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Uzüm ve incir işi 
Ulusal J)ankalarımızın finanse edeceği 
kııı·um çalışın aya başlı. yor 

vetle umulmaktadır. Bundan bq
ka üretmenlerin mallarım azar 
azar piyasaya çıkarmaları için de 
İzmir llbaylığı ilgililere bir ge · 
nelge göndermittir. 

Ulusal ürünlerimizden memle
kete en çok para getiren ve binler
ce ayleyi geçindiren üzüm işi ulu
sal bir da va olarak ele alındıktan 
sonra kısa bir zamanda böylece 
başarılmıştır. 

Adımız, andımızdır. 

8· EYLÜL 1935 PAZAR 

Almatı re<lbirlcrderı sonra iiziinı /iatları 
~·iikseldi - 8. Mwwlini lw11. t•y k1trarını 

vcrirıciye kadaı· lıarb etnıiyecek - Eko -
rıonıi Bakanlığı Kayseri kanıbinasımn 
açıll§ma Miıiiıı saylauları çağırdı. 

Her yerde S kuruş 
emsrn:n 

KaysEri kombinası ayın onaltısınd.a 
büyük törenle açılacak 

Kuru üzümler her yıl daha top
lanmadan önce İzmir tecimerleri 
tarafından yabancı piyasalara 
alivre suretiyle satılmaktadır. Bu 
satışlar üretmenlerimiz için §ÜP 

hesiz çok faydalı olmaktadır. Fa
kat tecimerler kartılarmda kuv -
vetli üretmen kurumları bulama -
dıklan için bundan kendi hesab -
larına faydalanarak üzüm fiatla
rını alabildiklerine kırmaktadır -
lar. Bu arada dünya üzüm rekol
tesini ve cihan üzüm yoğaltımmı 
hiç gözönünde bulundurmamak -
tadırlar. Dı~ piyasalardaki önür -
detlerimiz de bu durum karşısın • 
da fiatları kırmak zorunda kah -
yorlar. Birkaç yıldanberi .•Üren 
bu hal son yıl içinde en keskın dev

Be~ler komite ·i, iki taraf taıı da l)arışçı Uık istedi 
Ekonomi Bakanlığı 

bütün saylavlarımı~,.ı .. .... 
torene çagırıyor Ko11 sey dağılmadan harb olmıyacak 
Ekonomi Bakanlığından: 

reyi bulmuştur. 
Bu yıl yapılan alivre satışların 

üretmenlerin mal olma fiatlarm · 
dan daha aşağı olduğu kesin ola
rak söylenebilir. Üretmenin ve bu
na dilmaç olan türk basınının. hay· 
kırısma değer veren Ekonomı Ba
kanlığı ve bu işlerle uğraşan 
Türkofis üzüm işini yakından ve 
büyük bir ilgi ile kovalamıştır. 

Papa italyan isteklerinin barış yoluyla yerine getirilmesini istedi. - Malta
nın etrafına tel örgüler çekiliyor. - Durum hala karanlıktır 

" 16 eyliil pazartesi günü yeni 
kurulan Kayseri pamuklu mensu -
cat fabrikasının açılma töreni ya
pılacaktır. Buraya bütün sayın 
saylavlar davetlidir. Bu törene ı~ 
ref vermeleri bilhassa rica olunur. 

Arsıulusal lzmir panayırının 
açılma töreni dolayısiyle lzmir'e 
giden Ekonomi Bakanımız B. Ce -
lal Bayar orada acele tedbirler 
düşündü. Türkofis Başkanı 8 . 
Mecdet Alkin ve damşmanlardan 
B. Zeki Doğanoğlu da bulunduğu 
halde lzmir kuru meyva çıkatçılar 
birliği üyelerini topladı ve dışarı-

gönderilecek of ertorlar saptan
dı. Yani i;zümlerin 7 numaralısı 
12 ve 11 ·umaralısı da 20 kuruş
tan aşağı atılmıyacaktı. Bu dış 
pİyasalarc' l duyulunca oralarda 
da müsbet etkisini göstermit ve 
hemen siparişler verilmeğe baş -
lanmıştır. Çünkü dış 'lİyasa firn~a
ları fiatların kararsızlığından şı -
kiyetçi idiler ve hu yüzden sipa
rişlerini veremiyorlardı. iç piyasa
yı düzenlemek için yapılan ve ya
pılacak olanları 8. Celal Bayar'm 
ajansa vermiş olduğu diyevden 
öğrenmiş bulunuyoruz. Tarım ve 
fş Bankaları önemli bir kurum 
meydana getirmişlerdir. Bu örgüt 
uığ pefİnde kotmaktan çok piya· 
aada nazım rolünü yapacaktır. 

Cenevre, 7 (A.A.) - Röyter 
bildiriyor: İnanılır kaynaklardan 
öğrenildiğine göre B. Musolini 
ltalya'nın Cenevre görüşmeleri 
sürdüğü sürece harb yapmıya
cağı hakkında inanca vermiştir. 

1(. 1(. 1(. 

Paris, 7 (A.A.) - Romadan 
Entransijan gazetesine bildiri
ljyor: Yetkili çevenler, B. Musol\ . 
ni ve B. Laval'in de katılmasiyle 
kuzay İtalya'smda üç taraflı bir 

J)eniz yolları llilet
Jeri ucuzlatıldı 

Halk biletleri, trenlerde 
olduğu gibi denizyolları

nın da taşmınr 

artıracaktır. 

Denizyolları işletme yönetge 
si ve vapurculuk sosyetesi dört ay 
önce gidiş gelit biletler üzerinde 
% 20 tenzilatlı biletler yapmışlar . 

dı. Bunların müddetleri birer ay -
lıktı. Dört aylık deneçlere göre 
bakarak Ekonomi Bakanlığı bu 
biletlere halka daha kolay gelecek 

Ekonomi Bakanlığı iç tecim genel bir şekil vermiştir. 
direktörü B. İsmail Hakkı Yerel Önce bu biletlerin yürürlüğü 
tki ulusal bankamızın birleşmesi- bir aydan 45 güne çıkarılmıştır. 
le meydana gelen kurumun direk- Sonra şimdiye kadar bilet hangi 
törlüğüne atanmıştır. Bu kurum vapur yönetgesinden alınmışsa o 
pek yakında çalışmağa ba,hya - l ı 
cakhr. Bu haber İzmir piyasasın- yönetgenin vapuriy e geri dönü e-
da duyulur duyulmaz dütmekte biliyordu. Şimdi bunun da önüne 
olan üzüm fiatları yükselmiştir. geçilmiştir. Biletler her iki yönet-
Dün Ekonomi Bakanlığına gelen genin vapurlarında da yolculuk 
telgraflardan Gümrük ve Tekitler hakkını vermektedir. Bundan baş 
Bakanlığı hesabına da üzüm sa - ka bilet alanlar 45 gün içinde dö -
tın alınmağa baıtlandığı öğrcnil - nemezlerse yapılan o/o 20 tenzi -
miştir. Tekiller için ilk partide 

ld F. latı ödeyerek biletten altı ay fay -alınan üzüm 400 çuva ır. ıat -
dalanacaklardır. larda kaydedilen yükseliş 20 pa - . . 

d O h d .. k J ğ' kuv _ (Sonu 5 ınr.ı sayfada) ra ır. a a a yu se ece ı 

J .. ...... ___. .... _._.... ___ ........ l .. .. _ .................... .. 
20 tLKTEŞR11'- PAZAR 

Ge11el nüfus sayımı 
8ugiinkii nüfusum,,zurı sayısını, vası/lcrrını bilmek 

', devlet ve ıılu'4a yannki ihtiyaçlarımızın neler olacağım tat nıtaoak, onları karıdamarnn çarelerini öireıecektir. 

Batvekilet 1 lıtatiıtik Umum Müdürliiiü .; ........................................................ . 

konferans ihtimalinden bahset -
mektedirler. 

Sir Hor'un Cenevre'ye hare
keti bu konf eransm toplanması 
için bir kanıt sayılmaktadır. 

'' Kmt<lakçı it/niy(•lcı·,. 
Roma, 7 (A.A.) - lstefani 

ajansından: Curnale Ditalya ga -
zetesi, Margat' -
ta kabul ettik -
leri bir kararda, 
İtalya, habeşis -
tandaki kına -
vmda devam e
derse, bu memle 
kete karşı kayıt
sız ıartsız savaş 

açılmasını ileri 
süren Tredün -
yonlar kongresi 
ii v"'lerini "kun -

Beşler komitcsi
~"'kcı ıtfaive . 

· ne üye olan 
diye v'lsıfl~ndt · 

k. B. T . S. Ara..-
rarak divor ı: 

" işte tinıdiye kadar her taraf
ta kime kar'ı olursa olsun sava -
şın kötülüğünü öğüdde bulunan İ§
çi partisinden olanlar soğuk kan· 
lılıkla yeni bir mitralyöz ve top 
fırtınası koparmaya hazır bulunu
yorlar. Afrika' daki küçük saman 
ateşini söndürmeye çağrılmış olan 
bu üyeler, korkunç alevlerle bir 

Japonların lıa)lİs; . ..., . 
ettıgı sovyet 
yurddaşları 

Tokyo, 1 (A.A.) - Ruyter 
ajansı bildiriyor: Sovyet Büyük 
Elçisi B. Jurenev, Sovyet yurd -
daılarının Mançukuo hükümeti 
taraf mdan hapsedilmelerini japon 
dıf bakanll'lğmda protesto etmiş 
ve bunların hemen özgür bırakıl
malarını istemiftir. 

B. Hirota'mn bu protestoyu ka
bul etmiye1ek B. Jurenev'e bunun 
Mançukuo orunlarına yapılması . 
nı tavsiye ettiği söylenmektedir. 

Yunanistanda rejim ve 
general Kondilis 

Atina, 7 (A.A.) - B. Kondilis, 
rejim meselesinin kotarılmasını 
hızlaştırmaya yarıyacak bir kar -
gaplık hareketi olduğu söylentisi 
hakkında kendisine sorulan bir 
90IUJ&, bu haberin baıtan bata 
a1dtuma olduğu cevabını Yenniı
tir 

dünya yangını ateşlemek için pet
rol sıkıyorlar. İtalya dölenli kal -
makta ve hiç bir şeyden korkma
maktadır. ltalya'nın babeş işi, bir 
dünya anlaımazhğı davası haline 
geldi. Bu davada dünyanın ve o 
nun türesinin iki ayrı görüşü 
yoktur. Bugün ve yarın uluslar 
arasında barış bu davanın haline 
bağlıdır. 

( Sonu 2. inci sayfada) 

l'oldan: 

Ancak Kamutayın tatil olma11 
münasebetiyle adresleri bilinme ... 
diğinden ayrı ayrı çağrı gönderil
memiştir. 

Törende hazır bulunmak isti 
yen sayın saylavlarm nereden il -
tihak edeceklerini behemehal 10 
eylul salı aksamına kadar Anka .. 
rada Sümer Bank genel direkt(ir • 
lii~üne bildirmeleri rica olunur.,. 

Bükreş'in parkları 

Bu mektubumu Biikrq'te "Ca
rol,, parkının gazinomnda yazıyo
rum. Kartımda, fU resmini gördü
ğünüz minareli görey var. Her ıe
yi güzelleı tirmekte eı ıiz bir hüner 
aahibi olan lotoğral, burada tabi
atin kendinde topladığı güzellik 
karııaında aciz kalmıJ... Salkım 
ıöğüdler, ıimdiye kadar gördükle
rimin en güzelleri, göl büyüklü -
ğünde olan havuzun aularına bir 
ııık ve renk lıJııyai halinde akı -
yorlar. Ağacın biroz özenle ne ka-

' dar güzellqebl r 
leceğini ve do. 
kunduğu her fe. 
yi, sihirli bir el 
gibi, ne kadcn 
güzellqtirebile -
ceğini burada 
daha iyi anlıyo
rum. 

Altında balık. 
farın ve üatünde 
kuğuların, yal, 
nız gözlerimizi 
okşamak için ya 

1 
raz daha pitoreak katmak için, 
kom§ularında türk eıerlerinin en 
gÜ7;el örnekleri yıkıldığı bir •ıra
da, buraya yalnız •Ü• olmn diye 
bu güzel camiyi yapmaktan çemn-
memiıler. 

Carol parkı, hakikaten qleri 
için örnek olacak bir özenle baJnl .. 
mıı ve hazırlanmq. Çok büyük o
lan parkın ortcuında bizim Kara
deniz havuzunun bq altı misli bii
yülılükte, birçok girintileri, ~ltrn
ıılarla uza:van, üzerinde zaril kö11 

ratılmıılar gibi 
JolQ§tıklMı, çep 
çevre ağaç ve 
çiçekle örülü ha
vuz üzerindeki 
beyaz duvarlı, 

kırmızı kiremid
li cami, sularda 
uz.un gölgesi tit
rqen minareaiy-
1 e bu güz.el de
kora ayrı bir gü
zellik katıyor. 
Bütün balkan u

~darda Çeşmeci bahçeswoe gazınuımn vııü - aşagıao. 

