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Başbakanımızdan sonra, hükü-
met arkadatlarmm birkaçı daha 
doğu illerimize gitmektedirler. 
Türkiye'nin hiç bir tarafında ve 
hiç bir halle parçasında geriliğe ve 
yoksulluğa göz yummamak, yurd 
ve yurddaş acısını benimsemek u
lusal cumuriyetçiliğimizi eski re
jimlerden ayıran başlıca vasıflar~ 
dandır. 

Fener bahçe Türkiye 
şampiyonu oldu 

Biz yurdda bir sınıf hesabına 
sömürgeci bir politika değil, geniş 
ve tam mesuliyetli bir yurd sıya
sası gütmekteyiz. Bizden hiç kim
se imkansızlığı istiyemez. Fakat 
elimizden geleni her tarafa ve her
kese az çok yetiştirmek, medeni
yet ve genlik savaşını bütün halk 
ölçüsünde yürütmek yükümü al
tındayız. 

lki usul vardır: Biri büdce ve iş 
imkanlarım göstererek, hiç bir şey 
yapmamağı, yahut pek az şey yap
mağı tabiiğ görmek ve göstermek, 
öteki ae yalnız yapılması lazımge

. len şeyleri düşünüp, onları başar-
mak için, imkanlar yaratmak, an
dımıza göre yollar ve çığırlar bul
mak! 

Bizim yıllardanberi çıkardığı
mız kanunlar, kendi şartlarımızı 
göz önünde tutarak, küçük büyük 
yönetim adamlarımıza hizmet ara
mak, hizmet bulmak ve hizmet 
yapmak fırsatlarım hazırlamıştll'. 
Köy kanununa bakınız: Bu kanun 
hol para değil, kuvvetli, iş bilir ve 
İş görmeği sever adam bekliyor ! 
Netekim Anadolu'da yer yer gör~ 
düğümüz kalkınma hareketleri ile, 
yer yer rastladığımız hareketsiz
likler, para manhğı ile değil, an
cak işseverliJi ve işbilirlik mantığı 
ile izah olunabilir. Antalya ovala
rında kanallar eğer yalnız bayın
dırlık büdc ~sinden imdad bekle
mİ! olaydı, daha çok uzun yıllar 
bu ovaların sıtmadan kurtulacağı 
ve su yüzü göreceği yoktu. I! obnı
yan yerde para düşüncesinden ön
ce, adam düşüncesine saplanmak, 
gene, yılmaz ve yorulmaz hizmet 
cumuriyetçileri kadrosunu tamam
lamağa çalışmak daha doğru olur. 
· Demiryolu ve limanlardan uzak
laımamak, birçok genclerimizde 
bir hastalık halini almıştır. Ordu
nun yaptığı gibi, doğu illerinde 
hizmet, ve yalnız hizmet değil, it 
baıarmak ve iş görmek, bütün 
devlet cihazında, ilerlemek ve ye
titmek için ıart olmalıdır. Doğu 
numarası İyi olmiyaıi, hayatmm 
sakatlanmış olduğunu bilmelidir. 

En güzel Avnıpa şehirlerinde 
ataşemiliter olan genclerimizin, 
Anadolu içinde, alabildiğinize u
zakta, bir tabur veya alaya staj için 
çağınldıklannda, bunu şevk ile 
karşdadıklarmı hep biliyoruz. 
Çünkü bu genelerin bütün ilerle
me imkanları, IHzmet mantığına 
bağlanmıştır. Hizmet etmek ve 
bimıeti başarmak halkalarından 
yapılmış bir zencir ! 

Niçin her meslek için böyle ol
masın? 

F. R. ATAY 

lıtanbul, 8 (A.A.) - Türkiye 
futbol birinoiliği turnovasınm fi
nal maçı bugün Taksim stadyo -
munda, büyük bir kalabalık önün 
de oynandı. İstanbul şampiyonu 
ile lzmir şampiyonu Altınordu'yu 
karşılaştıran bu maçın uyandır -
dığı ilgi, stadyomu ağızağıza dol
durmuştu. Kalabalık içinde, Tüze 
Bakam B. Şükrü Saraçoğlu ve 
Sovyet Büyük Elçisi B. Karahan 
da bulunuyordu. Alana önce Altm
ordulular çıktılar ve alkışlar ara -
ınnda halkı selamladılar. Biraz 
sonra da Fenerliler gözüktüler. 

Tören kısa kesildi. İki takım 
karştlaştığı zaman Altınordunun 
Şu şekilde dizildiği görüldü: 

Sabahaddin 
Cemil Ziya 

Vedad Adil Naci 
Naci, Mustafa, Said, Tevfik 

Mazhar, Hamdi. 
F enerbahçe de şöyle bir kadro 

çıkarmıştı: 

Baron Zanthergiıı 
ölüsü bugün ınem· 

lek~etine götüı·ülüyor 
Ankaı-alılara, usta bir uçma 

nın heyecanlı hareketlerini göste
rirken, acıklı bir kaza sonucunda 
ölen Holanda'nm değerli uçmanı 
Baron Fon Zantberg'in cenazesi 
bugün saat dokµzda Nümune has
ta yurdundan kaldırılacaktır. Ö!ü 
alayı Saman pazarı - Anaf artalar 
yoliyle Kamutay'ın önüne oradan 
otomobillerle uçak alanma götü· 
rülecektir. Oradan Fon Zaınt 
berg'in ölüsü, Bay Filips•in gön -
derdiği üç motörlü Yunkers uça. 
ğiyle saat onda memleketine ha -
reket edecektir. 

Subay olan Baron'a süel törc!fl 
yapılacaktır. Bir bölük asker, kırk 
polis, ve süel bando hulunacaktu. 

Sü bakanlığı yönetgerleri ;,. _ 
nerallerle merkez komutam, ha 
va subayları ordu adına ve ilbay 
hava kunımu oruntakları, güv'!n· 
lik direktörü şehir adına, değerli 
uçmanın ölüsünü selamlıyacak -
lardır. 

Türk ordusu, türk hava ku:nı 
mu, hasm, F oker, Rols Roys Fi
lips, Kürtis, lstanhul Palas, Yu,, 
kers, Holanda elçiliği Hasan Ha -
let, Sü bakanlığı bava fen danış 
mam B. İstefan'la diğer birçok 
kurumlar için çelenkler konacak -
tır. Eskişehir'de uçaklarımız Ba
ronun ölüsünü selamlıyacaktır. 

Bugün üçüncü sayıfamızda de · 
ğerli uçman için bir yazı bula 
caksınız. 
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Hüsam ettin 
Yaşar Fazıl 

Cevad Esad Reşad 
Niyazi Şaban A. Rıza Naci Fikret 

Yargıç, Sadi Karsan idi. Yan 
yargıçlığı ödevini iki birinci sınıf 
yargıç Şazi T ezcan'la Nuri Bosuf 
almışlardır. 

Alan güzel, hava güneşsiz ve 
rüzgarsızdı. Oyuna Altınordulu · 
ların bir hücumu ile başlandı. Ce
vadın, bu akını kestiği ve topu Ati 
Rıza'ya verdiği görüldü. Ali Rıv 
kısa bir driblingden sonra lopu 
Şaban'a geçirdi ve Şaban birinci 
dakikada, sıkı bir şutla takımına 
birinci golü kazandırdı. 

Birinci dakikada kazandan bu 
gol ve bu golden sonra başlıyan 
Fenerlilerin üstün oyunu, Altınor
dulu oyuncularm maneviyatım ku·
mıştı. Gerçekten Fenerliler, çok 
gÜ7.el anlaşan bir ovunla, yardım· 
cı hathmn da katıldıi!ı hücumlar 

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Lavre11siıı vasiyet-
• • 

namesı 

Londra, 8 (A.A.) - - 1926 yı • 
lmda yazılmış olan tanınmış Al -
b.iıy Lavrens'in vasiyetnamesi ile 
bıraktığı malların bütünü 7041 in
gi!iz liralık bir değer göstermek· 
tedir. 

Albay Lavrens parasmı ve m:ı' 

larını Kembriç üniversitesi profe
sörlerinden kardeşi Arnold Valter 
Şav 1 ve arkadaslan avukat Con 
Snov, ve Rişard'a bırakmaktadır. 

Lavrens, Lolehill'deki evini ve 
Şelley'in şiirlerinden nadir bir 
nüshayı Risard'a bırakmışbr. 

.ı\lbay Lavrens vasiyetname 
sinde. kendi eserlerinin neşri için 
t~.bi Hov.art'la uv''"-masmı karde· 
,\~don istemektedir. 

Afyon merl~ez k.omi-
• • 

tesının rapoı"u 

Cenevre, 8 (A.A.) - Afyon 
sürel merkez komitesi, büyük Bri
tanya delegesi B. ltal'in başkanlı -
ğmda toplanarak, konseye verece· 
ği raporu kabul etmiştir. 

Komite, tahdid mukaveleleri . 
nin yeritiminin ilk yılmda uğra . 
nılan güçlükleri İncelemiş ve mo 

kavele gereğince konulan ambc.r 
go sisteminin hosnudluğa değer 
sonuçlar verdiği düşüncesinde bu
lunmuştur. 

Komite. aynı zamanda bir çok 
önemli afyon yüklerinin gönderil 
dikleri yerlere g1tıneyip, kaçak ~ ..ı· 
retiyle başka verlere gönderilmek 
üzere yarı olda çevrilmiş olmala
rı ihtima1'nden doğan durumu da 
incelemiştir. 

Komite, ihtiyaçları mahdut ve 
tekrar ihrac tecimi olmıyan mem
leketler için verilecek önemli bü
yük izinl~re daha fazla dikkat 
edilmesi tavsiyesinde bulunmuş -
tur. 

Bu bakımdan yapılan incele · 
meler, 1934 yılında bütün dünya 
için elde edilen morfinin, yalnız 
1933 yılma nisbetle değil, ondan 
önceki yıllara nisbetle de aşağı se· 
viyede bulunduğunu göstermekte. 
dir. 

Komite, elde edi,en sonucla 
. rm i'1~al edilecek gib~ . ç.lmad~ğı 
dü~ünce~1nded1r 

Q. EYLÜL, 193j PAZARTE~l 

Ferıerbalu;e l 'ifr/;iye ·'?cım11iyomı oldu -
:Habe~i.~ıarı 'a i ral.:' a benzer bir şelt·ilde 
ital~·an egemenliği verilnıesi ileri sürülii ... 
·yor - Baron Fon Zatıtbeı·g'in ölüsü bıı .. 
giin uçakla Holanda'ya gijnclerilecek. 

