parçadır. İkisi de altın olan bu 
parcaların, esiri 1ran dinastiainde 
cezava çarpılacak suçlu erkek ve 
Jmclm 1ara geçirildiği sanılmakta -
dlJ'. 

Ş lranda en e~ki ve değerli 
lran halılarının da hulunac:\ğt bir 
halı müzesi kurulmaktadır. Bu mü
zede tarihi ve değerli halılardan 
haşlıyarak bugüne kadar devam 
eden İran halıcılık sanatının geli -
simi gösterilmektedir. Bu müzeye 
halı fabrikaları en güzel eserleri· 
ni vereceklerdir. 

~ Mürüdeş'te kurulmakta olan 
teker fabrikasının yapılman bit -
miştir. Bu fabrika lran ~eker ihti
yacının yüzde otuzunu karşıhya
caktır. 

IRAK'TA: 

§ Irak kadınları bu sene okul
lara girmek ve devlet işyarlıkla -
rmda çalışmak, ıeç?ru hakkını al
mak için yaptıkları giritimler,le 
anıulwal kadınlar birliğinin yar· 
dımım istemitlerdir. Irak kadın · 
lan, kadınlara verilen hakların ha · 
pn yolunda ne etgin bir çare ol
duğunu anlatmak için Türkiye ka 
dmlannı örnek olarak göstermek
tedirler. 

SURİYE'DE: 

§ Suriye' de bir yahudi düşman
lığı başlamıfbr. Şamda başlarında 
Vatani partisi şeflerinden birinin 
oğlunun bulunduğu ve faşizm -
den yana olan gençler bir toplan
tı yapmışlar ve yahudilerin mem
leketten çıkarılmasını istemişler -
dir. 

§ Humus da tuhaf bir hadise 
olmuştur: Mısır güzellik yarışma 
ıma giren Humuslu bir genç ka
dın aradan birkaç zaman geçtik -
ten sonra evlenmek istemiş, Fakat 
imam güzellik yarışmasına girme
yi bir ahlaksızlık sayarak "icazet
name,, vermek istememiştir. Bu 
hadise arab aydınlan ile hocalar 
arasında büyük aybşmalara yol 
açmıştır. 
YlJGOSLA VY A'DA: 

§ Hayvan yelİf!İrme işinin ge
H,mesine yardım etmek üzere Yu
goslavya hükümeti tarım bakanlı
ğı 100.000 dinarlık bir para ayır
mıştır. Bu parayla cins kuzular sa
tın alınarak hayvan yetiştiricilere 
a:\ :Yıltlacaktrr 

TSANA Gölü i 
Bildiğimiz gibi, Nil nehri Mmrın canı demektir. Bunun, Mavi Nil ve Ak Nü adlı iki 

kolu vardır. Mavi Nil'in kaynağı Hab~istan'daki T sana gölüdür. Bu gölde yapılacak bir ba
rajla, Nil'in mlannı epiy arttırmak mümkün olacaktır. Aşağıda ki yazı, Nil'in Mı$1r için olan 
önemini ve lngiltere'nin bu yüzden habeş metıelesine gösterdiği ilgiyi anlatmaktadır. 

Mısır, Asuan'dan Kahfre'ye kadar 
800 kilometre üzerine yayılmış bulun
maıktadrr. Fakat Mısır toprağının otu
rulabilir kısmı 50 kilometre genişliğini 
hiç bir zaman geçmemeıktedir. Bu yüz
den ,de "Firavunlar toprağı,. nın mesaha-
sı Belçika k:ıdar hir şeydir. Bütün top. 
rakların yüzde 97 si çöldür. Nüfus, kay
gu verici bir çabuklukla artmaktadır. 

Romalılar zamanında 7 milyon olan halk. 
sonradan çıkan kargaşalıklar yüzündc:rı 
azalmıştı. Fakat 19 uncu asrın sonun<la 
9 rr.ilyonu buldu. Bugün ise 19 milyonu 
geçme-ktedir. 

Bu halk ne kadar mütevazi ya:ja.c<s:ı 

yaşasın, bunlaıın geçinme çareJeriııi 

sağlamak bir meseledir. Onun için, bir 
asııdanberi Nili düzeltınclc ve Mısu·d1 
daha çok yer sulayabilmek için çalış

malar yapılmaktadır. 
Bundan bir asır önce yapılmaı>ma 

' 1>aşlanan Delta barajı, 1890 da bitiril
niştir. O zam::ndanberi başka baraj
lar da yapılmı~tır. Bunların en büyüğü 
olup 1902 de bitirile"n Asuan barajında, 
bir milyar metre mikabı su bulunmakta 
idi. On yıl sonra yükseltilen barajın 
suyu 2,5 milyarı buldu. Son yıllarda 

baraj aşağıdan başlanarak 9 metre daha 
yükseltildi. bu iş için çok çalışıldı. ve 
milyonlar harcandı, fakat su 5 milyar 
metre mikabına çıktı. 

Nilin suları, yağmur mevsiminde 
boldLJr, fakat kurak mevsimde yetect:k 
kaJar su bulmak için, nehrin şimdi vt:r• 
mekte olduğu 12 milyar yerine, 30 mil
yar metre mikabı su bulmak Jazmıdır. 
Bu başaı ıldıktan sonra Mısrr sayı.sız 

kimseieri besliyebilir. 
Asuandan Hartuma kadar Nil üze

rinde hiç b.ir ıslah işi yapılmış değildir. 
Nehir Hartwnda biri güneye, öteki gü
ney doğusuna giden i•ki kola ayrılmak
tadır. Bunların birincisinin adı Aknil, 
ikincisinin adı Mavinildir. 

Hartumun 40 kilometre kadar ileri
sinde ki Cebelievliyada, daha üç milyar 
rr etre mikabı su verecek olan yem bir 
barajın yapılmasına başlanmıştır. Nilin 
Bahrüccebel denilen kolu Sad adlı böl
geden geçerken, suların az zamanmd-:ı 
yüzde kırk, bol zamanında üçte iki nis
betinde su kaybetmektedir. Güneyden 

kuzaya doğru yapılacak 300 kilometıe

lik bir kanal hem 10 milyon hektar ba. 

tııkhğı kurutmaga hem de kayıboıan 

suyu çok u bir nisbete indirmeğe 

yanyacaktır. FakJt bunun iısin sıhbota 

zandı bir yerde 1 S yıl ç.ahşmak lazım. 
dır. 

Bahrüccebel bu şekilde düzeltilir
se. Albert gölünün ağzına da bir baraj 
yapılması mümkün ve faydalı olacaktır. 
Burası hemen hemen üstüva çizgisi ü
zerinde ve kuş uçuşuyla Kahireden 8 
bin kilometre uzaktadır. Bu işin başarıl
ması; yalnız uzaklrk dolayısiyle değiı. 

topografi, sıhata zararlı iklim ve top
rağın cinsi yüzünden de, insan kudre. 
tinin üstündedu. 

Şimdi de Mavinilden yukarıya doğ. 
ru çıkalım: Burada bir adı da Seıınar 
olan Mekvar b<'rajını, daha sonr .ı da 

Roseres brajını buluruz. 

Mavinil, Habe!iistandaki Tsana ;;;? 
itine varıncaya kadar adi bir ırmak ha
lindedir. Fakat 3000 kilometre murııb 
baında oJan bu gölün Sl•larile beslendik
ten sonra halc;ki bir nehir halini alır 
İngilizler ve mısırlılar, uzun zamanla,._ 
dar.beri bu t<libii havuzu düzenlemek dı...

§Üncesindedirler. Deniz yüzünden ı.ım ı 
metre yükseklikte olan bu yere malz• m( 

t;ısmması güç ise de, barajı yapmak iç•n 
teknik bakımdan engel olmadığı gib1, 
i!tlim de işçilertn çalısmasma elverişli 
dir 

Fakat Negüs simdiye kadar ingiliz 
!trin habeş topraklarına ayak basmala
rına karşı durmuştu. Bununla iberaber, 
son günlerde öğrenildiğine göre 1925 

de yapılmış gizli bir andlaşma ingiliz
ler tarafından Tsana gölünde bir baraj 
ve italyanlar tarafından Eritreden So
maliye bir demiryolu yapılmasını göz 
önünde tut.makta idi. Bu andlaşma. 

şimdiki Negüs tarafından 1926 da bo. 
zuldu. Mısır hükümeti barajın yapılma.-

sı iç.in 21 milyon Jiralık ıbir tahsisat ver· 
diğine göre, ingHizler hala Tsana gölü 
için bir anlaşma yapmağa uğrasmakta
drrlar. 

Buna göre, İngiltere ile İtalyayı bi
ribirlerine tutuşturan seıbebler arasında 
Hindistan yolu gibi1erinden başka, Tsa
na gölü de vardır. Ancak, B. MusoHni 
bu bakımdan İngiltereye inanca verdL 
ğ.inden İngiltere belki de sükunet bula
cak ve 1taJyadan yana daha yumuşak bir 
tavır takınacaktır. 

MiroİT du Monde. Paris -

Fransa ve barış 
Fransa, yardım görmeden kendini 
miidalaa edec.ek kuvvette değil .- , 
Jir. Onun için, nUihlanmakla be
raber, bağl~ıklar da bulmağa ça
lıfmaktadır. Fransa, bu sıyasasım 

devam ettirebilecek mi? 
Fransız başbakanı B. Laval, İngiliz 

hükümetinin uluslar sosyetesine olan 
bağlılığının derinliği ve genişliği hak· 

kında bir takım sorular sormaktadır. 
Bu soruları sormağa hakkı vardır ve 

en basit bir lojik ile bu, böyledir. 
Fransa yardım görmezse kendi ken

dis.ini müdafaa edemez. Bundan dolayı· 
drr, ki bu memleket, harptanberi kendi 
ordusu. deniz ve hava kıuvvetJerindel\ 

ayrı olarak kendisine yard:mıcı olaca.\ 
bir başka kuvvet aramaktan geri dur. 

mamıştır. 

Fransa, bütün üyelerinin en ba§ ö

devi saldırmanın önilne geçmek olan u
luslar sosyetesi sistemini kuranların i
Je-ri gelenlerindendir. 

Bununla beraber Fransa. Almanya.. 
nm doğu taraflarında kendisine bağla· 

şıklar da aramı§ ve bulmuştur. Bu bağ
laşıklara son zam.anlarda İtalyanın ka

tılmış olduğu sanılıyor. 