Karo! parkında cami ve şato. 

luJarı içimle ul~uli lHıiı - l 
na'z:lığUH1 e11 az /ıapJ.tUK ol,,,. , .. 
menler fHll'Warut111 cüullifİIM! bi-

rüler bulunan bir havuz. L•ar. Ote
ye beriye nki romen köf k ve ıato

(Sonu Z. inci sayı/adı) 
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Bükreş'in parkları 
(Başı ı. inci sayı/ada) Çqmeci parlanın renlı renk a-

lan üslfıbunJa binalar urpilmif. icm bü)'İİk lı•ln7fti etralırula ol-
Porlnn i•t taralınJa, yiik.e/, bir ...,., Carol parkııan lıujulon ya-
ıepeJe giUel 7"Pllı Rll6İn bir aii.l Mnda oe ıninarui ıölıainJe ol-
..m. ucır. Bmwlan hath sene -. ı. --'"' sainfileri ~ F-
parkın içinde bir endintri miiu- li 6ir W alıyor. Ahmed Haıim'in 
•:yle, aray müai de bulunuyor. ~-~ne amel bir me
\ok yerinde Jiifiiniilmiiı 11e iyi ıoJ ol.tiilirdi baraa. 
hazırlanmıı olan bu aray müzai~ Ba iiıi ıiaei parlıından bafka 
Jen balt.lnteliyim. BUFGfla eMi Büref'in ltalılı olarak öoiindiiiü 
H yeni Biilwet'in birplı wöreyleri bir Je Botanilı balaçai """· Afa
canı lotofrallarla ıöateıiliyor. Ay- an en aelHliji bir toprak ue iklim
nca Jalta biiyiilı ölçüde Bükrq'in tle WınJağanıuıı derltal anlıyor
~ tarihlatle ayn aemtlerini gö. mıaa. Çınarların, çamların, ardıç
kren lıabartma resimler yapJmq. lann, lıaoalılann ue alımefelerin 
Ba lıabartmalardan birlıaçı, Bük- Jaer tiirlüiintlen en olgun, en gü
ret'i ltiil elmİf olan meılaıır tarilıii ze1 ue en İJİ niimaneler. Kqlann 
7tJ111111lartlan bir ilıiani tabii eJi- pelı fidtledi olrnaına rağmen a-
70T· Ve bunlar, aki Biikrq ue cak rnemlelteller nebatlannı, pal
,elarin çok hızlı ıelifmui #talı~ miyaeri bile elmaqler. Fakat bu 
tla bize birçok kitab tasvirlerin- bahçe henüz daha genctir. Üze
den daha iyi ve etrallı bir fikir ve- rinde adını söyliyen birer etiketle, 
nyor. Şehrin türlü yerlerinin bir kum JöteJi yollar boyanca ekil
pk lıahartma hartalara yapdmıf, mif olan nebatlar henüz daha bıi
lakat bütün Bükref tehrini gö.te- yümiye vakit bulamamqlar. 
ren sekiz dokuz metre murabba- F alıat bu ilıi güzel park ve feh-
ın~a bir kabartma ayn~~ . kayJe rin içindeki birçok küçük bahçe 
J~~~· Tramvay. ve o~obuı ql~yen ler 0 gelmif, ıimdi kilome~reler
~ caJdelen ıen~ ıeklınde ce uzayan Şoıe Kiıelel'in nıhaye
"'!'"" v~ ln'?'ı.zc elektrık ampulle- tinde, ,ehrin cl.,.daki b "r ormanı 
nyle ıo•terila ha lrabculma har- 300 hektarlık bir park haline oy· 
tafarı insan'! ~~kta~ ıehri •~yre- maya çalıııyorlar. (Karol parkı
Jıyormuı hu•ını venyor. ~uk.re.f nın genitliği 34 hektardır ) 
hakkında toplu ve genel bır lıkır M ı. __ 1 L- • •• 'nd• daima l eçnuı aaın:nn, u.zen ~ 

al"'!"ı !.çin ne m_~kem~e "'!sıta. ate§ yanan mezarı Karol parkın-
Llıi Biiluq koy kulubelerınden d .. l .. ·n önündedir. ~oıe 
b• k ~ _ı.. 'il'kl a ıue muzenı '.i 
ır ~, son uerece '""' ı e ya- Ki lel'de de imdi bü ük bir za-

pJTnl§, bunun yanına da ayn ayrı ıe f Ô l 
nJ aitl doğu ue bat ·· ler takı yapıyorlar. nce yapı nıış 

~a aJra J••' l intl 1 
.. 

0r:; olan taln beğenmedikleri için yık-
•"":4:. o a u°'~mçe ekr k~'!.:'rn • m&flar, yapc bir müddet durm~, 
ler ilaue ed m&f• o a ı uır fan- •mt1:• bii .. , b" hızl d d. 
1ae .,. pek ,ole pitore&ke •ahib olan fi ı ya ır 4 eva

6
m el ı

l ""'6al · • bu lcad kl h _ yor. Heykel ve anıtları ve un ar-
• lan ~ ~ ze~ . e a la ıehirlerini süslemeyi ne haclar 
.. , mq VlT aray muze .. nın ne . 1 kıymetli bir eHr olacajını Jüıi.i- ıevıyor ~· lı k he k l 
nüyorum. Sık llR arfılUZCI çı an Y e -

Denizi ve nehri olmıyan Bük- leriyle, temİZ; bol ve gölgeli yol
rq'te, üç Mat memlede olan Kös- lariyle, iyi bakımlı ağaçları ve çi
lence'ye hile ıitmiye lüzum kal- çe/rleriyle 6a baltçela nk bir feh
nwlan .a ilıtiyaıeını lıarplamalı rin ~ .,. ~ oı ... WbıiiA i• 
..,.. ... ,, .. "'" '• .. ••••• tiyacını kaTJ1lıyor. Her birinde gö
gezmek için de Carol ve Çe§nıeciu 
parlılarının tabiii birer Jekor için- rülen ayn bir yönetge binası, park-
tlelıi göle benzer havuzları var. lann birkaç iı~inin elinde kendi 
Bu havuzların her birinde elli alt- hallerine ıerketlilmif olmadıklan-
mıı küçük •antlal bulunuyor. Bük- 111 •österiyor. 
rq •encleri, •eceleri ıneltlab veJG IJaraıla 6a1Jajamaz plastik 11e 
elekrilt""' flltatde .-fi otuz h- daenli güzellik RomanyaJa her 
"lfCI, bu •andallarla geziyorlar. P o.r 
lıa tek giren erkek 11e kızlar ~ok ayn İf mhtwnJa raıtlayacağımız 
ıeçmeden çilt olarak kolkola, sık artiıtik uvlıin bir delilidir. Çok 
ağaçlıklar araıntlaki •ıra/ara, ve- ve iyi aanatlıir yetiıtiren bir me,,... 
70 .,.Jalla, ıalkun ıöğütllerin lelıette balantlufumuz ne kadar 
tl:ıllariyle öriilmiif lıoytu kötelere belli. 
leopryorlar. Yqar NABi 

Konseyin toplantı ı ve Paris gazeteleri 
Parıs, 7 (A.A.) - Bu aabahki Parıs 

pzctcleri, Cencvredeki sakın durumu 
~mnuniyetl~ .kaydetmekte fakat fazla 
umuda kapılmamaktadırlar. Bu gazete. 
ler, durumun son derece naz.ik olduğu
nu onaybyarak, İtalya daha uysal ba
rıeket etmedıci takdirde, iateklerimn ko
lay kolay kabul edılemiyec:eğını söyle· 
mektedırler. 

Potı Par sıyen dıyor lrı: 
• Komite kuruldu. Bu .iyı bır nokta.. 

dır ıs inci madde uzcrınde çalışılmaga 
bqlanmı tır. Paris konferansı sıraaında 
yapılan onergelerın tekrar ve belki de 
1-namlayacagı fakat bir uzlatma yolu 
bulmanın kolay olmıyacağı tasınlamalr
tadır. 

İtalyanlar, ulualar sosyetesm n, her 
smıankinden daha ıkuvvetle var oldugu
nu ve bütün devletlerin. arsıulusal ya.. 
uya ne babaaına olursa olsun aaymıya 
.prçelrten karar nrmi' bulunduklarını 
anlMDl!k zoıunda obnuflardır 

Bu genel anlafma, en akumarlan 
bile düşundürmeai ıereken büyük kud· 
rette bir etkedir .,, 

Eko dö Pari, durumların saJl cleiit
mem.İ! olduğunu söyledikten 10nra di. 

y« ki; 
"Esasın tskisı gibi olduğu ıhtimali 

qrdır. Şayed B. Lava! ara bulucu roliı· 

nu tekrar ve lngiltereye dogru olan eg. 
gınliginı arttırırsa, İtalyan davaar bun· 

dan zar r görebilir. Diınkü değişıklık bu 
euretle izah edilebılir. Fakat ueflidir ki 
bu degitiklıci. aathıc olmaktan başka 
şck ld t~lakld edecek sebrb göremiyo. 

1 
ruz. B. Musolini, konseyi Fransa ve 

lngıltere1e deiipnelde kazanacak mı? 
Ve bu aurctle, B. Lavali uzaklaştırma;c 
tehlık.esiyle karJdaşmış olmaz mı?,. 

övr ckvlctler birliğinin, paktı say· 
dvmaya dölenmiş oldulunu ve bu birli· 
gin her gün daha Jcııvvetlendiğini söy
ledikten sonra diyor iri : 

'İtalya, harb ilin edildigı t kdirde 
paktın yeritilmesi için, uluslararasın. 

daki birlıgın Cencvrede gerç kten sağ 
lmılandıgını anlamıştır.,, 

Fakat, bu gazete, şu kaygıyı göster. 
mc-ktedir· 

"Ccnevredeki bütün büyük delege. 
ler esas itibariyle, harbin veya bir harp 
bqlangıcınm önune geçilemiyeceğini 

sanmaktadırlar., 

Lö Pöti Jurnal diyor ki; 

Bir kotarma yolu bulmak ihtimali 

bili vardır. Komitenin programı, onun 

İtalyaya inergelerde bulunmaktan vaz 
geçmediiini göstermektedir. Falrat, bu, 
ifin kolay olacağına Ye bu önergelerin 
İtalya tarafından kabul edileciUni an· 

latamu." 

Paıü - Cezayır hava yolu 

Le Bourget, 7 (A.A.) - Uçman Mer. 
moz bugun Paris - Cezayir ve dönüt u
çuşunu yapmıftır. Ccaayirde &.aat 11.50 
deır 1%.13 ~ kadaı: kahnı' ve 2940 kilo· 
metrelik bir yo1u saatte vasati 324 kilo.. 
mt'tre 300 metre hızla alını tır. 

1 DI Ş HABE R LE R 
Beşler komitesi, iki taraftan da 

ba rışçıllık i s tedi 
(Başı 1 inci sayfada) 

Korueyin ıoplanıuı. 

~evre, 7 (A.A.) - Konseyin uz. 
ıapna komitesi bu sabah B. lladarıaga. 
nın baıkanlığında topJanınıttır. B Eden 
ve Laval arıkadaşlanna temmuz o ta· 

11nda italyan delegesınc yaptıkları Ö· 

nergeleri ve bu onergclerın esaslı hır 

surette incelenmeden reddolunduğunu 
anlatmışlardır. Bundan aonra be' dele. 
ge gorüşmuşlcrdir. Komı tc tekrar pa 
zartesi öğleden sonra toplanacaktır B 
Laval Parise gitmekte o·duı:;undan bu 
toplantıya onun erıne B Leger lu. 

nacaktır 

Be~ler, il·i uıraftan yardım 
istediler 

C n vr , 7 (AA.) - Bu sab h to • 
lanan S ler komıt sı İt lya ve ll b i · 

ını d 

1 rin ba.,.~rı ile so uç 
lecek bir şey apm 

U uslar Sosy te ı k n 

narak ıçi ıde o emlı bır t Y 
gundemin ıncelenme ·ıe u ra m tır 

il. Benes lxıslwn olacak 
C nevre 7 (A A.) - Ar3antrn 

ge · ve konsey"n şimdiki b.a kan B 
Ruizguinazu pazarteı;i gunu uluslar os 
yetesınin on altıncı assamb e ını ıı 

caktır. 

A sami>le } cnı ba kanını •e1sc: c t r 
kı bunun B Bene olm sı "htim 1ı çok· 

tur. 

Ulıular sosyetesinin durumu. 
Cenevre, 7 (A.A.) - Ccnevre'nin 

vereceği hükümden doğacak soravl nn, 
mahdud komitenin kuruluşundan sonra 
.ak P'nıw)ıa veya lıtciJtaeye • il 
fakat Ulus ar o :ıre ıne yu nec ) 
ileri sürülmektedir. 

B. Laval Paıü' e gitti. 
Cenevre, 7 (A.A.) - B. Laval s:ıat 

13.20 de Parise hareket etmiştir. Sah 
günil dönecektir. Fransayı as amblede 
oruntayacak olan B. Eryo ve Pol Bon 
kur yarın burada bulunacaklardfr 

B. Sanwel Hor'un ıföylevi 
Londra, 7 (A.A.) - Dı' bakanı B. 

Samuel Hor uluslar sosyetesı asaamb1e. 
sinde italyan • habeş anlaşmazlığı hak
kında ıvereceği söylev için bugün arka
daılariyte göriışınütür 

M uır "e I talya 
Roma, 7 (A.A.) - Curnale ditalya 

gazetesi, İtalya'nın Mıaır'da ağır pro
paganda yaptıgı hakkındaki savalara ce
vab vererek, Duçe'nin ingiliz asıgları. 
na hıç bir surette dokunulmıyacagı hak 
k nda Bolzano'daki diyevini hatı.ılat -
makta ve daha ziyade iyi beslenmekte 
Ye sıliblanmakta olan kuvvetli ınınusi 

gruplarının italyan sınırı boyunca top. 
!anması ve bu hareket hakkında Mısır 
topr klar nda msi sinsi cereyan etmek 
te olan seyJerin ileri urülmesi gerek O· 

lup olmıyaca ını ormaktadır · 

~laltatla savga hazırlığı 
Malta, 7 (A.A.) - Royter ajansı bil-

diriyor: 
Alınan haberlere göre, Malta kıyıla· 

rının bir~ok noktalanna dikenli tel ör· 
güleıri ~bekesi konulmuftur. 

lngiltere, lıalyaya ~emi sauı 
Bcrlin, 7 (A.A.) - Royter'in öğ

rendiğine go.re tonilatolan yekOnu 
40.000 ton tutan ve Sirbrucken, Werra, 
Sierra Ventanilf, Coblentz adlarını ta
'ıyan 4 npur, ltalyaya satılırı1ftır. Bun
ların doğu Afrikaya aıker ve gereç ta
şımakta kullanılacak.lan sanılıyor. 

8. Mak lJonaldın mektubu 
Londra, 7 (A.A.) _ B. MakdonaJd. 

seçime adaylığım koyan bir zata Yazdı. 
ğı ..mektupta: "İngiltere hükümetinin ba 
rış yolu g""ttüğünü ve ulualar aosyeteıai
ni tuttuğunu bütun diiaya bilir ve ıe
ne bütün dünya bilir ki uluslar soayete· 
si yenilirse sürekli ve emin bant ihti -
maileri sönecektir .. demektedir. 

B. Bald11in'in Jan~arı 
Londn, 7 (A.A.) - B. Baldvin' dün 

önce Sir Con Saymenıe, sonra B. Van 
Sittat'Ja danışmalara devam etmi,tir. 

C•nevrcde vereceği söylevi hazrrla· 
makta olan Sir Samuel Hor bugün Cc· 
nevreye har~ket edecektir. 

Samucl Hor'un diyevine burada bü 
yük önem verilmektedir. 

t alyanların, mahl!ud komiteye fran
ıız ve ingntz oruntaklarmı kab:.ıt edişi, 
ıiıkQn,.t ifade eden, cesaret verici bir et
ltede gôriı1mekt,.dir 

il. Şertok Londraya gitti. 
Nevyork, 7 ( A.A ) - B. Sertok, per

!Cmbe günU İngiltereye hareket edece· 
ğini bildirmiştir. Aldığı imtiyaz üzerin 
deki h3k]arını tanıtmaık üzere hazırlık. 
tarını tamamlamrştır 

B. Sertok, L<..ndradaki habeş elçili. 
ğıne, kararlaşt•rılm § olan bı mılyon 

dolarlık ilk parayı odeme e haz.ır ..,1 
duğunu soylemiştir. B. Sertok, Londra
d.ıki ha es clçisı ile telefon! goruşrnUş 

ve elçin n . ndisine ın:ın::a verdi ıni 

bu ışi yapmaya hazır bulunduvunu bıl· 
dırmi tir. 