Her yerde 5 kuruş 

Habeşistan'da kesin bir 
• 
Italyan egemenliği 

Yeni düşünülen anlaşma 
propaganda bakanı 

italyan 
Paris, 8 (A.A.) - Maten gaze · 

tesi uluslar sosyetesi çevenleri ta
raf mdan· düşünülen pro.ieyi izah 
etmektedirler. 

Bu gazete diyor ki; 
'• Mesele, lrak•taki rejime ben· 

zer bir rejimin yani, Negüs'ı.in , 

egemenliğini korumakla beraber, 
İtalya'nm Habeşi;itao toprakları
nı süel şekilde kontrol altına alma · 
sım ve Habeşistan'm iç ve dış iş . 

lerine bakmak hakkı verilmeı;İni 
sağlayan bir nevi mandl\nm h r. ' 

Tarilı bahisleri 

forrnülü budur. - İtalyan 
radyoda, amerikalılara 
davaşını anlattı. 
ya'ya önerg~yi ve Habeşistan'a ka .. 
bul ettirilmesidir. 

Bu proje henüz pek önemlidit 
ve hiç şiiphesiz, B. Musolini tara .. 
frndan reddedilecektir. 

Eğer, Musolini, uy.sal görün 
memekte ısrar edecek olursa, ko.o 
mitenin, konseye, uzla~tırma öd~ 
vinin yarıda kaldığım söylemek ..ı 
ten haşka yapacak işi kalmaz. " 
zaman, A.dua. yenilmesinin öcij alı1 

nıncaya. kadar işi kendi halıne bı
rakmak ve tam manasıyle ortaya 

(Sonu z. inci sayrfads) 

ANITLA IMIZI 
KOR UY ALIM .. 

Türkler osmanlı devrinin ilk 
zamanlarında, yani türke, türklü
ğe değer verdikleri müddetçe de 
çok güzel, çok sanatlı anıtlar ya -
.,.atmışlardır. Bunlar arasında da 
pek büyük camiler, sanatı pek yü~
sek türbeler, güz.elliği bütün ince 
nılılcıları, •anattan anlıyanları sa
atlerce oyalıyan çefmeler, sebiller 
gibi eserler .vardır ki bunlar, 
tiirkün buluf kabiliyetinin yüksek
liğini aleme yayan anıtlardır. 

Bunları yapan usta mimarlar 
hep türktür, türklükten leyzalmış
lardır. O zamanlarda Avrupa'da 
okumak yoktu. Bunlar eserlerini 
hep kendi görüşleri, kendi düşü -
nüşleriyle ortaya çıkarmışlar, kur· 
muslardır. 

Resmini okurlanmıza 11Uncla -
ğumuz Edirne'tleki ünlü (Selimi
ye) camisi lle en değerli, en yüce 
tü•·k rımtformdan biriclfr. Bunu 

Kayseri' de Muncusun'da dogm~ 
olan (Koca Mimar Sinan) yap .J 

mıştır. Bu değerli yapı ustcuı (mi~ 
mar) o zamanlar dünyanın en bü
yük kubbesi olarak tanınm'§ olan 
lstanbul'daki (Bizans) lr.lardan 
kalan ve Fatih tarafından camiye 
çevrilen ( Ayasolya) nın kubbe.i
le boy ölçüşmek için bu camiyi 
· . .ıparhen· kubbesini lıem yüksek, 
hem de {!eni~ tutmuıtur. Kendisi: 

u_ Ben Edirne'cleki Selimiye 
camisini Ayasolya'dan daha bü
yük yaptım ve kubbesini Ayasol
ya kubbesinin yüksekliğinden on 
bir zira ve genisliğinden de altt 
zira ziyade eyledim.,, demi§tir. 

Buna karşı Selimiye camisinde 
Ayasofya'nrn kaba ve küt duru • 
şundan eser görülmez. Çok ince ' 
cıe zarll durusu M1u Ayasolya'dan 
çoh viilrırek bir eser olarak yaşat ~ '. 
maktadır. 
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Leipzig'de dört gün 
Leipzig arsıulusal 1935 ilkbahar 

•rgis/nt!e türk paviyonu yoktu(l) ve 
,bu yoklugun niçinini bir çoklarına an
latmd kabil değildi, 

- Resim, bro§ilr dağrtabilirdiniz, 
bir kültür, bir turizm propagandasr ya
pabilirdiniz / 

- Sanki herkes buraya malını sat
mak için mi getirir, bullların içiade 
buraya «bende varım• d«Mk için ge
lenler yok mu? 

- Yabancılar ıçın kitap basnuyor
mısımz, yabaocılar içia gazete çıkar
mıyor 11Unnız, banlar içia ödemiyor 
musunuz? 

- 1.000,000 (2) kifiye birçok şey
ler, en az bayrağınızı g6steremez 
miydiniz? 

ili ..... 
Deyip duruyorlardı. Yolda, Leip

zig'de gazeteciden, sanayiciden, mü
bendlsden, ticaret adamından hep bu
na benzer §eyler dinledim 

llk gece c Harmanie > de verilen 
~melrte Leipzig'in büyük gazetele
rinden birinin sahibi ile konuJllyor
dum. Bana türiiyeyi sordu, .Anlattım: 

- Kültü.rde fUnu, ekoaomick bunu 
yaptık. Maddeten, manen tam mana
aile mustakil yepyeni bir devlet kur
duk. 

Dedım. DiiflJndu : 
- Ha bizim yaptığımız gibi .. 
Dedl. Bu gazeteci bizim yaptıldarz-

mızı okadar b~ bilmiyor ve kendi yap
tıklarını ve yapmalı istediklerini olr.t
dar çok biliyordu ki, ona; 

Bizim 1919 muz ile onların 1933 

leri arasrndaki zaman /ırkım aalata
madım. 

Yine Leipzig'de kimya ~}erile af
'llfJla ve büyü barbıa son iJci ayım 
ımmleketimiıu:l• 6•Çiren Dr. P. Mar
tin adında çok RVUali bir ilim adamile 
tanı,ıım. Dr. Martin aasyonal sosya
lillt devrimi, 

- O.. doğnısu fİmtlİ '°/r rabatrz. 
Masamın bqıada, l•boratuvarımda ya_ 
rıa b&§ıma ne le/Uet geleceğini efil· 
fllalMdea dkdoetl• çalışabiliyonım. 

Artı.li bütün almaayada ne puar gttv· 
leri, ne de .sokak başlarında çocuk, .ta
dın korkutan hmüaist lbtililleri var. 
Çocuklarrmnı, karılarımızı artılr bir 
vataadaı kurşuııile ölmiy~klerine i
mnarak sokala 6lnderebili70ruz. 

Diye anlatacd kadar diJz ve temiz 
bir ilim adaım idi. Bir giia ona da; 

Yeni iJniversitemiztlea, yeni meslek 
rMkteblerimimea, yeni fabrikalarımız· 
dan bahsedecek oldum. Kimyada yeni 
bir py bulm~ olaydm1 ayın doktoru 
bu kadar ıaşırtaımmım, ıözleri bay
ntle açıldı, 

- Sevindim/ 
Dedi. Dr. Martin ba]cjkaten gözle

rimden yaş çıkartacak lcadar sevindi. 

1935 martında Leipzig'de yalnız ser-
61 delil, eviyle, ay/esiyle, kültüriyle, 
llOsyal, sıyasal, ekonomik blltün dava
lariyle bütüa bir Almanya açllmı,ıı .. 

Misafirlerin çoğu (bilhassa gazeteciler 
ve ilim adamları) evlere yerle,ıiriliyor
du (3) ve sergi idaresi bu '200.000 da
vetlisinin hiç birinin peşinden bir daJci
ka bile ayrrlnuyordu. 

Bır misafir ne istiyebılır, bir misafi
ri tanrmadığı yabancı bir şehirde ~ 
rahatsız edebilirl Yatak mı, yemek mi, 
fOför mu, servis mi?. ilb ilb ... llütün 
bunlar Leipzig'de değıl yalan şehrin 

butun Almanyanrn kontrolu altrnda idi. 

Bir gun Roszplatz'dalri kahvelerden 
b11inde .Almanya irin biklikleri benim
tinden fazla olnuyan avusturyalı bir 
almanla konuıuyordum. Avusturyalı 

bana, hiçte aykırı olmıyarak nasyonal • 
NSyali8t devrimin yeni yapı sıyasası
aı, na:ııyonal sosyalistlerin büyük ame-

(1) Bu sergiye 180 i Japon, 137 ıi 
Çekoelavak, 781 Avuıturya, 7l i İtal-

1an, 17 ıi İngiliz ili .. olmak üzere 19 
yabancı memleketten S38 firma gel
mifti. 7,538 Alman firmaıı vardı. 
tı tesirleri diıtlinebiliraıniz 

(2) Benim bulunduğum dort gün 
içinde Leipzig'e 200 yabancı gazeteci 
tt 20,000 i yabancı memleketlerden ol
mak uzere 200,000 iş adamı gelmişti. 

Leipzig'ın nüfusu 713,470 dir. 
(3) 700.000 nüfuılu bir şehre hır gün

de 200,000 ziyaretçinin gelmuinın bun
ların yatak, yemek, eğlenmek ihtiyaç
lar nın ~hrin tabiiğ hayatına yapaca-

le apartımanlaundan ,,;,ın küçük ame
le evlerine döndüklerini anlatıyordu. 

Yammızdaki masadan geac bir alman 
kalktı, masamıza geldi, kendini tanıt
tı, milsaade istedi n bi• tam 7arU1J sa
at süren uzun bir konferans verdi. 

Leip&icde sergi günlerinin ıehria 

normal yaşayışrnı değilfirdı"ğini, şehre 
bugünlerde birçok da kabare artistleri 
kahve çalgıcıları gibi ıaçük kazanç a
damlarının geldiğini leipzigliler soy
/erler. 

Bir gece ilcisi Leipzigli olan uç arka
dı§la wipzig'in bayakçe kabarelerin
den birine gittik. Leipzigli olan iki ar
kadaşım, eğlence masrafsrz veya az 
masrafla olsun diyorlar, lirteye bakı

yorlar, ve ısmarlanacak her şey i in bi
ribirine benzeyen cümlelerle biribırine 
benzeyen itirazlar yapıyorfardı. 

- Pahalı, 

- Çok palıalı, 
- Her şey pahal.,. 
- Hiç bir şey içmemeli, 
- Çok az içmeli! 

iki gene arkadaşı ancak dort ki i 
ödemek şarıiyle iki şişe şaraba razı 

edebildik. Ve geç vakit kabareden çı

karken ikı arkadaşa ayrı ayn, fiatla
un pahalı olmadıgı, dünyanın hıç bir 
yerinde bundan daha ucuz eglenilemi
yeceği ha'kkrnda teminat verdık. 