Bütün bu son yıJlar içinde Fransa 
bir taraftan uluslar sosyetesi, öte ta.. 
raftan da bu bağlaşıklar sıyasasını gilt· 

müştür. Lakin bugün bu ikisinden biri· 
sini tercih etmek vaziyetinde ve yükü· 

mündedir. 
Bugün İtalya uluslar sosyetesi and.. 

laşmasını tehdid eden bir barba giriş

mek üzeredir. 
Fransa emin olabilir ki onun karşı· 

}a~tığı meselenin önemi tngilterede tak_ 

dir edilmemiş değildi. 
Eğer Fransa uluslar sosyetesine kar. 

şı olan yükcnlerini yerine getirecek o

lursa o zaman Musolini tarafından ken
disine verilen yardım teminatını kayıbe
deceğini düşünmektedir. 

Bundan dolayı kendini müdafaa için 
uluslar sosyetesi sisteminin ne derece
ye kadar kifayetli olduğunu öğrenmek 
yükümündedir ve hu sorunun cevabını 

alabihnek için de yüzünü tngiltereye 

çevirmiş bulunmaktad1r. 

Böyle bir sorunun sorulmasına lü
zum görülmemiş olmasını isterdik. 

Fakat Sir Con Saymen'in dış bakan
lık ettiği felaketli devrede tngilterenin 
uluslar sosyetesine bağlılığı hakkında. 
ki kanaatin sarsı1mış olduğunu görme

mek için a1rk olmak gerektir. 

Bugün artık o devrin geçmiş ve de
ğişmiş oldıığunu sövliyebiliriz. Ü'1· 

dan dolayı da ingiliz hiikümeti bütün 
dünyanın barıs umudlarmın iJ:k ve son 
olarak uluslar sosyetesi ve ko11ektif sis 
temler üzerinde toplanmış olrluğuna 

kanığdır. 

İki şey vardır ki Fransayı, İngilte
renin uluslar sosyetesine bağlrlığı hu· 
susunda ihtiyatlı <'lavranmağa sürükle

mektedir. 
Fransa, İngiltrrcnin Almanya tara

fından Versay andlaşmasındaki siliih
lanma maddesi parçalanırken takındığı 
durumdan memnun kalm·ımıştır. 

Lakin Fransa, İngi . r _ nin bu mad· 
de değiştirmenin. uluslar sosyetesinde 
üye olan - her kim olursa olsun - bir 
ulusun memleketini zorla istila etmeok. 
ten çok farklı bir is oldu/i-unu •::ı'·dir 
etm~kte oldueunu anla!llai!a çalı!'mah

du. 

İkinci nokta. ingil.iz sıyasasının bir 
az uluslar sosyetesi ile kayıtlandığı, bu 
sıyasanın öte taraftan imparatorluk a
sığları ile bağlı o1duğu hakkında bir ka
nağatm da ortada dolaşmakta bulunma
sıdır. 

Eğer Fransa gerçekten buna inanı
yorsa büyük bir yanlrş işliyor, demek
tir. 

Bu düşiınce fransız karakterinin 
üzerinde etki yapacak olursa, bu. tari
hin büyük yanhşhk1arından biri ola
caktır. 

Bununla beraber, Fransanın bu işte 
ihtiyatlı davranmasındaki sebeb1eri an.. 
layıp ortaya çıkarmak pek güç değ.il
dir. 

. İngiliz hlikiimeti, eğer arsıulusal bir 
kargaplığm önüne geçmek istiyorsa, 
ne yapıp yapmalı, fransız kafasında yer 
tutan bu kuşkuları söküp atmalıdır. 

Bunu yapmak için Fransaya açıktan 
açığa İngiltere sıyasasınm sonuna ka
dar uluslar sosyetesine bağlılık olduğu
nu ve bunun sarsılmasına, bozulp çözn.t
mesine imk!in olmadığını anlatmak ge
rektir. 

İngiltere uluslar so&yetesine ve kol· 
lektif sisteme karşı olan bUttio yüken
lerioi tutacaktır. Deyli Herald 

Bulgaristanda yeni ka-
nunlar, yeni meclis 

Bulgaristan'da, ana.al kanunun 
çıkanlma.n için hazırlıklar yapı · 
lıyor. SanrMığına göre, parti siste
mi ortadan kalkacak, saylav ıaya
sı azalacak Qe icra kuvvetinin yet-

kisi büyük olacakhr. 
Bulgar kabinesinde iki tUrlü eğilim 

göze çarpmaktadır. Bir kısmı güney is
lav birliğine katılmak taraftarı, bir kıs
ıru ise aleyhdandu. 

Sonra gelecek ulusal mecliste çift· 
l(ilerin fazla niı.bette temsil edilmesin.. 
den yana ve buna karşın olanlar da var
dır 

\'eni çıkacak anasal kanun, seçim 
ıtanunu dolayısile kabinenin değişmesi 
hakkında da bir takım yayıntılar dolaş
mah4dır. 

Bu yayıntılara göre general Atana
ıot llt B. Velçef çiftçilerin tarafını tut
makta Köseivanof, Kocuharof ve Mo.. 
anof ıse buna aleyhdaı bulunmaktadır

ıar. B. Velçef. tutulmadığı, sürülmedi
ği, fak~t kabine üyelerinden bir takım... 
larının dileği üzerine bu yüzden mem
leketi terke mecbur edildiği sözü dola§.. 
makta ve va2'iyct böylece izah edilmeık
tedir. 

Durum her ne olıırsa olsun, blitiln 
bakanlar, memlt'ekti dolaşmakta ve ka
moyun ne tarafa doğru yöneldiğini an-
1..mağa çalışmaktadırlar. 

Gazetecilere bir diyev veren Başba
kan demiştir ki: 
"- Bundan böyle herhangi bir partiye 

kr.rı:ı bir angajmanı olmayan kimseler 
nükümet başına gelebileceklerdir. Biz, 
h~i.kümete bütün çevenlerden en kapa. 
siteli. en becerikli insanları sokmak is
tiyoruz. 

Bir kimse. keJJdisini devlet işine 
bütiin varlığı ile vcmıiyecek olursa o
ntm bundan önee göstermis olduğu SL 

vas:ıl başarılar da bizi ilgilendirmez. 
Onlar da o.izim yaptığımız gibi geç

mışin bütün ilgilerini hsip atmahdır_ 
lar.,. 

Başb1kan bundan başka çıkarılar:ık 
anasal kanundan önce bir seçim kanu
nunun çıkarılacagmı da söylemi tir. 

Anasal kanun. bir irade ile ortayıı 

atılacak değildir. 

Eskiden sanıldığı gibi ?eneloya haş
vurulmıyacak. fakat hu kanunu Gror -
giyef'in i !eri ye sürdüğü gi.bi korpora
tif bir şekilde toplanacak olan ulusal 
bir meclis tarafından yapılacaktır. Lıı 

Biilgari razetesi bu işin gelecek yılın 
başlarında yapılıp bitirileceği kanaıı. 

tindedir. 
Heııhalde parti sistemi artık ortadan 

kalkarak. saylavlann savıfı azaltı laca\c 
ve icra lrnvvıetı daha biıvük yetkilerf" 

sahip olacaktır. 

Bili)'Ormusunuz 
ki ? ... 

§ Paristen Deyli Herald gaze
tesine bildirildiğine göre Fransa
da faıistler tarafından birçok si
lah kaçakçılıkları yapılması ve 
birçok yerlerin gizlice depo haline 
getirilmiş olması fransızları sinir
lendirmekte, kuşkulandırmakta
dır. 

Hatta siyah gömlekliler Diyep'• 
le bir polis karakolunu soymuşlar 
ve ele geçirdikleri tüfeklerle kaç · 
mı~lardır. 

Bu silahlar, aonradan bir faşist 
mağaza sahibinin dükkanında bu
lwımuşsa da sorgu hükümeni de 
faşist oldug-.ı için hakkında gerçin 
yapdmamaştır. 

Ayni sorgu hükümeni bundan 
bir müddet önce polis tarafından 
fa!istlerin kaçak silahları bir ara
baya yültlettikleri haber verildiği 
halde gerçin yapmağa gınşme· 
miJti. 

Fatistlere aid olan ve silah de
posu olarak kullanılan bir §atoya 
hergün biraz daha ıilih yığılma -
ğa devam olunuyor. 

Diyep yakmlarmdaki Gay Fon· 
ten ıatosu da ıilih deposu ve o 
bölgedeki faşist kurumunun ter
sanes: haline getirilmi~tir. 

~Fransızlar "Bazılarının saa -
deti, bazılarının felaketine sebeh 
olur,, derler. Onun gibi, birçok 
kimseleri kaygulandıran İtalyan -
habeş anlaşmnzlığı da, bir takım 
tecimerlerin yüzlerinj güldürmüş
tür. İtalyan kuvvetleri güney Af. 
rikasından 10.000 haf hayvan sa
tın almağa karar vermişlerdir. Bu 
hayvanlar, haftada üç trenle Erit
reye la!ınacaktır. Tabiiğ piyasalar 
da alışverit almıt yürümü§, fiat -
lar yükselmeğe başlamıştır. 

§ Bombayda İtalyan krtalarına 
verilecek öteberi yüzünden işler 
açıldığından, oradaki başlıca fir
malar biribirlerine zararlı bir ,e · 
kilde rekabet yapmamak için ken
di aralarında bir sendika kurmuş
lardır. En çok alışverit pamuk, hu· 
bubat ,dokuma ve .. ayakkabı las
tiği üzerine olmuştur. İtalyanlar 
(çamurdan olsa gerek) hani harıl 
lastik satın aldıklarından, Bom. 
baydaki fabrikalar mal yetiııtir· 
mek İçin geceleri de çalışmakta
dırlar. 

Ş lsviçre ile Avrupa'nrn dağlık 
memleketlerinde, "Alpinizm,, de
nilen dağcılık sporu çok yayılmış. 
tır. Her yıl bu sporun mevsimi ~e
lince, A vrupa'nm dörtkö~esinden 
birçok meraklılar da ğhk yerlere 
akın ederler. Bir dağ sporcusu için 
en büyük zevk de, çıkılması güç 
sarp bir tepeye çıkmaktır. Ancak, 
bu yüzden kazalar da eksik olmaz. 
Onun için, Fransa'da Gayyan'da -
ki dağa tırmanma okulu, dağlar -
da. "kazaya uğnyan sporcuları 
kurtarma,, fampiyonası açmııtır. 
Müsabakada yapılacak §eyler şun
lardır: 1 - Y aralınm aranması· 

' 2 - Y aralmm bulunduğu yerde 
ilk tedavi; 3 - inişin emniyetli 
..ılma.sı için tedbirler; 4 - Dağın 
eteğinde yaralının alınması. 