1lnbeşisı.unırı ru,;cıl•lnrı 
Ad sah ba, 7 (AA) - Habeş hava 

ıvveıl ri baş k..,m ıtaniığ nrian yakın . 
da çekilmiş olan amrrikalı z:enci Julian. 
Röyter ajansr aytarma şu diyevde bu 
tunmuştur: 

"- Bugiınkü gün H:ıbeşıstan'da on 
ıki uçak vnrdır. Bunlardan beşi uçamaz 
Geri kalan yt>di tanesi de ancak }'İrmi 

mil katlar uç,.bilmektcdir ,. 

I talytı, llulNfıarnn kon"olmcl111-. 
larını kaldırıyor. 

Adisaba:ba, 7 (A.A.) - İtalya orta 
elçisi Kont Vinci. İtalyan hiıkümetinin 
Goadar. Detw-.n... Deseie lhple. 

daki konsolosluklarını geri çekmeye k:ı. 
rar verdiğini Habeıistan dıı bakanına 
bildinni§tir. 

Bu karar burada ltötü bir beldek o
larak cörülmektedir. Harrar ve Adua· 
daki italyan lronaoloıluktarı açık kala. 
caktır. Kapanan konsoloslukların işyar· 
ları Adisababaya geleceklerdir. 

I ki vapur daha •itti. 
Napoli, 7 (A.A.) - Dandolo vapu 

ru, dün akpm. barb gereçleri ve 300 

otomobil yükti ile Eritre'ye hareket et • 
mittir. Biraz sonra Olimpia, gereç ve un 
yiildi1 olarak aynı noktaya doğru yola 
çıkmqtır. 

Vapurun hareketi sıraamcla, ambar 
!arda otuz kadar delikanlı bulunduğu 

görülmBt. bunlann gizli surette gitmeJ. 
isteddletl an1aıılarak gemiden çıkartıl
mış ve aylelerine teslim ediJmişlerdir. 

Papanın drıası 
Roma, 1 (A.A.) - Sen Pol kilise

sinde toplanan, bütün uluslardan 15.000 
cıki savaşçıya ka111 verdiği söylevde 
papa, demiştir 1d: 

"Ufuklarda beliren alaimisemanın 

renklerinin Allah'ı ho~ud edebileceği· 
ni sanıyoruz. Barış için dua ettik. Bü· 
yuk bir ulusun istek ve dileklerinin 
tatmin edilmesi gerektir. Fakat tuze, 
bar•f ve onur ile ... ., 

Sovyeı Rus;>a barı§ istiyor. 
Moskova, 7 (A.A.) - tzvestia gaze. 

tcsi B .Litvinof'un Cenevrede konsey
deki diyevinden bahsederek diyor ki: 

"Afrikanıa doğusunda baflıyacak 

bir hatb, dünyanın başka taraflarında 
da atq çıkarabilir. Sovyet Rusya için 
İtalyanın ve diğer herhangi bir devle
tin emperyalizmi arasında biç bir fark 
ypktur. Barışı tutmak lizımdır. Sovyet 
Ruayalllll Cencne~ki durumunun te.. 
meli i§*e budur. 

K--'a lıarlM girrn.iyecelt 
Ottava, 7 (A.A.) - Kanada başba · 

kaJU B. Bennet, radyo ile verdigi bir 
söylevde, liberal parti lideri Macken . 
ıic'nin, mubtenıel bir Anupa harbma 
girmek yolunda aldığı durumu tenkıd 
etmiştir. 

B. Ben.net, koaservatör partinin. ya
bancı bir menıl kete karşı her türfft eko
nornik veya sBel saldırmaya karşı koya 

İngiltere ve İtalya 
Akdeniz egemenliği için 

çarpışacaklar mı? 
Viyana. 7 (A.A.) - Yarı resmil 

Rayşpost gazetesi, "'İngiltere ne isti. 
yor?,. baflığı altında yazdığı bir yazıda, 
İngiltere'nin aanki yeni bir Trafalgar 
hadısesi ihtimalini hesap eder gibı Ak· 
denızdekı aavga tedbırlerinden bahset· 
mekte ve İngiltere, Cenevre paktı hü. 
kiımleri hakkında, pek çok defa yumu· 
şak davranmış olduğu ıçin, şimdi aldıgı 

durumun, sadece buna atfettiği önem. 
den ileri geldigının farzedılemıyeceeı. 
nı soylemektedır 

Rayşpost ~lgesaras'ın Fransa ıle 

Almanya arasındakı anlaşmazlığı barış 
yolu ile duzeltmış olmas gıbı Roma ıle 
Londra arasındakı gortişmelerm de, e
ğer varsa, lngıllrre'nın kaygılarını oy1e 
ce teskın c:decrgını ıoylemekte vr şa. 
yed, İn ıltere, •~ndı ~end uyruıu uze 
rinde yankılar husule gelecegınden 

kaygul nıyorsa, bu, sömürge sisteminin 
pek zayıf o!duguna delalet eder demek. 
trdir. 

En son; Rayşpost bazı ingılız polı. 

tık cıların..n -b gUn'k:ü Brıtanya ımpa· 
ratorlu u Jle do makta olan Roma im· 
paratorluğu ar ~mda onune geçilemı. 
yecek biı çarpışma ıbtimalini göz önü· 
ne getirip getirmedıklerıni sorarak so. 
zünü şöyle bitırmektedir: 

"- Kudretlı ve &oğukkanlı lngilte. 
re, üresız bır duramun güçluklcrinin, 
olçusüz anlaşmazlıklar doğurmasına heı 
halde meydan vcrmıyecektir -

Bir lwrp olur<CQ lngilıere llabe· 
~isıanın giineyini alacak 

Paris, 7 (AA) - Övr gazetesi di· 

yor ki: 
Şayed ftaJya paktı bozmak yoluna 

gidecek otuna. tngiltere'nin, Habeşis
tanın uzak güneyini, Rodolf gölünden 

Taaıaa &ölüne kadar Plim kısmı Habe.ı 
şistan'rn bırid ıengin lgesini kav· 
rayarak alma111 keyfiyeti, derhal ger. 
çekle,ecektir. Bundan sonra, Habeşhta. 
nın geri kalan bUtiin lnsrmlannda. İ· 
talya ile barba girmiı olacaktır. 

DA(;f IK HABERLER: 

Kıral Piyerin yıldöniimü 
Belgnd. 7 (A.A.) - Kıral Piyerin 

yddönümü Be1gradda ve bildin yugoe.. 
lavyada büyük törenlerle kutlanmı$tır. 

Bari ponayarı açıldı. 
Bari, 7 (A.A.) - Altıncı arsıuluaa 

Bari panayırı kıral da ba:ıu oldugu hal 
de açılmııtır. 

Bir tt(tllc ha2mı 
Sımla, 7 (AA.) - Bir uçaktan bom. 

balar bo§altrhrbn bombalardan biri 
patlamıştır. Uça ingifüı askeri olmak u· 
zere sekiz kişi blmü§ ve 6 sı İngiliz ol· 
mak iızere 30 kiti yaralanmıttır. lkf u. 

çak tamamile harap olmuştur. 

Almarı)a ordwunun maıaevralan 
Berlin, 7 (A.A.) - Altıncı kolordu. 

nun manevraları B. Hıtlerin onündc bir 
g çit töreni ile bıtmiştir. Fon Blomberg 
B. Hitlerin önünde verdigi söylevde, 
"A kcrin ulusal ao&yalist ülkusiıyle sı
kı elbirliğini,. saglamış ve gelecek NU. 
remberg kongresind ordunun yapacağı 
geçidin buna sembol olacagını bıldir· 

miştir. 

Meıeorowji kon/eraruı 
Varşova. 7 (A.A.) - Dünya meteo 

roloji enstitüleri direktörlerınin kon· 
feranSJ bugün 39 memleketin 100 dele. 
gesi hazır oldugu halde açılmıştır. Açı· 
lışta cumur başkanı dı bulunmuştur. 

cagım, ve Kanada uyrusunun haklarile 
ilgili olmıyan herhangi yaabncr lr ~ • 

sına, Kanada'nm sürüklenmesine izin 
verilmiveceğini sôvlemiştir. 

Düaya İff,.'İleri ft ltalya 
Cenevre, 7 (A.A.) - Soayalist ışçı. 

leri enternasyonali ve arsıulusal sendi -
kalar federasyonu karma komisyonu 

İtalyan - habq anlaşmazlrğmr tetkik ıçin 
~enevre'de toplanmJ!t •e 12 memlcke· 
tin 50 den fazla delegesi oybirligiyle ka· 
bul ettiği kararda İtalya'nın saldınmını 
kötülemiş ve barışı kurtarmasını ulus • 
lar sosyetesinden istemıştir. 



ULUS .. Yer. ayaal. 

Niçın kızıı.orlar? iÇ HABE 
M ısır gazetelerinden El-Be-

. lağ ile El-Mukattam (1), 
bızim devrimimiz ve komşumuz 1-
ran'ın devrimi ile çok acaip bir 
:ı;urette uğra§maya ba§lamışlar 
dır. 

J!u ıkı gazete, bizdeki ~apka, 
yem yazı ve dil devrimlerini ve İ
ranlı dostlarımızın da aym dev
rimleri yapmalarını araplığa karşı 
düşmanlık diye vasıflandırıyorlar. 
Ve bunu yaparken hem tarih - ya~ 
lamışlık hem de politika - okumuş
luğu gösteriyorlar. Yani, hem a
rapların ve arablığın bizim yüzü
müzden geri kalmış olduklarını i
leriye sürüyorlar hem de lran ile 
Türkiye arasındaki arab devleti 
yani Irak'a karşı bir takım tehli
kelerden demvuruyorlar. 

Bundan başka her iki gazete
nin de bizim yukarda adları geçen 
devrimlerimizden bir bahsedi§leri 
var ki, insanın bu kadaE anlayış
sızlık kar§lsında pşıtıaktan biraz 
da acımaktan ağzı açık kalıyor. 

Sağdan sola yazmak ile soldan 
sağa yazmak arasında ne /ark o
labilirmiş •• Kalanın dıpnı değiş
tirmekle içi değiştirilmezmif •• 
Türk ve lran dillerinden arabca 
sözlerin çıkarılması bu dilleri fu
kara ve kuru bırakmaktan başka 
bir işe yaramazmıf •. 

Bu gibi mütalealara cevap ve
rilmese de olur. Yalnız, biz kendi 
devrimimizin dışına çıkmıyarak 
mısırlı gazetelere sorarız: 

1. Ya kapitülasyonların kaldı
rılmasına ne dersiniz? 

2. Ya Türkiyenin bir ulusal 
krediye dayanarak sanayileşmesi· 
ne ve kendi pamuğundan tutunuz 
da kendi çocuklarının kalasına ka 
dar (dıştan ve içten) toprağında
ki her §eyi kendisinin işlemesine 
ne buyuruyorsunuz? 

3. Ya Sevres'den Lozan'a geçi-
ıe •. 

4. Ya kadının kalesin arkasına 
tünemiş bir hayvan olmaktan kur
tarılarak bayatın hr alanında a
zad dolaştırılmasına 

S. Ya "Babıali'' nin pespaye po
litikası yerine Ankara'nm sesi.. 

Fakat bütün bunları saymak 
T'eye yararj) 

Her iki gazetenin her ikisinde 
de, gölgesi önce Irak lakat daha 
sonra da bütiln arablık IJzerine dii
şen uydurma bir tehlikeden bah-
edildikten sonra, Irak için Hicaz 
rngiliz dostluğu biJtiln arablık i
. rı de birlik tav.siye edilmektedir. 
Bundan da aalaşılyor ki yapılan 
yın sistemlidir ve onları karala 
ın kalemlere mürekkep şeklinde 

"çirilmiştir. Böyle olunca, mantı
ğın ve dostca konuşmanın bacak
ları kısa gelir. Düşmanca kon~
makta :se bizim hiç bir asığımız o
lamıyacağı gibi şimdilik bir kül
lettir de •. 

iki yazının altında iti arab ay
dımnın imzası duruyor. Arka ar
kaya ve biribirine eklediği uevrim
lerle Atatürk'ün şu yurd için yap
tıklarını tezyil edecek olanlar her 
halde bu imza/Rr olmamalıydı. E
ğer bu imzalan.ı, an:ında bit ulu
sal uyanıklık olsaydı, bir meml• 
ket haftan apğı, kendi emeği, 
tendi alınteri, kemli parası ile, 
tiımeye tamımadan. kimseye bo
yun eğmeden ve Citynin biç bir 
bankasına avuç açmadan bayındır
lığa kavu§uyor. Epi:& bir §eme 
zaten kavıqmuş. Ôyle ki. mezarın
da Lord Curzon bile bu işlere şa
pyor ve ikinci ,üçüncü, dördüncü 
ecel terlerini döküyor. Çünkü Lau
sanne' da lırlattıtı eldiveni tütk 
devlet adam/an yerden kald11mı§
lar ve lulıcın ~cunda olarak geriye 
venniılerdiı. Bunu bOtün dünya 
böyle olarak biliyor ve tarih dur
malısıan delterine g~iriyor da, i
ti mısırlı ı•uteci bitin bu işler
den arablıfa kar§ı kokular ve kor
kular çıkarıyorlar. 

Ve sonra, Iraka İngiliz dost/u
fa. arablığa da birlik tavsiye edi
yorlar. Birimle çok dost olan ırak 
lllar IJzerinde bu giln tavsiyeler 

(1) BL8elal, 26 ağustos 1935 sayısı 

m-..ıu1rattam. • . .. 

Balıkesir kurtuluşunım 

yıldönümü 
Balıkesir, 7 (A.A.) - Dün Ba

lıkesir'in kurtuluşunun on üçün
cü yıldönümü candan gösterilerle 
kutlandı. Şehir baştan başa bay
raklarla süslenmiş, halk erkenden 
caddelere dökülmüştü. 

Törene saat 11 de basl ndı. 
Şehir dı~mdan cumuriyet alanına 
alkışlar arasında giren süvari tü
meni komutanı subay, bayrağnnı 
zı heyecanlı alkışlarla direğe çek
ti. Yaya, atlı kıtalariyle jandarma, 
polis müfrezelerinin, okulların, 
sporcuların, kurumların ve kala
balık bir halkın katılması ile bü
yük bir geçid töreni yapıldı. 

Cumuriyet alanında, parti, u
ray, kolordu, hükümet ve halkevi 
önünde söylevler verildi. 

