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Ulus ar Sosyetesinde 
A vu~turya ve l\ıfa<·ar delegeleri ~öz aldılar 

· Konsey llugüıı de toı)laııa<·ak 

1S1 ANHl I.l . Kt RTl .UŞl 

Sakarya yılında doğan çocuk
lar on dört yaılarma g krdiler. Bu
gün subay üniforma11 taşıyan ve
ya üniversiteden diplomalı gene
ler, o vakit, beı altı yaılarında idi. 
Bizim bütün 11hrabları ile saat 
saat yap.dığımız korkunç harb, 
onlar için, yakın da olsa, bir ta
rih hadisesidir. 

Onlar Antep ve Urfa'dan baş
lıyarak, bütün Akdeniz kıyılarını 
dolaııp, Marmara'yı, lstanbul'u 
ve İzmit körfez ini içine aldıktan 
sonra, Edirne'ye varan kurtuluf 
bayramı haberlerini okudukları 
vakit, kalblerinin titrediklerini 
duyarlar ve Atatürk Türkiyesinin 
değerini ta canlarının içinden ta
darlar. 

Kurtuluı bayramlarını yalnız 
birer sevinç gösteriıi değil, har· 
talar, filmler, ist~tistikler, ve kon· 
feranslarla, bu nesle, harbsonrası 
nesline, heyecan ve şuurlarını di· 
ri ve tetik tutacak birer canlı sah
ne haline getirmeliyiz. 

Bu nesil kurtuluş günlerinde 
iki ders görecektir: Biri emperya
list dünyanın Türkiye için tasar• 
ladığı tali, yani parçalanmak, ldJ
leleşmek, ve sömürülmek, öteki, 
türk iradesinin kendisine yarattıp 
yeni tali, yani toplanmak, erı'tin 
kalmak, ve güneı altında tarih, 
ahlak, zeka ve karakterine değer 
olan yeri almak ! 

Büyük har•Jta, lstanbulun, Sa
karyaya kadar bir hinterland ile, 
Akdeniz ve Ka ·ndeniz boğazları 
ile anlaşık dev 'e ler tarafına çar~ 
lık tacına nasıl verilmiş olduğunu 
diplomasi belgelerinde okuyoruz. 
Ça nakkale zaferi, lstanbul'u 
1918 e kadar kurtarmıştır. Sc.vr 
andlaşmasının lstanbul için ne 
düşündüğü de hatırımızdadır. 
Loyd Corc avam kamarasında 
föyle diyordu: "Daima toplarımı
zın gölgesi altında bir sultanlar 
şehri ... ,, kendisine sarayında otu· 
racağım ve aylığmı alacağını bildi
ren bu haber, padişahı ancak 
memnun etmiştir. 

93 rus orduları Ayastafano -
sa, 912 hulgar orduları Çatalcaya 
kadar geldiler. İstanbul dört defa 
son nefesinde kurtulmuştur. 

Fakat ilk üçü kurtulmak de
ğil, biraz daha zaman kazanmak
tı. lstanbul'un asıl kurtuluşu ken
di bağrından hanedan tehlikesini 
söküp atan ve kendisine Lozan 
hukukunu kazandıran son zaferle 
olmuştur. 

Hanedan, kendi sarayının rıh
tım taslarına kadar, bütün yurdu 
ve onu'i, içinde şehri fidye verecek 
kadar ahlaktan, iradeden, kafa 
ve kalbten sıyrılmış halde idi . O 
yalnız, sömürge sultanlarından 
hangisinin tali ine kavuşabileceği
ni düşünüyordu. Eğer kapitülas
yonlar devam etseydi, Türkiye gi
bi, İstanbul için de kalkınma im
kanı olmıyacak, fakirleşerek, ten
hala,arak, türksüzleşerek, dağılıp 
gidecekti. Budapeşte'den Meric'e 
doğru bir dolaşınız: Devletin git
tiği yerden, türklüğün nasıl silin
diğini görürsünüz. Bizim Avrupa
Türkiyesinde som türk nice şehir
lerimiz vardı. 

Yeni Türkiye, son yaşama im
kanlarının daradar sınırı içinde 
ha,lamıt olan yeni bir tarih kuru
mu<lur. Osmanlr İmparatorluğu 
Trakya, İstanbul ve Anadoluyu 

Cenevre, 9 (A.A.) - ltalyan 
. ha bet anlaşmazlığında zecri ted. 
birler meselesini gözden geçirmek 
üzere tekrar çağrılan uluslar sos · 
yelesi asamblesi bugün saat 16 
dan biraz sonra toplanmıştır. AY
rupa devletlerinin çoğunu dış ha -
kanları temsil ediyordu. Halkın 
ve hasmın ilgisi geçen toplantı -
lardan çok daha fazla idi. 

Asamble başkanı Çekoslovak· 
ya dıt bakam B. Benes, asmbleniu 
çag~ılmasmı gerektiren hadiseJ_.; 

, 
Uluslar sosyetesinde delegeleı 

koridorlarda konuşurlarken 

bildiren bir diyevle celseyi acmıs, 
ltalyan hareketinin uluslar s~sy~
tesi paktını bozmuş olduğu hak
kındaki konseyin pazartesi günkü 
kararını. okumuş ve celsede güdü-

( Sonu 2. cı sayıfada) 

1,ıl> k.urultayı çalış· 

malarıııı llitirdi 
Altıncı ulusal türk tıp kurul -

tayının üçüncü gün çalışması öğ
leden önce Dr. Cevdet ve Rıza 
Remzi romatizmada fizikoterapi 
Osman Şerafettin Türkiyede gö -
rülen buruzuella entani, Profesör 
Liçan Haseki hastanesinde teda -
vi ettiği püerperal ateş tedavisine 
doktor İsmet rontkenkimografi'si, 
Sovyet profesörlerinden Luria 
cümlei asabiyenin hazım yolu 
üzerindeki tesirleri, Burdenko be-

( Sonu 6. cı sayıfada) 

mezarına sürükleyemeksizin, tam 
zamanında göçüp gitmiştir. 

Onun göçüş tarihi ile, yeni 
Türkiyenin kurtuluşlarla batla· 
yan tarihini, yanyana, başucumuz· 
da bulundurmalıyız. Her kurtulu~ 
gününde Çankaya'ya doğru döne
rek, bize gururlu ve şerfli insanlar 
olarak ya§amak hakkını kazan
dırmıs olana kalblerimizin bütün 
ıevgi~ni sunmalıyız. F. R. ATAY 
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Son haber er 
2. ci say fada 