- Niçin tramvaya binmeiliniz 
- Otomobile ne kadar verdiniz 
Bunu bana her aqam oturdugurn 

evin sahibi sorar, her akşam otomobile 
bindiğim için kızar, otomobile fazla ö
demediğim için sevinirdı. 

Kontrol, kontrol, kontrol, vatanda
pn kontrolu, idarenin /rontrolu, devri
min lcontrolu, urayın kontrolu, ve ah/a
lcın lcontrolu. 

Kimse aldatılllllyacak, kim~e rahat
sız edilmiyecek ve kimse yanlış h, ber, 

eksile maltimat verilmiyecek! 

Leipzig sergisi becuıksız bu ıdare
nin kurup ifletel>ileceği bir ~ey degil
di. Sergi plıir içinde otuz altı büyıik 
binada (Jluter JI-.) pbir dı~nda 

on yedi büyDlt pavyonda (Teltaısche 

und Bau Jlesse) ve 331 kilometre mu
rabbaı yer IJzerinde yerleşmişti. (4) Ser
gide yerli yabancı tam 8.076 firma var
dı (5). 331 kilometre ilzerinde yayılmış 
200.000 davetliyi gücendirmeden, ra
hatsız etmeden ağırlamak, üstelik bir 
de memnun etmelr kolay bir i~ değildir. 
BDyilk bir bilgi, büyük bir hazulı'k ve 
tam bir liyakat ister. 

Sonra Leipzig yalnız sergiden de 
ibaret değildir. Leipzig'de sergiden 
başka da görülecek ~yler vardır. Leip
zig bir llniversite, bir Jcjtab şehridir. 

IAipzig'de .Almaayanın en buyük kitab 
matbaları ve bütün dünyada alman dili
ile ~ıkan kitab, mecmua ve gazeteleri 
toplayan .Almanyamn ea zengin lcitab· 
hanelerinden biri, Deutsche Bucherri 
vardır. 

Sergi günlerinde Leipzig'de Gewand
haus'ta dünyanın en büyük birka~ kon
serlerinden biri ve Leipzig tiyatrolarrn
da alman sabnesinia ea yüksek temsil
lerinden birkaçı verilir. 

Leipzig birkaç yilıtyıllık evlen, bir
kaç yüzyıJJık lokantaları, her bıri tek 
başına sanat tarıbinde ayrı bır devrı, 

ayrı bir mektebi temsil eden tarıhıg 
abideleriyle; mesela, St. Tlıomas kili
sesi, St. Thomas Jısesi ile Almanyanrn 
en zengin muze şehirlerınden birıdır. 

Leipzigliler ve Messe Amt bırkaç 

sergi günü içinde bize ve Leipzig'e e
len bu 200.000 kişiye Leiınig'i bu ta
raf /arından da göstermeğe çalıştılar. 

Müzeleri, 1citabhaneleri, abideleri gez
dirdiler. Ve bir erken sabah saatinde 
bize Bach'ın eserlerini çaldığı St. Tho
mas kilisesinde Bach'ın hocalık ettiği 

St. Thomas lisesinin talebelerini dinlet
tiler. 

Nefet Halil ATAY 

(4) Yanyana konulan 331 kilometre 
İstanbul • Eskitchir arası kadar bir u
zunluktur. 

(5) Bir zi:yaretçi eğer bu 8.076 fir· 
madan her birinin önünde bir dakika 
durur ve her gün devamlı olarak sekiz 
saat yürürse Leipzig aeırgisini ba tan 
aşagı ancak 17 günde dolaşabilir. Ve bu
nun içinde Leip.zigin yabancılar içın 

sergi kadar enteresan olan, matbaları, 

sanayi müesseseleri, mağazaları yok

tur 

IDIŞ HABERLER 
Haheşistandakesinhir İtalyan egemenliği /BiRLEŞiK DEVLETLEH'DEı 

(Başı 1 inci sayı/ada) lıalyan propaoanda bakanınırı B' ·· d " blo nJd 
b Ö U ,, ır mmse en 11ç ta Qfı ı. 

çıkacak olan har m n ne geçmek ilze- .4merikaya .öyled.ilderi Rio de janeiro, 8 (A.A.) - Güzel 

re araya girmek gerekecektir. Ulualar Roma, 8 (A.A.) - İstefani ajansı sanatlar okul müzesinde bulunan üç dt· 

aosyetesinin, harbl. durdurmak hususun bildiriyor: Asmaradan bildiriliyor: Bir ğerli tablo esrarengiz bfr surette çalın· 
daki zavallılığının bir göıteriıi olacak kaç gündenberi bava gönüllü yüzbaşısı mıştır. Ressam MuriJo'nun cMator Dol;, 

olan bu ihtimale burada henüz yer ve • sıfatiyle Eritrede bulunmakta olan pro. rosa,, adh bir lehvası da çalınan eser-
rilmemektedir. paganda bakanı B. Çiano ,radyoda A. ter arasındadır. 

Pöti Jurnal gazetesi de, ıtalyan • ha- merika ulusuna Eritrenin içtem seli· Bundan başka müzenin bir köşesinde 
beş anlaşmazlığım kotarmak için tasar· mını bildirdikten ve ameırikan ulusunun hollandah ressam Miereveld'in "Hollan. 
lanan projeyi, bir taraftan: egemenliğin llicenabhğını ve yığitliğini saygı ile dalı kadın., adlı tir tablasu bulunmut-
buçlanması yani habeş imparatoru, Ha andıktan sonra son kırk yıl içindeki i- tur. 

talyan . habeş ilgilerinin kısa bir tari-
beşistan'm erkin hükümden ve uluslar Hırsızlar muşambayı çerçevesinden 

hini yapmı§, İtalya tarafından habeş 
sosyetesi üyesı kalmakla beraber, İtalya· kesmişler, fakat götürmcğe vakit bula· 

h il 1 d . düpnanlık ve kötüniyeti karıısında ya· madıklarından bırakmak zorunda .,._al-nın ekonomik, ava, s e , emırvolu K 
pılan barışçıl işbirliği girişimlerinin SO· 

yönetım uşlerini ve sömürge kurumları- nuçsuz kaldığını izah etmiştir. 
nı alması, öte yandan kontrol kurulması 

yani karışıklık çıkarıcı ve azıyan oyma'·. 
ların silahlarının a1mmasrnı sağlamak 

için, uluslar sosyetesinin teorik mahiyet
te arsıulusal fakat filen İtalyan bir za 
bite usulune başvurması şeklinde anlat 

maktadır. 

Madam Taboi, Övr gu tesini, pak 

tın yeritilmesi hususundaki tam toplu 

luğu ileri sürerek, M Aloisi'nin toplantı· 

nın sonuna kadar vakit kazanmak yolun 

da tek direktif aldığını sanmakta ve Sü 

vcyş kanalının kapanması fikrinin ısrar 

la yenilendigini göz cinline koymaktadır. 

Cenevre çevenlerinde, ingiliz filosu

nun her ihtimale karşı hazır bulundu
ğunu ima etmektedir. Gizh olarak yayı· 
lan bu haber bazı etkiler yapmıstır. 

/l,•şler lwmit'-•!(irıin t,,,'Oll.lfmaları 
Paris. 8 (A.A.) - Gaıeteler, Cenev· 

rcd , sükfııı m devam ettiğini kavdet
mckle beraber beşler komitesi çahşn•a. 
' l l ın n vereceği sonucları oldukca ö. 
nemli bir tarzda karşılamaktaclrrlar 

Mater: gazctc~i · 
"Göru mclerin .ıçık ve ~e:>in bir sn 

nuca ulaşması ihtımaJi pelt azdır." de
dikten sonra oyların ço~unluğunu ka 
zanm~sı ihtimali olan yeni önergeler 

hakkında projenin, İtaly a'yı, Habeşi!' 

tan hakkında ,I .. ak rejimine benzer bir 

rejim kabul etmesi teklifini havi oldu

ğunu söyler kte ve bu projenin, tıiç 

şıiphesiz ilk anda Musolini tarafından 

reddedilece ıni ilave etmektedir. 

A rılcışmaya ~orlrılda varılacak 
Roma, 8 (A.A.) - Cenevrede yapı

lan çahsmaların , proJ si dün diploma· 
tik çevenlerde do~aşan ve balyada top
lanacak bir üçler konferansı ile sonuc_ 
!anacak bir anla~maya zorlukla vara:bi. 
leceklcri tasınlarmaktadır. 

İtalyanın Habe istanda kurmak iste. 
diğı kontrol ııı duzenlennıesini İngilte
re ve Fransa ıle goruşmeyi reddetmir"' 
Roma çevenlerı, İngiltercnın kabul ede· 
cegi en çok kontrolu İtalyanın diliye· 
ccği en az k~ntrol hakkından çok uzak 
ol bilece inı ta ır.1 ktadırlar 

'f'rmısa ve ln~ilı,•renitı /ormiilil, 
Roma, 8 (AA.) - Popolo d'İtalya 

gaz tesı di or k ı : • Fransa "e İngiltere 
kollektıf • re. ın Ionnülunü ileri sür
mekle h.ıl e zo luklarrnr bir kat dah:ı 
arttırm ... ktan başka hır şey yapmamış o
l c ki rdır. 

• 

'" I mpuratorlulo. yolumla,, 
ı;enç Jaşisıler 

Roma, 8 (AA.) - Kırat, yanında 

yaveri oldugu halde, Dux karargahını 

gezmiştir. Burada, her yıl süel antren· 
manları görmek üzere 1talya'nın bütün 
bölgelerinden gelm 20 bin genç faşist 
izcileri toplanmış bulunmaktadır. 

B. Musolini bunları "imparatorluk 
yolunda,. teftiı edecektir. 

Tüfek ve mitralyözlerle &ilihlanmıt 
1100 subay, 6000 öğretmen subay, Balila 
alayından yüz doktor, silahlar, moto
siklet ve bisikletliler bunların subay 
kadrosunu doldurmaktadır. 

l ıalyan koruıolosları geri 
ÇPkifmedi 

Roma, 8 (A.A.) - Royter aıansınrn, 
yetkili çevenlerden öğrendiğine göre, 
Habeşistandaki italyan konsolosların. 

dan hiç birisi geri ahnmıf değildir. 