Balıkesirin bu sevinçli günün
de Ulu Önder Atatürke karşı duy
duğu sevgi ve inanç bir kere daha 
açığa vuruldu, ordu minnetle se
lamlandı. 

Gece büyük bir fener alayı ya
pıldı, halkevi tarafından bu günün 
şerefine bir müsamere verildi. 

Bu ulusal günde bütün Balıke-
air bayanlan çarşafı bir daha al· 
mamak üzere atmışlardır. 

Selanik sergisi bugün 
açılıyor 

Yunanlılarla tecim ve kliring 
anlaşması yapmak üzere Atinada 
bulunan salkurumuz bugün açıla
c~k o}an Selinik sergisinin açılış 
torenınde bulunmak üzere Selini
ğe gitmişlerdir. Yamı Atinaya dO
necekler ve konuşmalara devam 
edecek!erdir. 

Mısır elçisi gitti 
İstanbul, 7 (A.A.) -, Mısır el

çisi Hamza Bey izin alarak mem
leketine gitmiıtir. İzni süreaince 
elçilik işleri damfDWl ve bq sek
reter Ahmed Remzi Bey tarafın
dan görülecektir:. 

B. Abidin Ege Kaleciğe 
gitti 

Tanın bakanlığı tanın genel 
direktörü B. Abidin Ege yanında 
Ankara tanın direktörü B. Hamdi 
o~du;u. halde öteygün Kaleciğe 
gıtmıştır. B. A. Ege Kalecikte ü
zÜln ve şarapçılık üzerirte incele
meler yapacaktır. 

Buğday komisyonu 
toplandı 

Bugday koruma kantuıuna gö
re kurulan komisyon dün toplana· 
rak günlük işlerini elden çıkarmış
tır. Bugday fiatlan nomal gittiğin
den bugünlerde piyasadan çok az 
mal alınmaktadır. Fiatlann bu
günkü değerini koruyacağı umul
maktadır. 

Konyada halka parasız 
gösterilen filmler 

Sağlık Bakanlığından ilimı.z 
halkına parasız gösterilecek film 
lerin geldiğini yazmıştık. 

Filmlerin 2 kısnn sıhhi su ve 
bir kısun nezle, 1 kısmı ihmalin ce
zaıı, 1 kıaun sağlık ve korunmaga 
alışmak, 6 kısnn sıtma, ı kısım si
nek tehlikesı, 8 kısmı çocuk bakı
mı, 7 kısım firengi, 1 kısmı, vere
min teşhisi, 1 kısun uzun afiyette 
yaşamanın çaresi, 1 kısım anne sö 
zünün ehemmiyeti, 1 kısım "Villi 
niçin yıkanmak istiyor?,, (hıfzıs
sıhhaya ait bir filimdir) 1 kısmı 
sıtma mücadelesinde yeni bir usul 
hakkındadır. Gelen filimler halka 
ve talebelere uray sinemasında ili 
miz namına sağlık direktörlüğü 
tarafından gösterilecektir. 

nasıl bir etki bırakır bunu bilmıyo-

1 
rıız ama, birlik meselesinde ıkı a
rab aydınına şunu deriz: 
• - Ônce mandalarınızz bırleş

t•rsenlz... Burhaa BEl.GE 

Kıral Piy rin do
ğum yılı dolayısile 

verişilen telgraflar 
Yug.oelavya Kıralı İkinci 

Piyere doğwn yıldönümü do-
layısile Cumur başkanı AtattirK 
tarafından çekilen telgrafla 
buna Rejan Prens Pol tarafın
dan verilen cevap aşagı aclır: 

"Doğumlarının yıldonümü 
mıinasebetiyle Majestelerine 
en hararetli tebriklerimi bildi
rir, gerek şabs1 saadetleri ve 
gerek as11 ve dost yugoslav u
lusunun refahı hakkındaki sa
mimi temennilerimin kabulü
nü rica ederim. 

Kamil Atatürk 

· Kırala, doğumunun ylldö
nümü münasebetiyle yolladığı
nı~ tebriklerinize samimi su
rette teşekkür eder ve Ekse 
lansınızın şahsi saadetlerile 
Türkiyeni refahı hakkındaki 
en eyi temennilerimi sunarım. 

Prens Pol 

İstanbul gazetele 
rinin başyazıları 

C 
. te: .. Bir lsvıçre 

umhunyel gazetesinin küs
tahlı ı,, başlıgı altında yazdıgı yazıda 

B. Abidin Daver diyor ki: 
"Jurnal dö Jonev de, herkes ıbi 

bilmelıdır ki, Turkiye cumuriyetınin 

bugunku sınırları içinde bulunan yer
lerd .. n bır karıt topraga el uzatmak, 
derakab, çok kanh bir barba sebebiyet 
verir. Dünyayı barış içinde yaşatmak 

ıçin kurulmuş olan Milletler Cemiyeti· 
nin bulundugu tebirde çıkan "Jurnal 
dö Jönev,, bunu mu istiyor? Gazete, 
habet meselesinin haUi i~in, Avrupa 
ıulbu bakımından çok daha tehlikeli 
bir ıyol tav.iye ettiğinin farkında değil 
galiba. .. 

İsviçre gazeteauıın tegafül ettıği 
bu hakikati, f&fist İtalyanın yarı res
miğ organı olan Ciornale d'İtalya'nm 
anlamı' ve İsviçreli komJusunun sura
tına bağ.mırı oımaaı takdire değer bir 

kavrayıftır. 

İtalyan guetesinin bu yazısı arasıra 
bazı manasız ıiSzlerde bulunan türk -
İtalyan münasebetleri üzerinde pek iyi 
bir tesir but'ule getirecek mahiyettedir. 
Türk~ye ile dost olmak için Ciornale 
d'İtalya gibi diıtünen bir aıyasa tatbik 

etmek lifidir 

"- Türkiyeıun btitun haklarına, ege
menli ine ve toprak tamamlıgını hür
met e en heır devi t bizım dostumuz-

dur 

ZAMAN 
da "işe yaramaz 
bır mekteb., adlı 

ve Zaman ımzalı yazıda: 

" - Univenitıcye • mülhak bır hun 
'"""ıct~h·.,~ n b .. '1M:.tmektedir. 

TA ~ da "Ç~ban oluyor
~ lar,, dıye yazdığı 

YCL.•d• ıse, B Alı Naci Karac n şöyle 
diyor: 

"- NazılUde Uçebaydan, okuyamı
yanlann ne olduklarını sordum. 

Sustu, durakladı ve sonra muayyen 

seheblerin muayyen netıceler dogurdu

gu gıbi ğayet sade bır hakikatı haber 
venn tabiiğ bir sesle 

- Çoban oluyorlar .. cevabını v rdi 

Bu sefer ben 1t1stum. 

ır memlokette kalkınma har.::lt ti 
K bütün •abaların aynı kuvv~t e ve 

mutlaka birden kalkmmasiy!e olabılir. 
Büyük tarım ve unayı kalkınmamızın 

tam verimli alabilmesi iç n, tarlaları ve 

fabrikalan ku .. tan ve dolduran halkın 

aeviyc.ıni yüceltmekt n başka ça~ ol

madığına bir masal erılebilir Çunku 

her teJden çok makinaya dayan r gıbi 

görünen fa rıka bil makina a d gil. 

bılgıye n r. 

Fakat bilgiyi kulturü nasıl teman 

edeceği•? Yalnız mekteble mı? Bu da 

~ıca tetkik edilecek ~1edir , 

LE 
Yakalanan kaçakçılar 
Geçen iki hafta içinde gümrük 

k?ruma örgütü biri ölü yetmış 
dort kaçakçı, 1969 kilo gümrük 

çagı, 466 kilo tekıtler kaçağı 
dort tüfek, bir tabanca, 15736 muh
t if hükümetlere aad tin ·iz, 36 ka-
ç tçı hayvanı ele g tir 

Muglada yol yapunı 
Mugla. 7 (A.A.) - İl yolların 

a calışmalar devam ediyor. Milas 
boJ0 esinde parasız amele bu yo
ll1n en sarp yeri olan Boğa yoku 

nda çalışmaktadır. Marmaris ı ı 
çı' ·ri işçisi çifti Beli-Fetiye ışçı-
1 ri Tefenni sının yanlannda ça
lı maktadır. Bir aydanberi Tavas 
yolundaki çalışma 35 inci kilomet
reye gelmiştir. Şimdi bu yolun en 
çetin ve sarp yerlerinde çalışıyor
lar. Buraları kayalık olmakla he
r ber Anadolunun görey bakımın
dan en zengin yerlerindendir. Da 
laman köprüsünün şimdiye kadar 
bir aya~ tamamiyle yapılmq di· 
g r kenar ayakla orta ayak üze 
rinde çalışılmaktadır. Bmılar da 
yakında bitecektir. Yapılış çabuk 
ilerlemektedir. 

140 kişiden 14 ü kazandı 
Geçenlerde Türkofisteki açık 

yarhklar için bir smaç açdmıştL 
Bu sınaca giren 140 kişiden 14 ü 
kazanmıı ve işe başlamaları için 

nrlilerine yazılmıştır. 

Bom bay ve Hayfa tecim 
sekrecerlikleri 

Turkofis j-ıı 1n dn annuan B. 
ecmeddin R • {, rcoartôrler· 

d n B. Mustaıa '•urı Hayta_ te 
cim sekreterlik:ertne ata.ımıştar
<lır 

ANITLARIMIZI 
Amtlanmız, dlrk sanaanm da 

en değerli, en güzel ve herkesi şa
şırtacak kadar ince örnekleridir. 
Biz bunlarda özdedelcrimizin zevk
lerini, inceliklerini de görürüz. 
Bunları onlardan kalmıı en yüce 
artıklar olArak korudukça sevinç 

ÇcinKaya dokuz yaşmc 
girdi 

Bugun 1934 yılının Ankara ve 
Orta ~a~l~ grup birincisi. bu 
yılın bölge ikıncisi Çankaya spor 
k lübünim dokuzuncu yıldönümii 
dur. 1926 da kurulan bu değeriı 
kulübün, adı son yıllarda canldı 
gın bir örnegi olarak bütün Türki 
yede anılmaktadır. Kurulu undakı 
teı · z ga eye ulaşmak yolunda ~ 
1 n Çankaya bugı.inkti duruma e 
rı mek ıc · n co etin artla altm 
d al mı t r. 

Çanka a spor k lub 
yıldonumünu Bomontı h 
verece~ı bir törenle kutlaya aktır 
~ ce?ın hoş ve zevkli geçmesi ı 
çın bı~çok hazırlıklar yapılmıştır 
Şampıyonumuz Gençler Birliği ı 
le yapılacak güreş kupası maçmın 
bugüne rastlaması da çok iyi ol 
mustur. Bu suretle bir spor kulübu 
yıldönümü günü yapacabı yan 
mada ge~cn yıllara göre futbol 
da ne derece yükselmiş olduğunu 
~östermege fırsat bulm ktadn 

O ziim haf tası hazırlıkları 

Tur kof ısın ıç pıyasada uzum 
satısını artırmak üzere yapmak du 
~üncesinde bulunduğu üzüm haf 
tası hazırhklan devam etmekte
dir. Bunun için en güzel mümler 
den örnekler toplanmaktadır. 

Kastamonuda kendir 
etüdleri 

Kastamonu, 7 (A.A.) Ken 
dır uzmanı Prof. Tobler, Taşköpru 
ve yöresındeki kendir yerleriyle 
tek usul ı tatma havuzlan uzenn 
de incelemelerine devam etmit ve 
.,ırçok tcknık noktalarda "timiz 
den yana ozelhkler gor üşt r 
Uzman, bugün gol vadisi uzenn 
den Adaya ıtmiştır 

tlM 
d anz. Bunlar arasında Selçuk 
lular zamanından kalma öyle gu
zelleri ,öyle yüceleri vardır ki. bu 
gün değil onlan yaptırmak, mak 
tatarım çıkartmak bile uzman bır 
kurumun aylarca çalışmaşma bağ 
bdır. Selçuk eserlerinin, bütün 
dünya sanat tarihinde ayncP 

b~ oaenu M 

veri vanbr 
Bunlan harap 
olmaktan kur
tamıak için he
pimiz üatümi
ıe düşen ödeva 

f

y a p m a hym. 
Koyduğumuz 
resimler Akaa
rayda (Saltu
b81)1) adındaki 

t Selçuklular za-

f 
aıanmda yapıl
mış (klrvansa-
-<ty) dır. Bunm 

inin bötmele
mi, odalarım. 
emer'f'rın; ve 

:lif kapısınm 
.nce ve zarif it-

• temelerini gö -
l,Üyonız. 



SAYIFA 4 

Komşularımızda 
neler olu_yor? 

YUNAN STAN'DA: 

§ Proya gazetesinin yazdığına 

göre ordu genel kurmayı smırla

nn tahkim edilmesi işiyle uğraş

mak üzere büyük rütbeli subaylar
dan bir komisyon kurmuştur. Bu 
komisyonun 24 ağustosa kadar ;şi
ni bitirmesi ve bu yıl içinde yapı
lacak olan tahkim işlerini sapta
ması gerekiyordu. Tahkim işi için 
lazım olan para da saptanmıştır. 

BULGARIST AN'DA: 

§ Bulgar polisi Haskova' da bir 
komüni t yakalamıı, bunun üzerin
de çıkan kağıdlardan, Amsudof 
ve Çankof adh iki tanınmış ko
münistin Staro - Selo köyünde sak
lı oldukları anlaşılmıştır. Polisler 
bunu nüzerine köye giderek bu iki 
kişinin saklı bulundukları yeri sar
uuşlar ve ihtiyar bir köylüyü ko
münistlerin yanına göndererek, 
teslim olmalarını istemişlerdir. Üç 
defa tekrarlanan bu emir komü
nistlerce dinlenmediğinden, karşı
lıklı bir tüfek ateıi ba Jamış, bu
nun sonucunda komün'stler öldü
rülmüşlerdir. 

§ Hububat alam salım direk
törlüğü, 15 ağustos tar'hine kadar 
yeni üründen şu mikdarları sntm 
almıştır: 78.636.355 kilo buğday, 
4.673.222 kilo arpa ve çavdar. 
768.759 kilo da karışık buğday ve 
ça•dar. Bu direktörlüğün depo -
larmda 15 ağustos tarihinde 
91.406.069 kilo buğday, arpa ve 

çavdar vardı. 

§ Pilevne bölgesindeki çiftçi -
)erden, köy ıarbaylarından ve ta -
run uzmanlarmden mürekeb bir 
grup Çekoslovakya'ya gitmiştir. 

Bu grup Çekoslovak çiftçileriyle 
tarım uzmanlarına bir göret yapa

cıtktu. 