Adımız andımızdır Her yerde 5 kuruş 

• 
ltalya - Habeşistan harbı 

~~~~~~~~~~~ ... ·~~~~~~~---~~~-
Cephelerde küçük çarpışmalar oluyor 
Hal•eşi ~taıı hal)er1ere sansüı· koydu-İtal

yan tıçakları keşif uçuşları yapıyorlaı· 

' ita/yan piyadeleri yiirüyüş halindl" 

Habe~ resmiğ bildiriği 

Adisababa, 9 (A.A.) - Res -
menbildirildiğine göre, ne kuzay 
da ne de güneyde yeni hiç bir §ey 
olmamıştır. Habet hükümeti her 
üç cepheden de bugün hiç bir ha -
her alamamıştır. Bu da gösteri -
yor ki hükümet merkezi ile olan 
telgraf muhabereleri ya durmu. 
ve yahut da İtalyan uçakları tara· 
fmdan bozulmuştur. Her halde 
şurası kay de değer ki: resmi tel -
graflarm gelme.:i için yaya koşu 
cu postaları teşkil olunmu§tur. Ko 
şucular günde 50 kilometre kadar 
mesafe katediyorlar. 

1 
bul ediyorlar. Bununla beraber 
harb çebhelerinin bir çok nokta -
larmda çarpışmalar olmaktadır. 

ltalyan ha va filosu Avaı üze · 
rinde keşif hareketlerinde bulun 
muılardır. Bu yer Adisababa' dan 
kut uçuşu ile 130 kilometre uzak
tadrı. Adisababa - Cibuti demir -
yolu bu noktada A vaş nehrini geç · 
mektedir ki burada çok önemli 
bir köprü vardır. Öteki İtalyan u
çakları da Harar üstünde Direda -
va güneyinde görülmüşlerdir. Bu 
keşiflere bakılırsa İtalyanların ya
pacakları ilk hareketi kuzay ve 
güney ordularının birlikte bir ha-

( Sonu 2. ci sayı/ada) 

.... --ı .... 

Habeş askerleri cepheye ceplıanc taşıyorlar 

Resmi habeş çevenlerinde ha 
beş kuvvetlerinin Eri~re'ye. akın 
yaptıkları hakkınd~ hıç hır şe:r 
bilinmediği söylemyor. Aynı çe . 
venler son günlerde İtalyan ordu 
larmnı işgal ettikleri mevzilere! 
hi birinin geri alınmadığını d a • 

Kamutay 
Satıs 1 ooperatifleri 

' • • • •• 
Jcanun Jlroıesını go-
rüşmeyc l)aşladı 
Kamutay dün Tevfik Fikret 

Sılay'ın başkanlığında toplanmış · 
tır. Bazı saylavlara izin verilmesi 
hakkındaki başkanlık tezkeresi 
okunup kabul edildikten sonra 
tarım komisyonuna gönderilen çif 
çiler kredi kooperatifleri hakkın
daki kanunun bir maddesi hak -
kında komisyon raporu okundu 
ve madde kabul edildi. Gümrük 
ve inhisarlar teşkilat kanununun 

(Sonu S. ci sayrfada) · 

F,ıııdıl{ l{oııgre i 
hugiin lOJllanı yor 

Bugün şehrimizde f mdık kon . 
gresi toplanacaktır. Bunun için 
Ekonomi Bakanlığı konferans sa
lonu hazırlanmıştır. Saat 11,30 da 
Ekoonmi Bakanımız bir söylevle 
toplantı)'ı açacak ve Türkofis'in 
hazırladığı geniş rapor okunacak· 
tır. Bundan sonra üç calışma ko · 
misyonu seçilecektir. Bunlar; 

a) Tarım komisyonu, 
b) Kredi, borsa ve teşkilatlan

dırma komisyonu, 
c) Fındık tüzüğü, standardi -

zasyon ve ambalaj komisyonları · 
dır. 

Konl?rede sırasiyle şu işler gÖ· 
rüşülecektir: 

1 - Fındık üretim mevsimin -
de liretm,.nlerin kredi iht;yacları 
ve bu hususta alınması gereken 
tedbirler. 

2 - Üretmenin te~kllatlandı 
rılmasl vP dnrumun islah• '"""e•er: 

3 - Fındıkların standardizas
yonu (Sonu J. cii sayrfada) 

Dil hakkında 
Etimolojik 

Bir anket 
1- Sabah, sabahleyin 
2- Öğle, öğleyin 
3- İkindi, ikindiyin -

ikindileyin 
4- Akşam, akşamleyin 

5- Yatsı, yatsıym -yat· 
sıleyin 

6- Gündüz, gündüzün -
gündüzleyin 

7- Gice, giceleyin. 
1) Yukar(laki kelimelerin illi 

ve a-;ı) kökleri nelerdir? 
il) Bu kelimeler na ıl teşeli .. 

kiil etıni:Jerdir? 
111) Rn kelimeleri te:ı;kil etme1' 

i~in köke ila' e olunan ek· 
ler nelerdir \·e eklerin lıer 
birinin mana f arklan ha· 
kımmclan rolleri 11e ol .. 
ıııu ı>tur? 

IY ) Bu ara~tırma netice indet 
- Tiirk dili kökleri, ve, 

B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Tiir·k sözlerinin t li· 

kiilü hakkında bir kn· 
ide çıkarmak mümkiin 
nıfüliir? 

Dil Javaıını kendi davcuı bil
miı olan Ulus, yukardaki anlıetl 
açarak bütün bilginleri cevab ver· 
meğe ve memleketteki bütün ga • 
zeteleri de kendisine yardıma ça
ğırıyor. 

Mesele, yukarda İ§aret et • 
tiğimiz gibi, dilimizdeki kelime ... 
lerin kökleri, ekleri ve teıekkülle
ri hakkındaki görüşleri anlamak· 
tır. 

Bilginlerden ricamız cevabları
nı gazetemiz yazı işleri direktör • 
lüğüne göndermeleri, 

Meslekdaşlarımıulan ricamız 
bu diltjimiz.i bütün memlekete 
yaymalarıdır. 

ıılcetimize geleıı 

cevaplardan 
Ö rneklerden birisi olan akşam Di -

vanı Lugatuttiırk'tc ahşam olarak geç -
tigi halde türkçeligini dah a kanıtlariy
le bilemiyoruz. 

Sabah bütün ücra köylerde de ya -
şadıgına göre türkçe olmalıdır. Ancak 
bunu da eveliyemiyoruz. 

Öğle - Bunun kokü öğ, öy, öz, od'
dür. Öbiır arkadaşları ıkindiyin , yats ı
yın , gündüzün diye kullanıldığı halde 
bu kaynamıstır. Eski eklerin nasıl kay
nadıgına, kaynaştığına bir örnek sayı
labilir. 

Ögle güneşin semtı reiste bulundu. 
gu zamandır. İnsanlıgm ilk tasarladığı 
saat anlamım tasır. Buyuk , şac:..,,az gök 
saati. işte bu bize ôbür ark .. dşlarm • 
daki (la, le) ekinin ( ile) den aşınma 

olmadığını anlatır. Tanla geldim diye
biliyoruz, ögle geldim diyemeyi ı. 

( Sonu S. ci sayılada) 



SAYIFA % ULUS 

DIŞ HABERLER 
Jn laı~ so 1elesinde 

(Başı 1. ci ~ayı/ada) 
kcek konuşma usulü hakkında teklif. 
krdc bulunmuştur. 

Yarım saattan fazla suren bu izah. 
]ardan sonra aaamble bu meselenin ruz 
nameye alınmasınr ve hemen görü ül • 
mesini kabul etmiştir. 

Koırse)·e tıeril~n tlirektif lf'..r 
Bunun üzerine başkan B. Bcneş ön

ceden hazırlanmış bir takım direktifler 
vumişti.r: 

l - Konsey bu mesele ile meşgul 
olmakta devam edecektir. 

2 - On beşinci maddeyi yani ha -
kem usulünü ele almak asamblenin işi 

değildir. 

3 - Konseyin kararı hakkında uye
ler durumlarını bildirmelidirler. İhtiraz 
kayıdlarmda bulunacaklarla kararın ta
dilini istiyeceklere soz verilecek ve i -
tinkSf, tasvib sayılacaktır. 

4 - Zecri tedbiırler meselesinde ba
zı devletlerin hususi durumları ayrıca 
tqkil olunacak bir komiteye havale o
lunacaktır. 

Bu direktiflerden sonra ilk soz alan 
Avusturya delegesi olmuştur. 

Avu~turya ve zecri ıedbirleı· 
Avusturya delegesi memleketinin 

zecri tedbirleri kabul ederniyeceğini 

söylemiş ve «sadık dost ve büyük kom 
§U» olarak vasıflandı.rdığı İtalyaya A
vusturyanın sempatisini önemle kay -
dettikten sonra cbu dostluk devam e -
decektir. Uluslar sosyetesinin vazifesi 
barışı idame etmektir.> demiştir. 

Sonra Avrupada ekonomik zecri 
tedbirlerin. hele clveri li olmayan sc

bcbler dolayısiyJe, giıç durumda bulu
nan devletler için yaratabileceği tchli. 
keleri anlatmıı ve demiştir .ki: "Bu dev
letler yalnız endilerini değil, alacak· 
hlarmı da düşüıunek zorundadırlar. E
sasen Avusturya 20 nisan 1922 tarihli 
lbildiriğinde ucri tedbirler hakkında. 
ı1ri görü ünü bildinni ve bu bildiriğ e
sas itibariyle Lokarno andlaşma ına da 
geçmiştir ... 

lac"r delegesinin !tifrl«•ri 
Avusturya delegesinden sonra söz 

alan macar delegesi aynı yolda ko -
nuşmuş ve dcmi§tir ki: 

"- UlusJar sosyetesinin vazifesi ba
rışı idame etmektir. Bu ise her türlii 
harb sebebinin ortadan kaldırılması de. 
mektir. Harba ancak son çare olarak 
baş vurulabilir. Arsıulusal hayat sta
tik olaqıaz.,. 

Macar delegesi, memleketinin İtal
yadaki mahreçlerini muhafaza etmek 
zorunda olduğundan dolayı ekonomik 