~ Bir vakitler gazeteleTin sayı
f alarmı uzun uzun işgal eden ve 
Lindberg'in çocuğunu kaçırdığı 
için ölüm cezası giyen Havptma
nm davasına yeniden başlanacak
tır. Fakat ortada ye i bir durnm 
vardır; Havptman'm avukatı olan 
Fişer, Lindberg'in çocuğunun h.ı -

yatta olduğunu söylemektedir. 
Avukatın anlatısına göre, Havpt -
man'm kız kardeşi, banliyö so -
kah:larmdan birinde, Lindberg'in 
coc~ğuna çok benzi.yen bir çocuk 
bu1mu~tur. Avukat Fişer Nevyor -
ka döriince. bu çocuğun Lindb~r
f,?İn oğlt1 olduğunu ishal etmek 
için onun parmak izlerini de bera
ber getirecektir. Ancak, parmak 
izlerini bh·ibirlerivle kı •a.c;lamak 

,erektiğine p.öre, ;caba d1ha önce 
Lindh2rg'in oölnnun oarmal< i'71P 1 

ri :\lı'lmı~ mı idi? 
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SPOR 

Futbol hirin(•iJil~ leri 
İzmir Samsunu 4 - 2 

yendi 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

yordu. Fakat Samsunspor, sonra -
dan durumu düzeltmeğe muvaffak oldu 
ve oyun denk bir şekil aldı. 

Altınordululann Samsunspordan da
Jıa kuvvetli oldukları görülüyordu. F:a
kat Samsun takımı çok enerjik oynıyor, 
İ7mirlilerin teknik üstünlüklerini hiçe 
indiriyordu. 

14. üncü dakikada, Samsunluların sı
kı bir inişlerini Altınordu müdafii elile 
kesti. Hakem penaltı verdi. Salahaddin, 
sıkı bir vuruşla bu cezayı gole çevirdi. 

Bundan şaşıran İzmirliler daha düz. 
gün oynayacak yerde, sert bir oyun ta
biyesi güdmeye başladılar. Bunun acı
aım sekmekte gecikmediler: 21. inci 
dakikada, samsunluların soJ içi Murad, 
bir kafa vuruşu i1e ikinci golü de çı
kardı. 

Altınordulularm, düşünmeden oy
nadıkları cihetle bakettikleri bir mağ· 
JQ.biyete doğru yürüdükleri görülüyor
du. Samsunlular bir üçüncü gol frrsa
tmı 24 üncü dakikada ka~ndılar. 

Sol açığın güzel bir şiltü kale dire. 
line ~arparak geri döndu. 

29 uncu dakikada kazandıkları o;r 
penaltı cezasını Adilin fena bir şütü 

11e kaya:ıettiler. 
Devre 2-0 samsunluların üstünlliğii 

ile bitti. 
İkinci devrede İzmirin durumu kur

taracağım umanlar, birinci haftayımda
ki kötü oyunu düşündükçe umudsuzla
nıyorlardı. Fakat Altınordu, ikinci dev
reyi çok daha şuurlu oıynadı. Luzumsuz 
se1 tliği bırakmış teknik bakımından üs.. 
tiliıJüğünü kullanacak bir tabiye glid
meğe başlamıştı. Bunun eyi sonucunu 
almakta gecikmedi. 

13, 26, 31 ve 43 üncü dakikalarda dört 
gol çıkararaok maçı 4-2 kazandı. 

İzmirliler, bu devrede dört gol at
malarına rağmen, samsunluları ezmiş 

değillerdir. Samson. kalecisinin zayıf 
olması yüzünden sayı kayıbetmekle be. 

Kastamonu kendirleri 
üzerinde incelemeler 
Kastamonu, 6 (A.A.) - Mem

!eketin kendir ve keten ürününün 
yetişme ve işletme işlerini yerin
de incelemek ve bu ürünlerin mem
leketteki teknik durumu hakkında 
ilimizde araştırmalar yapmak ü
zere tarım ve ekonomi bakanhkla
J'ınca Alman:v.adan getirtilmiş o
Jan Dresten tarnn üniversitesi 
profesörlerinden kendir ve keten 
uzmanı Dr. Tobler, yanında An-
kara bölge uzmanı B. Ekrem U· 
zumeri olduğu halde şehrimize 

geJmiştir. Uzman profesör kendir 
ve keten bölgelerini gezmeye baş
lamış, bugün kükürtlü suları ihti
va eden Gölvcren bölgesini göz
den geçirmiştir. 

Güreş liupası 
Gençler birliği - Çankaya 

yarın karşılaşıyorlar 
Bir ay kadar önce Eskişehir ve Bur

sa güreşçilerini Ankaraya çağıran böl
gemiz güreş kurulu aynı günlerde ya
pılacak bir futbol turnuvası için de or
taya bir kupa koymuştu". Macar Futbol
cularının gelişi ve Geneler Birliğinin 

Türkiye birinciliklerine gidişi ıyüziin
den Çankaya . Geneler Birliği ~ı ge
ri kalmıştı. 

"Güreş kupası haznlama kua-ulu,, n

dan aldığımız bir bildiriğden öğrendi
ğimize göre futbol meraklılarının dört 
gözle beklediği bu maç yarm oynana
caktır. "Suyu çeki1miş değirmen,, gibi 
derin bir sessizlik içinde bulunan An
kara sporu bu maçla canh bir gün ge
çirmi' olacaktır. Gen(ller Birliği • Çan
kaya maçı çok önemli ve Ankara fut· 
bolunda sporculara güzel bir gün y~a
tacak bir hadisedir. Çünkü her iki ta
ktm da değerli varlıklardır. Bu yıl lik 
m~lannın birinci ve ikinci devresinde 

bu iki kulüb biribirin.e önürdeş olmuş
tur. Bundan başka aylarca süren pm
piyonluk dedikoduları da bu oyuna bir 
özellik vermektedir. 

Yalnız Muhafız Güclü Sedad gibi iyi 
bir yargıcın yöneteceği bu maçı iki ta
rafın tam kadrosiyJe oynamasını gönlü
müz istiyor. Çünkü yenilenlerin: - Ka
zanacaktık amma, ah f .• A olaydı, B bu
lunaydı, diıye göğüs geçirmelerinin ö
nüne geçilmiş olacaktır. 

Güreş kupası hazırlama kurtllu: 
Finale kalan Çankaya - Gençler Bir· 

Jiği maçı 8. eyJQl pazar günü saat 16,5 
Ankara Gücü alanında oynanacaktır. 

Maçın yargxçı Muhafız Gücünden Se -
dat'tır. 

raber, zaman zaman duruma bakim ol
muş ve müsaviye yakın bir oyun oyna· 
m1ştır. 

Türkiye futbol birincisini tayıin ede
cek sonucu maç pazar günü İstanbul 

şampiyonu Fenerbahçe ile İzmir şampi
yonu Altmordu arasında oynanacaktrr. 

Zencirleme kefillik 
kanunu hazırlandı 

İcra ve iflas kanpnunun altın
cı maddesine göre devletin sora
vma katılacağı işyarlar hakkında 
yeritilmek üzere Finans bakanlığı 
tarafından zencirleme kefillik u
sulü için de bir kanun projesi ha
zırlanmış ve kamutaya sunulmak 
üzere başbakanlığa verilmiştir. 

Kanun çıkınca, bu gibi işyarla
rın aylıklarının yarısı beş eşit bö
lüde alınacak ve ondan sonra her 
ay, aylıkların yüzde üçü kesilecek· 
tir. Kanuna göre ödevlerini yap~ 
mayan sağışmanlardan kesilecek 
cezalar ve paralann üretilmesin
den meydana gelecek klar sandığın 
kapitali olacaktır. 

Sandık, finans ve tüze bakan
lıklarının birlikte hazırlıyacaklan 
bir tüzükle yönetilecektir, 

ULUS 

Barsakçılığımızın gelişimi için 
(Başı 1 inci sayfada) 

Koyun ve keçi kesimi gerek Avrupa 
gerekse Amerikada nisbet>en az oldu
ğundan bu barsaklarnnıza dışardan çok 
istek vardır. En ziyade aranılan cins 
doğu illerinden gelen Karaman koyunu 
barsaklarıdır. Ke5i ve kuzu bar.saldan 
cins ve kıymet bakrmın.dan çok claha a
şağıdır. 

Türkiye içinde her ,-ıl kesilen 
3.000.000 kadar hayvanın sayılarına gö
re yüzde nisbetleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmi§otir: 

1STANBULDA 
Karaman ve dağlıç 
Kıvırcık ve keçi 
Kuzu 

ANA DOLUDA 
Karaman, dağlıç ''e 
koyun 
Keçi 
Kuzu 

% 58 
% 17 
% 25 

100 

muhtelif 
% 50 
% 40 

% 10 

100 
Barı;ak satışı Türkiyenin genel çıka

tmın 1934 yılında % 1,5 yakındır. Pi
yasa iniş çıkış lırymet U.ıcrindc büyük 
rol oynamaktadır. Son bq yıl içinde 
memleketimizden yabancı memleketlere 
çıkarılan barsakların mikdar ve kıy

metleri aşağıdaki tabloda gösteriJmiştir: 

Türkiyenin 1930 _ 1934 bar -
sak çıkatı. 

Miıkdar kilo 
1930 249.989 
1931 207 .559 

1932 175.001 
1933 151.572 

1934 205.260 

Kıymet lira 

936.000 
318.000 

518.000 
577.000 

1.031.000 

Barsaklanmız en ra.ııa Almanya, A
merikaya satılmaktadır. 

Adet bakımından Türki,yede kesilen 
koyun, keçi, ve kuzu barsakları 3.000.000 
u aş.makta olduğundan ve her hayvan
dan bir barsak alındığına göre bu mik
dar barsak üretile<:eğini kabul etmek 
gerektir. Ancak bunların hepsi toplanıp 
işlenmediği cihetle gerek üretim mik
dan bu rakkamın biraz aşağısındadır. 

Bazı ufak yerlerde kesilen hayvanların 
/ 

barsaklan toplanmıyor. Bu suretle kay· 
bo1an barsak mikdan senede 150.000 den 

aşağı değildir. Genel üretimin % 5 i 
kayboluyor demektir. 