YUOOSLA VY A'DA 

§ Bu günlerde güney Sırbistan
da bir teftiş gezisi yapmakta olan 
Yugoslavya bayındırlık bakanı B. 
Bobiç, T reska boğazlariy]e Matke 
manastırının olduğu yere kadar 
widerek orada yapılan ve su ile İf
liyeeek olan elektirik santralında
ki çalıımaları gözden geçirmittir. 

§ "Y oguılavya kıralı kupası" 
için yapılan büyük uçakçılilı mitin
ıi 1 eylulde Zagreb'te bqlamıt •e 
Kıral Piyer'1n doğumunun yıldö -
nümil gfüıü olan 6 eylulde bitmit
tir. 

§ Sof ya' da bulıar hükümetiy
le yugoslav hükümeti arasında bu 
yılm şubat ayında yapılan anlaı
~ gereğince, bulgar - yugoslav 
ımırı üzerindeki Streıimirovizi kö
yünde bir sınır geçit noktası açıl
mıştır. 3 haziran tarihinde de 

Y•l'!ka Çuka geçit noktası açıl -

mı!tı. 

§ Yu oslavya'da yeni bir tica
ret kanunu hazırlanmaktadır. Bu 
kanunun birinci ve ikinci kısım -
ları hazırlanınıftır. Birinci kısım 
tecimerler, ikinci kısım da tecim 
lcurumJarı hakkındadır. Tecimsel 
yükenler hakklnda olan üçüncü 
kısım da yakında hazırlanacaktn-. 

Ş Bu yılın ilk alb ayı için yapı
lan bir İstatistiğe göre, YuıoslaY
yanın ftalya'ya gönderdili malla
rın değeri geçen yıl aynı müddet 
içinde 402 4 milyon iken bu yıl 363 
milyon dinara dü,müftiir. Yuı~ 
favya'nın balya' dan getirttiği mal
ların deieri de geçen vıl 282 5 mil
von dinar iken bu yıl 221,26 d•n~
r .. rlijc'TlÜ!'itÜr. 

ULUS 

SüVEY • KA ALININ 1,ijREI_J VE ARSIULUSAL J)URfiliU 
Bir habq - İtalyan har bı patlak verdiği takdirde eğer Ulu ılar sosyetesi ltalyayı sal

dırgan olarak ilan edecek olursa Süvey§ kaanlının kapatılıp k apatdamıyacağı, son ayla
rın önemli bir meselesi halini almı§tır. Bu münasebetle, Süvey~ kanalının arsıulusal du
rumu hakkında İngiliz arsıulusal işler enstitüsü tarafından çıkarılan ''ltalya ve Habqis
tan,, adlı bir kitaptan bir betkeyi özel olarak dilimize çeviriyoruz. Okurlarımızın tarafsız 
olarak yazdmı§ bu betkeden asığlanacaklarını ve kanalın durumu hakkında aydın/ana
caklarını umarız: 

Süveyş kanalının özgür olarak gemi. 
lerin gelip geçmesine açık bulunmasını 
sağlayan andlaşma 1888 yılı 29 birinci 
teşrininde İngiltere, Avusturya - Ma
caristan, Almanya, Fransa, İtalya, Fele
menk, Rusya ,İspanya ve Türkiye dev. 
letleri arasında imzalanmıştır. 

D' ..1. 

imparatorluğu andlaşmayı imzalayan 
devletlere baş vuracak ve alınacak ted
birler hakkında onlarla danışacaktır. 

Fakat bütün bu alınacak tedbirler, 
andlaşma maddelerinin hükümlerini 
bozmıyacaktır. 

Bununla beraber, ıbu andlaşma ıwa-' -

çin \konuşmalar başlamış, ve sonucunda 
1888 andlaşması yapılmıştır. 

1898 yılında Amerika. İspanya har· 
bında Süvcyşten kömUr almak istiyen 
İtalyan zırhlılarına kanal yönetgesi 
and1aşmanın dördUncü maddesine 11\' 

~un olar.:ık hu müsaadeyi vamemist 

Süvcyş kana/mm güney ucunda Porttelik lımanr. 

Bu andlaşm nın esası, ilk on yedi 
maddede anlatılmı tır kı unlardır: 

· Süveyş analı gerek harb, gerek 
barı zaman aımd bayrak farkı göze. 
tilmeksizin butiın tecim ve harb gem;. 
ler'ne açık bulundurulacaktır. 

Bundan dolayı bu and1aşmayı yapan 
devletler, kanalın harb ve barış zaman
larında özgür kalmasını yüken altına a
lırlar. 

Kanallar asla bir abloka maksadını 

yerine getirmek için kullanılmıyacak
ur. 

Bir harb zamanında düşman devlet. 
ler bile ,hatta bu devlet osmanh impa. 
.. torluV.• d•hi lll~ Jcn~l ve kan:ol "" 

Port-Sıtcrdtn bır g4'rünüş 

mantarının üç yıla bdar olan kara su
larında harb ve düşmanlık vaziyeti alın

mıyacak, gene gelip geçme özgrü•üğü 
bozulmıyacaktır. 

Harb halinde bulunan gemiler kana
lın limanlarında pek sıloşık bir vazi
yette kalmadıkça azık ve saıre a]mıya. 
~:dardır. 

Bu gemilerin transit olarak gecikmf' 
müddetleri elde bulunan tüzüğe göre 
kararlaşacak, bunun için iisnomal ted
birlere baş vurulmıyacaktır. 

Bunların Portsaitte ve kanalda dur. 
malan ,pek sıkıntılı bir vaziyet çıkma
dığı takdirde, 24 saati geçmiyccektir. 

Karşı düşman tarafa mensup bir harb 
gemisi geçtiği takdirde beriki taraf ge 
misi bir 24 saat daha fazla kalabilecek 
tir. 

Harb zamanında biribirlerile harb 
halinde bulunan devletler 'kanalda ve 
'imanlarında asker, mühimmat, ve harh 
gereçleri ne alacak, ne de boşaltacaktır. 

Fakat herhangi bir kaza vukuundl' 
sayısı bini geçmemek üzere asker ve 

bunlara gerekli olan mühimmat karaya 
çıkarılabılir. 

Mısır hükümeti bu andlaşmaların ve 
fermanlarırı kendine vermiş olduğu sa. 
lahiyethr ılahiHnde andlaşma hüküm
lerinin verine getfrilmesi için çalışır-

M ısır hükümetinin kuvveti bu ise 
-;e•ic:'ll:veiek 1 ır a o zaman osmanlı 

deleri Mısır hidivi ile osmanh sultanı

nın Mısırı müdafaa \'e asayişi temin L • 

çin alacakları tedbirleri kayıd altına lll

maz. 

Fakat gerek sultan, gerek hidiv, bu 

maddeye göre istisnai bir durum alma. 

yı gerekli görürlerse osmanh impara

torluğu bundan imza sahibi olan dev. 

let1cre haber vereceklerdir. 

BUtün bu almacak tedbirlerin gene 

kanalın özgürlüğünü bozmaması gerek

tir. 

Buralarda daimi lstihk~m!ar yapıl

ması da yasaktır. 

İtalya'nın uluslar sosyete i tarafın

dan saldırgan ilan edilmesi takdirinde 

Süvey kan lının kapatılması meselesi 

avam kamarasında uzun uzadıya müna

kaşa olundu. 

1888 andlaşmasmın birinci maddesi, 

Süveyş kanalının her zaman serbest 

kalmasını sağlamakta ve bunu imzala. 

mış olan devletler, bu serbestligi yüken 

altına almaktadırlar. 

Dördüncü. beşinci ve altıncı madde_ 

lerde bir harb vukuunda düşman gemi

ler.ine ne yolda muamele edıleceğini 

anlatmaktadır. 

Bu ôzgur!Uk için yalnız bir tane ıh. 

tiraz.i kayıd vardır. Kanal, erkin bir 

devletin topraklan arasından geçtiği i

çin bu devletin kendi meıpleketini mü.. 

dafaa etmek yolunda bir takım ted. 

birler almak hakkı vardır. 

Andlaşmanın dokuzuncu ... e onun 

cu maddeleri Mısır hükümetine orada 

nizamı korumak ve top. .. aklarını mü

dafaa etmek haklarını vermektedir. 

On birinci madde bütün bu tedbir

lerin kanalın özgürliıgünü bozmaması 
gerektigini bildirmekle heraber 1ngiL 
terede kanalın baysallığını korumak e. 
sas olarak ele alnımaktadır. 

Geçmişte iki defa kanal kapatılmış 
ve ôzgürliık ortadan kalkmıştır. 

Birincisi 1882 de (andlaşmadan on 
ce) Arabi pa anın isyanı sıralarında ol. 
mus ve o zaman kanalın baysallığı teh

likede görülmüştür. 
Bu sırada Tel-elkebir harbından ön

ce ıngiliz a kcrleri Süveyşc ve Portsai 
de çıkarılmış. ıngiliı zırhlıları Portsa. 
itte toplanmıştır. 

Üç gün müddetçe kanal İngilizlerin 
e1indc kalmış ve gidip gelme durmuş 
tur. 

Bu hareket. mısır hidivinin 15 a
ğustos 1882 tarihli iradesi ile yapıl
mış, bu iradede ingUizler O'ısırın bay 
sallığını korumak için iı.reJikleri liman. 
tarı işgal etmek hakkı verilmiştir. Bun· 
dan dolay~ ingilizlerin süel hareketleri 
oradaki hükumetin izni ve davetiyle 
olmuştur. 

Hunun fü: nne l{ m•lr.'\ • •. irlii · i.i 

Kanal, bir de büyük harbta turk as
kerleri Mısırı tehdid ettiği $Irada \ra. 
patılmış ve bu da çok ıürmemiştir. Bun
dan sonra kanal gene !Szgürlügüniı al
mıştır. 

Harb patlak verdiği sırada bir takım 
1üşman gemıleri kanalda bulunmuş ve. 
vahud oraya ıığınmışlardı. Bunlara :> 

zaman özgür olara'k geçmek mUsaadesi 
verilmiş, fakat onlar bunu yapmaktan 
çekindiklcdnden kara suları dışma yol· 
lanmışlardı. 

Harp esnasında kanalın her iki u. 
cunda bulunan İngiliz deniıı: kuvvetleri 
-1Uşman gemilerini oraya yaklastırma 

•rşlardı. 

.>ıiveyş Jcanallnda ~erdinand dô 
L~seps'in heykeli 

Her ne kadar bu kapanmaların bu. 

günkü durumla bir ilg.isi yoksa da ka. 

nalın türel vaziyetini aydınlatacak bir 

önemdedirJcr. 

Şurası açııktır ki kanalın özgtlrhiğii 

bozulmamış. yalnız Mısır topraklarının 

müdafaası için bir takım tedbirler alın· 

mıştır. 

İtalya. bir saldırgan, olarak barba 

girışti i takdirde uluslar sosyetesınin 

Süveyş kanalını zecri bir tedbir olarak 

kapatması ıleri iıriılmektedir. 

Bu takdırde htimal ki Mısırın ja

nı ve rr n a ile lbirhği etmıs bır d v 

let ol n lngıtereye kanalı kap tmak ö. 

d vi düşecektir. 

Bu boyle oldugu takdirde ulu lar 

sosyetesinin :usn.ılusal andlaşmalar ii. 

zerinde böyle kararlar vermek hakkı o

lup olmıyacağı orulabılir. 

Versay, Sen ]ermen, Triyanon ve 

Lozan andlaşmalarınm bir takım mad. 

dclcrile 1888 andlaşması tanınmıştır. 

Fakat öte taraftan uluslar osyetesi 
:ındlaşmasının diğer andlaşmalardan us 

tün olduğu ve gerekli bir tedbiT alınma. 
ı lazım gelince bu tedbirlerin her ye 

men lınacagı ileri süriilmekterlir. 

~ EYLUL 19?5 P.ı' 7 • ~ 

j Biliyormusunu 
k . ? 

ı . . . . 
§ Dışarı memleketlerde yayı 

mağa başlayan turizm uçakçılı w 

gezip e;;lenmekten başka işlere d 
yaramaktadır. Geçenl<>rde Çin'd 
Bienhoa bölgesini su bastığı za 
man, Koşenşin havacılık lmlübı 

ilbaym emrine bir uçakla bir d 
pilot vermiı. suların yolları kap

lamı~ olduğu zamanlarda Bienbo 
ile Saygon arasındaki İrtibatı b 
uçak sağlamıştır. 

§ Yahudilerin çok saydıkları 
Kudüs haham başm Abraham 
lsak Knk birkoç gün önce ölmüs
tür. Haham başuı yetmiş yaşımla 
idi. Doktor Kok. Balfur'un mes -
bur bildiriğine önayak olmakln 
çok tanınmı4 bir şahsiyet olduc;u 
gibi, Kudüs'teki Eskinazi cemaa -
tının önderi idi 

§ lsveç'teki dilsizler cemiyeti, 
sosyal işler bakanlığına baıvura -
rak bu zavallılara mahsus bir te -
bir kurulması teklifinde bulun -

• mu,tur. 
lsveç'te 6000 dilsiz olduğu söy

leniyor. Bugüne kadar doğrudan 
doğruya bunların işlerine hakan 
bir kurum voktu. Yapı\an teklifte, 
bunlara mahsus okullar açılması, 
ikişer ailelik evler yapılması hü -
lcümetten T1ca edilmektedir. 

§ lsveç hükümeti bütün demir
yollarım elektrikle isletmeğe ka -
rar vermİflİr. Şimdilik elektrikle 
işletilecek olan kısımlar için ilk 
parti olarak 260 elektrik lokomo -
tifine lüzum vardı. Her gün bir 
lookmotif yapılmak ıuretiyle bu -
güne kadar 200 lokomotif hazır -
lanmıştır. 

§ Moskova' da toplanmrs oları 
arsıulusal fi7.vl1olji kongresinin 
son toplanhamda bir ingiliz alimi 
şimd' e kadar az görülmiis hir 
marifet yapmıştır. Önce rus pro
fesörü Pavlof'a İngilizce olar~k 
teşekkür ederek sözüne almanca, 
daha sonra Fransızca ile devam et· 
mİ$; Roma'da yapılan toplantıyı 
hatırlatmak ve lskandinav dille -
rini Rüçlük1e kuHandıihm sövlp -
mek için italvanca konuşmuş: it,.;. 
si ortası bir hkandinavca lle de 
biraz konu,tuktan sonra F ele -
menkceye ve 1Roanvo1ra'• .. ""'C· 

miş, sözünii bitirirken bir k~ç 
rusça cümle söyHyerf'l< kon~re -
dekileri büsbütün şaşırtmı4tır. Bu 
alim, Edimburg üniversitesi pro -
fesörlerinden B. Barger'dir. 