zecri tedbirler karşrsında gUç durumu
nu anlatarak stizlerini bitirmiştir. 

Bunun Uzerine asamble konuşmaları 
yarın sabah saat 10.30 a bırakmıştır. İlk 
olarak İtalyan delegesi B. Aloisi söz 
alacaıktır. 

Al<U'llr delege:cinirı ,.;;zln·i t"f' 

macar ~.-evenleri 
Peşte, 9 (A.A.) - Macaristanm i

talyan • ha:be anlaşmazlığmdak duru
mu yetkili 9 venlerde şöyle anlatıl

maktadır : 

"Macaristan uluslar sosyetesine kar
şı olan teahhütlerinc bağlı kalmak ar
zusundadır. Ancak İtalya ile olan dost. 
luğunu feda etmemeye de karar vermiş

tir. Macaristanın zecri tedbirlere filen 
katılması imkansız görülmektedir. Çün
kü Macaristan İtalyanın komşusu olma
dığı gibi ekonomik sebebler ve arsıu. 
lugal finans kontrolu Macaristana 1tal· 
ya ile olan teciro il gilerini kesmeyi im
kansız kılm "' ' · 

İtalyan gazeteleri uluslar 
sosyetesine çatıyorlar 
Milano, 9 (A.A) - Akşamları çı -

kan la Sera gazetesi, uluslar sosyete • 
sine hücum ederek, İtalyanın kendisi 
hakkında tatbik edilecek ekonomik ted 
birlere karşı gülümsemekle cevap ve 
reocgini yazmaktadır. İtalyanın elin-
de bugun lazım olan h r şey vardır. E
konomik tedbirlerden zarar gorecek İtal 
ya değil, onu tatbik edecek devletler -
dir Çiınkü İtalya fazla ıhtiyaçlarını 

ulu Jar sosyetesınin baskısına boyun 
cgmiv c k devletlerden bulabılir. Bu ~ 

İtal. a - Haht~şi~tan barin 
lwlymı onlu . ..;wufohi eritn•lilr.r 
h"beş 3uf l<ınml ge{iİ)·orformı§ 

Adisababa, 9 (A.A.) - Resmiğ bir 
bildirlğe göre Eritrelj askerler kaçmak
ta ve bazıJan Habeşist:ın'a geçmektedir. 
ler Önemli bir kabile ba kanının ku -
mandasr altında 50 ~sker, toplar ve 
mitralyözlerle Makalle bölgesine gel _ 
mişlerdir. Agame bölgesinde 200 eritrc. 
li silfihlanyla beraber habeş makamları. 
na teslim olmuşlardır. 

A/rilwy" !<{itl,•11 tuze lmvn•tlt•r 
Napoli, 9 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra Musavva'ya gitmek üzere 5 va _ 
pur daha yola çıkmıştır. Bu vapurlar, 
138 ubay ve yarsubay, 1961 asker ve 
harb gereçiyle yiyecek götürmektedir -
ler. 

Gan3 vapuru da, 50 subay ve 600 as
kerle Mesina'dan Musavva'ya yola çık. 
mı tır 

Cibuıiyt• gel«•n Jran~~ız usherleri 
Cibuti, 9 (A.A.) - 43 subay ile 

1.000 fransız askeri dün buraya gelmiş
lerdir. 

lıalymı ıu,;flkları ~.;ull§ıyorfor 
Adisababa, 9 (A.A.) - Havas ay -

tarından : Bir keşif uçuşu yapmakta olan 
iki İtalyan uçağı, Desiye'nin 80 kilomet
re kadar yalonlatına sokulmuşlardır. 

Maksadlannın Desiye'den kuzay cep
hesine giden yolları tarassud etmek ol
duğu anlaşılıyor. 

llulJ,.~ onlwm için ~·tmi 
göniilliiler 

Londra, 9 (A.A.) - Kap'da Port.el 
isabet ilinden Roytcr'e bildiriliyor. 

Nev Brayton'da toplanap 2.000 den 
fazla yt:rli, uluslar sosyetesi italyan sal· 
dınmına karşı etkin tedbirler alamadığı 
takdirde, habeşlerin soyundan olmak sı 
fatiyle habeş ordusuna girmek Uzere 
hükümetten itin istemeğe karar vermiı
lcrdir. 

lfolu·~ İj!gİi«lt•ri l wlymltın 
uyrılıyor 

Roma, 9 (A.A.) - Habeş işgi.ıderi 

B. Gheirc Jerus, ftalya'yı terketmek 
üzere hükümetinden emir almıştır. 

İlk vapurla Habeşistan'a gidecektir. 
İtalyan hükümeti, işgildere pasaportla -
rını vermiştir. 

Adi . .alxıbada siiel san&Ör 
Adisababa, 9 (A.A) - Röyter ajan

sı aytan bildiriyor: Haberleri sansör 
etmek ödevi bclçikalı subaylara veril -
mi§tir. Her tUrlil süet haberler gönde -
rilmesi yasak edilecektir. 

llabe§İ&tandaki İtalyan el<;isi 
Adisababa, 9 (A.A) - HükUmet. 

Cenevredeki delegelerine bir telgraf çe 

kerek, Adisababa'daki italyan elçisi B. 
Vinci'ye pasaport verilmesi zarnanmm 
gelip gelmediğini yoklamasını bildir • 
miştir. 

Adisababa, 9 (A.A.) - B. Vinci, bu
gün öğleden sonra pasaportunu alacak _ 
tır. Magsio'dan gelecek olan italyan 
konsol0&unu beklemek iızere kendisine 
izin verilme5i ihtimali yoktur. 

llabeşİ.<Jlaıula bir llolmula 
hw;tmu>.>Ci lmrulucfll,· 

Amsterdam, 9 (A.A.) - Prenses Ju~ 

Uyana Holnnda kızıl haç başkanı sıfatiy

le Habeşistanda bir holanda hastanesi 

tc~il edilme i için 1.000 florin vermiş

tir. 

.Mulwtlu yakulwum c'ısuslar 
Malta, 9 (A.A.) - Ekserisi İtalyan 

olmak üzere birçok kimse bugün casus
luk suçuyla sorguya çekilmişlerdir. 

/Jiirt irıgiliz tleniztılıı llf'm ; .. ,; 

t:,•lu•lii ttarıkuı 
Ceb~lüttarık, 9 ( A.A.) - Dört de

niz altı gemisi bugün lngiltereden bu. 
raya gelmiştir. Yanlarında bır de deniz 
altı yardımcı gemisi vardır. 

l 

nun için uluslar osyetcsine yalnız ö -
zel menfaatlerle hareket etmiş olmak 
utancı degil, aynı zamanda kendısini 
tutan memleketlerin zararına hızm(' t et 
miş olmak gulünçlüğü de yüklenecek -
tır. Biıtiın ıtalyanlar bu bula ık ulus 
lar so yetesinde daha fazla niçin kalı
nacagını keneli kcnrlil rine sorm kta -

dırla r. 

Gt1zf'lf•t·ilerin t,.'t•l;eccMeri tf•l
l{rtl/lar tululiJ e,/iltli 

Adisababa, 9 (A.A.) - Telgraf hat. 
laıının dolu olması dolayısiyle habeş 

hükümt:ti Adisababadaki gazctecilerın 

hergün çekecekleri telgraf mikdarını 

tahdid etmitşir. Dündenberi siıel ban
ketler hakkında hiç1>ir tehliğ verilme
miştir. 

San ör kıtaların hareketlen hakkın. 
daki habc:rlerle uydurma habcrle-rı kon· 
trol edecektir. 

l ıul:nm m llelt;i J.-ud" e:-t• /le lwr.~ı
laıum bir lıarekeıi 

Briık el, 9 (A.A.) - Adua'da kadın 
ve çocukların İtalyanlar tarafından öl
dürüldügü hakkındaki hıd>erlerin umu. 

mi harbda tıpkı Belçikada Almanyayı 
gözden d\işünnek için uydurulmu o 
lan katiller gibi yalan oldugu hakkın
da italycın radyo ıstasyonları tarafın

dan yapılan neşriyat Belçika kamoyu. 
mı derin bir esefe düşürmilştiır. Mem

leketlerinin işgali hatırasını hala taşı. 

yan birçok bclçikalılar gazetelere pro

testo mektubları göndermektedirler. 
Haber alındığına göre, Belçika ba -

~akanı Romadaki elçisine gonderdiği 

talimatta bu hadisenin doğruluğunu 

tekzfb etmesini ve gerekirse Roma hü
kilmetine Belçiıkanm elim hayretin i bıl. 

uirmcsini cmretmi tir. 

l tul)" n~ lloln•şisımw J, rt•di 
k«•siliyor 

Va§ington, 9 (A.A.) - Bıldınldigı _ 
ne göre, ·•çıkat ve giret bankası, İtal • 
ya'ya tecim kredisi verilmesi aleyhinde 
bir karar almıştır. Banka direktorlüğU 

bu karann ambargo ile hiç bir ılgisı ol -
madığmı, çünkü kararın ağustos ayın

da yani İtalya daha Habeşistandakı sü. 
el hareketlerine hazırlanmak ıizere ik n 
alınmış bulunduğunu bildirmiş ve eğer 
Habeşistan hükümeti de siparisı kredi 
ile isterse ona karşı da aynı muamele ya 
pılacağını ilave etmiştir 

Gii11ey .4/rilwsı 1tal)tl)tı et 
vernı.iyecek 

Londra. 9 (A.A.) - Güney Afnka ı 
birliği finans bakanı B. Kavenga, ulus. 
Jar sosyetesi zecri tedbirler kararını ve 
rir vermez birliğin italyan askerle.rıne 
vermekte olduğu et konservesi yollan -
masını keseceğini bildirmiştir. 

}tıponya I ıaly<ı)" hurb eşynı 
Mılmıy<Wtık 

Tokyo, 9 (A.A) - Japonyanın, u -

luslar sosyetesinin hareketine ıştiraki 

red, fakat İtalya'ya her tilrfü barb gere. 

ci ihracını yasak edeceği tahmin edil • 

mektedir. 

Japonya, bu durumdan ottiru ugra • 

yabileceği zararları, İtalya'nın zararına 

olarak dünya piyasaalrını daha fazla gc. 
nişletmek suretiyle kapatabıl c ği umu 
dundadır. 

) mwniıctanda l talyayn lw~·ı·un 