Türkiyenin diğer barsak satan mem
leketlere karşı önem derecesini ölçebil
mek için, dünıyada fazla koyun kesen 
memleketlerin durumlarını kısaca göz
den geçirmeğe lüzum vardır. 

Türkiye ile ko~u meml ketlerde 
kesilen koyun vt keçi say1sı şudur: 

traıı. 3,5 ve keçi 
Irak 1,5 ,, 

Suriye 1,5 ,. 

Türkiye 3 ., 
Mısır kuzay, Afrika memleketleri, 

Hindistan, Yunanistan ve diğer bütün 
balkan memlekietlerinck kesilen koywı 
ve keçilerin cinsleri fena olduğundan 
bu memleketlerin barsak satışları kıy· 
met bakımından çok dll,ilktür. Bu bar
saklar genel olarak gayıe.t ucuz fiatlarla 
~ Avrupaya satıbr ve yahut yersel yo

ğaltnna harcanır. 

Koyuıı bıırsllkları nert1lerde 
kullarıdır? 

Dünya koyun barsağı üretiminin % 
50 sini kuzay Amerika ~ekmektedir. % 
50 sini de diğer Avrupa ve Amerika 
memleketleri alırlar. 

lyi cins koyun barsakları tamamiyle 
sucuk yapımında kullanılır. Bu cins su
cuklar memleketimizde henüz yapılma
mıştır. 

Bu sucukların t...a~ka memleketlerde 
ne kadar çok serfedi!dıgi hakkında bir 
fikir v~rebilmek için ya1nız Neryork 
plajlarında günde satılan bu cins su
cuklar için 200.0 ·O koyun barsağı lazı.m
geldiğini söylem .. k yeter. Diğer taraf
tan işçi ~ ışyar sınıflarından olan halk, 
hazırlığı, lezıeti, kolaylığı ve ucuzluğu 
dolayısiyle bu sucuklardan pek çok 
harcarlar. 

Tiirkiye barsakçılığının yakın 
doğuda önürdeş memleketlere 

göre durumu 
Keçi barsak.lan katılmamak üzere 

Türkiyede karaman, dağlıç koyunların
dan Uretikn barsaklar cins bakımından 
çok arandan barsaklardır. Dünya üreti
mi bakımından rus TUrki&tam ve Kal
muk cinsleri barsaklardan sonra ikiDCi 
dereceyi türk barsakları tutmuştur. 

Barsaklarımız bazı yerlt>rde birinciliği 

alır. 

Türkiyede kara keçi tıpi keçilerinden 
üretilen barsaklar ela cinslerinin sağlam
lığı dolayısiyle ikinci derecede barsak
lardan sayılır: Diğer taraftan tiftik ve 
oğalk barsakları altıncı dereoede gel
me·ktcdir. 

İran, Suriye, Irak, Filistin gibi bize 
önürdeş eaıyılabilecek memleketlere gö
re Türkiye barsakçılığı bazı noktalar 
yeğritildiği takdirde elbette daha yük
sektir. Yakın doğu memleketlerine gö
re Türkiyedc kanaralar, işçilik örgütü 

ve toplama kolaylıkları daha ilerde ol
duğu için diğer Tüııkiye barsakçıhğı, 

yakın doğuda en ileri gelen bir yeri el
de edebilir. Coğrafiğ durumumuz elve

rişli olduğu için Avrupa ve Amerika a
lıcılarının ilk gözlerine erişebilecekle
ri memleket Türkiye olduğundan ve 
Anadolunun birçok merkezlerine taşın 
araçları diğer ıyakın şark memleketleri
ne göre daha iyi ve fazla bul'Ullduğun-

dan; alıcının ihtiyaçlarım önce Türki
yeden iyi fiatlarla sağlamaları ve Tür-

kiye barsakları plase edildikten .onra 
diğer yakın doğu memleketlerinin bar
saklarını alacakları tabiiğdir. 

Tii.rkiyetle barsak to1J(ama re 
satı§ tarzları 

1 - Doğrudan doğruya kanaralarda 
toptancı kasablarm kesecekleri hayvan
lar bar6aklarınr toplamak. Bu suretle 

yıllık fiat kesip konturat yapmak ve 
avans vermek usulü vardır. Bu takdir
de yapım, baraakları toptancı kaaablar
dan alan tecimen tarafından yapdmak

tdır. 

2 - Her şehr.in yerli tecimeni tara
fından Jranaralarda yukarda anlattığı· 

mıı: gibi toplanıp işlenmi~ olarak İs-
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tanıbuJ açık pi)asasmda ,,atışa çıkarılan 
barısaklar. 

Dışarıya stılı~ tur zl:ırı 
Merkezleri yalnı/. lstanbulda olan ve 

pıyasadan hazır mal aldn t~cımenkr ,, · 
tın aldıktan mallan Avnıpa ~ Amerı
ka memleketlrrine gond rırler. G n l 
yoğaltım merkezlerı Nc:ryork, H<ın · 
burg, Prag ve Trıyt:,,t dır Avrupa \le 
Amerika memleketlerme b.usak gönde
l'Cn tecımenler arasında f.'crm ı;atış ya
panlar azdır. Malın om·mı vt- işin <on 

derecede nazik olmaq rlolayısiyk a ıcı 
sosyeteler malları goı rneden ve bakrna
dan kabul edip fatura bedelini ödemek

ten daima çekinirler 
Merkezleri Avnı pııda olupta 'iatın

alma ıçin burada oruntak bulunduran 
yabancı ~oı;yetelerı şinıdılık Tür-kiycde 
yoktur. Bazı -.o<>yerclerin guvtnini ka
zanmı olan har--ak çıkatçılarmnız alıcı
lar tarafından verse! bankalarda al:ll
mı~ Kl'Cdiler ~ultan<-1nık ferm satıb va

pabilmekt<dirler 

Anadoluda ı yapan y rli ttcımenın 
çoğu İstanbul piya,_a,,,ına bağlıdır. Av

rupa ve Amerıka ılc doğrudan doğruya 
işliyebilen tecimt-n p k dZ ır. 

*"' 
Tthkofis bu-,ı:ık manipılasyon ışleri 

ni ehemmiyetle ele almı\i burun.makta• 

dır. Alıcı menılekrtler~ temiz ve ) ük
sek vasıflarda barsak gönderilmeşın.i 

sağlamak için barsakların satıştan ön
ce işlenirken kont:rol edilmesi düşünul
mektedir. Ofis, fındık v~ yumurtada ol
duğu gibi barsaklarıınızın temiz ve iyi 
işknmiş şekilde çıkatımın sağlanrna.,ı· 

nın, yurda milyonlar bırakacak bir geliı 
kaynağı olduğuna kanığ olduğunrlar 

barsak işinin de dış tecimımize uygun 
olarak kotarılmasını bir dava olarak ele 
almıştır. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - Musiki: 
Fritz Kreisler akşamı.
Kreisler: Liebesferud 

.. LiClbesleid 

" Schön Rosmarin 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

19.50 - Matbuat raporu 
20.20 - Musiki: 

Kreisler: Polichinelle 

" .. 
Caprice Viennois 

La Gitane 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

Transmisyon 
20.40 - Haberler 

ISTANH~l 
18.30 Fransızca ders. 
18.50 Dans musikisi 
19.30 Mozar konserto keman orkes

tra retakatile. 
20. Spor konuşmalan. Sait Çelebi. 
20.30 Bayan Bedriye türkçe sözlü 

eserler radyo caz ve tango or _ 
kestaralarL 

21.35 Son haberler - borsalar 
21.45 Bayan Babikyan $lln. 
22.10 Plak .ne riyatı. 

VLUS,un romanı: Tefrik" · ?2 1 rinde de bir emirin bütün silahlan duruyor
du. 

işitir görünüyordu. İren ona zayıf yanağını 
uzattı. İhtiyar ona da, kendi kızlan gibi, 
terslikle muamele ediyordu. 

Prens V ... de, üçü sizin dekoratif arlar mü
zesinde, on ilrisi de bendedir. 

• 
Levis ve lren 

Yazan : Pol MORAN 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

XI 

Ertesi akşam Levis, Beysvoter'de, A
postolatoslarla yemekte idi. Dıvarlannda 
kocaman fil dişleri asılı bir küçük oda •. Ka
loriferin yaptığı sıcaktan sedefleri fırlamış 
abanos mobilyalı İtalyan zevkinde odacık
lar .. İyi ısıtılmış bir ev: Levis, sanki, İn
gil terede değildi. 

Pembe şam kumaşı ile döşenmiş salo
nun kızıl halısı üzerinde Horasan seccade
lerinin kara emayi, Gördes seccadelerinin 
ince motifleri, Sine seccadelerinin nazik 
!Sizgileri göze çarpıyordu. On sekizinci fran
sız asrının küçük üstadlarmca yapılmış tab
loların maviliğini, dıvar kenarlarındaki u
:Zun elektrik ampullerinden taşan çiy ışık, 
kül rengine ceviriyordu. 

Salon.:n dört yanındaki ciiah tahtalara 
Yan> a elislcri, !skodra kadifeleri, büyük 
cami avizeleri asılmıştı. İki pencere arasın
da, Ja:::ivert deri kaplı bir arap ef;!(·1~·1 '1«' üze-

Vitrinlerde de dıvarlardaki el işlerinden 
vardı. Ancak bunlar daha eski, daha ince, 
daha nazik şeylerdi. 

Levis içeri girdiği zaman içeride bulu
nanlar t'ren'den başka, ikisi ayağa kalkan. 
üç kadındı. Bunlar İren'in teyzeleri olan ıh
tiyar matmazel Apostolatoslardı. İkisi d~, 
yüksekçe bir koltuğa oturup manasız hır 
yüz, fakat kurnaz iki gözle konuşulanla.rı 
dinlemekte olan ihtiyar bir büyük annenın 
iki yanında yer almışlardı, önlerinde açılması 
yan kalmış pasiyans kağıdları duruyord~. 

Levis, Old Jivri'de karşılaşmış oldugu 
bankacı üç Apostolatıosu da orada görece
ğini umuyordu. Onlar yemeğe gelmemiş
lerdi. Biraz sonra, ihtiyar sör Solon Apos
tolatos, kadife smokini ile aşağı inip, .R~ 
dos kumaşından yapılma kapı perdesının 
ardından, ilk önce, kıvrık ve cana kıyıcı 
bumunu gösterdi. Kulakları ayrık, sakalı 
sert kıllı, gozleri fırlaktı. Seyrek beyaz saç
larının üzerine bir takke oturtulmuştu. 