B. Çiano, italyan sömürgelerine kar
şı yapılan bir sıra baskın ve saldırımla
rı saydıktan sonra, sınırların öte tara 
hada Afrika barışını bozmak ve dünya 
ekonomi ve medeniyetinden zengin ve 
kaynak dolu hır piyasayı kaçırmak iç.ın 
herşeyin yapıldı~ını söylemiş ve dcmiı. 
tir ki: 

"- Çok çetin bir buhran geçiren 
dünyada bu hal insanların tesanüdiıne 

karşı modern medeniyetin dayanamıya· 
cağı bir baltalama şeklidir. İtalya bıı 

topraklarda düzen ve barışı sağladığı 

vakit, aynı zamanda bütün dünyanın ka· 
t>ital ve iş alemine Habeşistanın bendi 
surette sımsıkı kapalı tuttuğu kıymet
li bir yeni piyasa da açmıt olacaktır. İ
talyanın, biitün habeş i;ılerini kesin ola 
rak kotarmak kararı geri alınmaz bir kıo. 
rardır ve hiç bir suretle değişmiyecek. 
tir. Bütün italyan ulusu, gerekirse t'n 

ağır soravları kendi üzerine almaya ha· 
zırdır. İtalyan ulusu .tarihin seyrini f 
talyanın zararına olarak durdunnak dr 
necinde bulunacak olana. en son haddi 
de olsa, bütün araçları ile karşı koyma 
ya hazırdır. Onun Amerikada ve bütün 
dünyadaki hakiki dostları, halyayı ka. 
rarlarınrn yerini bulmasından ahkoymıt 
yı güden zecri tedbirlerin veya öteki ~

raçların ne demek olduğunu artık bili· 
yorlar. İtalya herhalde Habeşistanla 
barışçıl çalışma beraberliği girişimleri 

devresini ebediyen kapanmış saymaya 
ve geçmişte tutulmayan vaidleri gele. 
cekte kabul etmemeye azmetmiştir. Kı· 
talarrmız, İtalyanın kendilerine verdiği 
şerefli ödevden dolayı gurur duymakta
dır. Duçemizden emir geldiği zaman. 
hepimiz en çetin ~bir azimle harbedece. 
giz Dünya tarihinin bu fazla önemli ı;a
atında yUksek kararlar vermek sorav ve 
durumunda bulunanlar, 43 milyon İtal
yanın bir tek dini bulunduğunu ve bu
nun, her ne bahasına ve her kime karşı 
olursa olsun Musolininin adında İtalya 
istikbalinin temin edilmesini görmek o1 
duğunu hatırlamalıdırlar ... 

Gi;niillii ~itnıek iıctİyt>nlPr 
ÇOK'11ryor 

Roma, 8 (A.A.) - ltalyan iğcillerı 
başkanı B. Karlas Dalacraix 11 bin be' 
yüze yakın iğcilin, doğu Afrıkaya gi. 
decek olan altıncı sıyah gömlekliler tlİ· 
menine girmek uzere, ayrı ayrı dilek
lerde bulunduklar mı ildim1i tir. 

Giirıiillii Mİtm4'1.· iıcti~·en es/.-i 
sav"~çdıır 

Roma, 8 (A.A.) - Şi.mdıye kadar 
genel <>cıvaş igcillerinden 11.500 kişi 

dogu af.rikasmda gönüllü çalışmak i· 
çin başvurmuştur. 

Yenitlerı giılı•n kllvm•tl.t>r 
Napoli, 8 (A.A.) - Bugün önemli 

kıtalar sevkedilmıştir. Liguria vapuru 
kırk dört subay, 114 yarsubay. 21 ni· 

san tümeninden 2875 siyah gömlekli iJe 
hareket etroitti.r. General Appioti ve 
kurmayı da gemide bulunuyorlardı.,, 

Liguria aynı zamanda üç yüz kırk 
dört başhayvaa ve gereç yUkJü bıılun· 
maktadır. 

SOVYETLEH IURLICI' DE: 

Sovyet ha/il endwıriıli 
Moskova, 8 (A.A.) - Hafif endüs. 

trinin en önemli kısımlan geçen sekiz 
ay zarfında programlarını muvaffaki. 
yetle başarmışlar ve 1934 yılının aynı 
devresi içindeki verimini çok eeçnıif· 
terdir. 

mışlardır 

Rremen suçlııforı nııılıakeme 
edilmiyeceJ.· 

Vaıington, 8 (A.A.) - Hükümer. 
Brodıki, Bremen gemisinin gamalı hat 
taşıyan bayrağını yırtan Hitler aleyh· 

tarı göstericilerinin men'i muhakeme· 
ıine karar verdiği sırada ıu sözleri llÖY· 
lcmittir: 

"- Suçluların gamalı ha~ tafıyan 

bayrağı yırtmalarının ıebebi belki de, 
bu işareti, haklı veya haksız olarak ame. 

rikahlarm yaşamak haıkkı ve özgürlük 
idealine aykırı gbrmelerinin bir sembo. 
lü saymış olmalarıdır.,, 

Eaaaen, bu gösterinin kanuna aykı. 
rı bir toplantı savılaca2ı ha'kkında hlQ 

bir delil yoktur. 

Alnwnya. Amerikayı 
pruwııo edecek 

Vaşingtin, 8 (A.A.) - Almanya bü
yiik elçisi, hükümen Brodski'nin Bre• 
men vapuru hidisesi davaıının görilt.' 
mesi sırasında söyledifi sözlerden do• 
layı hilkflmeti tarafından şiddetle pro 
tcstoda bulunmaya memur edilmittm 
Büyük elçi B. Kordel Hul'U iörecck
tir. 

Amerikalı hükiimem proıe.ıo 
Nevyork, 8 (A.A.) - Alman aoaye. 

teleri birliği sekreteri demittir ki: 

"- HlikUmen Brodsy'nin verdiği ısa. 
rar, kökü cermen olan bütün amcrikalı 
vatandaşlara vurulmut bir tokattır. 

Alman sosyeteleri bir protesto to1>1 
lantısına çağırılacaklardır.,. 

ALMANYA 'DA: 

Na:ıileri döven bir papa. 
Bertin, 8 (A.A.) - KiJiseye ihufor. 

ma ile gelen genç Hitlercileri dövmekle 

suçlu olan Tamın yöresinde Aberg kili. 
sesi baspapası Ştalşmed yakalanmııtır. 

Berılıold Jakob lı6.1Jta mı? 
Berlin, 8 (A.A.) •• Resmiğ ~ven• 

lcr, gezeteci Berthold Jakob'un Ber• 
lin cezaevinde agır hasta olduğu hak
kındaki haberi yalanlamaktadır. 

DA(;INIK H .\HERLER: 

Kargllf'Jlığa 1wrıı teclbirler 
Havana, 8 (A.A.) - Bugün, il kn• 

rulları oruntaklarının seçiminde patla. 

ması ihtimali olan kargaşalıkların onU. 
ne geçmek üzere ordu ve polis araya 
girmeye hazır bulunmaktadır. 

lskenderiyedeki ingili~ semüeri. 
İskenderiye, 8 (A.A.) - Şimdi lı· 

kenderiye limanında 24 ingilb barb ge. 
misi ve hasta gemisi bulunmaktadır. 

Bir süel uçak devamlı surette İskendc. 

riye civarında nöbet beklemekte ve B. 
bukir deposuna nc:ıaret ctmekte4ir. Şe
hirde ve limanda tam bir slikün vardır, 

8. ljaval Cenevreye gidiyor. 
Paris, 8 (A.A.) -, B. Laval Cenev• 

reye salı saba1n hareket edecektir. 

.4nwrika irnıiyazdan neden 
"az{ıleçlİ? 

Londra, 8 (A.A.) - Royter ajaa
sının Adiıoababa'dan öğrendiğine göre 

Amerika ifgüdcri amerilan ltumpaıı· 

yasına bırakğdan vazgeçmesi için >•· 
pılan tavsiyenin arsıulusal bar., ka1· 
gusundan ileri gddigini Habeş i.mpa· 
ratoruna sailamıstır 
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1RAN'DA: 

'S lran ile Irak arasında yeni 
kotarılan ve anlaşması Cenevre' de 
imzalanacak olan sınır anla maz~ 
lığı dolayısiyle birçok hadiseler 

olmakta idi. Son bir hadise geç.en· 
lerde olmuş ve üç yol i§çisi öldü -
rülmüştür. Sınır üzerinde olan 
köyler halkından fazla vergi al
mak ve aşar toplamak gibi sebeb
Jer dolayısiyle her zaman iki taraf 
köylüleri de kendi sınırlarını geç
mekte idiler. Anlaşma şekli iki ta
raf için de yeritim değeri yerin -

de bir formülü taşıdığından lran 
ile Irak arasında sınır baysallığı 

kurulmuş demektir. 

§ Rumye gölü kıyılarında ken
dir yetiştirilmeye başlanılmıştır. 

Bu kısımdaki toprak kendir ye -
tiştirmeye çok elverişli olduğun -
dan burada bir kendir fabrikasl 
kurulması da düşünülmektedir. 

§ lranda lakablar ve süslü un
vanlann kalkma ı gençler ve ay -
dınlar arasında büyük bir hoşnud
luk doğurmu tur. Bu lakablar 
kalkmadan önce en uzun isim İs · 
panya' dan onra lran' da geliyor -
mu • Dokuz isim süren Jakablar sa 
yılmaktadır. 

§ Jran'da büyük şehirler ara -
unda telefon örüsü yapılmakta -
6hr. posta idaresi, süel kurumların 
da f ydalanabileceği telefon hat
larını sınırlara kadar uzatmayı ka
yar laştırmıtbr. 

§ Meşhet caddelerinden dört 
ana caddenin asfalt yapılması ka 
rarla~mı tır. Yapılacak olan cad
delerin uzunluğu 7 kilometredir. 
Mqhet baymdrrlık bakımından 

lran'm en ileri bir şehri olmakta

tlır. 

§ lran' da eski eserler kazısına 
devam edilmektedir. Horıstan'da 
üç büyük heykel çıkarılmıştır. 

Bunların en eski lranlılara aid ol
duğu anlaşılmıştır. Suz yıkıların
da yapılan arattırmalarla büyük 
. sarayın temelleri bulunmuştur. 

lran müzeler yönetgesi halka yan
ların da kazılardan bulunmuş olan 
heykelleri yönetgeye teslim etme· 
lerini bildirmiştir. 

§ lsfahan'da yarıımalar ıçm 

yapılan büyük bir havuzda ilk re
korlu yüzme yarIJları yapılmıştır. 

Bu yarışlar lran'da su ıporlannm 
belli bir bölgede yapılmakta olr_.a · 
ama karşın yarışmalar çok iyi so· 
nuçJar vermiştir. 