Mıtılmmu ~·astık etlil<li 

Atina. 9 (A.A.) - SU bakanı , ltal • 

ya' ya katır ve esek çıkarılmasmr \ asaı. 

t:tmistir . 

4 ,,wril..·tın çık(ILçıları :ıcm·ll~arı 
,/,•vlt•tlen> gı~ne mal . at<ıcal• 

Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork !Si • 

katçılar kulübünde toplanan birçok çr • 

kat kumpanyaları direktörleri B. Ruz • 

velt tarafından ilan edilen tarafoızlığa 

rağmen İtalya ve Habe§iıtan'rn Ameri. 
kaya yapacakları ısmarlaınaların kabul 
rdilcceğini söylemislerdir. 

lnl(iliz Jmbine."ini11 toplmıtun 
J..ondra, 9 (A.A.) - Kabin bugün 

haftalık toplantı ını yapmış ve su me

se lderi gözden geçırmistir : 

ı . - Zecri tedbirler hakkında ingı · 

liz teklifleri, 
2. - Parlamentonun toplanmaya ça

gmlma ı (çünkiı İtalyaya kar ı alın • 
cak her turlü ekonomik tedbırın par • 
mento tarafından ta diki gereıkth) 

~ - Genel seçim (f.•ınun t rıh h t 
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Son durum nedir? 

Dün Habcşiatan'daki horb alan· 
larınJa önemli süel harehiıt olmo
mı§hr. ltalyan uçahları keşil u -
çuşları yapmı~lar, birinci italyan 
hoolrdu•u hobq kuvvetleri tara· 
lından bir mukabil taarruza uğ -
ramıştır. 

ilk defa olarak bir habe~ uça -
ğı kqil uçu•u yapmıf tır. 

Habeş hükümeli, gönderile -
cek haberler üz.erine •Üel •an•Ör 
koymustur. 

Habe11 hükümelinin çıkardığı 
"flİğ bir bildiriğe göre, •on çar -

pı§malmdan sonra habef kuvve~ 
/erinin koyıp!an az.dır. A•kerin 
maneviyatı iyidir. Kuzaydaki ha -
bef kuvvetleri Deıye'ye gidecek -

l Ll Sl...AR . O~\ ETE~t DE: 

ltalyan - habe~ anlaımaz.lığı -
nın harbla sonuçlanması üzerine 
ortaya çıkan durumu gôri.qmek Ü 

z.ere yeniden toplantıya çağrılan 

Ulı.ıJar Soıyetesi auımblesinin 

dünkü toplantısı başkan B. Beneı 
tatalrnJan açJmı§tır. 

Batkan içinde bulunulan güç 

tir. Ogaden tarallarmda da bir 
k~ hareket olmuı, ita/yan tanl:la
rı güneyde çalıJmı§lardır. Habe§ .. 
ler, Ualual'ın batı ku:z.ayınclan ge
lecek bir İtalyan taarruzu bekle -
mektedirler. 

Habq kurmayından bir ya -
bancı mbayrn söylediğine göre, 
habeşfer hadiselere göre tahtill 
kurmaktadırlar. ltalyanlar habe§ 
kuvvetlerinin büyük kısmiyle da • 
ha kartılO§tunamı!lardır. 

ltalyan elci.ine, Habeşi"'t"n • 
dan çabuk çıkması bildirilm ·--tir. 
Ôtc taraftan, Roma'da~i hal,Pr 1-
çisi Je ilk vapurla Jt,.lya'Jan Ci • 
buti'ye hareket edecektir. 

durumu anlattıktan :>nra Avuı -
turya ve Macaristan delegeleri sö2 

alarak ltalya hakkında sempati 
sözleri söylemişler, uluslar sosye • 
lesinin ödevinin barıt• idame et -
tirmek olduğunu bilJirmislerd"r. 

Kon•ey bugün saat 10,30 Ja 
toplanacak 11e ilk olarak B. Aloizi 
söz alacaktır. 

ital an re. mi hildiriğleri 
Roma, 9 (A.A.) - Bir reımig 

bildiriğde dün cephede ıükünet 
hüküm ıürdüğiı bildirilmektedir. 

Roma, 9 (A.A.) - Resmiğ bil 
diriğ: Kolordu tarafından işgal 
edilen hat üzerinde küçük devri -
ye faaliyetleri müstesna olmak ü 
zere dün cephede sükünet cari ol 

,.. 
llaheş r nıı 

(Başı ı . cı sayı/ada) 

reketle franıız. ve İngiliz somalile
rini Habetiatan'dan tamam" rle 
ayrTmak ve biricik demiryolu hat
tına hakim olmalchr. 

Daha timdiden guney İtalyan 
or~ .unun öncüleri Ogaden çö 
lünde elli kilometre kadar ilerle . 
mitlerdir. Reımi haber olmamakla 
beraber fUruı biliniyor k;, ha -
betler yalnız kuzay ordularına d~ 
ğil güney ordulanna da ıüratle 
ta~~. :ye kuvvetleri röndermekte -
dirler. Güney orduları Japonya' -

B. T. R. Ara Sofya 
dan aeçti 

Sofya, 9 (AA) - Ccmc:vreyc gıt -

mekte olan Tiirkıyc Dı Bakanı B. A

us bugiin saa 12 de Sofya garından 

geçmiş ve istasyond~ dı~ bakanı Köse -

ivanof, gend ekrctt:r Nikolaycf, Tiır

kiye elçisi ve clçıhk ılr:rJ gcJenlen ve 
basın dire ktoru uıraf ından relarnlan 
mıştır. 

Trenin duruşu smısınd ıkı dış ba -
kan gorüşınü lerdır 

gun hadisclerın Cenevrtde alacağı §C"k
le bagh olacaktır.) 

Londra, 9 ( A A ) - Kabme bugun· 
kü toplantısında giındehğindeki biıtiın 
meseleleri tiıketmediğind n tekrar 15 
ilkte rınde toplanac.aktır Durum ge. 
rdctirin;e daha onçe dt toplanacaktır. 

Londra, 9 (AA) - Royter ajansı

nın oğrendiğine gore, kabine parlamen
tosunun 29 ilkte rin yerin 22 ılkte rin
de toplanmasına kar:ar vermiştir. 

Parlamentonun yapacağı ilk konuş. 

ma arsıulusal r un>m hakkmda olacak
tır. 

l«•ı·ri ıetlbir~r hokkm.<fo bir 
görii m.e 

Londra, 9 (A.A.) - Ba~kan B. 
Baldvin alakadar bakan v~ teknısiycn

leri toplıyarak zcc.rı tedbırler mescle
sinı ve bu tedbirlcrın ekonomik ve hat.. 
ta suel bakımdan y pacak1an yankıları 
en ınce taraflarınö . dar cozden g~ir· 
mı tır. Bu tcdbırl atbık1 yuzunden 
bahri v süel ıhtJI r olursa teblıkeye 
kar ı koy cak çare er d go den geçı

rı imi tir 

muıtur. Uçaklar, hiç bir du man 
tahşidatı görmemİ§lerdir. Adua 
alınmadan bir gün önce 23 ~rli 

taburu tarafından ambassebad'a 
yapılan hücumda habeş kayıpla -
rı, içlerinde tefler de olduğu hal • 
de, çok ağırdır. late letkilib de .. 
vam etmektedir. 

dan ıelme önemli miktarda ıilill 
almlf brdır. 

Kuz!lyda italyanlar uçaklan 
vasıta.siyle, yakında ilerliyecek.Je
ri toprakları en ince yerlerine Jca. 
dar ıözden geçirmektedirler. Ha -
be§ makamlan İtalyan uçaklarının 
Ogaden'de kimyevi maddeleri ih -
liva eden bombalar kullandıkları 
haklm'ıdaki ithamlannı tekrar et -
mektedirler. 

İtalyan elçisi Kont Vinci Adis
ababa' dan cumarteıi günü hare
ket etmeye davet edilmiştir. 

lem el • • • 
eçımını 

alman1ar kazandı 
Kaunas,9 (AA) - Memel seçun • 

1cri hakkındaki resmt onuca göre, al• 
manlar 24 ve litvanyalılar 5 üyelik el 

• de etmişlerdir. 

Kıral Aleksandrm ölü -
münün birinci yıldönümü 

Paris, 9 (A.A.) - Yugoslavya Jma.. 
Jı Birinci Aleksandrın ölümUnün yıl· 

donümiı dolayJSiyle bugün kiliselerde 
dini aymlar yapılmıt ve SU bakanı B . 
P ietri radyoda bir aôylevde bulunarak 
bu dim hadiseyi hatrrlatmı tır 

,. 
" . 

Sofya, 9 (A.A.) - Yugoslavya kıra• 
h Aleksandr'ın katil yıldönümü dola
yısiylc bugün Sofyada dini ayın yapıl
mış ve kıral ik bütün bükümet erkanı 
da hazır bulunmuştur. 

H ,, . 
Belgrad, 9 (A.A.) - Kıral naibleri 

ve bakanlar da hazır olduğu halde bu· 
gün kırat Aleksandı'ın ruhu ~in Bel· 
gradda büyük bir ayın yapıknıttır. Yu
goslavyanın ber tarafında da ayınlar 
yapılarak 1cıratın hatırası taziz olun. 

mu~r. 

Hauptmarr'ın öliim ce:ıası 
tasdii~ edildi 

Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork yuk

sek divanı Lindbergin ~ocugunu oldur• 

meklc mahkum Hauptman hale.kında e

velce verilmi olan olitm c~zas~ j:;lB

dık etmi tir. 
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l' ar' - sıyasal 

Anliara kongreler HABERLER 
• 

·.şefil-.j 
"Kongre,, türkçe bir sözdür. IST ~Blfl TELEFONLARI : 

Memlekette Kamalizm ile beraber 
doğmuştur. "Kongre,, sömne os
manlı imparatorluğunda da ve 
"osmanlıca,. da da raslanmaz de
ğildi. Fakat o zaman "kongre,, de
yince, hat1Ia "Berlin kongresi,, 
gelirdi. "Tarih kongresi,,, "tarım 
kongresi,,, "endüstri kongresi,, , 
"tütüncüler kongresi,,, "basm 
kongresi,,, "doktorlar kongresi,, 
gibi mefhumları karşılayan "kon
gre,, sözü yepyeni'dir ve "Sakar