§ lspanya'ya gidenler, orada
ki dilenci bolluiundan yana yakı
la bahsederler. Madrid urayı bu 
hale bir ıon vermek ve şeln~e akın 
eden dilencilerin arkat'lm kesmel< 
üzere, bunlar icin şehrin kenarm
'1a bir tarım kolonisi ya:pmuı.•ır. 
Böylelikle dilenciler. :şimdiye ka
dar olduğu gibi parasız yiyip icmi
yecekler. çalışacaklar ve aynı za -
manda olnıma yazma da öğrene -
ceklerdir. Co~ İ!siz kalmı' eski 
işçHer olan dilenciler oturacakla -
rı yeri kendileri vaoacakları için, 
bu iş ura.ya para harcathrmıya -
caktır. Barselon'da d'lenciler me
sPlesi henüz kotarılmamışsa da 
buranın şarbayı "profesyonel,, di
f .. ncilere karşı sert tedbirler al -
mıtlır: bu gibilere sadaka veren -
fer bile para cezaşına çarptırıl -
"?lakta ır. Bu tedbir iyi sonuçlal' 
ermeğe başlamış ve Barselon'da 

dilenciler azalmıştır. 

§ Japonyanın 141.800 nüfuslu 
Kavasaki tehrinde bir dizanteri 
salgını olmuştur. Hastalığa 2-21 
mayıs içinde yakalanan 1258 h<ı.s
la dan 147 si ölmüttür. Salgın ön
ce çocuklara ve sonra da kahi11ere 
sal dırmışhr. 

Ş lngilterede aylıklı ebelerin 
ıay111 6,255 •e özgür ebelel'İD aa
yısı ise 9.187 dir. Yapdan bir in
celemeye göre her ebeye "'i~en yıl
lık doğum sayısı 40 dan yukarı o -
lup kannçları 400 - 600 dolardır. 
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lediy 
Bankamızm 1934 beıab devresine ait blanço ile kir ve sarar 
cedveli aşağıya derç ve ilin olunur. 

1934 iKiNCi HESAP DEVRESi 
AKTİF BiLANÇOSU PASiF 

T.L. T.~ 

T-.U olanıcık kapital 
Dabill muhabir bankalar 

Eaham Ye TahYilit Cüdam 
A) Borsada kote olanlar 

Avamlar Ye ikrular: 
Müt nevvı teminatlı 

Borçlu H ... bs Caril•: 

1 917840 zı 
17 9H S5 

17 sos 45 

549753 62 

Temınatb • 4S 000 00 

ikraz•• Kef. Dola11 Baqlldarı 
Kef. dol. borçL .24Q 449 00 
tkru teahhtltlerimb • 226 '48 35 476 297 35 

l&ir muhtelif borçllalar • 5S5 970 89 
Meabll•ı 
llılıılnalar 

Jt-aJır 

lkftatat • 
GaJri ........... , 

Sair pyrl menlnitıer 

NuımMlapı. 

• 
ım• 
40000 

• • 405508 

• • 
• • 

Yekaa 

5910 75 

• ""' os 
167lt• 4t 

.mns 84 

1'İ490G 33 

Kapital 

lhtiptlar 
• • 

Pevbllde Uıtiyatlaf • 1000 Ot 

Niaml.,.. Keaant: 

15000000 00 

ihtiyatlar 11 01140 lt 018 40 

% 34 beublle tan1aa aynlan bplta1 8145 74 
Cari laHaplar 141 IOT 30 
Sair mulltelif alacak1ılar • t87 571 4t 

.bau" Kef. dola,. ...... lrhlar: 
Kef. doL alaca • • 249 449 00 
TMll. doL alacak .226 848 U 

itfa taıı.ıeatı 
Dr 

• • • 
• • • • 

411297 Si 
• .,. az 
•m • 

ltuım laeuplar • . . . ' .. 'il: 

Yekta 11949062 33 -
1934 HESAP SENESiNiN KAR 

VE ZARAR CETVELİ 
, 

MATLOP 

o-ı muraflar 
Jlaatlar ve Ocıetler 
idare mutaflan 
Verp ve baçlar • 
SairmunOar 

Verilen faiz 
AmortiMDlnlar 

Safi kir 

1 • • 

• • 

T.L. 

----· 47JOM 
18195 

• 3704'2 

• • 

T.L. T.L. 
....... fabler • • 13641195 
Alınaa komisyonlar • 49827 

Muhtelif kirlar . • • • 
65048 03 Blbam " tüftllttaa Irk • 1 

410 30-
Sf&ortalardla I* 

. 591 Ol 

denktlaien Wtlk8 ................. 

KUruf 

• • • • • 

.... ....... deif:alitfttNlt.i~fllllllllılliııli: 

T. L. 

1411ao za 

• 4 96 

1 -55 
1 ... 67 

abn Lewaım Amirlli 
Sabaalaaa Ko .... Joaa 

hialan 
iLAN 

AmiA praboa.unua ihtlyac 
lgln bp'1ı ul'f uuıtyle m6n 
b..,. konulan 125 bin kilo wıa 
talip çalanacfıtmdan blr ay mlld. 
dede puarlıta çevrilmlt ve ilk 
puarbk gllnl il eylUl 935 çar. 
pmba glnfl IUt 13 de Artrin hu 
4u4 taburu 1a•r.ı alma komlıyc> 
nunca icra edlleceğınden prtna
meyi g&mek iatiyenterln hergtln 
ve puarbla gireceklerin ihale 
gUn& ve ... tinde 1698 Ura ilk 
teminatlar la WrHkte Artvin sa. 
tan alma komisyonuna mlracaat 
1arı 2443) 1-.38'8 

lLAN 
tlllanbw ıe.unn tmlrlltme 

bafb kıtaat için ~ bin ton 
lnemarln k&nOril 10 eylOl 935 
ulı g8nll saat 15 dl Tophanede 
.. tm ılma komisyonunda kapalı 
ıarfla eksiltmeıl yapdacaktır. 
Tabmla bedeli kırk Uç bin bet 
,.. liradır. ilk teminatı 19 
Wa lki ,cıs altmq iki lira elli 
ilirupar. Şutumesl iki yl\ı on 
Ji.!41 llU2'ak brati komiaJoadaD 

==
~muayeneli 

~- 'J.fPltacaitlr. • 
..,, "...... 24IO D8• 

1Dan1a ~ fuS.hdl 
maddelerln&r ...... 'ieil1ia l· 
le beraber te .. 11 mtlllilplamu 
belli gln lllt on bete laıdere 
mi11oaa vermelerL (2335) 

1-3721 

İLAN 

latanbul iL 8atm alma komi• 
~· blfbalılmdan. 

letanbul komutaftlalt Wrlllderi 
lhtl71e1 için lllmacak olan Si toa 
•de 11tnıı ftrilen flit mabm
oa ,..... &ldlldllpnden tekrar 
25 .,16119" çaqamba ehil IUt 
15 de puarlılda almıc6tır. Be. 
her kilMUllaa tahmin bedeli 71 
kurut olup ilk teminatı S393 iL 
radır. Şartnamesi 22t 1nmlt 11111• 
kabilinde komllJOlldln almablllr. 
ltte~llerln Dk mektup veya 
mıkbıu veya Z4IO aumanlı b. 
nuaaa 2.3. inci madctelerfndekl 
Wliblarla Wrllktıe tekHf mek-

~ayada betotıanOe .a. 
tı oda ayrıca garaj ve tofar 
daireıl mtlteadd t tara.ulan we 
nezareti fevka.IAdeai bulunan, 
kalor fer tesisatı ile elektrik 
bavagur ve talre b lctlmle 
ko oru bavi mflkemiDCJ bir 
ka,k acele klrıhktır 

lıtıyenterin 1' B a-. 
U umf kit pi ıne bı at " 
vı telefonla m racutl r Ula 
olunur 1-3841 

e lıne kadar F nchklıda om 
tanl k utm a ma lromiıyonuna 
vermeleri (2506 3954 

İLAN 
UN 
300 bin kilo umm kapalı Al' 

fma talip çılanadıpadan puar. 
lıia doldllmiiftUr Enaf H prt 
nameıi 143 kur kartılıtmda ko. 
mlıyonummdan alınacaktır. Hep. 
linin tahmin edilen bedel (28500) 
liradır. ilk temınatı (213'7) lira 
50~. hı esi 11.9935'8'
pmba gOal ... 15 &ilclk Blr:flt 
meye ılrecekler 24'Ct DJdı -.... 
nun 2 ve S. inci maddelerinde 
lltenQen belpler Ue birllbe iL 
m1nat ve teklif mekbq>lanna ha. 
" artlar Uaıle .. taldan 'D Fi 
bir IUt neline kadar Anlrara te-
vaum lmlrllll "tm-.. ....._ 
yonuna -nmUecektlr. (24'4) 

l-3941 
iLAN 

ı... a-Dk•nı• llid,ac 
itin 14 bin JrUo tade )'afi bpaıı 
urf uaullyle 13 9 935 alı &hl 
tut onda yapılan lbaleala ........ 
h ,erWdlllflnden 17.8.935 clea i. 
tlhuen bir ay mtlddetle pasadı 
komn"'tur. Ve blrm.:l pUMI 
ihaleli 24.8.935 ıtml Ja1t1ma. ld 
1"'8 puarbkta ihale edilen 24 
kilo sade Yat da pahalı g6r01m 
tilr. Son clefı puariıiı 1u g 
puarted gtlnll aaat onda tc.lıa 
aıhrl latnl alma blnasmda yapı. 
lıeaktır • 

2 - Tabmin bedeli 19200 lanı 
muvöılrat teminatı 1440 u..a.r 

3-8"afft ~ .. 
&lrmek iltl,enlere her ıUa ,. 
puarbla lftlrak edeCıeklerln lleL 
u ıtla .. IUtte kamlqona mL 

·~ 

Eski§ehirde Yenice hamann *8iltmesi 
E kaf •• ürl~n: 
...... yapılacak Yenlee ....... tılllutlle llidUdl a 

..... lrallrlfer teıi•b tay " lttlrak prtl ... eclOenk ,. ..... 
bpalı arf aauliyle • ....._,. konalmuttar. 

llaacldel telde a&e-ba itin .... ...,.. btlf be4eU (1mk illa 
dlrt ,... .... .tart) Undır. 

Madde ı - Bu hlpat için llteWllere ftdleoek nnık ~ 
dır: 



Afyon ili ~arhaylığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Afyon kasabası dahilinde hal bina· 

udu.) 
Muhammen bedeli ·•so,. bin liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak §Unlardu. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Muıkavelcname 
C - Fenni şartname 
D - 1/100 projeleri 
E . Vah idi kıyasi fi at cetveli 
İstiycnler bu şartnameleri ve evrakı uray fen heyetinden ve il 

Nafıa direktörlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 1.10.935 tarihinde salı günü saat 15 de Afyon 

ıarbayJığı Encümen dafresinde icra edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - E;ksiltrneyc girmek için isteklilerin "3500" lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka Ticaret odasına kayıtlı bulunduğu.. 
na dair vesika ibraz etmesi ve bir parçada en az otuz bin liralık İ§ 
yaptığına dair devairi resmiyeden alınmış vesika göstermesi veya 
bu gibi şeraiti haiz mimar veya inşaat mühendisi göstermesi ve 
bunlardan inşaatın mesuliyeti fcnniyesini kabul ettiğine dair no
terlikten musaddak senetle teahhüdü lizmıdır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar uray encümenine getirilerek encümen başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazıh saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfının mühürle eyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. (2408} 1-3859 

Haricive Vekaletinden: 
J 

Vckfıletimiz ihtiyacı için kapalı zarfla 160 ton kok komuriı sa
tın alınacaktır. Şartnamesi levazım müdürlüğünden her gün alı -
nabilir. Muhammen bedeli 5280 liradır. Taliplerin 20 eylül 1935 cu.. 
ma günü saat 15 dt> satın alma komisyonuna müracaatları. 

(2365 ) 1- 3773 

Diyarbekir Belediyesinden: 
Diyarbekir uray elektrik fabrika bina, kanal ve tıansförtörle

rinde yapılacak (31976) lira yetmiş iki kuruş bedeli keşifli inşaat 
bu günden itibaen otuz bir giin müddetle kapa1r zarf usuliyle ek-
siltmeye konulmu~tur. · 

İhale 23.9.935 pazartesi günü saat onda Diyarbekir uray encü. 
meninde yaprJacaktrr. Muvakkat teminat (2398) lira yirmi altı ku· 
ruştur. İstekliler artırma ve eksiltme kanununda yazılı hükümler 
dairesinde tekliflerini ihale günü olan 23.9.935 saat onda Belediye 
encümenine vermeleri ve bu saatten sonra verileook tekliflerin ka· 
bul edilmiyeceği ilan olunur. (2429) 1-3863 

Ankara ilbayhğından: 
Hususi idareye ait Kültür Bakanlığı binasında yapılacak ta· 

.ııirat 9. 9. 935 pazartesi günü saat ıs de ihale edilmek tlzere ka -
pah zarfla eJı:ısiltmeye konu.ımuştur. 

Keşif bedelıi 5951 liradır. 
İsteklilerin 448 lira 33 kuruşluk muvakkat teminatlariyle bir

likte tekliflerini 9 eylül pazartesi günli uat 15 e kadar vilayet 
daimi encümeni riyasetine tevdi etmeleri lazundır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdilrlü • 
ğtinde göreıbilecekleri ilan olunur. (2364) 1- 3783 

Ankara valiliğinden: 
Vilayet hizmet otomobilinin bir senelik benzin ve sair malu • 

meıi ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 2200 liradır. 
Eksiltmeye girmek istiyenler yüzde 7 buçuiu olan 165 lira 

teminat vermeğe mecburdur. 
İhale 9.9.935 pazartesi günü saat 15 de vilayet daJmt encüme

ninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek iatiyerılerin ihale güntı daimi endhnene gel

meleri prtnamesini görmek istiyenlerin her gün hususi muhasebe 
mlidürlüğüne miiracaatlan ilan olunur. (2363) 1-3782 

Satılık cigit ve yağ 
Fabrikası 

t. tanhul Ziraat Bankasından: 
Mt•r inde, Mersin - Tarsus yolu iizcrinde Nusre

liye mahallinde kain pamuk ''e nehari yağlar tiirk A
nonim şirketinin mah. 