Nazik muamelesine ve eski yunan k<>
nukseverliğini gösteren ha''Arine karşın Le
vis onun hasis, meraklı ve sert bir adam ol
duğunu sezdi. 

İhtiyarın ilk sözü: 
- Sizi selamlarım, oldu 
kenctıne: '::'lıla otorite vermek için ağır 

Gençliğe karşı hiç bir yumuşaklık gös
termiyor, kolay ve zevkli her şeyi kötülü
yor, yıldönümünü unuttuklarından, biribir
lerini eşit saydıklarından, - iltisi de kırkı
nı geçmiş ve kapalı yaşamakta bulunmuş 
oldukları halde - yalnLz eğ1encelerini dü
şündüklerinden dolayı kızlarına çıkışıyor· 
du. Evlenmemeleri için elinden her geleni 
yapmış olduğu halde bu yaşta bekar kalmıs 
olmalarına kızıyor ve kızlan da babalarını 
korku ile, saygı ile, hayranlıkla seyrediyor
lardı. Vaktile evlenmiş ve karısını kötü ha
reketlerile öldürmüştü. Bankaya gitmek ü
zere kadından ayrıldığı zamanlar, korkunç 
bir kıskanç olduğu için, onun çözdiirdiiğii 
saçlarını bir dolabın iki çelonesi arasına 3:
kıştınp çekmeleri de kilitlerdi .. 

Yemekler bol ve ağırdı. Fakat baha So
lon için onlar değil, konuldukları porselen 
tabaklar önemli idi. 

Levis' e dönerek: 
- Şimdi. .. diyor. 
Ve Levis tanınmış bir şarap getirilece

ğini sanırken ilave ediyordu: 
- Mavi üzerine altın yaldızlı Vensen 

porselenleri gelecek~ Bunlardan bütün dün· 
yada şimdi on yedi parça kalmıştır. İkisi 

Hiç bir genel mesele görüşülmedi. Yal
nız ayle bayramları, vaftiz günleri, iyilik ış
leri ve yunan sıyasası hakkında konusulclu .. 

Bunlar bitip de herkes susarken ~yalnız 
ihtiyarın şeker hastalığından dolayı yidıgi 
glüten ekmeğini koparırken çıkan çatırdı. 
işitiliyordu. 

Levis, orada gördüğü incilerin güzelli,!i. 
ni övdü. İren, Solon amcanın. drahmiyi v·1-
varlanıp gider görünce, ömrü uzunluğun a 
hasis olduğu kadar para harcama çtlgınh
ğına uğradrğmı ve eski.den "paralan süriıs· 
tünnekten sakmımz. bir altm para, sürtime 
sürtüne, sekiz bin yılda yokolur'' ded ği 
halde artık artınmın, mirasların, kapitaliz
min sonu geldiğini sezerek, harbsonu para
sına değer vermemeğe başladığı ve zaman 
zaman kızgın veya neşeli "çocuklar param
zı harcayın, paranızı harcaym., diye hep-i
ne öğüdler verdiğini anlattı. 

Geçkin kızlan, babalarına yaranmış ul·· 
mak için hergün mağazaları, mezad yerl"l'i
ni, antika dükkanlanm <iolas r, ne bulur ~T
sa alıp eve yorgun argın, aksam, gee v~t 

i-' • 
dönerler ve gece odalarına kap-mr. bm:un 
lambalan yakar, Üzerlerinde rr miI"uf'l11k 
elmaslarile, aynaların H:ars!sına ge~ip keıı
diJerini seyrederlerdi. 

(C" r.nu var) 



AnJ ara: J. iL. TB. 
1 oıni yonuııdan: 

atın alma 

1 - Ankara jandarma müstakil tabur ihtıyacı için eksiltmeye 
konulan erzakın mikçları tahmin bedeli ilk teminatı eksiltme u ulU 
eksiltme tarihi b~inci maddede yazılmıştır. 

2 - Eksiltme şartnamesi parasız olarak tabur karargi\hından 
alınabilir. 
3 - lsteklileria. eksiltme gUnUnde yazılı vaktından bir saat evel 

teklif mektuhunu ve açık ekstltmelerde il~ teminatını komisyona 
vermiş olmalıdırlar. 

4 - Komisyon para ve para mahiyetındeki evrakı alamaz ilk 
teminat banka mektubu veya malsandığma yatırılmış para mak • 
buzu olmalıdır. 

S - Alınacak erzak· 
Eksiltme 

€rzakın cınsı 

Beher 
Kılo Kilo İlk temınat Eksiltme gün ve 

Lira Kr. nevi saatı 

Bırıncı çe ıt ekmek 
Zeytin yağı 

115000 10 
1000 40 

862 50 Kapalı Z. 9.9.935 14 
30 00 A'iık Eks. ., .,14,40 

Sı Jr eti ısooo 25 
6000 10 
6000 20 
280:1 90 
3200 s 
1700 30 
2.soo ıs 

0000 ıs 

9000 s 
1200 10 
1800 20 

243 7 5 .. il " 14,20 
Bulgur 45 00 •• ., g 
Pirinç 90 00 .. " .. 9,15 
Sade yağı , 
Kuru so~an 
Sabun 

191 25 .. " .. 9,30 
12 00 •• ., 9,45 
38 25 .. ,, .. 10 

oh ut 28 13 .. .. .. 10,15 
Kuru fasulye 
Patates 
Mercimek 
Kuru UıUm 
Tarhana 

ııı 50 .. .. 10,30 
33 75 ,, " 10,45 
9 00 " " .. 11 

27 00 ,, ,, 11,15 
500 20 
40 300 

1300 28 

7 50 .. .. .. 11,30 
Çay 9 O ., n ,, tl,45 
Gaz 21 ~o .. .. 12 
Beyaz alamura 
peynir 1000 40 
Döğülmiış kırmızı biber 500 30 
Zeytin tao i 1000 30 
irmik 800 25 
Fıstık içi 60 100 
Kuş lizümU (kuru) 60 50 
Arpa 15000 5 
Kuru oı ıoooo 4 
Saman 10000 2 

30 
11 
22 
ıs 
4 
2 

56 
30 
18 

00 
25 .. 
so .. 
00 .. 
50 .. 
ıs 

25 .. 
00 .. 
75 .. 

ürk Hava Kurun11t 

•• .. n 
,, 

" .. .. 
" .. 
" H 

" .. .. " 1-3723 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmıştir. 

19 uncu tertib S inci keşide 11 eylQl 935 tedir. 

Büyük ikramiye 35,00r liradır 

Aynca: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiyelerle 
20.000 liralık bir mükafat vardı<". 

Fethiye Şarbaylığıııdaıı: 

13 
13,15 
1'3,30 
13,45 
ıs 
15,15 
15,30 
15,45 
16 

Su borusu ve hususi aksa mı mübayaası 
1 - Fethiye belediyesince mübayaa olunacak muhtelif kutur. 

da 7100 m.:'tre Jilte asfalte eksiz çeli1c su borusu ve hususi aksamı 
vana ve saire 28.8.935 tarihinden 11.10.1935 tarihine kadar 45 gUn 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur • 

2 - Tahmin edilen bedel 12750 liradır. 
3 - Buna ait şartname Fethiye belediye ine mUracaatla goriı

lebilir. Ve isteyene beledsiz gönderilir. 
4 - Eksiltmeye 11 birinci teşrin 1935 cuma gi.ınU saat 16 da 

Fethiye belediye dairesinde belediye encümenin~ yapılacaktır. 
İstekliler şartnameye tevfikan ve 5. ci maddede yazılı vesikaları 
havi tekliflerini bir saat eveline kadar Fiethiye Belediye Risliği· 
ne vermiş veya bu saata yetişmek Uzere posta ile göndermiş olma
lıdırlar. 

5 - Teklif mektupları aşağıdaki vesikalan ihtiva edr.!cektir. 
A - İstekli bir şirket olduğu takdirde şirketin ııirkUlerinin 

veya vekliletnamesinin noterden tasdikli bir suretini. 
B - Yabancı tebaanın on senedenberi Türkiyede mukim ve ti. 

taret sicilinde mukayyed olduğuna dair vesika ' 
C - Teklif ettiği boru ve aksamr hususiye vana ve ıa!renin 

fenni evsaf ve teferrüatmı gösterir liste, resim kroki. 
D - Muvakkat teminat makbuzu veya bank mektubu 
6 - Muvakkat teminat mikdarı 956 lira ıs kuruştur. t-3894 

t laııbu]: Deniz l.JCva zım .,atın 

Alma. omi yoıınndan: 
Tahmini fiat 

3000 ron Rckompoze kömür. 33000 Lira 
Pazarte i saat 15 de 

Muvakkat 
teminat 

2475 L. 

1200 Ton Rekompoze kl>mUr. 13200 Lira 990 L. 
Pazartesi saat 16 da 

l3.9.93S 

Yukardaki yazılı kömürler.in kapalı zarfla ele iltmesi hızaların
da gösterilen gün ve saatta Kasımpa§adaki komisyon binasında ya.. 
prlacaktır. İsteklilerin muvakkat teminat mektup veya mkbuzu ve 
kanuni belgelerile birlikte teklif mektuplarını muayyen saattan 
bir saat evet komisyon başkanlığına vermeleri ve şartnameleri al
mak veya görmek istiyenlerin her gün komisyona mUracaatları 
ve 3000 tona ait şartnamenin 165 kuru mukabilinde verileceği ilan 
olunur. (5278) 1-3922 

Sıhhat e İçtimai Mııaveııet 
Vekaleti 

Merkez Hıfzıssıhha Mües~esesi satı11 
alma komisyonu Reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan lş: (300) kok kömürü 
2 - Eksiltme 9 eylül pazartesi saat 11 de Ankarada merkez 

Hıfzıssıhha müessesesi satın alma komisyonunda kapalı zarf usu· 
liy:e yapılaaaktrr. 

3 - Kok kömUrUntin tahmini fiatr (8700) lira olup ılk teminat 
ıı.kçesi (652) lira (50) kuruştur. 

4 - Teminatlar lb.aleden evel huclut ve , hillcr sıhhat umum 
müdUrlliğii veznesine yatırılmış olacaktır. 