ıa,, lar, udil devrim,, leri, "Lozan,, 
lar ile arkadaş ve yaşıttır. 

Şu saatlerde, Ankara'mız bir 
"kongre,, yi daha barındırmakta
dır. Bİimem kaçıncı "doktorlar 
kongresi,, ni. Bilmiyorum derken 
Ankara halkının ağziyle konuşu
yorum. Çünkü bizim Ankara, şim
diye kadar hiç olmazsa on on beş 
kongreye şahit olduğu halde, 
"kongre,, denilen sosyal ve kültü
rel hadisenin manasına henüz va
ramamıştır. Ve bunun suçu ken
disinde olmadığı gibi bir şahısta 
yahut bir makamda da değildir. 
Bunun suçu, sadece geçen zama
nın henüz pek kısa olmasındadır. 

Bu seferki "doktorlar kongre
si,, öncekiler gibi büyük bir mem
leket hadisesidir. Başbakanımız 

ile Sağlık Bakanımızın söylevleri 
bunun böyle olduğunu göstermek
tedir. Basınımız da ona bu ölçü
yü vermekte gecikmemiştir. 

Bizim "kongre,, /erle Ankara a
rasındaki ilişiği aramamız bir baş
ka bakımdandır. Şimdi, Ankara-
mızda, bir "kongre,, nin toplanmış 
bulunduğunu bilenlerin sayısı be_l
ki de az değildir. Fakat "gene blI 
kongre var. Ankara şehirlisinin 
bu iligisi ve yapılan bu eğlence -
ler, sokaklarda görünen bu canlı
lık ondandır., diyen hiç kimse 
yoktur. Çünkü kongre, sadece 
Ankara bakımından alınınca, an
cak lokantacıları ve otelcileri il
gilendirmektedir. 

Halbuki, mademki Ankara, 
Türkiyenin gerçekten bir "kon
greler şehri,, olmuştur; kongrele
ri şehrin kendisi öyle karşılama
ya hazırlanmalıdır ki yılda bir 
yahut iki kere ve belki de daha 
sık yapılacak olan bu gibi kongre
ler, şehir ve şehirliler için bir bay
ram halini alsın. 

Fakat bunun için, şehrin bir 
şehir hayatı ve ankaralıların da 
gerçekten şehirli olmaları lazım
dır. Bütün Avrupa şehirlerinde 
bir şehirli hayatı teessüs etmiş
tir. Şarbaylıklar bu hayatın orta
sında durur. Bir kere, yapılarrnın 
gösteri~liliği ile .. Londra şarbayı
nm "şehirli,, sıf atiyle yılda ne ka
dar merasimi idare ettiğini bıra
kalım da örnekleri gene kendimiz
de arayalım, Bizde de bundan 
yüz yıl önce bir kasaba hayatı 
vardı. Su kasabada panayır kuru
lurdu. Ötekinde pehlivan güreşti-
rilicdi. Daha uzaktakinden en gü
zel koşmalar dağları aşarak ge
lirdi. Ve bu koşmaların, bir eğlen
ce aleminin ve bir nevi refahın ve 
k ;· 'türün mahsulii olduğu bilinir
di. 

işte biz "Ankara kongreler 
şehri,, olmuştur derken ve kon
gre dediğimiz hadise ile bütün 
ankaralrlarrn yakından meşgul ol
malarını doğru bulurken demek 
istediğimiz budur. 

Ankara artık ankaralıyı yarat
malıdır. Şehrin bütün hareketleri
ne karşı küsmüş gözüken kale ma
hallesi ile şehrin bütün hareket
lerini f;enimsemiyen ve sadece 
aldığı aylıkla bunu çarşı ve pa
zarda nasıl sar/edeceğini dii§ünen 
memur uyuşukluğundan kurtula
lım. Şarbaylığımızdan, şehirli ha
yatınm ortasına geçmesini ve An
kara için mesela bir kongreyi ger- , 
çekten Ankaranm bir hadi.sesi ha
line koymasını istiyelim. 

Burhan BELGE 

l(ıral Aleksandr 
• • 
ıçın ayın 

İstanbul, 9 - Yugoslav kıra
lı Aleksandrın ölmüünün ytldönü
mü dolayısiyle bugün Taksimde 
Ortodoks kilisesinde bir dini a
yın yapıldı. Ayında kordiploma
tik, ilbaylık ve ordu ileri gelen
leri bulundular. 

Ekmek fiatı 
İstanbul, 9 - Narh komisyo

nunun son kararma uray ekonomi 
direktörlüğünün yaptığı itirazı bu 
sefer uray dahili komisyonu ka
bul etmedi. Yarından sonra zam 
kararı tatbik edilecektir. 

Konservatuvarda 
İstanbul, 9 - Konservatuvara 

bu yıl 60 genç alındı. Baş vuran
lar 150 kişidir. 

Beyoğlu polis merkezi 
binası 

İstanbul, 9 - Beyoğlu polis 
merkezinin bulunduğu bina, 97.000 
lira kıymetle açık artmnaya çıka
rılnuştı. Bugün satılacaktı. Fakat 
alıcı bulunamadı. 

Ufaklık paralar basılıyor 
25 ve 50 kuruşluk gümüş pa

raların darbhanede basılmasına 
pazartesi günü başlanacaktır. Ni
kel 10 kuruşlukların örnekleri Fi
nans bakanlığınca kabul edilmiş 
ve darbhanece kalıplan hazırlan
mrştır. S ve 1 kuruşluk nikel para
ların da örnekleri Finans bakan
lığınca kabul olunduğundan ka
lıpları yakında hazırlanacaktır. 
Finans bakanlığı yeni nikel para
ların darbmda kullanılmak üzere 
darbhane direktörlüğü emrine 
şimdi tedavülde bulunan paralar
dan i1k parti olarak 100,000 lira ni
kel para vermiştir. 

Yırtık paralar değiş-
tiriliyor 

Eskimiş ve yırtılmış paraların 
kaç parça olursa olsun değiştiril
mesi hakKmda para değiştirme 
talimatnamesinde yapılan deği
şiklik cumuriyet merkez banka
sınca yanlış anlaşılmış olduğun

dan tatbikine başlanalıdanberi 
bankaca kabul edilmiyordu. Mer
kez bankası bu değişiklik hakkın

daki anlayış tarzını Finans ba
kanlığına bildirmiş ve bakanlık bu 
hususta lazım gelen incelemeleri 
yaparak kaç parçadan ibaret olur
sa olsun bütün yırtık araların de
ğiştirilmesi gerekeceği sonucuna 
varmıştır. Keyfiyet bugün Cumu
riyet merkez bankasına bildiril
miştir. 

Anadolu sigorta sosyetesi 

fen danışmanlığı 
Ekseriya Avrupada bulunmak 

zorunda olan Anadolu Sigorta 
sosyetesi fen danışmanı Piyosun 
bu vazifeden çekilmis olduğunu ve 
yerine yönetim kurulu tarafından 
B. Refi Celal Bayarm tayin -edil
miş bulunduğunu sevinçle haber 
aldık. 

B. Refi Celal Bayar öteki fen 
danışmam B. Ahmed Vefik Sertel 
ile birlikte çalışac~ktır. Kendile
rine başarılar dileriz. 

B. Bamberger 
Alman endüstri konsersiyomu 

direktörü B. Bamherger dün Fi
nans yönetgeri B. Faiki zivaret 
etmiştir. 

Atatürk.le hulgar 
loralı arasında 
Bulgaristan kıralı Sa Ma

jeste Boris'in tahta çıkışları
nın yıl dönümü dolayısiyle 
Cumur Başkanımızla teati et
tikleri telgraflar: 

Sa Majeste Boris III. -
Bulgaristan kıralı 

Sof ya 
Majestelerinin tahta çıktık

larının yıl dönümü münasebe
tiyle, samimi tebriklerimi ve 
şahısları ve kırallıklannın re
fahı için beslediğim temenni
leri kabul etmelerini kendile
rinden rica ederim. 

Kamal Atatürk 
Son Ekselans Kama.1 Ata

türk, Cumur Başkanı 
Ankara 

Ekselanslarının nazik te
menni ve tebriklerinden pek 
mütehassis olarak en samimi 
teşekkürlerimin kabulünü ken
dilerinden rica ederim. 

Boris 

Tarih - Coğrafya 
öğretmenleri 

Kültür Bakanlığı Türkiyedeki 
bütün tarih ve coğrafya öğretmen
lerine birer genelge göndermiştir. 
Bu genelgede tarih ve coğrafya 
öğretmenlerinin bulundukları yer
lerde Türk tarihi kurumunun yar
dımcı üyeleri olmalan istenmiştir. 

İstanhuJ gazetele. 
rinin haşyazılan 

• de baş yazısında 
Cumhun yel B. Yunüs Nadi 

diyor ki: 
c Revue des deux Mondes'un sıyasal 

yazıcısı M. Rene Pinon son yazısında 
uluslar sosyetesine asla kıymetsizlik 
vermemekle beraber Sir Samuel Horun 
eski ittifakları kötüleyen sözlerini ta
mamiyle doğru bulmıyarak bu mesele
de kendi düşüncelerini ortaya koymuş 
tur. M. Rene Pinona göre eğer 1914 
genel savaşı çıkabilmişse bu ittifakla -
rın yetersizliğinden değil belki orta -
da adam akıllı ittifaklar bulunmayışın 
dan çıkabilmiştir. Sulh uğrunda ve 
paktı tutmak bususu~d~ elbirliği edil
mesini istiyen bu fıkır pakta aykırı 
bir şey olmadığı gibi ortada pakt var -
ken sanki buna tıe ihtiyaç vardır diye 
ulu orta yabana atılıverecek bir fiki.r 
değildir, böylelikle M. Rene Pinonun 
özel görüş tarzı gidip İngilterenin pakt 
etrafında toplanan genel düşünceleriy
le birleşiyor veya birleşebilir demek -

tedir.» 

ZAMJl N da Zaman İmzalı 