Yağ ve Cigit fabrikaları n• mfü~temilat \'C içinde 
bulunan alat ve edevat mot()r ve saircsİ) le birlikte 
(miifrt·•latı şartnamede yazıhthr) Beyoğlu AJhneı no
terliğinde tasdik eclilrni~ 30. 11. 931 tarih ve 15142 
numaralı mukavele ile Pamuk ,.e Nebati yağlar sanayii 
Tiirk Anonim sirketinin bankamızıt olan mikdarı ma-. 
Jlmı hor•·umı 10. 1. l 935 tarihimle ~i)mlcriMiği kay-
dt•n miislwı ihharrıame iizerine ,Je tes,iyc etmenıiş ol
duğundan iı:bu horcun ihale tarihine kadar yiizde 9 
faiz H' y iizde 3 komisyon. '"iı:t•Jrta iicreti. he~ah mas
rafı. nakli nukıul~ muamele verıı;isi. avukat iicreti ,.e 
~air hilumum ma'-arinf" hirHJcte tahıırili için bu borç 
mukabilintle bankamıza ipotekli yukarda hudut., cins 
v~ !"aİr e\·safı }azıh :\14'r~in tapu miiıliirliiğünün 
23. 11. 929 tarih \'e 5 ı: 9804·2R numarah tapu ıı.tme
diylt' şirkf"tin tasarrufu a1tmda bulnnan ve (2280) 
numaralı kanona tevfikan öç yeminli ehli vukuf tara

lınclan ceman 158.822) lira kıymet takdir edilen 
mezkiir fabrika (1697) numaralı Ziraat Bankası ka
nunu hiiküml••ri dairt>l'\İnde 10. 8. 1Q35 tarihinden 
ltihart~n bir huc:uk ay mfüldt-tle açık artırmaya çıka
rılmıştır. 

Muvakkat ilıalf'sİ 26. 9. 1935 tarihine mföradif 
f)f!r~f'mhe !!İİnii "dal 2 de lstanhnl Ziraat Bankasında 
vaprla•·akhr. 

TPminat akçt•!c;i yüz(1t• 7 l 2 clir. 
Şartanme Galata.la kain hankamız, Adana~ :Mer • 

~in. "nkara Ziraat Rankalan kap1J11nna asılmı~hr.3306 

zı: 

ULUS 

Ankara valiliğinden· 
1 - Keşif bedeli (2665) lira (81) kuruf olan stadyum tribün· 

leri için satın alınacak oluklu saçlar açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 19.§.935 perşembe günil saat on beşte Ankara vi.. 

layeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Munkıkat teminatı (199) lira (94) kuruştur. 
4 - İstekliler buna ait prtnamesini her gön nafıa bq mühen. 

distiğinde gözden geçiTebilirler. (2431) 1-3854 

İnhisarlar umuır müdürlüğünden: 
1 - 3.9.935 gününde pazarlığı yapılacağı gazetelerle ilan olu· · 

nan "22498" lira bedeli keşifli Kırklareli yaprak tütün anbarr inşa. 
atı 16-9.935 giınü saat 16 ya talik 

2 - 10.9.935 gününde pazarlığı yapılacağı ilan olunan .. 41507" 
lira bedeli ke§ifli Sıvas Bat Müdüriyeti bina5ı inşaatı 17 9.935 sa. 
at 16 ya talik. 

Kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulan yukarda yazrlı ınşaa
tın pazarlıkları hizalarında yazılı günlere talik olunmuştur. Talip 
olanların bedeli mukabilinde ~tnameleri almak için hergün ve 
zarfları vermek için de tayin olunan müddetınde Kabataştaki AJrm 
satım komisyonuna müracaatları. (2415/5187) 1-3832 

NAFIA BAKANIJIGl 
Sular umum müdürlüğü artırma, 

siltme ve ihale .komisyonundan: 
ek-

Çubuk barajı önünde yaprlacak ha\'UZ ile koprulerın mş.ıatı 
1.9.935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf u uliyle ek· 
siltmeye konulmuştur. Bu işin keşif hede1i (636 8) lira (48) ku 
ruştur. 

' Şartname, plan ve diğer evrak suretleri (3.18) lıra bed ile Ncı.
fıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğünden verilir. 

İşin muvakkat teminat mikdarı (4431.92) iradan ıbarettır Ek· 
siltme 16.9.935 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Nafıa 
VeUleti Sular Umum Müdürlüğü odasınd kı eksiltme kom'syo. 
nunda yapılacaktır. İstekliler artırma ve eksi tme ve ıhale k mı 
nunda yapılacaktır. İstekliler artırma ve eksiltme ve ihale kanu· 
nunda yazdı vesikalarla beraber Nafıa mec1isine müseccel müte
ahhitlik ehliyetnamesini veya bunun Noterden musaddak suretini 
ve şimdiye kadar bu derece iş yapmış oldukı~rı mahallerden teah 
hütlerini hüsnü suretle yaptıklarma dair mahalli idarelerden ve
rilmiş vesikalarını ve 16 ve 32 inci maddelerindeki teklif ve temi. 
nat mektuplarını 16.9.935 tarihine rastlayan pazart~i günü saat 14 
de kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz karşılığında verec.ek
ledir. Teklifler, adı geçen 2490 sayılı kanunun tariflerine uygun o-
lacaktır. (2388) 1-381 ı 

Mersin Belediyesinden: 
Keşif değeri (16490) lira {81) kuruş olan yeniden yapılacaık (6) 

metre genişliğinde ve (JOO) metre uzunluğunda ayakları demir ve 
üzeri ah§ap iskele yapısı kapalı zarf u-;uliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Önerge tekJifler tam değer görülürse ı 3.9.93.~ cuma saat Jl de 
belediye dairesinde iisterilecektir. fstekJiler o gün saat (10.30) a 
kadar yüzde 7,5 tutak kağıtlarile beraber önerge mektuplarrru iha· 
le komisyonuna vermeleri. Şartname ve projeyi (82) kuruş fiatla 
belediye fen dairesinden alabilecekleti bitit olunur. (2397) 1-3827 

Satılık apartıman 
1'iirkiye Ziraat Rankasından: 
Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan Ankarada A

nafartalar caddesinde Mersinpalas namile maruf her da 
iresi üç oda bir mutfak bir banyo ve tuvalet olmak üzere 
altı daireden ve alt katta üç mağazadan ibaret bina 20 ey
liil 935 cuma günü saat on altıda, aşağıdaki şartlar dahi
l inde, satılacaktır. 

1 - Müzayede kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
2 - Satış peşin ve taksitle de yapılacaktır. Ancak tak

sitle satış yapıldığı takdirde ilk taksit Pesin olmak ve beş 
sene ve beş müsavi taksitte senevi yüzde 9 faizile birlikte 
ödenmek üzere sattş bedeli istifa olunacakttr. 

3 - İsteklilerin pey akçesi olarak, 3000 liralık nakit 
veya banka mektubu ite birlikte tekliflerini havi zarftan. 
nı satış zamanından eve] Ziraat bankası Merkez Müdürlü
ğüne tevdi etmeleri ve fazla tafsilat almak veya binayı 
gezmek için de Merkez Müdürtü~ü Muhasebesine müra-
caat evlemeleri ilan oluntır. 1-371 s 

Etlil< Merkez Lahuratuvarlan 
Miidürliiiiinden: 

~/üessese hayvanatı için 60000 ita 90000 kilo arpa açık eksilt. 
meye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 5400 liradır. İhalesi 19.9. 
935 perşembe günü saat 15 dedir. Şartnamesini almak istiyen1er her 
gün müdüriyete ve eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı şartlar dahilinde ve muayyen günde 405 liralık teminatlarilc 
birlikte Ziraat vekaleti muhasebe müdürlüğündeki satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. (2422) 1-3865 

Kalecik Belediyesi başkanlığından 
Belediyemiz tarafından yaptmlacak (1500) lira muhammen 

bedelli binanın yaptınhnau 26.S.935 tarihinden 10.9.935 tarihine 
kadar on beş giln müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İstekli
lerin keşif ve şartname&ini görmek üzere 10.9.935 ah günü aaat 
(16) ya kadar Kalecik belediyesinde müteşekkil komisyona mil· 
racaatlan. (2475) 1-3906 
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Kastamonu Lise Direktörl~öünden 
% 7,S dan teminatı 

En çok miktarı Tahmini M uvak kat esi Cinsi Mahıyeti 
!bedeli 

Kilo Adet Kru§ Sa. 
25000 o 9 50 

6500 o 25 00 
2soo o ıs oo 
1000 o 14 00 
6000 o 22 00 
1500 o 40 00 
3000 o Ui 00 
ıooo o 60 oo 
750 o 35 00 

3000 <>- J 5 00 
1000 o 40 00 

500 o 25 00 
3000 o 4 00 
3000 o 5 00 
3000 o 5 00 
3000 o 7 50 
3000 o 100 00 
~0000 o 00 

LiraKr. 
178 12.S Ekmek Binncı nev.i 

• 121 87.5 Koyun eti Be m erkek 
28 12.5 Sığır eti Semiz ve genç 
10 50 Un Ekstra ekstra 
99 00 Pirinç En eyı Toaya 
45 1 Zeytin yağ Halis 
37 50 Kuru fasulya Horoz 
4.S 00 Peynir yaglı, birine. 
19 69 Sabun kru H' eyi cins 
3 75 Süt ve Yoğurt Halis 
3 00 Üryani Birincı 

9 37.5 Salça Halis 
9 00 Kuru soğan irı ve çüriıksuz 

ı ı 25 Patates sarı bas 
11 25 !spanak körpe ve yeşil 
16 87.5 Prasa kazıksı~ yaprak kesik 

225 00 Sızırılmış ı;a<l yağ halis 
26' 'iO Meşe ve kuru gci <çe ağac ve 

kara çam 
O 30000 2 00 45 00 Yumurta taze ve irı 

Okulumuz pansiyon talebesi için 1935 yrh teşr'ni evelinın bi· 
rinci gününden 1Cl36 yrlı may sr sonuna kadar lüzumu olan yukar. 
da cins .mikdar ve evsaft yazılı er ak ve saire açık eksilem usuliy. 
le 3 eyllıl 1935 gününden itıba en 21 gün müddetle münakasaya 
konulmustur. İsteklilerin ve fazla m;ılıimat almak istiyenlerin Ha
zat günlerinden mada günlerde Lisede okul miıhayaa komisyonu 
işyarlığına bas vurmaları ve istekli olacakların Ticaret odaların
da kayıtlı olduklarını gösterir b lgeler ile ihale gtinü olan 24 ey1ul 
935 sah günü saat 14 de Kasta onu lis .. okulununda buunmaları ve 
mezkur tarihten en az bir gıin ev tin kadar da muvakkat teminat 
akçelerini ) atırmaları il:n olunur. (2504) 1-3945 

ANKARA fCRA DAİR'ESf GAYRİ '.MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN · 

1 - İpott.k olup satılm ın karar verılen tapunun ada 040, par. 
sel 021 No .sund kayıtlı ve An aranın Cebeci mevkiinde kfıin 554 
mttre mura:bobaı arsanın ve 70 n ctre murabbalık kısmına yapılmış 
olan lıir ev a~agıdaki ş rtlar dairesinde satılmak üzere açık artır. 
maya çıkarılmıştır. 

2 - Evs f ve müşt~mılat: Evın üst katta üç oda, bir hela, bır 
mutfak~ yukarki katında İ"iC tiç oda, bır hela. bir banyo. bir mutfak 
vardır. 

Heyeti umumıyesine 4716 lıra 50 kurus e r krymet takrhr edil. 
miştir. 

3 - Satış pe~in para ile olmak u ~re 21 0.1935 rarihine mu a
dif pazartesi günü saat 14.16 ya k;ıdar ıcra d ır c;i gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardak1 muh mmen kıyı. etin 
0:0 7,5 gu nisbetinde pey akçesi veya millı bir bankanın tcmınat 
mektubu ile kanunen temınat olarak lc:ıbul dı len h ine tahvilleri 
getireceklerdir. 

5 - Satrş günü artırma bedeli ta.kc'lıı edilen kıymetin yü de 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonrıı mczkilr günün 16 
ıncı saatinde t'n çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırm ~ teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmad gı takdirde 5.11.935 tarihine mıisa. 
dif salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikiı;ı.ci artrımada en çok 
artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artrrmalarda ihale bed~li ıha1ey1 mutea. 
kip verilmediği takdirde üzerine ihal edilenin talc. 
bi üzerine ihalt' tarihinden iti aren kendisine bedeli 
ihaleyi teslimı vezne eylemesi için yedi gün kadar mehil \'e• 
rilecektir. İ~lıu müddet zarfında da ihale bedeli yatmlmadığr tak. 
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel en yj,ik&ek teklifte bulu. 
nan talibe tekli fi veçhile alrnağa razı olup olrpadığı sorulduktan 
sonra teklifi veçhile almağa razı olup olmadtğı sorulduktan sonra 
teklifi veçhile almağa razı ise ihale farkı birinci talipten tahsil e. 
dilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi veçhile almağa ra
zı olmazsa gayri menkul yeniden on beş günlük ikinci artırmaya 
çıkarılarak en çok artıran talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcı ile dellaliye resmi müşteriye ve ih'ale tarihine kadar o.. 
lan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men. 
kt\1 üzerindeki haklarım ve hususile faiz ve masrafa dair olan id. 
dialarmı evrakı müsbitelerite 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
Uizımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satıı 
bedelinin paylatmaarndan hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya i'tirik edecekler 10.10.1935 tarihinde 935/31 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şart-
namemizi okuyabilirler. 1-3952 

Ankara llhayhğından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Ankara krz lisesi bahçesi toprağı. 

nm dF.eltilmesi ve dayama dıvarlarının yapılması) yapılacak ke. 
şif bedeli 9176 lira otuz dokuz kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyeai (fenni şartname) 
O - Keşif cetveli 
E - Proje 
İstiyenler bu ,artnameleri ve evrakı bedelsiz olarak kız liseaı 

direktörlüğünden alabilir ve görebilirler. 
3 - Eksiltme 25.9.935 çarşamba günü saat onda Ankara Kültfir 

direktörlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 688 lira 23 kurut 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Ankara Nafıa müdür. 
lilğünden fennf ehliyet vesikası alıp getirmesi l&zıındır. (2513) 

1-3956 

Ankara Otobüsleı 
.Direktörlüğünden~ 

Otobiialer için 90far, biletçi alınacaktır. İateklilerin vesika ve 
bonaenialerile birlikte 15 eylul 1935 gününe .kadar otobiia direk. 
törHiğline aeJmeleri. (2492) 1-3.943 Ankara Urayı otobüs 

işleri Direktörlüğünden İstanbul: Deniz Levazım sabnalma • 
ı -: Teahhut edile~k fCY 35? ton benzin, 35 ton yağ, 20 ton Komisyonundan: 

gres'dır. Tahmin bedeh 143.250 lıradır. 
2 - Şartname 7ZO kuruş bedelle Ankara urayı otobüs idaresin. 

den alınabilir. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapdacaktır. 
4 - İlk teminat 8413 liradrr. 
5 - Teklif mektuplan 20.9.935 tarihli cuma günü uat 14 ~ ka· 

dar Ankara UJ'llYI otobüs işleri direktörlüğüne verilmesi lazımdır. 
(2434) 1-3874 

Tahmin edilen bedeli 25900 lira olan 35000 kilo sade yağı 24 cy
ıru 935 salı günü saat 15 de Kasnnpaşada komisyon binasında ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartname5i her gün komisyon. 
dan 129,5 kuru' karşılığında alınabilir. İatekliluin 1924.50 liradan 
ibaret muvakkat teminat makbuz veya mektubunu ve kanunun İ!
tediği belgele.ri havi teklif mektuplarını eksiltme ~atinden bir s -
at evetine kadar komisyon başkanlığına vermeleri (5269) 1-395( 
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Kanncalan ö LD ÜRÜ NÜ z. 
Her hangi (haşarat öldürücü bir mayi) 
ile karıncaları öldürmeyi tecrUbe e" 
tlnlzml ? Eğer tecrübe ettiniz 4se bit
tabi tesirsizliğini de gördünüz. Kar•fi· 
calar sizin bu tecrübenizle adeta a.ta;9 
ederek mutbağınızı istila ve .vemek"' 
lerinizi bulaştırmağa devam ederlet. 
Bunun önünü almak için münhaslrel\ 
vemusirren FLiT isteyiniz. F'LlT; 
hakikaten ve ebediyen öldürür. Leke 
yapmaz, taze ve latif kokuludur. Siyah 
kufaklı ve asker resimli san teneke• 
!ere dikkat ediniz. Fiollar tenzilat/l. 