S - Teklif mektuplannm ihaleden bir aat cvel kornı v ınn ve-
rflmt-~l la?:ı hr <2287' 1 %RO 

I 
SATILIK EV VE 

ARSA 
Yenişebirde İsmetpaşa cad· 

desinde postane karşısında Lo
zan meydanına bitişik olan 
beş odalı evde elektrik, bava ga
zı ve su vardır. Kabili ifraz olan 
arsası ile ve içindeki eşyası ile 
satılıktır. Görmek lstiyenlerin i
çindeki bekçiye pazarlrk için de 
telefon 2471 Ekreme müracaat 

iş kumbarası 
sahiplerine 

edilmesi. 1-3926 

~!llllllJl!llll! AHI -~ i Cebeci HastaOfsı Oı.ıeratôrU 

1 Dr. TURGUT 
Hastalarım Adlıye Sarayı -

i karşısında Hayati apartman.:n 
da her gün 15 den 19 za kadar 

~----kabule başlamıştır. 

senede 
20,000lira 
mükafat 

511111111111111llllllll!llllll 1 Plllll1lllkl1Hllilllllllıı:ıırııı~!llllllll.ia 

Saçları 

döküJenJer 

f iki muhtelif tertip - Yedi kura 
I 

KOMOJEN KANZUK 

a~ Ek. iri 
Saçların dökülmesine ve 

kepektenmesıne mani olur. 
Komojen saçların köklerinı 
kuvvetlendirir ve besler. 

Komoien saçların gıdasıdıı . 
Tabii renklerini bozmaz, 1§. 
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağa· 
-ıalarmda bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK 
ROMATİZMANIN KATİ 

BlRiNCJ TERTiP ... 
en ede il{i def ada 

414 kişiye on bin 
lira ikramiye 

tKiNCi TER1'tP ..• 
Senede beş defa. 

beş lôşiye on 

lira ikramiye 
da 
bin 

Her ene 1 nİRan ve l ilkteşrinde kum· 
bara alıibleri arasında ~ekilen kuralarda 
,.e her def a~mcla 207 kişiye be ~r hin lira 
tevzi cdilmt!ktcdir. 

Veni ihdas edilen bu kuralanu • .,. 

birinde tek kumbara sahihine iki hin ' 
ikramiye verilmektedir. Bu kuralar seı1t1-
de beş d('faı 

Birinci mükafat: tOOO Lira 
ikinci ,, 250 ,, Şuha~ Haziran, Temmuz, Eylül ve 

Birlncikinuo On ki,iye yüzerden 1000 " Yirmi ,, elliferden 1000 ,, 
aylannm ilk '1:Ünlerl çeklleeektir. 175 kitiye onardan t 750 ,, 

iki bin liralık ilk kura l eyliiMe 
cekile«-.-lctlr. DEVASIDIR. 

Be~ bin liralık kura 

----- l ilkıe,rlmte ~ekilecektir. 

Satılık arsa _.._ ......................... IE ............................. ~ 

Yıenişehir paşalar tepesi U
runç sokakta satılık arsa. M2 540 
ada 1170, parsel 4 Divanı muha
sebatta mürakip AH Ragıp 

Kuralara iştirak edebiln-ek için kumbara sahibler nin asgari 
yirmi beş lira biriktirmis olmaları lazımdır. 

1-3888 

rlliyt~ rekah-tin den: 
ı - Adliye vcklileti bınasile temyiz mahkemesi kaloriferi için 

alınacak 350 • 450 ton kok kömürü kapalı zarf usuliyte eksiltmeye 
konulmuştur 

2 - Eksiltme 9.9.135 tarihinde pazartesi gUnU saat 14 de Adli· 
ye vckfiletinde levazım mUdUriyeti odasında toplanan eksiltme ko· 
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu hususa ait şartnameyi veklilet levazım mUdU 
riyetinden parasız alabilirler. 

4 - Beher ton için tahmin edilen bedel 31 liradır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan is.teklilerin bedeli muham 

menin yüzde 7.5 ğu nisbetinde olan 1046 lıra 25 kuruşu nakden ya· 
hut devletçe na.kıt makamında kabul edilen tahvilatı mahalli mal· 
sandığına testi mctmiş olduklarına dair olan sandrk makbuzalrile 
teklif mektuplarım havi mUhürlU zarflarını eksiltme saatinden bir 
saat evetine kadar komisyon riyasetine vermeleri, taşradan teklif 
mektubu gönderecek olanların da ayni sa~te kadar yetişmesini te 
min için daha eveldcn postııya tevdi ctmıs .. olmaları, dış zarfları 
mühür mumu ile eyice mUhUrlemiş olmaları lazımdır. (2298) 1-3670 

r-.1111.111.11 ::;ehir Bahçesi .,.,,,...,,.,,..,..~ 

: MÜNÜR NURETTİN 1 
1 Tanhuri Rdik - Kcnıcuç Ru~en 1 
1 birlidcte konserlerine başlamrştcr. 1 
!I Fiyatlarda zam y<>ktur. 1 
~ ...... ,..,.,,,,,..,., ..... , ................ ,, ........ ,,,,,,.,,,,,,..,., ... 
nkara P. T. 1'. 

Başmiidürlüğüııden: 
340 lira 46 kuruş keşifli Ankara telsiz irsal istasyonu büyUk au 

kuyusu ite 210 lira 91 kuruş keşifli bu istasyon hata kuyularının 
tamirleri pazarlıkla yaptırılacaktır. Muvakk~t teminat 41 lira 35 
kuruştur. Buna müteallik şartnameler yazı büromuıdan parasız ve. 
rilir. hteklilerin 9 eylUl pauw-tesi günü saat ıs de 24!t0 sayılı ar• 
tırma eksiltme ve ihale kanununda yazılı belgelerle komisyonumu. 
za müracaatları. (2329) 1- 3740 

Kız Ertik ögretmen okulWla parasız 
yatılı talebe alınıyor. 

Kültür Bakanlığından: 
1. - Ankarada hmetpaşa kı:r: enstitüsünün ertik öğretmen okulu 

kısmına yapılacak yarış smaçları sonunda (müsabaka imtihanı ne
ticesinde) seçilmek şartile parasız yatılı 30 talcıbe alınacaktır. 

2. - Sınaçlara girebilmek için: 
a) TUrk olmak. 
b) Kız enstitülerinin veya kız sanat okullarından birisini 1934 -

193S ders yılında bitirmiş olmak veya bu okullardan birini daha ön· 
cekl yrtlarda bitirmiş olup da şimdi btı okullarda veya akşam kı.ı 
sanat <>kullarında stajyer olarak kullanılmakta olmk. 

c) Mezun olduğu okulun öğretmen kurulunca aday gösterilmif 
olmak. 

d) Vücutça ve sağlıkça öğretmenlığe mani bir özrU olmadrga 
sağlısal bir kurulun (heyeti sıhhiyenin) raporile anlaşrlmak şart· 
tır. 

Okula yatısız ve paralı yatrh olarak talebe de alınacağından gc. 
rek bunlardan istiyenterin gerek parasız yatılı girmek istiyenlerln 
tafsilat almak U:r:cre Ankarada fsmetpaşa, Bursada Necatibey kıı 
enstitUsü, Üsküdar krz sanat okulu, İstanbulda Çapada Selçuk Kıa 
sanat okulu, direktörlüklerine 21.9.l 935 tarihine kadar baş"urmatarr 
liizrmdır. (1407) 1-3816 

l(aJer·ik Belediyesi haşkanlı~ndan 
Belediyemiz tarafından yaptırılacak (lSOO) lira muhammen 

bedelli binanın yaptırılması 26.8.93S tarihinden 10.9.935 tarihine 
kadar on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 1stekl1· 
!erin keşif ve şartnamesini görmek Uzerc 10.9.935 sah günU saat 
(16) ya kadar Kalecik belediyesinde müteşekkil komisyona mO· 
racaatlarr. (2475) 1-3906 

ı\nkara valilieinden 
921 lira 60 kuruş bedeli keşifli hükümet binası cephesindeki 

taşların keşif ve şartnamesine göre temizlenmesinin ihalesi l 7 ey• 
ıuı cuma glinll saat ıs de icra edilecektir. 2490 No. lu kan..mda va· 
zıh evsafı hai:r: isteklilerin keşif ve şartnamesini görmek ve pey 
sürmek üzere 69 lira 12 kuruşluk dipozito mak:buz.ıı ile Defterdar. 
hkt~ t.ıır11l:ın \ımııiııvnn :ı ınlirnrn::ıthrı (?400\ 1 - ~~c;6 

----------..----------------------8. İNE MALA R 
-

lmttyaz sahibi ve Başımı 1 
harriri Falih Rıfkı ATA V 

Umumi neşriyatı idare eden 
Ya.ıı İşleri MUdUrU Naıuhl 

BAYDAR l 
Ç•nktrı clddtf/ clvuınd• J 

Uluı Buımevindı bı1S1lmış· 

~ tJr. 

1 • 

1 
1 

1 YENi 
BUGON H• Jnr.cl:'. 

Norma Shearrer • Hcrbert Marıhal 
taralfrndan temsil edilen 

GÖNÜLLER BiRLEŞiNCE 
Fransızca sözlü 

BU GUN Bl (.EC~ 

1 
(KULÜP] 

Kulüp Sinemasmm yaz mevsimi · 
nin son ve fevkalade programını 

kaçırmayınız 
ÇIN GECEtER 1 

Helene Hayes lh"lnn 'ovarrtt 



DevletDemiryolları ve L1manlan Umum 
Müdürlüğü ilinlan 

llVASTA İNŞA EDtLECEK CEB ATELYELERI EKSILTMBSt 
Smasta yeni kurulacak oJuı ter atelyelerinin bildin mtlfteml • 

latiyle birlikte hıpaı bpah sarf uau~iyle eksiltmeye konmuftur. 
1 - Bu inpat ve teaiutm kqif 'bedeli l..-.s22. lira 14 lturuftur. 
2 - Bu iı için isteklilere wrilecek evrak pnlardır: 
a) Eksiltme tutnameaiı 
b) tnpat avaıı projeleri. 
c) Fenni 1Utilimeler, 
•>u ... m1..,---. 
e) -.ıf im'"" 
f) lıl"ukavete PrOjell. 
g) Vahicli kıya fiat ce<lveıt, 

lateklilett. ite ait evrak ve projeleri (50) lira mubblllnde ))ey. 
Jet demiryollarıonı Aakara-ve Baydarpqa vesnelerinden allbilirltr. 