§ Sivil Jakab1ardan sonra süel 
rütbelerin de kısa şekilde söylen
me ini Şah emretmiştir. Resmiğ 

dereceler ancak iş alanında kulla

nılacaktır. 

§ lran ehirleri~den bir çoğu -
nun i imleri deği§tirilmiştir. Şehir 
i imleri değiştikten sonra ilçe ve 
kamun adlan da değişecektir. De· 
ği§en ve yeni ad alan büyük şehir
ler şunlardır: 
Yeni isim Eski isim 
Rıza iye Rumye 
Şahpur Sel mas 
Babil Barfuruş 
Bendergez Benderhiz 
Deşt kerman Sahrayı türkman 
Benderşahpur Hurmuz 
Ram ser Sahtser 
Ehvaz Naaıri 

Yeniden i mi değişeceli olan 
tehirlere ve ilçelere lran devrimin
de yar rlığı görülmii§ olanlarm 
l\dJ""rı verH cektir. 

Bas ad gı"" m oi}} · , ~ 

bitiı·eceğim! 
Fölkişer Beobahtcr gazetesine 2 

eylul tarilıiyle Londradan bildiriliyor: 
"Sandey Krenikel,. gazetesi B. Mu. 

solininin bir diyevini neşretmektedir. 

M usolini bu diycvinde diyor ki: 
"- Ben lbarışçıynn, fokat, başladı· 

ğım işi de bitireceğim. Eğer kabil olur
sa, uluslar sosyetesinde kalmak isterim. 
Ancak, verilecek karar İtalyaya karşı 
olursa uluslar sosyetesinden ayrılaca

ğım. Bu suretle, uluslar sosyetesi me. 
selesi de bitmiş olur. İlk önce İtalya· 
nın Habeşistana kar ı olan davasını an· 

ır-

Küçük kız Liret - Babacığım, har
ba gitme! sonra benim halim ne olur? 

Punc.h (Londra) 

!atacağım; ondan sonra dünya bu hu
sustaki hükmünü versin. Bizim. haklı 
olan davamızın dünyada herhangi bir 
kimse tarafından yanlış anlaşılacağını 
aıklım almıyon Harba katılmanın ne de. 
mek olduğunu Büyük Britanya pek iyi 
bilir. 

Habeşliler, durmadan italyanlnı ır 

haklarını çiğnediler ve sadakatsizlik 
gösterdiler. Barbar bir ulus tarafından 
yapılan bu gibi haksız muamelelere da
ha ne kadar zaman katlanalım? 

Habeşistan ne bir devlet ve ne de 
bir ulustur. Herhangi bir kimsenin İ· 
talya hakkında hüküm yürütürken aynı 
hükmü, dünyanın geri !kalmış bir parça
sı olan Habeşistan hakkında da yürüt
mesini bir türlü kafam almıyor. Habe
şistanda yapılan kölecilik faciaları hak. 
kında bir yığın belge ve fotoğrafi dos. 
yaları ile birlikte getirip göstereceğim. 
Bütün bu belge ve fotoğraf1arın. Bü 
yük Britanya kamoyunun düşüncesini 

değiştireceğine hiç şüphe et-niyorum 
Gösterilecek olan fotoğraflar. medeni
yet için asırlardanberi bir kir olan bir 
çok hakikat ve köle tecimi faciaların• 

meydana koyacak ve Habeşistana karşı 
bütün dünyada nefret uyandıracırk öl. 
~Ude bir sansasiyon yaratacaktır. 

Ha :ıeş i 11paratol"u ı usoliniyi s Jamladı 
-

''MemlPlr.etinıi biı-leştirmeğe l'f' ulmmmu lmndmı euel hemlilcrinde 
b111unmcıytın bir tleı·e,·eıle yurdsı• verlili ı·e sadakat duyguları t1§ı

lmnllğcı ı•esilc ı•ermiş olun Mu. olini'~:i selamlarım .•. 

.Amerikan yazarlarmdan Riçard Hal. 
Jiburton, Bnltimor Sun gazetesinde Ha
beşistamn kıra/Tar kıralı ile yapmış o-1. 
duğu bir gorüşmeyi yazmışı1r. 

Yazar, bu yazısının başında hnbeş 

askerlerini, ımparatoriçeyi ve impara_ 
torun yirmi yaşında Avrupa biçiminde 
giyinmiş. İngilizce almanca ve !ransız
cayı ak ansız koııusan kıum tasvirden 
sonra Haile Selassie ile neler konuştu
ğunu şöyle anlatıyor: 

İmparatora sordum: 

- Neden sınırlarınıza asker yığmı. 
yorsunuz? Biliyorsunuz ki İtalyan or· 
du1arı orada toplanıyor. Sizin silah ta. 
şıyabi1ecek bir milyon askeriniz varmış; 
neden bunlar sınıra gönderilmiyor? 

İmparator ce\·ap verdi: 

- Unutuyorsunuz ki bu ~atışmaöa 

habeşler daha ziyade dünyanın kamoyu. 
na yaslanırlar. Dünya basınının çoğu ha
beşleri haklı, italyanları haksız göster· 
mcktedirler. Elimden gelen her şeyi ya
parak bu durumdan asıglanmak iste 
rim. 

Benım askerlerim italyanlarmki gi
bi disiplin altında değildirler. Habeşler, 
teker teker iyi savaşçıdırlar. Onun iç.in 
bir defa gozleri Tuzdı mı kendilerini 
çekip çevirmenin imk~nı kalmaz. 

Şimdi. zaten, fena halde hiddetlen
miş bulunuyorlar. Onları bu halde sa
vaş boyuna ıyoHayacak olursak hemen vu 
ru mağa başlamalanndan korkulur. 

İtalyanlar ise bizim kendilerine bir 
harb vesi1esi vermemizi heiı:liyor \'e bu. 
nu umuyorlar. 

O zaman. it<ılyanlar, kendi memle 
etlerinde nefislerini müdafaa için hat 

Habeşısıanda Musolini - Bu se •.• 
hayvanı yakalamak kolay olacak! 

Eyvah, meğerse ingiliz aslam imiş! 
(Dr simpl (Prag) 

ba giriştiklerini söyliyerek yaygarayı 

basacaklardır. 

Onun için, ben askerlerimi elden 
geldiği kadar İtalyanlarla geç temas et. 
tirmek isterim. 

Eğer biıdm bütün kaçınmamıza rağ
men ham patlak verecek olursa - ital· 
yanlardan başka herhangi bir nötür dev. 
!etin ve ulusl2r sosyetesinin ileriye fi· 
receği barış şartlarını kabul etmeğe 

şimdiden haz1rız. - biz kiltleye karşı 
kütle olarak har.b edeceğiz. Bizim ne 
tanklarımız, ne de ağır topumuz vardıır. 

Uluslar Sosyetesinin kurduğu perde 
arkasmda Habeşistan sılahlanıyor. 

Guerin Meschino (Milan) 

Fakat Habeşıstanın sarp dağları, uçu
rumları, burada ıcıık, hastalık, sivri 
sinekler bize yardnn edecektir. 

Biz, italyanlan böyle bir memleke. 
tin içine doğru ne kadar fazla nüfuz et
meğe bırakırsak onların başına gelecek 
tehlike o kadar artacaktır. 

Büyük harblnrdan kaçınacagız. 
Sarayıma gelirken bin kişilik kabi

le askerlerimi gördünliz. Bunlar, yalın 
ayaktı ve ellerinde uzun mlZraklar ta
şıyorlardı. Bunlar tanklara ve zehirli 
gazlara karşı ™' yapabilirler. 

Fakat çete harbında benim askerle· 
rim italvanlara ilstündi1rler. Bunlar a. 
ağı yukan hiç bir şey yemeden ya ar

lar. Bir İtalyan askerine lfizım olan BU· 

yun ve yiyeceğin onda biri onlara kfifi 
gelir. 

Sonra bunlar, pek ziyade dayanıldı
dırlar. Bu bakımdan askerlikte eşleri 

yoktur Bunlar ölümle yarı a girebilir. 
]er . 

Bugünkü italyan durumunun Ulkun 
içerisinde geliştirdiği yurd everlik duy· 
guJarın1 yakından görseniz hayretten 
hayrete dü ersiniz . 

İııgilterenin öc evi 

İtalyanın saldırmakta gecikmesi bi. 
ze İtalyan tehdidini en ücra köşelere 

kadar yaymak ve duyurmak imkSnını 

vermiştir. Böylece Bfrleşilı bir cephe 
kurmus bulunuyoruz. 

Bugün kadın .çoluk, çocuk, genç, ih. 
tiyar Habeşistanda herkes karşılaştığı

mız tehlikenin ne olduğunu biliyor vt" 

hepsi yurdumuzu ve evlerimizi koru
mak için ellerinden gelen her fedakarh. 
ğı yapmağa and içmiştir .. ,. 

2 eylül tarihli Deyli Herald'dan: 
Dün gece radyoda söylediği bir söy

levde Nevyork piskoposu lngiltettnin 
habeş . italyan anlaşmazlığında ne gibi 
ödevlerle karşı karşıya,; bulunduğunu 

anlattı. Bu söylevde şunlar vardı : 

Biz. uluslar sosyetesi kon eyinde e. 
ğer komşularımız bizimle el birliği ya. 
pacak olurlarsa o zaman uluslar sosye 
tesi makinesini işletmek dileğinde bu· 
lunduğumuzu anlatmalıyız. 

Eğer, bu el birliği silahlı pvlis kuv. 
vetlerimizi kullanmağı gerektiriyorsa 
ona da hazır bulunmamız gerektir. 

Eğer komşularımız biz.imle el lıirliğ i 

etmiyecek olurlarsa o zaman biz. tek 
başımıza harekete geçmek şöyle dur 
sun ,bilakis hiç bir harekette bulunma. 
m khğımız icab edecektir. 

Şurasını uluslar sosyetesine açıkç;ı 

anlatmalıyız ki şimdi bizim işe girişme · 

miz ve ihtiyaç içinde bulunan ulusları. 
tatmine uğraşmamız zamanıdır. 

Burada gözetilen prensiplerin üç 
tane olduğu görülüyor. Fakat hepsi ha
kikatte bir tek esasta toplanır: 

Kanun yetkisini yüksek tutmak ve 
onun dediğini yerine getirmek. 

Arsıulu&al bir kurulun şerefli bir ü. 
ye&i bir kanunu bozmakla bizi tehdid e 
diym 

Odcl · .ci anlasmazlığı barıs vofüırı 

ile kotarmaktan kaçınan İtalya, hepi. 
mizle birlikte vermiş olduğu sözü ve al. 
tına gırdiği yükeni ayaklar altına ;ılı 

yor demektir. Bunun karşısında ya bü
tün dünya, kanunu yerine getinnek i. 
çin ayak direr. Yahud da şerefi korun 
mamış yükenler. söz1er çiğnenir ve k:ı. 

nun da değer iz hükümsüz bir hale ge. 
lir. 