yazrda deniliyor 

Jcj: 
« İtalyan başbakanı Habeşistam 

zaptetmeyi artık İtalya için bir hayat 
ve memat meselesi addetmektedir. Ve 
akıbet ne olursa olsun sonuna kadar gi
decektir. Buna İtalyanın ulusal şerefi 
namına ve şahsi mevkii itibariyle mec
burdur. Artık ok yaydan çıkmıştır. Da 
ha doğrusu kurşunlar namludan fırla • 
mı tır. Bu kur:;;unlan ancak habeş dağ 
lar~ geri çevirebilir. baska hiç bir kuv

vet durduramaz.» 

KURUN 
tadır: 

da B. Sadri Eı· -
tem şunu yazmak-

« g ilkteş.rin .. Geçen yıl bugün Mar 
şilyada patlıyan bir tabanca dost bir u 
)usun şefi, büyük insan, yaratıcı biı:
devlet adamı olan kırat Aleksandn dün 
ya tarihinin ve ulusunun hafızasına a 
ziz bir hatıra olarak nakşetti. Onu sul
hun kurbanı olarak hatırlıyoruz ve in 
sanlığı onun ölümünün yıldönümü gil
nii taziye ediyoruz. Aleksandr yalnız 
sulh iç.in çalışan bir de ılet adamı ol -
saydı gene onu hatrrhyacaktık, falı;at o 
bundan daha başka dı ha olgun hiivf -
yetlerc malikti. Ya:::atıcı bir devlet re
isi idi.» 

Başbakanımız İç 

Bak.anlığın da 
Başbakanımız İsmet İnönü dün 

saat on altıya doğru İç bakanlı
ğına gelerek bir müddet B. Şük
rü Kaya ile konuşmuştur. 

General Dirik' in Trak -
yadaki tetkikleri 

Tekirdağ, 9 (A.A.) - Dün Mal
kara ve Tekirdağmda incelemeler 
yapan General Kazını Dirik bu
gün de Çorlu, Saray ilçele~ndeki 
göçmenlerin durumunu ve ılçele
rin türlü işlerini gözden geçirmiş
lerdir. 

İzcilerimizin kılıkları 
bir örnek olacak 

Kültür Bakanlığı ilgili okulla
ra bu yılki cwnuriyet bayramı do
layısiyle Ankaraya gönderecekle
ri izcilerin kılıkları hakkında bi
rer genelge göndermiştir. Bu ge
nelgeyi aşağıya aynen yazıyoruz: 

Bu yıl bütün izciler aşağıda 
gösterildiği şekilde giyinecekler
dir: 

1 -Dış g-Omleği: haki renkte 
sağlam yerli kumaştan, devrik ya
kalı, göğsü üstünde kapalı iki cep, 
yaka uçları ve cep kapakları düğ
meli. 

2 - Boyunbağı: türk bayrağı 
kırmızısı renginde yünlü kumaş
tan seksen santimetre en ve bo
yunda. 

3 - Pantalon: dizkapağı üs
tünden kesik, koyu lacivert yünlü 
kumaştan kısa pantalon, yanlar
da ve arkada ikişer cep. 

(Külot, golf ve uzun pantalon 
giyilmiyecektir.) 

4 - Belkemeri: yanlan hal
kalı izci kemeri. 

5 - Çorap: düz siyah renkte 
kalın yünden spor çorabı. 

(Çoraplarda siyahtan başka 
hiç bir renk görülmiyecektir. Ço
rap bağları kıvrımın altında kala
caktır.) 

6 - İskarpin: koyu kahve 
rengi yahut siyah altı kalın. 

7 - Şapka: geniş kenarlı haki 
renk izci şapkası. 

(Şapka üzerine kaza, pamuk, 
tüy v.s. hiçbir kokart takılmıya

caktır.) 

8 - Donatı: sopa; çanta, ça
kı, ip, matara, dürülmüş iki batta
niye, kazma, küçük balta, düdük, 
azık torbası, elektrik cep feneri, 
fotoğraf. 

(İzcinin kılığında lüzumlu ol
mayan, süs kabilinden hiçbir şey 
bulunmıyaca ktır.) 

Bu kılıkta en küçük bir deği
şiklik yapılamaz ve bu üniforma 
bütün olarak giyilir. Şapkayı sırt
ta asmak, dışarda baş açık dolaş
mak veya yukarda yazılan kılık 

dışında kısa izci pantalonundan 
başka pantalonlarla gezmek ya
saktır. 

Takım komutam yardımcısı 
(oymak beyi muavini) ve bü
tün manga komutanları da izci eri 
kılığındadır. Yalnız takım komu
tam (oymak beyi) haki, yakası 
açık caket, aynı renkte gömlek ve 
boyunbağı, külot pantalon giyebi
leceklerdir. Getr ve çizme giymek, 
kordon ,tabanca, dürbün, baston 
taşımak yasaktır. 

Selam eskisi gibidir. 

Yabancı okulların 

kadro lan 
Birkaç gün önce İstanbul kül

tür yar direktörü B. Nurullahm 
İstanbuldaki yabancı okullar kad• 
rolarile birlikte şehrimize geldi
ğini yazmıştık. B. Nurullah dün 

1 
kesin şeklini alarak onaylanan 
yabancı okulların kadrolariyle İs
tanhnl ~ dönmüştür. 

Fındık kongresi 
bugün toplanıyor 

(Başı ı. ci saydada) 

4 - Fındık nizamnamesinde 
yapılması gereken değişiklikler. 

5 - Fındıkların alivre satışla
rından doğan durum ve "a la bais
se,, hareketleri dolayısile alınma
sı gereken tedbirler. 

6 - Fındık ihracatının daha i
yi düzenlenmesi ve kolaylaştınl
ması hususunda düşünülen ted
birler. 

7 - Fındık işinde ispanyollar
la çalışma birliği yapılması hak
kında İspanyadan yapılan teklif
ler. 

Diğer ihracat maddelerimiz
de olduğu gibi fındığın üretim ve 
tecimini kolaylaştıracak tedbirler 
alınması çok tabiidir. Bu halam- _ 
dan bu kongrenin toplanması çok 
faydalı olacaktır. Çünkü kongre 
dolayısiyle ilgili üretmen ve te
cimer delegeleri fikirlerini ortaya 
atacaklar, bugün ve yarın fındık 
işlerinin daha iyi y~esi ve ge
lismesi için düşüncelerınden fay
dalanılacaktır. 

Bu yıl önürdeş memleketlerin 
fındık rekolteleri noksandır. }fa
lımızrn yüksek kalitesi de bütün 
dünyaca bilinmektedir. Hüküme
timizin türlü memleketlerle yap
tığı ve yapmakta olduğu tecim 
anlaşmaları sayesinde diğer mad
delerimizde olduğu gibi fındıkla
rımız icin de satıs sağlanmıştır. 

" ,, ,, 
Türkofis başkanlığı, kongreye 

katılmak üzere şehrimize gelen 
oruntaklann kongre saatinden ön
ce Türkofise uğramalarını rica et
mekted ir. 

Fındık fiatları yükseliyor 
Ekonomi bakanhğmm aldığı 

tedbirler fındık fiatlan üzerinde 
çok önemli yükselmelere sebeb ol
muştur. Geçen eylUl ayının 10 un
cu günü kabuksuz fındık 36 kuru
şa satrlmaktavken bu ayın onuncu 
günü 46 kuruşa çıkmışttr. Kabuk
lu fmd rkda da bu bir ay icinde fi. 
c.tlar 16 kuruştan 22 kuruşa vük
selmistir. 

Kamusal hareketlere ay
rılmış binaların kadastro . 

resmı 

Kamusal hizmetlere aynlrmş 
cami. mescid, park ve bu g ibi gay
ri menkullerden tescil sartlan te
kevvün etmedik cc bunlardan ka

dastro resmi alınmaması karzr-
1asmıstır. 

Türe fakültesinin 
smaçları 

Ankara Türe fakültesi smaçla
rına bu ayın 11 inci cuma günü 
başlanacaktır. Bütün smaçlar 27 
birinci teşrine kadar sona erecek, 
ve 28 birinci teşrinde de sınıf ge
çenlerin listeleri asılmış olacaktır. 

Avrupaya gidecek tale
benin sınaçları 

Dün Ekonomi Bakanlığı kon
ferans sa1onunrla maden arama 
enstitüsünün A vrupaya gidecek 
talebeler için açtığı smaçlar yapıl
mrştır. İsteklilerin sayısı elli dört 
idi. Maden mühendisliği icin gön
<lerilecek talebe seki?. kh~idir. 

Nöhetd Ecza Evleri 

SEBAT ve YENIŞF.HIR 

Ecza evleridiı 

KAMUTAY KOMiSYONLARI 

ÇAGRlLARl 
Kamutay Finans Komi&yonu 

11.x.1935 cuma günü öğleden son
ra saat 14 de toplanacaktır. 
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omşularımızda 

neler olu.yor? 
YlJGOSLAVYA'DA ı 

~ Yugoslavya müslümanları 
partiainin hükümet blokuna katıl
malarına kartı birletmiş muhalif4 

lerin yaptıkları şiddetli tenkidlere 
cevab veren Bay Şevki Behmen 
mü5liiman partisinin aldığı duru
mun sebeblerini izah etmİ§lİr. 

Bay Behmen, her şeyden ön -
ce Bosna ve Hersek halkının "yu
goslav radikal birliği,, programını 
birlikle tasvib ettiklerini söyle -
miş ve demiştir ki: "eski müslü • 
man partisi 5 mayıs seçimlerinde 
mııhalef etle birleşmiş ise, bu, o 
zamanki gerekliklerden doğmuş -
tur. Çünkü Y evtiç rejiminin sıya -
saaına karşı duygusunu timdi Sto· 
yadinoviç hükümetiyle elbirliği 
yapması, muhalif grupa karşı iha · 
netle vasıflandırılamaz. Müslü -
manlar, tahammül edilmez bir 11-

yasa rejimine kartı geldiler, fakat 