3 - Bkllftme..16. 10. 131 ....... pim .............. 11 
de .Anbiacta t>tvM 'S>emlryOUan ._um mtidürltlk -.. ... top. 
!anacak meıüs blriacl l:omiayonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye .girebilmek için isteklilerin qağıda psı1ı tc • 
IDinat ve veaaiki •)'ili glln saat 14 e kadar kcımiqon rchliiine ver. 
IDİf olmallll'J ıa.liDcbr. 

a) "2490 1'o. 1i 11ariunun 16 ve 17 inci maddelerine UJ'IUD 55165 
Ura 66 kunıfluk muvakkat teminat. 

1») Bu kanunq. tayin ettifi ve pruıamede yudı ~~ 
c). 1wwoan 4 lndl •dclettl mucliince ba •~.ıfir · - ... ~~ad~---... ~'* 

•ktll~ 
dt~ tı BalaınJıiJndan muild6i tlill,.ı ..._ 
s ..., ,~il11lff'~~ .. wt 14 e bcm makbuz mu:. 

bbi1 ...,.._ ~ ~kdr .. Posta ile aönderilecek 
teklif mıelttuplumm iaclell tubhiidUl olmalı ve nihayet ba aata 
bdar komiayona gelmit bulunması tuımcbr. 

6 - Ba it haıkkmda fazla maJnmat almak iatiyenlerin Ankarada 
D.D. yollan birinci daire mtidürlüğikıe mtıracaat etmeleri. (23D) 

1--8819 

Harita Umum Müdürliiğiiuden: 
1 - Muhammen be4eli (S543) Ura Harita Genel clbe~ 

'-ta erleri !çlo (35) bin kilo un paıarl1'ıa 11tın aımacalriJr. 
z - Şaı tnameyi g6rmek lıtiyeiller her glin ve puarlıia gire.. 

dlerin de (265)1 lira (73) kurut teminat makbmlarile 16.9.935 pa· 
saıteıi saat (14) de Ce!>etide Harita Genel Direkt6rlüğU satm al-
ma komisyonuna gelmeleri. (2477) 1-3919 

Otobüs işleri ,Direktörlüğünden: 
Otobüı ifyarlan için 2.9.935 gfhıUııde açık eksiltme Jle ihale o

lluıacağı il&n e~len 110 takım elbise ve kat.ket ile Ut ,....,.. tik. 
llf olunan bedel haddi llylk g6rtllmeclliin~ıı artama. eblltıne ft 
8aale kanununun 43 fincU maddeli ahldmma gare illıllt mlkklıtd 
**61' tarihten itibaren oa gUıı temdit ecll1mi~r. 
.. 13.~ tlıril\1l - lintl .... - yapılacakttt. 

(2505) t-sm 

Ankara valiliğiDd~ıı· 
1 - Ankar1J1J1J Hati~ Çaymda liya w Arifin un falırikalı ya· 

Ankara Levazmı Amirliii Satın 

lhna Komisyonu ilanları 

İLAN 

l - Dııa1ms yUs t8D • bpalı zaıfla llaleei eyıtlli.b\ Jbm1 il 
çlacle pasaneli gfintl yapdacaktır. Ellıeikmeye giraMk iltiyeıaler 
ihale atUıll teklif mektuplarmı saat Oll be" bdar K. reiüae ver· 
meleri ve ..-.16 da komisyonda bulw-hdır. 

2 - Bellıııt tDo un Batı • J,)ir klB'Uf kırk bet Ulltİ11l talunin e-
4llııaltdr· ilk teminat ,ar&11 MOS lll'lıdlt. 

3 - lartumHi K. eli -. alma Jııı•'sy__.. ~cin göril. 
1ef>Ulr. (2490) 1--3929 

1 LA~ 
K~daki lııurumlarm atuatoı 936 1'İUfetbıe ld.dar lhtiJag. 

,_ ........ Wlo •-..p.lı wila ebihmr,. 1ıloDdrmpm. T• 
min bedeli 43000 lira muvakıkat temiMtı sue 1inıcfir. İbalni 27 
ey161 1935 cuma glafl IUt 14 de Konya.ta kot kalilütanlıla W... 
11nda kor satın aJma komtl)'onUD& yapdacalmT. Sartnmnellnl oku· 
malı: iatiyenler ....ı tatil cBnJeri hariç oknk tlae~ ber jUn lco
mlqcma inlrllililf eilebillrler. lartnaıae Anün teVUlm lmlrllll 
eatm ~ ~unda da her gün g6rülebilir 
~erin teklif mektuplarını ihale uatm"- t* lılM ..ıtoe 

Adat komiıyonumuıa tevdi etmeleri tizımdrr. (2483) 1--stıO 

iLAN 
1 - Tilmeniıı Bayramiç garniaonaı civarında bwunan- 1utalan 

ihtiyacı için 561,000 kilo ua 1r.lpa1ı aarfla elıslltmeye Wn.al1bi 
2 - Beher kilosunun mubarrwnen bedeli ta kuruş ı;s aantia'ı olup 

ihaleai 25.9.935 tarih ~ g6aü ..-..-~ Ba~eıiç tjiııMn 
•tm alma komisyonu binasmda yapıljellılt-. 

3 - 'Mtlnakasaya gir.eoeklerin ""'oekted. \l!\~~rait v-e ev~a 
fmı bulundqu yerin- .Un alma ltomlıyotum• p~caat edern 
8ğrenebilirleı 

4 - ı.a.ıitedıl .2490 numarüı twuıuiua 2. a. liico .auıdc!elerlıae 
ılre 1 ...... ~ mavakbt teminat tutarı olan 4G58 Uranm 
ihaledea "r .ut nel tlmen muhuebeline tevdii tle komi910ndı 
buır w-1an. (2441) ı--stn 

iLAN lLAN 
1 - Seroın aşı evindeki elek. 

trik tesisatmın 19 eylül 1935 ta· 
rihine müsadif perıembe günU 
uat 11 de puarbk auretlle mU
nakasuı icra edilecektir. 

2 - Ektlltme Ankara leva
z~ inllıtiii uım ılma komisycı 
aunda y.,aı1*JI ~Jtktrik teaiaa. 
tmm tahmin edlle:ı br.deli 1948 
un it kum obap teminatı mu· 
vakkateR 14~ lira \1 ~"UfU§tU1. 

3 - Şaruaame~ ketlf ve pll· 
nmı g6rmek iıtiyenlerin bergltt 
Ankara Levuan Amirliği satın 
alma hinhyenutıa ıelmeleri. 

4 - Jiar90tmeve gireceklerin 
bu giW,lllAtfa- fttigal ettiklerine 
dair ve.tka~ _.tenM1eri mecbu.: 
ridlr. 

.S - lntldller .1 pazuhğm 

470 ton unun ltapatı zarfla 
elaıiltmesi 14 eyllll 935 cumarte 
li gUntı saat ı 1 de Eekişehirde 
ukert satın alma koml•J'JMl_.. 
1apılaoakttr. Unun tahmin bede. 
U (61.100) Ura mtttak'iat temi. 
natı (4.30Ş) liradır Teminatlar 
ihaleden evet muhuebeallllr 
Yemesine veya diğer mal nnıfık 
1llnna yatmlarak makbuzlarla 
banb '!'llleituı>ları " etiler bel-
1tled~ kanun• 41YPft plan tek .. 
lif mektuplannm tule glı\tl 
..t ana lradar komlayona wrll-
111"1 dObıiridir. Şilrtname her 
gtin Eski'91ıirü komlsy~ 
rlllebtlir Sartmune,nlın Ml'ttJ S 
Mra ~ 'cun.ı' betW mulubililldt 
a1rnihi1ir. (2360) 1-376'1 