Eğer bir harekete geçilecekse bu hir 
ge bir koruma hareketi olmalı, yahud 
hiç bir harekete geçilmemelidir. 

Eger kanun kuvvetlendırilmezse 

kuvvetlendirecek hiç bir şey yoktur. 

Şayed bir tek ulus, tek başına hare

kete geçecek olursa bu, anarşiyi genis. 

!etmekten ve artırmaktan başka bir şe 
ye yaramaz. 

Bugün toprak ve ham madde dağıtı . 

!ışı eğer doğru değilse bu, yalnız İtalya 
için böyle değildir. 

Büyük Britanya en büyük Jmparıı

torluktur. Bugün bizim ödevimiz, harb
dan sonra tutulan ve Ottavada büsbütün 
hız alan ve sömürge ~paratorluğunu 

Britanya için daha sıkı bir pazar haline 
getirmek istiyen bencil sıyaı:adan vaz 
geçmektir. 

Eğer tüzeyi istiyen sözler söylüyor. 
sak ilk işimiz tl.izeyi yeritmek olma1ı· 
dır 

İmparator, sofra üzerinde bulunan 
Ş<l.ı,.'llpanya kadehıni kaldırarak dedi ki· 

- Benim memleketimi birleştirme 
ge ve ulusuma bundan evel kcndiJerin_ 
de bulunmay ... n bir derecede yurdsever_ 
lik ve sadakat duvguları aşılamağa ve
sile vermiş olan ~usoliniyi selamla
rım .. 

llulJe~ llsk,•ı leri :-ımrforu gidiyor. 
Adisahaba, 8 (A.A.) - Seferber e· 

dilebilecek kıtalarm hemen yarısı şim· 
diden belitilen toplanma yerlerine gel 
mişlerdir. 

Bir çok Meharist yaya ve atlı alay 
ları sevkülcey noktalarını almışlardır. 
Seferber edilebilecek geri kalan kısnn 
köylerden ve tecimerlerden kurulmuş 
olup bunlar, silah altına ahnmaları ihti. 
mali olduğu hakkında emir almışlardır. 

Yetkili orunlar, genel seferberliğin, 
ancak bir saldırım olursa yapılacağını 
sarihlendirmektedir. 

Guragen ili şefi, Oregüs'ün emrine 
25 bin asker ve birçok beygir vermişler
dir. 

9 EYLUL ID35 PA~/~RTE-51 

Biliyormus nuz 
k . ? 

l • . • 
§ Viyana gazetelerinde okudu

ğumuza göre, Amerika İç Bakanı
nın altmış yaşlarındaki Bayanı 

· otomobiUe kırmızı derili Amerikn 
yerlilerine ayrılmış olan bir ma
halleyi gezmeğe gitmiş, dönüşte 
otomobili başJ...z. bir otomohille 
çarpışarak, iç bakanının baynnı 
ölmüştür. Bu çarpı ma &ırasında, 
aynı arabada bulunan türk elçili
ği işyarlarmdan B. lbrahim Sey -
f eddin de ağır surette yaralanmış
tır. 

§ Kipling'in "Mandalay yolu 
üzerinde,, adlı şiirinin müsvedde
si, son günlerde yapılan bir açık 
artarmada 15.750 franga (\,ıani a-
ağı yukarı 1.300) liraya satıl -
mıştır. Kipling'in eserlerinin es
kiden satılan müsveddeJerinin fi
atlarına göre bu fiat çok normal
dir. Bunların içinde 30 satır hl· bir 
tanesi vaktile 4.800 liraya satıl
mıştı. 

§ Londra'da, piyesleri ıslıkla 
karşılanan tiyatro muharrirleri bir 
kulüp .J&pmışlardır. Bu kulübe gi
rebilmek için, eserin halk tarafın
dan fena karşılanması lazımdır. 
Bir piyes veya kitab önce fena 
karşılanıp, sonradan beğenilirse, 

hunu yazan kimse kulüpten çıka
rılmaktadır. Buna karşı piyesleri 
ancak bir defa oynanabilmiş olan 
tiyatro muharrirleri bu kulü -
bün fahri üyeleridir. Bu kulübü 
kuranlar, en fazla, ba~langıçta 

güçlük çeken genç muharrirleri 
korumak için bu i,i yaptıklarım 
söylemektedirler. Fakat, öteki ku
lüplerin tenine olarak, üyeleri bir· 
an önce kulüpten çıkmağa can at
salar gerektir. 

§ Birkaç gün önce, gazetelerin 
haber kıtlığında okurlanna, şura
da, burada aranan hırsızlardan 

bahsettiklerini anlatmıştık. Bu se

fer de Avrupa gazetelerinden bi
ri, §U haberi veriyor: Batan gemi· 
leri çıkarma uzmanı olan Rossi ad. 
lı bir İtalyan, Tehi körfezinde ba
tan Birkenhid adlı bir İngiliz ge
misini çıkarmak için Kaptavn'n 
gitmiştir. Asker taş1ma işinde kul· 
lanılan ve yandan çarklı olan • u 

gemi, Ümidburnuna 630 asker gö
türmekte idi. 26 şubat 1852 tari
hinde batan bu vapurdan ancak 
194 kiti kurtaralabilmitti. Rossi 
vapurun içini araşbrdrktan onra, 

bunda qaiı yukarı 250.000 iater
lin bulunduğunu anlamı§ ve lazım 
gelen malzemeyi getirmek içfo 
ltalya'ya gitmiştir. 

~Alınan bazı te~birler, bekle 
nilmiyen 5onuçlar verir. Nitekim, 
geçen iJkteşrin ayında İspanya' dn 
pathyan ihtilalden sonra, sivil 
halktaki bütün silahlar hükümet
çe toplattırılmı tı. Leon adlı top
raklarm dağlık taraflarında bu 
yüzden rahat kalan kurdlar o l{a· 
dar coğalmı lardrr ki, şimdi aüpe 
gündüz sürülere saldırmaktadır • 
lar .. 

§ Almanya' da, otomobil mo .. 
törlerinde kullanılıp pislenen ve 
hassalarını kaybeden yağları "ye
nilemek,, için bir usul bulunmuş • 
tur. Birkaç aydanberi kurulmus 
olan bir sosyete, en çok garaj) r: 
da, otomobillerin kullanılmış yağ
larını alarak bunları fizik ve şi • 
mik bir operasyondan geçirmekte, 
bundan sonra da yağ, hiç kulla -
nrlmamış yağın bütün vasıflarını 
haiz olduğu hl\ldP yenilenmekte -
dir. Rc~"'i~ JR.vr~ler simdiden bu 
yağı kullıl.?lmav~ başlamısh•rçlır. 

§ Amerika Tecim Bakanlığı t . 
rafından çıkanlan istatistiklere 
göre mayıs, haziran ve temmuz 
ayları içinde Amerikadan Avnıpa 
ya giden turistlerin sayı~ı 130.000 
dir. Bu ayı, 1929 yıhndanberi gö
rülen en büyük .sa.vıJ,,. 
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Fetlıiye Şarhaylığından: 

Su borusu ve hususi aksa mı mübayaası 
1 - Fethiye beleı.liyesince mülıayaa olunacak muhtelif kutur

da 7100 mı:tre Jüte asfalte eksiz çelik su borusu ve hususi aksamı 
vana ve saire 28.8.935 tarihinden 11.10.1935 tarihine kadar 45 gün 
müddetle ve kapalı zarf u:.uliyle eksiltmeye konmuştur . 

2 - Tahmin edilen bedel 12750 liradır. 
3 - Buna ait sartname Fethiye belediyesine müracaatla goru

lebilir. Ve isteyene belcdsiz gönderilir. 
4 - Eksiltmeye 11 birinci te. rin 1935 cuma güniı saat 16 da 

Fethiye belediye dairesinde belediye encümenince yapılacaktır. 
İstekliler şartnameye tevfikan ve 5. ci maddede yazılı ve:.ikaları 
havi tekliflerini bir saat evetine kadar Flethiye Belediye Risliği· 
ne vermiş veya bu "aata yeti mek iizere posta ile göndermi olma
lıdırlar. 

5 - Teklif mektupları aşağıdaki vesikaları ıhtiva edıecektir. 
A - İstekli bir şirket olduğu takdirde ~irketin sirkülerinin 

veya vekaletnamesinin noterden tasdikli bir suretini. 
B - Yabancı tebaanın on senedenberi Türkivede mukim ve ti

caret sicilinde mukayyed olduğuna dair vesika . 
C - Teklif etti~i boru ve aksamı huı;usiye vana vç :.airenin 

fennt evsaf ve teferrüatmı gösterir liste, resim kroki. 
D - Muvakkat teminat makıbuzu veya bank mektubu. 
6 - Muvakkat teminat mikdarı 956 lira 25 kuruştur. 1-3894 

Ankara Otohiisleı· 
Direktörlüğündeıı: 

Otobusler ıçin şofor, bıletçi alınacaktır. İsteklilerin vesika. ve 
bonservislerile birlikte 15 eylUl 1935 gününe kadar otobüs direk-
förlüğüne gelmeleri. (2492) 1-3943 

Adlive "~ka letinrl~n: 
1 - Şartname ve resimlerine göre temyiz mahkemesi cvıne 587 

adet elektrik armatörü, lambaları açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
2 - Resimleri görmek ve şartnameleri almak istiyenler her gün 

Veldlet levazım mildülüğüne müracaatla bedelsiz atabilirler. 
3 - Tahmin edilen bedel (3127) lira 30 kuruştur. İsteklilerin 

yüzde 7 ,5 ğu olan 235 liralık muvakkat teminat makbuz veya bank 
mektubiyle birlikte ihale günU olan 13 eylül cuma günü saat 14 de 
Vekalet levazım mlidüriyetinde mütesekkil eksiltme komisyonuna 
müracaatları. (2404) 1 - 3793 

inhisarlar Umum Müdürlü~nden: 
9.9.935 tarihinde puarhğı yapılacağı gazetelerle ilan olunan 

20743 lira 15 kuruş bedeli ke§ifli Tire yaprak tiitün ambarı inşaatı 
Z0.9.935 tarihine müsadif cuma glinü saat 16 ya talik edilmiştir. 