U.W•I Deposu: J. CRESPIN, İst. Galata, Voywo4a Hu 1 

Harita umum müdü rlü~nden: 

& 

1 - Harita Genel direktörlüğü kıta erleri koğuşlarile hayva. 
nat tavlalarına elcktri-k tesisatı açık eksiltme ile yaptırıiacaktır 

2 - İşbu tesisatın bedeli keşfi (646) lira (80) kuruştur. İstek
liler şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin 
de (48) lira (51) kuruş teminat makbuzlarile 24 9.935 salı günü sa. 
at (14) de Cebecide Harita Genel Direktörlüğü satın alma komis-
yonuna gelmeleri. (2478) 1-3936 ------

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı. 

Sıhhat ve İçtimai l\1uavenet Veka
leti Anl{ara 1\leı-kez· Hıfzı sılıha 

•• • muessese ı Diı·ektörlüğiiııdeıı: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Yenişehirdc merkez hıf. 

,lJssıhha müessesesinde yapılacak: 
A - Serum ve çiçek hayvanları için yem deposu. 
B - Toprak altında giibre deposu. 
C - Kapıcı kulübesi. 
D - Demir sokak kapıları. 
E - Beton yollar. 
F - Memurin apartmfanz etrafına tel &güsü. 
Umum inşaat tahmini keşif bedeli 27238 lira 13 kuru tur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni şartname. 
D - Keşif ccclveli. 
E - 9 adet plan. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı ı lira 36 kuruş bedel muka

bilinde Ankarada merkez hıfzıssıhha müessesesi ayniyat bürosun
dan ve İstaabulda Ga1atada sahil sıhhiye merkezi baş tabibliğin. 
den alabilirler. 

2 - Eksiltme 11. 9. 935 tarihinde çarşam8a ı;ünü saat 11 de An
kara merkez hıfussıbha müessesesinde teşekkül edecek inşaat ko. 
misyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliylc olacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek i_çin istoklilerin 2042 lira 85 kuruş 

muvakkat teminatı Hudut ve sahiller sıhhat umum mUdürlüğü vez. 
nesine; bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi 
gerektir. 

Eksiltmeye en az bk parçada 25000 liralık bir bina yapmış oldu· 
ğuna ve bu işe girebileceğine dair nafıa müdürlüğünden belgesi 
ve bu seneye ait ticattt odası vesikası olanlar girebilir. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 
bir saat evetine kadar merkez hıfzıssıhha müessesesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede ya -
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumiyle iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil. 
mez. (2332) 1 -3732 

Bayramiç BelediyeReisliğinden: 
Kasa;bada yapılacak on dokuz bin sekiz yüz elli lira bedel ke. 

şifli elektrik santral we tesisatı 30 gün müddetle ve kapalı zarf u. 
suliyle arttırma ve ebiltme ve ihale kanununa tevfikan eksiltmeye 
konmuştur. 

Proje ve fenni şartnameler suretleri İstanbulda Tahta kalede 
Provayyans hanında clördüncil katta daircl mahauaada elektrik mil· 
hendisi Hasan Halitde ve İstan.bulda Bebekte vapur iskelesi yakı. 
nında 119 No. lu hanede mütekait kaymakam Sallhattlndedir. lha· 
le 30.9.935 pazartesi günü saat 15 de Bayramiç Belediye dairesinde 
yapılacaktır. İstekliler bu günün bu aaatma kadar banka mektupla· 
rı veya yüzde 7 di ~ulı: teminat akçelerile Bayramiç Belediye r.i· 
yasetine müracaatları illn olunur. (2421) 1-3843 

Kuruluş U y A N f Ş Serveti fünun 
1 8 9 1 yerine çıkar ,~ 

44 senedir dttrmadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A K B A Ki
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

ULUS 8 EYLUL 1935 PAZAR 
sw 

~skeri Fabrikalar Umum 
l\lüdiirlüğü Satınulma 

Komisyonu flanlan 

10 KALEM, YATAK, DEMİR 
BORU VE SAİRE 

Tahmin edilen bedeli (1220) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin. 
si yazılı malzeme askeri fabrika· 
lar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 23 eylül 935 tari· 
hinde pazartesi günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecek. 
tir. Şartname parasız olarak ko. 
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (91) li· 
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2410) 

1-3858 

9 KALEM ÇELİK ÇEKME 
BORU 

Tahmin edilen bedeli (5400) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Fahri. 
kalar Umum Müdürlüğü satın 

alma komisyonunca 26 eylfıl 1935 
tarihinde perşembe günü saat ~5 
de kapalı zarfla ihale edilecektır. 
Şartname parasız olarak komis. 
yondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (405) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyo. 
na vermeleri. Ve kendilerinin de 
2490 numaralı ıkanunun 2. ve 3. 
üncü maddelerindeki vesaiklc 
mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2488) 1-3942 

15 kalem 35 adet Mikrometre 
Tahmin edilen bedeli (900) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Falıri. 
katar umum müdürlüğü satın al. 
ma komisyonunca 27 eylül 935 ta
rihinde cuma günü saat 14 de a. 
çık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis· 
yondan verilir. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (67) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2487) t-3941 

Kmkkalede yapılaca~ inşaat 
Evelce yapılan itanın şartna. 

mesinde değişiklik olan ve keşif 
bedeli (147094) lira (65) kuruş 
olan yukarda yazılı inşaat askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü sa. 
tın alma komisyonunca 25 eyliıl 
1935 tarihinde çarşamba giinü sa. 
at 15 de kapalı zarfla ihale edi. 
lecektir. Şartname (yedi) lira 
(36) kuruş mukabilinde komis. 
yondan verilir. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (8604) lica 
(75) kuruşu hnvi teklif mektup. 
!arını mckfır p.ünde ve saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinde 2490 numaralı ka. 
nunun 2. ve 3. maddelerinde ya.. 
zıh vesaikle muayyen gün ve sa. 
atte konıisvona miiracaathrı. 

(2468) 1-3938 ----
Daima sabit daima 

İngiliz kanzuk cczanest ıal>o· 
ratuvarlarmda hazırlanan .Juvan
t.in saç boyaları muzur ve zehirli 

SATILIK EV VE 
ARSA 

Yenişehirdc 1smetpaşa cad· 
desinde postane karşısında Lo· 
zan meydanına bitişik olan 
:beş odalı evde elektrik, hava ga
zı ve su vardır. Kabili ifraz olan 
arsası ile ve içindeki eşyası ile 
satılıktır. Görmek istiyenlcrin i
çindeki lıekçiye pazarlrk için de 
telefon 2471 Ekrcme müracaat 
edilmesi. 1-3926 

ANKARA ASLİYE BİRİN. 
Ct HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 
Davacı: Ankaranm Samanpa· 

zarınrJa Yağcılar S. 26 No. lu ev. 
de Emine; 

Dava olunan Ankara beledi. 
ycsi Bahçeler mUdürlüğünde 
bahçıvan Ziya 

Aralarında cereyan eden ih
tar davasının cereyan eden mu. 
hakcmesi neticesinde dava olu. 
nan Ziyanın bir ay zarfında ;ka. 
rısını evine çağırmasının ihtarı· 
na 15.7.1935 tarihinde temyiz yo· 
lu açık olmak üzere karar verilmiş 
olduğu ve ilamın bir suretı de 
mahkeme divanhanesine talık e. 
dildi~! tebliğ makamına kaim ol
mak :heıe ilan olunur. 

ıııııııınıuıı mımıı unıımı lllllUlllKUUllll1mllliUllllilltLı:ııuı, 

İ Ccb•~;'TüRGUT"'" ~ 
Hastalarını Adliye Sarayı 1 
rşısında Hayati apartmanın ~ 
her gün 15 den 19 za kadar 

kabule başlamıştır. -
lll!llnmmı• ırır.ınm :ır. w!lllllt1illtlır.ıamımıııımııı.~ 

Doktor 
Ali l\1aruf (jnver 
DERİ, FtRENGl VE BELSO· 
CiUKLUCiU HASTALIKLARJ 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında Al 
tmtaş sokak No. t 7. Hastalarını 

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

KİRALIK EV 
Ycnişchirde Kocatepede Fet

hibey köşkü ilerisinde vekalet
lere 15 dakika mesafede üç odah 
hamamlı havadar bir kö ktür. 
Müracaat: Telefon No. 1596 veya 
kamutav lcütüphane;;inde Sadık 
ağaya. 1~3925 
ıu ıııı nııırJııııııııı· ııııın m ııı • ııuııııııımmıııg 

: Satış Memuru İ 
i!. 

aranıyor E 

1 Müessesede satı işiyle uğ-ı 
raşacdk bir Bay veya Bayana 
ihtiyaç vardır. Akbaya müra. 
caat. l-3872 
ıın IWH:llt ı lliilllıı~ıtııı nınnHııı 'UlllllUıliUUllllll!lllllUllllıııııf;j 

Kiralık büyük ev 
Ycnişehirde genemi ismet 

İnönü ve Kazım Özalp caddele· 
rinin birleştiği dört yol ağzında 
üç katlı kargir ev son sistem ka. 
lorifer yatak odalarında sıcak so. 
ğuk su; garaj. 
Ycnişehirdc Hilaliahmer ka'r· 
şısmda Ali Naz.mi apartma
nında doktor Cevat Arife mU. 
racaat. 1-3935 

iş kumbarası 
sahiplerine 

senede 
20,000 lira 
mükafat 

I* Ankara Hclcdi)e Re•:; 
ilanları 

İLAN 

Ankara oto'büs i teri dircık. 
törlüğünden: 

Otobüs biletleri için (50) L 

det çanta alınacaktır. Tahmin 
bedeli (200) liradır. 

Şartname ve mühürlü nümu • 
nesi Ankara otobüsleri direktö -
lüğündcdir. 

İhalesi 10. 9. 935 tarihli !Wr 
günü saat 10.30 da yapılacaktır. 

İsteklilerin yüzde 7,5 illt ~ 
minatlariylc otobüs işleri direk
törlüğüne gelmeleri. (2371) 

1 - 3772 
--------~------

KİRALIK DAİRE 
Belediye kar§ısında Menncr· 

ci apartmanında konforu havi 
bir daire kiralıktır. Telefon: 
1317 No. müracaat l-3927 

ZAYİ 

Z~':IC'm ve pederimiz Şehre· 
mini maliye şubesi katibi iken 
vefat eden Lütfinin Ankara RlC

murlar kooperatif şirketinde sa.. 
hi bbulunduğu 1855 No. lu (ZS) 
liralık hisse senedi zayi ol. 
muştur. Hükmü olmadığı ilan o.. 
lunur. 

Varisleri 
Emine, Nazike Nchavet. 

1-3953 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BtRiNCl TERTiP ... 
Senede iki def ada 
414 kişiye on hin 

liı·a ikramiye 
Her sene l nisan ve l ilktcşrinde kum· 

bara sahihleri arasında çckifon kuralarda 
,.c Jwr defa ·ıncfa 207 kish'e bcs('r hin lira . ); 

tew;İ edilrnektc·cli r. 
Birinci mükafat: 1000 Lira 
ikinci ,, 250 
On kişiye yüzerden 1000 
Yirmi ,, ellişerden 1000 
175 ki,iye onardan 1750 

" 

,, 
,, 

,, 
Beş bin liralık kura 

1 ilkte~rinde ~ekile<>cktir . 

tKiNCt TERTiP ... 
Senede beş defa
da beş kişiye on 

ikramiye bin lira 
\ 'eni ihdas edilen bu kuralann her 

birinde tek kumhara sahibine iki bin lira 
ikramiye verilmektedir. Bu kuralar sene
de heş defa: 

Şubat, Haziran, Temmuz. Evlül ve 

Ririndkannn 

1 a ylarmın ilk #!tinleri (:ckilecekttr. 

maddelerden ınmamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
.ıivah olarak iki tabii renk tize· 
rinde tcrtib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te- 1 . . ,.. 1 
min edilen renk yıkanmak ve ter- Kuralara iştirak edebihrek için kumbara sahıblernın asgan 
temek hatta denize girmek sure-
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve cm- yİnnİ beş lira biriktirmiş olmaları lazımdır. 
niyetli markadır. Eczanelerde ve m••••••••••••mİİllll••••••••llİıı••••••••••••••••lllllii 
ıtriv:lt mağazalarından arayınız: 

lmtiya.ı sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ne~riyatı idare eden 
Yazı işleri MUdilrU Nat~hl 
BAYDAR 

Ç.ankı11 cldd~si cfrarrndı 

Ulua Basımıvindı bısı/mış· 

~tlTiiiiiiiiii. İİİiİİİİiiiiiiiİİİIİİİİİİİİİİm..:,, 1 

1 SİNEMALAR 1 
f :YENi 1 BUGON BUGECE 

Norma Shearrer • Herbert Marahal 
tarafından temsil edilen 

GÖNÜLLER BiRLEŞiNCE 

Framızca sözlü · 

BU GUN BU GECE 
f KULÜP) 

Kulüp Sinemasının yaz mevsimi 
nin ıon ve fevkalade programın. 

kaçırmayınız 
ÇIN GECELERi 

Helene Hayeı - Ramon NoYarro 