1 

... ise@ :ve ~ıeko bir \Maralr& ~ılecaldn\ 
~~~Jlil.,.~w all• .til!~~llllliiılfl~~ a 
55 Un 41 lmnıttur• l 

~-~,,----~ teri tal nin tlt •Y~ ~ 
3 - 2490 ~ılı kanuada ghterllen evaafı hah lıtdtlileria ke• =~~ (~'l lı&?m ıyo~~ 

lif ve prtııameyi görmek ve pey ıtlnrr.k ~ere ihale tarihi olan 24. 
Olin 22,000 ktlo elaiıek 16 ey,Jll1 
915 pazartesi gilJıU saat 14 • 17 
& açık ~keiltme IOretlyle satm 
al ı.1tacal(t1r Talipferm llldliim 
DIWft bedeli ola-ı. 1~.00 liraya mu.. 
llabil tenıina~ evellyeai olu 
1$5 ltrifı r.ıtrkale atlmf fal> 
r lkalar 1D11lauebedliğ{ne yatı • 
,....., ~Ntinde mektep latm aL 

1. 935 salı günü saat 15 de Defterdarlı]Jta lmru1acak komlıyona aıU... iLAN 
tacaatları. (2489) 1--3930 l _ DeDisli ~0~-~-.a ... Lf 

Ankara Ubaylığmdan: 
1 - Ankara ilk oku11arma lt ~ - ~We lfimlll 7ual

-ınna }Mlanacaktır. 
2 - ~kullara yuılma ip 30 eyW 935 a.&talue kadar drecektir. 
3 - Olmllara yeniden ya1nu 928 folaiaha im ve erkek ,ocuk· 

Is almacaktır. 
4 - Okula yuılacak fOOUklana uhat ve ap rapeihrw ..,_ 

teMerelerini. 3 fotoiraflamu beraberlerinde setinlleled ...... 
.... (2496) ı--Jfll 

Hu&USi Bizim Oklll 
~- l..:..t ,ı:= ... da uırea. or~~n: 

1 - Okulun bulundup ev yol !çin JlkıJlmtbr· Okul ..,....,,,.. 
wı ..... Mb&F* oW'1 panında evelce bııladula ew te-

~· 2 - Kayıt içill lıergGn saat ondan 17 ye kadar gelinebilir. 
S - tık kısmın birinci amıfına 929 doğumlular da almır. Tele• 

fen: No. (2459) (2495) 1-3932 

allıhan kültür işyarhğmdan: 
?19,5 1..Uyijz oaı dolNs ffiuk lira keflı bedelli Jialbban mıa

lles okula Wumuo tamiriyle mmt baJI lnfau 10 eylGI 1935 alı 
alnll Nallıbanda ibalelİ Y•Pılmik üzere açık eksiltmeye konu~ 
•· lartname haklmıda bahat almak iıtiyenlerin Nallıhan Killttlr 
ı..rııtma liat 1"ıaiaları ilan olunur. (2486) 1-3921 

ZiRAAT BANKASINDAN: 
Bnkanuza aid Ankara memurlar kooperatifi binalı* 

Jlilinde. yaptmlacak olan muhasebe bürosu ~ ~ 
lıilrf usuliyle ekai~tmeye konulmuştur. Keşif 1*1e1f:'."'a 
~- lhate 20.gJ.>35 tarihinde saat on birde Bankaınıs 
llnuulda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin meZldr 
'8rihten bir saat eveline kadar her gün mükerrer muvak
bt temiriatları ve Bhllyetnameleriyle beraber Levazmı 
Edürlüğüne baş varmalan. (2471) 1--3917 

• 

latUtm ihtiyaca otan Hl~ 
lo un kapalı zarf ıwuliyle ek • 
liltmey• lııRuldu. 

ı - thaıe; 10. 9. 935 ~ 
mti ölali ll)J ıönU aut l1 + 
satnıalma koadsvonunda YSf • 
lacaktır. 

1 - Morikkat teminatı .. , 
lficlit. 

4 - Teminatm ihaleden 6DCe' 
mliye wsııealne veri!illıit ~ 
• ve teklif mektuplannm ~ 
mmda yuıh formWe unun Ulf" 

ı..,.a11 luımdır. 
1-~herplrıl

ml~op~ ı8rllleblllr. 
6 - T~n bedeli 997201i • 

"'*· 
7 - ~h zaıfla ihale .... •t l<UO da komlayoncla bdl• 

llllCaktır. (2348) ı.....a. 

• lıııomiay.onuna ll'Gr&Cdtlll'L 
(2361) 1~ S765' 

lJJ~N 
Kıraklrale •lked uaıat' mek • 

tep1eri ihtiyacı olan (10000) ki. 
lo ağç ve tahta tJ&iUI 16 eyl1ll 
915 pazarteıi cUnl uat 14 : 17 
de açık ekslltıne aurdlyle .. tm 
alınacaktır. Taliplerin mubanaen 
.,.~ ohuı SDO l~ mukahll 
~natı eveliyeli olan 37 lira 50 
.. Kırıkkale mert fabrika.. 
l• muhuebocinllnt ,atırarak 
vaktfAde mekt.ep .._ aı.a .U • 
~na mlracaatlan • 

(2362) t- 3769 

Ankara Belediye Reisliği tlanlan 
Bir senelik ldta bedeli Muvakkat teminatı 

Bal No. Ura Ura 
ı 1200 90 

21 fiOO - 45 

a. - Y..._. dftlrlrln !~ariJle (1) 11e11elik kira bedelı ve 
mun&at teminatlan yunı ~ dllldcan 31. S. 936 gUnUne kadar 
... lrtal- U.1drafa .,.nteCektir .. 

ı - lıte1cliler pitnaiıeslm g6nnetc için heı' giln muhasebeye 
~. . 

S - !Jıala 13. 9. 915 ,._.. ~!_lil .. t ıs de artırma ve ebiltme 
ır.ml.,.aunda yapıJacaktir· (~) ı- 3715 

irJek. bet ıri.liç açık artnma ile 
•tılacaktır. isteklilerin 19.9.931 
petfeıüe ~ saat onda flc1an· 
hı.ta hanr billmaca1r memunmu· 
•mUrac:atlan • 

MWıamaan bedeli oa Uta mu
vakkat teminat 75 lnatuttm 

{2481) 1-3'194 

IL:A 

Askeri Fabrikalar Umum Mudurlüğd 

Satın Alma KomisyQPU ilanlan 
13 KALEM ICHSMB FRBZB8t. 11-AIQli MAKAS. BIÇAGI 

VE S'AIR MAt.ZltJi 
T.abmin edilen bedeli (28) lira oı.ıı yakanla ankdaı .. ._. 

yesılı malseme A•rt Pabribtar Umum _....Htlti ......... -. 
llliayon\lDC& 24. 1. tqrin 1935 tarihinde Jt9ıtembe g\inil ... u.• 
tıçılt eltMl'tme He t!ılte .altecebiı. ~ ~.,.. • ......_.. h 
' ••• a uritir. Nı.-m munMeat wmlaM .ofla (118) Ura (ti) 
-..wwo.....-h"••ma1 .. S.~v~ 
•••#ıil ..-.11 huw~Ca.t,., ....._... 

1 L .\ N 

Bk pil t.btiJıuı a. bir muhlber.t malmDeli .ıaı.Fbaaesi Mil 
ettidle•a.ilılwa ........ .Utaıhwtt n...alan~ -11hiyeııer .. 
Wteftnia t.-.... .__ ._. GRM ze eıJaı 93! taritiine b4llııır 
Anbracla ibleelf' P'ıilüi..._ .._.. ~ Pen ~in- ... 
naıtlan (2•Sll 1-•• 

Kınkkalede efrad ko~ 
insaatı 

ltettf IM-deH (ten) lira (Jll 
kuruı olan vutcarna vazıh insaat 
Aa~rf fa1wikaln um tın mfldlt 
10tft •atm .alma 1tomisyonttnca 
18 eyfUl 9!5 tarihinde ~ 
etlal uat 1S ele 1taM!t .art i~ l. 
baJe edfJecektfr Şartn•tne (34) 

..... ınulrablHnde kamfJ"nd .. 
verlllr. Ta1 -o1ertn m11~1tat te. 
minat olan (son h • (98) kuru 
fu h.aYI teklif mcktt of~ın mn 
lrllr dn~.aat '" e kadar 1rumi!l. 
Yon• vermeleri w kericUl•rmin 
de) 2490 numaralı kuıtınw1 2 ft 

J. GU1cldele.rinde yaıah "•i1c1t 
muayyeo ,.On ve saatte komuıvo
,.. milncaatlen. (2378) ~-ali 

Kırtangıç kuyruğu fir ag tu 
-.ıann;ıı •it 3fi tak m d.,.ter. 

Tallllrin edilen bedeli ( ı 981) 
lira olan yukarda m kdan ve cin 
il )'Urlr malzeme a&kert fabrı. 
kalar umum mUdürlUğti satın al· 
- llemt.,-omnıca 19 eyllll 935 
taıihinde per~ gtinG ıaat 
15 de ~ık ~•Htme Ue ihale e 

dtlHılııdı $artn-.e parata • 
,._... \omi•:vcmdan .mnr Ta· 
Rpleria 11111vaklrat teminat Dl• 
f Mt) lfn (Ut) ln1ruş ve 2490 mı. 
maralı baunvn 2 ft 9 mad ... 
ti*1d .-alkle mt'21car ~· " 
natte komisvona 111üracaa$& 

(ISBl t-38!7-
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~ = 1 Türkiye Kızılay Cemiyeti Ge~l Merkezinden: ~ 
§ ~ 

i= 1- 7 - 6. 1935 tarihli ve 2767 sayılı kanunla nıonopolu cemiyetimize verilip İcra Vekilleri i_ 
= Heyetince tasdii{ edilen ilaçlarııı listesi aşağıdadır. = = = ~ 2 - l\'lonopola ~ahi sıtına ve firengi ilaçlarının 2 Eylül 1935 tarihinden itibaren toptan ve ~ 

---= = == -

§ 

1 
1 
§ ' -= 1 
9 

1 
3 

---= = = -= ~ 
§ 
~ 
§ 

~ = ----
--
! -= -
~ 

perakende satışlarına başlanmıştır. 
İstanhulda Yeni Postane ~ivarında eski Zabtiye caddesiııde Aksarayhlar hanında 22 
numarada l{ızılay Cemiyeti satiş de]lOSU direktörlüğüıı~ müracaat edilmelidir. · 

3- Hariçten yaıJılacak siparişler, banka vasıtasile veya postanııı llişartüttediye : usulile derhal 
gönderilir. , 

4- Depomuzda bü~ amllalajlar içiııde satın alıııara1\: dışarda . ambalajları peı·akendeye 
çevrilen ilaçlaı91n ne evsafındaıı ve ııe de ambalajlarından l{ızilay Cemiyetinin ~mesuliyPt 
kal,tıl etmiye.ceği alakadarlarca bilinmek Üzere .ilan olıınur. " 

Acethylarsan 
Atebrine 

" 
Bismarsol 
Bismugenol 

,, 
Bismuthoiodoı 

Bismuth 
,. 1 

Bivatol 

Casbis 

Hectine 
,, _ 

İodure depotassium 

(Ampoules) 
( Comprimees) 
(Ampoules) 

{ H • ) ı 
'. ı- t 

(Liquide) 
(İnjectabl~ 

' · ( Ü'Çyde de) 
( ,, hydratee qe) 

(İodure de) 
(Ampoules) 
( So ution huileuse) 
(Ampoules) 

(Solution) 
( Ampoules A) · 
( ., B. 

f odo.bismuthate de. Quin ıne 

İodobismuth 
Kınakına kabuğu (yalnız ) 
Mercure benzoate de 

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

Mesurol ( Ainpoules) 
,, (liquide) 

Muthanol 
Myosalvarsan 
Neosalvarsan 
Novarsenobenzol 
Neo ... t. C. t 

\ 1 

1 ı 
1 
1 
1 

Neosalutan 
Neo-olesal 
Olbia 1 

" 
1 ı . ~ . . . . 

Plasmochine ( Anıpoul~s) .. ı : 1 

,, ,, Cômprimees 
,, ,, ,, simple 
,, n ,. . composees 

d 
ti 1 , 

,, ,, ragees comp osees 
Quinoplasmine Ampoules 

, 
,, ,, composees 
,, ,, Dragees 

Quinine-Stavarsol 
Quinine base: 

,, Bi - Bromhy(lr ate de 
., Brorllhydra te de basique 

' 1 t , 
1 • ., ,, ,, ,, neutre 

" Bi-Sulfate de 

" 
" 
" 

Bi · - Chlorhydra te de 
Chlorhydro - su 1fate do 

Chlorhydrate b asique 
,, 

" 

" 

,, ,, neu tre 
Valerianate de 
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sıtma ve /irengide kullanılan mustahzarların ~ 
memlekette yapılması veya yaptırılması. 1 

~ 
~1,n11m111mıomm11n111111u11111m111uu11111111111111111111m111111111 

;;;::: 

lllllllllllllllllllllllllllHIHllllllUlllllllllllllllllllHIHUlllHlllllllll\\~ llllllllllllllllllllllllllHll- OllRIHHllllllllllllllllllll 