Talip olanların bedeli mukabilinde şartnameleri almak için het
gtln ve zarfları vermek için de tayin olunan mUddetinde Kabata~· 
taki alnn komisyonuna müracaatları. (5211) 1-3887 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 
Balsamin kremi 

Elli senelik bir maziyo 
malik ve dünyanın ber tara· 
fında takdir kazarunıı gil· 
zellik kremidtr. CiltJinizin 
gUzellik ve tazeliğini dai
ma muhafaza eder. Balsa· 
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

garmuı ciddi bir kremdir. 
Çilleri ve buruıukları iza· 
le ederek tene fevkalide 
bir cazibe bahşeder. Ruh· 
nüvu kokusu ile ayrıca 

töhret kazanmıştır. Balsa· 
min kremi katiyen kuru· 
maz. Teninizin latif taze
liğini, cildinizin cazip ta· 
ravetinl ancak krem Balsa• 
min ile meydana çıkarabf· 

lirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kul· 
lan.mıaz. Tanılmış itriyat 
mağazaları ile bUyük ecza· 
nelerde bulunur 

KİRALIK DAİRE 
Belediye karşısında Mermer· 

ei apartmanmda konforu luvi 
bir daire kiralıktır. Tel~fon: 
1J1M T ar t \C)?7 • 

1 
İş arıyor 

Usulü defteri ve muzaafaya 
ve bilcümle ticari muamelata 
bakkryle aşina bir kitfp iş arıy~r. 

Gazete idarehanesinde S. F. 
rumuzuna bildirımeleri. 

l - 3966 

SATILIK EV VE 
ARSA 

Yenişehirde lsmetpaşa cad· 
desinde postane karşısında Lo· 
zan meydanına bitisik olan 
beş odalı evde elektrik, hava ga· 
zr ve su vardır. Kabili ifraz olan 
arsası ile ve içindeki eşyası ile 
satılıktır. Görmek istiyenlerin i
çindet<i bek<jiye pazarlrk için de 
telefon 2471 Ekreme müracaat 
edilmesi. 1-3926 

Kiralık büyük ev 
Yenişehirde general İsmet 

lnönü ve Kazım ÖLalt' caddele· 
rinin birleştiği dört yol ağzında 
Uç katlı kargir ev son sistem ka
lorifer yatak odalarında sıcak so. 
ğu·k su ; garaj. 
Yenişehirde Hililiahmer kar· 
şısında Ali Nazmi apartma· 
nında doktor Cevat Arife mü. 
racaat. 1-3935 

lmtıyaı sahibi ve Başmu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumt ne§riyatı idare eder 
Yazı İşleri MUdUrU Natuh 
BAYDAR 

Çankm clddtsi cıvamıd 
Ulus Bsscnıevind• basılm 

l 
1-t.": -

ZffiAA'I' BANKASINDAN: 
Bnkamıza aid Ankara memurlar kooperatifi binası da

hilinde yaptırılacak olan muhasebe bürosu inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 826 
liradır. İhale 20.9.935 tarihinde saat on birde Bankamız 
binasında yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin mezkur 
tarihten bir saat eveline kadar her gün mükerrer muvak
kat teminatları ve Ehliyetnameleriyle beraber Levazım 
Müdürlüğüne baş vurmaları. (2471) 1-3917 

Hususi Bizim Ok~ul 
Direl{törl~Oünden: 

1 - Okulun bulunduğu ev yol için yıkılmıştır. Okul Samanpa
zarı civarında Albayraık okulu yanında evelce bu(unduğu eve ta· 
şmmıştır. 

2 - Kayıt içın hergün saat ondan 17 ye kadar gelinebilir. 
3 - İlk kısmın birinci sınıfına 929 doğumlular da ahmr. Tele-

fon: No. (2459) (2495) 1-3932 ------
Polatlı artt1rmcıı eksiltme 

komİS)10nu luyf setinden: 
1 - Polatlıdaki kıtaat ihtiyacı için 360000 kilo kuru ot kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 11 eylüı 935 çarşamba gilnü saat 
10 da Polathda topçu alayr binasındaki artırma eksiltme komisyonu 
odasında ihalesi yapılacaktır. 

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

durmaları. - -
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün öğleden sonra ko

misyonumuza müracaatları lü:tumu ilan olunur. (2317) 1-3736 . 
Türkiye Büyül{ Mil Jet Meclisi 

idare heyetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Büyük Millet Meclisi müstahdemini 

elbise, palto ve fotinleri, 
2 - Tahmin bedeli (3331) üç bin üç yüz otuz lira (25) yirmi 

beş kuru~tur. 
3 - Eksiltme 16.ıx.935· pazartesi günü Büyük Millet Meclisi 

İdare Heyetinde saat 15. de yapılacaktır. 
4 - Bu İl}e aU.şartname Meclis Daire MüdürlUğünden alınabl. 

lir. 
5 - Eksiltme açrk yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin muvakkat teminat 

tutarı olan (250) iki yüz elli liralık banka mektubunu dördüncü 
maddede yazrlı saatten bir saat evcl Meclis İdare Heyetine 1935 
senesi ticar.:t odası vesikasile birlikte vermeleri lazımdır. (2389) 

1- 3810 

----------------------------~~ 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara sahnalma lcomisvonundan ., 
1 - Kemahta seyyar jandarma birliği ihtiyacı için (139700) ki· 

lo ekmek ve (273800 kffo arpa 26. 8. 935 tarihinden 9. 9. 935 günü 
sonuna kadar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Ek • 
siltmesi 10. 9. 935 salı gUnil saat dokuzda Kemahta seyyar jandar. 
ma birti~i karargılhındakj komisyonca yapılacaktrr. · 

2 - Birinci nevi bir kilosuna on iki kuruş fiat biçilen ekmeğin 
tutarı (16764) lira ilk teminatr {1257) lira (30) kuruş ve bir kilosu· 
na (9) kuruş fiat biçilen arpanın tutarr (24642) lira ve ilk teminatı 
(1848) lira on beş kuruştur. 

3 - Şartname parasız olarak Kemahta komisyondan alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girmek istiyen1erin eksiltme saatrndan bir saat 

eveline kadar içinde kanun ve şartnamede yazılı belgeler bulunan 
teklif mektunlarrnı Kemahta kömisvona vermis olmaları 

( 2302 ) ı - 3724 

Leyll ve nehari 

BOG-AZtÇf J-'iSELER1 
Eski FEYZiATi lisesi 1 

BOOAZİÇlNDE: ARNAVUTKÖYUNDE: Çifte Saraylarda · 
. Kız ve erkekler için ayrı bölUklerde k~rulmuş, ana sınıfı, 
ılk kısmı, orta okul ve lise sınıflarını havı ulusal bir müesse
sedir. 

Yıllardanberi kazandığı muvaffakiyetle tanınmrş 
me.ktep kayıtlara başlamıstrr. Kayıt için hergiln saat ondan 
on altrya kadar mektep yönetimine bas vurulabilir. İstiyen· 
lcre mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 

. 1-3601 

Tokat Şarhaylığından: 
26. ağustos. 1935 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi bildırilen 

ıçme suyu tesisatı., ihale tarihine yetişemeyen taliplerin teklifle 
rinin kabul edilmemesi yüzünden bu husustaki artname ve keşıl· 
name ve projeleri macibince ve 2490 numaralı kanuna tevfikan kırk 
beş gün müddetle kapalı zarfla yeniden eksiltmeye konulmu~tur. 

ı. - Eksiltme 15 birinci teşrin 1935 sah günü saat on beşte- To.. 
kat uray kurağmda yapclacaktı~. 

2. - Tesisat, memba suları, isale mecraları, su deposu ınşaatc, 
şelıir şebekesi tevziatı ile şartırnme ve projelerinde yazılı teferrU
atr ihtiva der. 

3. - Tesisatm şehir şebekesi font, sair kısrmlar çelik boru ile 
yapılmasına göre keşif bedeli 149.136 lira 31 kuruş ve bütlin tesi
satın çelik boru ite yapılmasına göre keşif bedeli 143.894 lira bir 
kuruştur. Eksiltme bu iki şekil üzerinden teklif yapılacak beledi 
yece tercih edilecek şekil üzerinden ihale edilecektir. 

4. - Eksiltm, ve fenni şartnamelerile fennt izahat ve :?erait ve 
keşifnameler, planlar, profiller, makta'lar, projeler ve sair evrakı 
istekliler yedi yUz etıi kuruşla Tokat şarbaylığrndan ·alabilirler. 
50 kurut posta ücreti göndet •n istekliler adreslerine de derhal gön· 
detilir. (2435) 1-3901 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitü~ii 
qtektörlüğünden: 

25 eyHH 1935 tarihinden 31 mayls 1936 sonuna kadar Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsll 375-425 talebesi ile 100-120 müstahdemi_ 
'linin sabah öğle ve akşam yemeklerinin 20 eylUl 1935 cuma günü 
aat 15 de pazarlrkla ihalesi icra edileceğinden taliplerin izahat 
•e şartnamesini parasız olmak üzere Enstitü İdare Müdürlüğüne 
e pazarlığa iştirak edeceklerin ihaleden bir saat evetine kada.r 
l056) liralık teminatlarrnı Enstitü veznesine yatırarak alacakları 

~akbu~la birlikte İdare ve ~h1lc: komisyonuna mih:ac·ıatl.,r 1 - ~Q'V' 
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Türk Hava l\urunn· 

•• •• 
~BUYUK piyangosu:' 
~ 
~ ~ 
~l Şimdiye kadar binlerce kişıyi zengm etmıştir 

19 uncu tertib 5 inci keşide 11 eylfil 935 tedir. 

Büyük ikramiye 35,00r liradır 
~ 

~ 
~~ Aynca: ıs.ooo, 12.000, ıo.ooo Hrahk ikramiyelerle > 
~~ 20.000 liralık bir mükafat vardır. ~ 

~--~~~!t 
Eskişehirde Yenice hameı mı eksil1ınesi 

Evkaf (Jmum Müdiirlii~nden: 
Eskişehirde yapılacak Yenice hamamının tesisatile birlikte in

şaatı, kalörifer tesisatı tay ve iştirak şartı tadil dilerek yeniden 
kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muaddel şekle göre lıu işin muhammen keşif bedeli (kırk bin 

dört yüz doksan dört) liradır. 
Madde 1. - Bu inşaat için isteklilere verilecek evrak sunlar 

dır: 
A - 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılı avan proje ıle 7 numaralı muaddel 

pUl.n ve (A) harfli hamam arsası retuvcsi, 
B - Eksiltme ve fennt şartnameleri, • C - Mukavele örneği · 
İstekliler bu evrakı (2,03) iki lira iıç kuruş karşılıguıdd İstan 

bul, Ankara, Eskişehir Evkaf müdürlüklerinden alabılitler . 
Bu evrakı alabilmek ve eksiltmeye girebilmek için isteklilerın 

müştereken mesut olmak şartile betonarme ve su mütehassıslariy\e 
teşriki mesai ederek bu ayarda ve mikdarda nizasız iş vücuda ~e 
tirmiş olduklarına dair resmi vesikaları göstererek Evkaf lnşaitt 
Müdürlüğünden ehliyet vesikası almaları 19.zrmdır. 