bu rejim yıkılınca, yenenlerin 
idare mekari zmasını ellerine al -
maları ve hükümetin soravlarına 
lftirak etmeleri pek tabiidir. 

§ İç bakanı Bay Koroıeç, 
memleketin polis kadrolarına bir 
genelge göndererek iç idare hak
kındaki kanunun 18 inci maddesi 
gerekliğince, bakanlık işyarları -
nın her hangi bir sıyasal partiye 
girmeleri ve sıyasal çalışmalarda 
bulunmaları yasak olduğunu ha -
tırlatmıştır. 

Böyle bir harekette bulunan. 
herhangi bir sıyasal partiye, hatta 
bu iş basındaki parti olsa bile, 
yardımda bulunan işyarlar şiddet
le cezalandmlacaklardır . 

YUNANİSTAN'DA: 

§ Dış bakam Bay Maksimos, 
Pariste çıkan Figaro gazetesine 
verdiği bir diyevde, plebisitin sü
kun içinde yapılacağını, ve Bay 
Çaldari 'in, plebisitin geciktirile
miyeceği h.ıkkındaki sözlerinin 
memlekette güveni tesis etmi ol · 
duğunu söylemiştir. 

Bay Maksimos şunları da ilave 
etmiştir: başbakan yakın zaman
lara kadar vakitsiz bir münakaşa · 
ya yol açmamak ve muhaliflerine 
bir hücum vesilesi vermemek iç· :'l 
tam bir tonsuzluk muhafaza et · 
mişti. Halk partisi önderi Bay 
Çaldaris'in kıratlık tezine katıl -
ması, plebisitin kırallık lehinde 
bir netice vermesi üzerinde tesir 
yapmaktan geri kalmıyacaktır. 
Kıralın geri dönmesi, Yunanistn 
nm Balkan paktı kadrosu içinde 
dıt politikasının tesirini kuvvet 
lendirecektir .. 

SOVYET RUSYA'DA: 

§ Kazakistanda ke f edilen 
zengin petrol kaynaklarını işlet -
mek için Közçalul mevkiinden 
ana demiryoluna kadar 119 kilo -
metrelik petrol borusu dö enmiş • 
tir. Közçakıl'da şimdi 166 petrol 
kuyusu i şledilmektedir. En son 
çalışmaya açılan 166 mcı kuyu 
günde 400 ton perol vermektedir. 

§ Türkistan'ın kurak ve çöl 
yerlerinden faydalanmak ıçın 
Sovyetler Birliği jeolojik aTaştır -
malar kurumu büyük çöller bölge
si güneyinde bazı derin arteziyen 
kuyuları açmıştır. Bu kuyularm 
derinliği 85 - 150 metre arasında
dır ve en hafif kuyuda.n günde 
300 metre mikap içilir ıu alınmak
tadır. Çöl bölgesi yakınında olan 
Atkabad'taki sık sık görülen ıu 
kıtlıkları bu sayede ortadan kalk 
mııtır. 

§ Türkistan'm güneyinde pet
rol arattırma işleri iyi sonuçlar 
vermiştir. Üç kızıl ilçesinde bur -
gu~arla sondaj yapılırken bir ku
yudan petrol f ıtkırmaya başla -
mıt ve 36 saat içinde 10.000 ton 
petrol birikmiştir. Bu fışkırma, 
Türkistan' da bugüne kadar hiç 
umud edilmeyen çok zengin petrol 
kaynaklarının bulunduğuna kanıt· 
tır. Üç kızıl bölgesinin ilerde bü -
yük bir endüstri bölgesi olacağı 
r· ..... iden beklenmektedir. 

f 

Yabancı gazetelerde okuduklarımızı 
- - --- ~-- - _,/. 

Süveyş kanalı üzerinde kim ıüküm sürüyor? 
Süveyı kanalı yönetim kurulunda üye olmak için büyük maliyecilerin naııl harehet ettikleri

ni dünkü aayımıda anlatmı§lı k. Bugün Je, bu üyelerin yönetim kuruluna i.teJikleri kimıeleri 
ncuıl koyduklarını kanal hunıpanyaıının ihtiyat akçesiyle bcqka ıosyeteleri naııl ele geçirdikle
rini okurlarımız aşajiıJaki yazı dan öğreneceklerdir. 

lhtiytJt akresi oyunu 895 milyon frank kar yapmıştır. Buna 

Sıyasal seçimlerden daha az hiyle· 
li olmıyan mali seçimlerin böylece iç· 
yüzü öğrenilmiş oluyor. 

Bir endüstri sosyetesi için. kaide 
aksiyonerlere mümkün olduğu kadar 
az kar dağıtmaktır; onlara müsta -
kar bir gelir sağlamak bahanesiyle ka
rın en büyük kısmı ihtiyat aıkçesine a
lınır ve bu para da, idaresi ele geçiril -
mek istenen başka sosyetelerin aksi 
yonlarına yatırılır. 

Sigorta sosyeteleri için de müşteri
ler tarafından verilen primler topla. 
nır ve o para da yukarda ııöylcdiğimiz 
gibi, içinde ekseriyet elde edilmek is· 
tenen bir sosyetenin aksiyonlarını sa
tın almak için kullanılır. 

Fakat, ele geçirilmek istenen aksi. 

yonların binlerce küçük aıksiyonerlerin 

elinde, dağnık bir halde bulunduğu da 

vakidir. Bereket versin bunlar yönetim 

kurulu topl?ntılarında bulunmak zah 

metine hiç bir zaman katlanmazlar. O 

zaman, aksiyonlarını saklatmak için 

kendilerine verdikleri bankerler, ekse· 

riyet nısabının hasıl olabilmesi için, 

aksiyonerleri, toplantıda kendilerini 

falancanın temsil edeceğini bildiren bir 

kağıd imzalamağa çağırırlar. İsim yeri 

boş kaldığı için banker bu yere kendi 

ismini, yahut da memurlarından birinin 

ismini yazar. Böylece bankerler, ka. 

nuna da uygun bir şekilde, memurla· 

rmın elinde yüzlerce, binlerce rey top

lamış olurlar ve memurların patronla. 

rını seçmeleri imkanı bulunmuş olur. 

/Jiiyii k ımı ronlnr 
Süveyş kanalı kumpanyasında seçim 

kudretini elinde tutan on kadar banka 
ile sigorta ve ticaret sosyetesi, sandal· 

yaları kendi aralarında paylaşmışlardır. 

Bu sosyetelerde ilgisi olan şahsiyetler 

yönetim kurulunda yer almışlardır. On 

sandalyayı işgal eden bu şahsiyetler, 

fransız reylerini ellerinde tuttukları 

için, öteki 10 yeri de istediklerine ve

rirler. Kanalın kurucusu olduğu için 

Ferdinand dö Leseps'e, teknisiyen ol -

dugu ıçin Maks Bahon'a, sıyasal du · 

rumdan kendilerine haber \·ermelt'ri 
için eski büyük elçiler olan Barrer ve 
Jül Kambon'a, fransız bankasiylc sıkı 

bir münaseobct muhafaza etmek için 
dö Vogüe, dö Vende] ve Şarl Rist'e, 
parlamento ile teması muhafaza etmek 

için de eski Cumur başkanı B. Dumer
ge yönetim kurulunda yer verilmiştir. 
Dördüncü kudret olan gazeteleri, B. 

dö Naleş temsil etmektedir. Kriz uza· 
dığı için, "gayrimemnun., lan sustur -
mak üzere de, kurulda otoriter bir as· 

ker olan geoeral Veygancl bulunmakta. 
dır. 

Bütün bu zatlar, şekil için yönetim 
kurulunda üyedirler ve yılda aldıkları 

325.000 frank bunlara deniz nakliyatında 
olan bilgilerinden dolayı verilmez. Bun· 

lar aksiyonerleri de temsil etmezler vf:' 
içlerinden çoğu yönetim kurulunda Ü· 

ye olmak için lüzumlu bulunan 1.700.000 
frank değerindeki yüz aksiyonu ödünç 

almıştır. Bundan da anlaşılacağı üzere 
bütlin bu adamlar, kendilerini seçenle. 
rin hizmetindedirler. 

Bıt adamltırın gayeleri nedir? 
Fransız sermayesinin yatırılmış ol 

duğu bu en büyük arsıulusal kurumu 

bildikleri gibi çekip çeviren bu adam

lar, neyi temsil ediyorlar? 

Ellerindeki aksiyonlarla kendi ken. 

dilerini seçtir<likleri için, aksiyonerle· 

ri değil, kanalı kullanan deniz tica -

retinin menfaatlerini öe değil. 

Çünkü 1934 de yapılan bilançoya 

göre sosyete 85 milyon frangı yal

nız müruriye resminden olmak üzere 

karşı sermayenin faiz ve amortismanı 
ile birlikte, topu topu 345 milyon frank 
harcamıştır. Bu şartlar içinde geçiş res· 
mini indirmek kolay olurdu. Netekim 
bu buhran zamanında fransızlarla bera
ber bütün dünya nakliyecileri de bunu 
istiyorlar. 

Marki dö Vogüe bunu ka l etme _ 
miş, bu yıl 522 milyon frank kar dağıt· 
tırmıştır. Buna göre aksiyon başına 378 

frank, yani her aksiyona 17.000 frank 
yatıran ufak aksiyoncrlere yüzde 2 ve· 
ya 3 gibi az bir kar dağıtılmıştır. Fa. 
kat, Anzen veya Sen Goı:.en'deki, ak· 
siyonları başlangıçta 250 altınfranga 
almış elan kimseler için kar yuzde 20 

veya 30 u bulmaktadır. 

lşi böyle güzel bir şekilde idare et
tikleri için de her yönetim kurulu üye. 
si 325.000 frank almıştır! 

1934 de yapılan demirbaş eşya lis· 