Madde 2 - Eksiltme 20.9.935 tarihine gelen cuma günü saat iti 

da Ankarada Evkaf MüdüılüğUnde toplanacak eksiltmC' komisyo 
nunda yapdacaktır. 

Madde 3 - .l<..ksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3038) ıı 
bin otu;ı: sekiz lira teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki Vl . 

sikaları ayni günde saat 15 şe kadar komisyon reisliğine teki ı 1 
mektubu derununda teslim etmeleri lazımdrr. 

A - 2490 numaralı kanunun 17 inci maddesine uygun muv.ıt: 
kat teminat. 

B - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair 935 tarıhli ka 

nunt vesika, 
4 - Kanuna göre tanzim kılınacak teklif mektupları yukarda 

ikinci maddede yazdı saatten bir saat evetine kadar Evkaf İnşaat 
Müdürlüğü dairesine getirilerek eksiltme komisyonu reisHğıne 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup .. 
lar da nihayet vakti muaynenine kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile eyice kapatılmış bulunması lhımdıt", Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (2417) 1-3838 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğiinden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitilsünlin Ziraat, Baytaı Fa• 
kUltesine Kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek para • 
sız Leyli paralı leyli ve nihari talebe alınacaktır. Enstitüye yazıl.ı· 
bilmek için aşağıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasmı yapmıı 
veya Lise olgunluk diplomasını almış olmak (Bakaloryasını yap
mamış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar Enstitilye alına• 
maz). Ve tUrk tabiiyetinde bulunmak 18.zımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen F:ıkU!tesinden naklen gelf>o 
cek olanlar orada okudukları sömesterlerden, muvaffak olmuşlar 
ise, ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakilltelerinin U· 
çüncü sömesterlerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenle
rin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlerinde okunan Anatomi 
dersine de aynca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yu· 
kan olamaz. Nihari talebe yUksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız leyli talebeden mesleklerinin tuzum gösterdiği be· 
den kabiliyeti ve sağ!amhkları hakkında tam teşkekilllU btr hasta 
evi kurulunun raporu lazmıdrr 

5 - Enstitiive vazrlan t;ılebe iki ay içjnde, yeniden sağlık ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin IUzum gösterdi· 
ği beden kabiliyetini gösteremiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Zira.at FakUtteaine girec:ek talebe Ankarada Orman Çiftli• 
ğinde 10 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu staj milddetince talebe. 
r.e 30 lira ayl.rk verilir. Yatacak yer Çiftlikte parasız sağlanıc. (Sta-
1ıyer talebemn yemesi ve içmesi de enstitüce sağlandığı takdirde 
kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde. 
sonradan meydana gelen mUcbir hat1er dtşında olmak Uzere kendi· 
liğinden stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel oJ~rak çr• 
:ar~lanlard~.n hUkUmetçe vapılan masrafları ödiyecekleri hakkmda 
erılecek numuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname almı• 

k 8 .- Enstitüye girmek iatiyenler vukarda yazılı rapordan baş. 
a nüfus kağrdrnı. aşr kAihdını, polis veya Urbayhktan alacaklarr 

~z~idim k1iğıdrnı. orta mektep ve liselerde g8nnUş oldukları aOei 
ersler hakkrndaki ehliyetnameleri ilistirerek el yazdan ile yan· 

caktarı pullu bir ditekce ile ve altı tane fntoğrı.fı ile birlikte doğru4 
ca Ankarada Yüksek Ziraat EnstftüsU Rektörlüğüne başvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede vazıh kiğıtlarrn iUtik olma
dığı dilekceler gelmemiş sayılır. 

10 - Vaktinde tam k!ğrtlariyle l>aşvuranlar arasmdan kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve- başvurma tarihlerine göre 
seçilirler. 

11 - Cevap istiyenler avrıca pul göndermelidirler. 
12 - Ba~vurma zamanı temmuzun on bec:.inci gUnUnden eyU\IOn 

30 " u k -ı: unc.u gun a samma kadardır Bunc1an sonraki basvurma1ar ka. 
bu! edılmez. t-?.Q77 

Harita ( Jmum Müdürlüiii.nden: 
1 - Muhammeıı bedeli (3543) lira Harita Genel direktörlUğtl 

kıta erleri için (35) bin kilo un pazarlıkla satın alınacaktır. 
t. - Şaı tnameyi görmek isti yenler her giln ve pazarlığa gire.. 

,.eıkterin de (265) lira (73) kuruş teminat makbuzlarile 16.9.935 pa-
7.artesi saat (14) de Cebecide Haz-ita Genel DirektörlUğü satın al· 
'113. komisyonuna gelmeleri. (~47l) t-3919 
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Sıtma ve firengi i iç arı monopol una· dahil bir kısım iliçların 

toptan ve pera en e f·yat arı aşağıda ilan olunur. 
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~dosu 

Kur.ut 
2750 
2775 
2825 
2850 
zm 

2850 
2900 

Quinine chlorhydrate tc z Türk Kodeksi 1930 

Be§ kiloluk teneke kutular da ve 25 kile ve daha yukarısı için 
Bir ,. » » » 5 » » » ,, 

» )> » » » 5 kiloya kadar 
250 gramlık » » » 5 kilo ve daha yukarısı icin 

» » » ,, ı> 5 kiloya kadar 

Quinine bromhydrate Fransız Ko. 1'884 
250 gramlık teneke kutula rda iki kilo ve daha yukarısı için 

» » » » · iki kiloya kadar 

Quinine Bi- Sulfate tozFr. Ko. 1908 

2300 250 gramlık teneke kutularda 

Quinine Bi-Chlorhydrate ooz Fif. Brit 1932 
Jt.25 250 gramlık teneke kutulardı 
noo soo » ,. ,. 

Quinine Valerianate Crist. 
4000 250 gramlık teneke kutula rda 

Quinine Tannate Türk Ko: 1930 
2000 · 250 gramlık teneke kutulardı 

Quinine Sulfate Fr. Ko 1884 
2500 2/ 5 kiloluk teneke kutular da 10 kilo ve daha yukarısı için 
2550 » » ~> _. 10 kiloya kadar 

(,Juinine Carbona te ( Aristochine) 
7200 100 gramlık mukavva kutularda (bir kilo ve daha fazlası ~çin) 
7350 )) » » » (bir kiloya kadar) 
7300 50 » ,. » (bir kilo ve daha fazlası için) 
7450 )) » » » (bir kiloya kadar) 
7400 25 » » )) (bir kilo ve daha fazlası için) 
7550 )) )) » ,, (bir kiloya kadar) 
7600 10 )) )) )) (bir kilo ve daha fazlası için) 
7800 )} » ~ (bir kiloya kadar) 

Quinine Ethylcarbonate (Equinine) P. H. Helv. 5 

3100 
3300 
3200 
3400 
3250 
3450 
3400 
365(1 

250 gramlık mukavva kutularda (iki kilo ve daha yukarısı için) 
» >) » • (iki kiloya kadar) 

100 » » ı. (iki kilo ve daha yukarısı için) 
)) » • • (iki kiloya kadar) 
50 » » » (iki kilo ve daha yukarısı için) 
» » » » (iki kiloya kadar) 
2~ » » ,, (iki kilo ve daha yukarJSı için) 
1> » » » (iki kiloya kadar) 

Ecorce de Quinquina 
-= 200 Sulfate de quinine titrage 
~ 180 

0/ 03,20 ve alkaloide 0/ 09.80 
0/ 02,46 1) 0/ 09. 15 )) )) )) 

~ 
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Kilosu 
Kuruş 
60000 

22 
25 
30 
35 
37.50 
40 

45000 

825 
937.50 

1225 
1312,50 
1406,25 
1500 

Neosalvarsan - Tek Kutu ambalaj 
• • • • • • • • • 

Seri halinde: 
Neosalvaraan tek khıu perakende 

0/ 15 lik kutu 
0/ 30 » )) 
0/ 45 )) » 
0/ 60 )) 1) 

0/ 75 )) » 
o 90 )) )) 

Neosal varsan Hastane ambalajı 
Seri halinde (elli ampullük kutularda) 

,.Neosalvarsan hastahane ambalajı perakend~ 
0/ 15 lik (50 ampllük kutu) 
0/ 30 )) » )) )) 

0/ 45 )) » )) » 

0/ 60 )) )) )) » 
0/ 75 )) ,. » )) 

o 90 )) )) » ,. 

Uclarsyl tek kutu ambc Laj 
45000 Seri hat inde: 

Uclarsyl tek lutu pe rake11de 
16,50 0/ 15 lik kutu 
18, 75 0/30 » » 
22,50 0/45 )) » 
26,25 0/60 )) » 
28,125 0/ 75 » ,. 
30 o 190 )) » 

Uclarsyl Hastane amba ajı 
35000 Seri halinde (50 ampullük kutularda) 

Uclanyl hastane ambalajı perakende 
642 0/ 15 lik (50 amputlük klltu 
730 0/ 30 )) » » » 
875 0/ 45 n ,. » » 

1021 0/ 60 » » )) ,. 
1094 0/75 » » » » 
1117 0/ 90 )) » » $ 

35000 

13 
14,50 
17,50 
20,50 
22 
23,50 

90000 

33 
37,50 
45 
52,50 
56,25 
60 

440 
480 
460 
500 

N eosalutan tek ampul amaliıjı 
Seri halinde. 

Neosalutan tek ampu 1 perakende 
0/ 15 lik 
0/ 30 » 
0/ 45 1) 

0/ 60 » 
0/ 75 )) 
o 90 )) 

Neo İ. C. İ. tek ampul 2mbalajı 
Seri halinde: 

Neo 1. C. 1. tek ampul perakende 
0/15 lik 
0/ 30 » 
0/45 » 
0/ 60 ,. 
0/ 75 )) 
0/ 90 )) 

~~----------------~-
İodure de potassium Ti rk Ko. 1930 

Bir kiloluk şişelerde (5 kilo ve daha fazlası için) 
,> » » ( 5 kil oya kadar) 

250 gramlık » (5 kilo ve daha fazlası için) 
» » » ( 5 kil oya kadar) 
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