tcsine gore binaların ve malzemenin 
mecmu kıymeti 928 mılyon franga çı· 

karılmıştır. Birikmiş ihtiyat akçesi 
ise 1.119 milyon frangı bulm. ktadır. 

Öyle ki, eğer bir afet Süveyş kanalını 
baştan aşağı tahrib etse bile kumpanya 

bütiin bunları bir santim bile ödünç al. 

maksızın yeniden yapabilir. İşte Marki 

dö Vogüe bu ihtiyat akçesini arttırmak 

için arsıulusal ticaret üzerinden alman 

geçiş resmini indirmeği reddetmiştir. 

Bu 1.119 milyon frank aksiyonerle

rin olmakla beraber konseyin emrinde

dir. Bunun 50 milyonu kasadadır. 103 

milyonu muhtelif borclulardadır. 729 

f-.-·-·--·..-..·-·-·-.. -·---,.~·-·. 
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Geçmişte ve ge: !cekte bü- ı 
tün ulusal ve soysal işlerin te· 
meli nüfustur. Nüfus sıyasası 
da ancak nüfusu tanımakla ku
rulabilir. 

c • 

! 20 Ilkteşrin - Pazar 
c 
! G ~ne] nüfu sayımı 
c • 
; Bize bu sıyasanm yolunu 
( gösterecektir. 
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BAŞVEKALET 

İstatistik Umum MüdürHiğil 

-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-· 
Atlı Spor 

Kuliihünden: 
" Ath spor kulüıbüne aid dört beş 

kısrak artırma sureti le 11 teşrini ev· 
vel 1935 cuma günü saat 11 de talibine 
satılacağından talip olanların aynı gün. 
de kulübe gelmeleri iJan olunur. 

(2953) 1--4580 

TÜRK HAVA KURUMU 

Büyük: piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

19 uncu tertib 6 mcı keşide 11/l 
inci teşrin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 

200.000 lira 
Ayrıca : 30.000, zo.ouo. 15.000, 

12.000, 10.000 liralık ikrameiyeler. ~ 

le beheri ( 50.000) liralık iki milHi. 

ZAYİ 

Kırşehir ilbaylığı jandarma komu· 
tanlığından aldığım terhis lczkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hülnnü yoktur. 

Velipaşa oğlu Hacı Ali Hamdi 

D. 31t. 

milyonu da uzun veya kısa vadeli ala. 
caklara yatırılmıştır. 

Bu 729 milyonla, yönetim kurulu 

istediği sosyetenin ak5iyonlarını ele 

geçirebilir. Bu kurnazca taktiğin içyü· 

zü şudur: Maden sosyetelerinin, ıigor-

ta sosyetelerinin ihtiyat akçesiyle Sü. 

veyş kanalı yönetim kurulunda ekseri· . 
yet elde ediliyor, Süveyş kanalının ih· 

tiyat akçesiyle de başka maden ve ai. 

gorta so9yetelerinin, bankaların yöne

tim kurullarında ekseriyet elde olunu-
yor. 

Riitiin diüıytı Marki'nin ceıl4ıbın 
lıekli)·or. 

Bu ahenkli ve devamlı kuvvetin ya. , 
nında bizim geçici hükümetlerimizle 

sallantıda olan parlamento ekseriyetle· 

rimiz neye yarar? 

Süveyş kanalı şimdi Avrupa mese-

lesinin anahtarıdır. Fakat bu anahtar 

fransız ı.ukümetinin elinde değildir. 

Realist ve akıllı olan İngilizler bu-

nu anlamışlar ve Cenevre ile palavra-

larını, Kedorsey'le entrikalarını bir ta-

rafa bırakarak, karar verme salahiyeti. 

ni ellerinde tutanlara başvurmuşlardır. 

Lord Kromer'le Sir lan Melkolm 

Süveyş kanalı kumpanyasının Astorg 

~okağındaki merkezine gideceklerdir. 

Kendileri yönetim kurulünde üye ol

dukları için, bunu çekinmeden yapabi· 

lirler. Onların ne söyliyeceklerini dli. 

şünmek de kolaydır: 

"Hükümetimiz Musoliniyi doğru yo· 

la sokm~.ı< için kanalı kapatmak istiyor. 

Fakat deniz nakliyatı yapan bütün U· 

luslar bunu istemiyecekleri için, İngiltere 

bunu Uluslar Sosyetesi vasıtasiyle el. 

de edemiyecektir. B. Lavat Musoliniyi 

o kadar cesaretlendirdikten sonra ona 

kötü bir oyun oynavamıyacağı için, bu· 

nu fransız hükumetinden de elde ede -

mezlcr. 

F .. kat hususi bir kumpanya olan siz 

ve biz ;:ıksiyonerlerımilin, bir harb yil. 

zündcn zarara uğrayabılecek olan mUlk· 

terini korumak içın, harbın devamı 

müddetince kanalı kapc1tırsak, bu yüz

den bize kim ne dıyebilir? 

Bi:ı hususi ve bundan başka, anıu. 

lusal bir kumpanyayız . Bizim kanalımı% 

bir kamusal hizmet değil. para verile

rek geçilen bir yoldur. Biz, sıyasal an· 

laşmazlıkların dışında kalmak istiyo. 

ruz. Buna ne cevab verilebilir? 

Hususi haklara her zaman saygı gös· 

teren İngiltere, bunu kabul edecektir. 

Fransız hükümeti de öyle yapacaktır. 
Öteki hükümetler sızlanırlarsa, onları 
da Astorg sokağına göndeririz. 

Böylece biz Musoliniyi bogmuş ola
cağız, siz de kanalınızı ve ihtiyat akçe. 
nizi olduğu gibi muhafaza edeceksi -
niz . ., 

BB. dö Vende! ve dö Vogüe'nin ne 
cevab vereceklerini bilmiyorum. Fakat 
B. Laval herhalde bunu onaylayacaktır. 

Çür.kti, parlamento B. Lavali iste
mediği halde, Fransa ıbankasının rejan
ları sıfatiyle onu parlamentoya empo· 
ze edenler onlar değil midirler? 

Onu~ sayesinde, memlekete, isteme. 
diği bir deflasyon sıyasasmı empoze 
etmediler mi? 

0nlar Fransa bankası vasıtasiyle iç 
sıyasamızı idare ettikleri gibi. Süveyş 
kanalı vasıtasiyle dış sıyasamızı da ida 
re edebilirler. 

1935 yılının bu kapanık ilk teşrin 
ayında, Fransa Dış İşler Bakanlığı 
Astorg sokağının 1 numarasına nakle
dilmiştir. Bütün dünya Marki do Vo. 
gi.ıe'nin cevabını bekliyor. 

Fransi Dö Lez: 
VÜ • Paris, 2-x-935 

Biliyormusunuz 
ki ·? . . . 

Habeşiıtancla asri hapisane 

Taymis gazetesinin Adisaba
badaki aytarı 25 eylul tarihiyle 
bildiriyor: 

Habet imparatoru, kendisinin 
medeni prensiplere gayet sıkı ola
rak bağlı bulunduğunu göstermek 
maksadiyle Adisababadan üç mil 
uzaktaki Akaki'de kurduğu hapis" 
haneyi bugün açmıştır. 

Bu münasebetle bir tören yapıl• 
mış ve bunda diplomatlar kuru!u 
ile gazeteciler ha:zır bulunmuşlar
dır. 

işin tuhafı, hu törende İtalyan 
elçisi Kont Vinci'nin öteki elçiler
den daha fazla işyar alarak bura
da bulunması ve bu sırada impa
ratorun elini pek nazikane sıkma
sıdır. 

Hapishane, etrafındaki ağaç· 

lar şimdi çiçek açmağa başlayan 
bir tarlanın orta yerinde ve altı•. 
köşeli bir yapıdır. Bir İsviçreli 

müteahhit tarafından yapılan bu 
hapishane, 350 mahpus almakta
dır. Bunların ilk postası yarın gön
derilecektir. 

Hapishane duvarının içerisin
de iki katlı hücreler ve bunların 
kenarında muhafızların yürüyebi
leceği yollar vardır. 

Yapının ortasında bir avluı ve 
bir havuz bulunuyor. Hapishane
nin içinde edebi zevkleri yüksek 
mahpuslar için okuma odaları, bir 
duf, sonra mahpusların alıf ve
rit öğrenmeleri için bir mağaza 
vardır. 

Hapishaneye bir de kilise ya
pılmı§ ve habeş dini batkanı bu
rayı kutsal haçı öperek kutlamı -
tır. 

Bu münaaebetle Habetistan 
iç bakanı bir söylev söyliyerek im
paratora minnetlerini aunmu tur • 
Bu arada bundan böyle mapusla
rın hapishaneye kadar yayan yü
rütülmiyecekleri, otomobillerle ge

tirilecekleri de söylenmittir. 
imparator sarayına dönerken 

yolda sarıklarının çeşid çe§İd sa
rılmasından türlü türlü yerlerden 
geldikleri anlaşılan müslüman1ar 
tarafından aelamlanmıtlır. Bunla
rın yarısı Yemenli idi. 

Yemenle Habeıistan arasında
ki bir dostluk andlaıması tasdik 
edilmek üzeredir. Halk ellerinde 
sopalar taşımakta idiler. En önde 
yürüyen bir Cimma şefi vardır ki 
halk, imparatora karşı bir saygı 
eseri olmak üzere silahlarını ona 
vermişti. 

Fakat İtalyan hatlarının gerı

sinden gelmiş olan on beş Oga
denli, üç makinalı tüfekle cepha
nesini taşıyorlardı. 

§ Moskova yakınında bir ufak 
kilisede, geçen asrın başlangıcın
da resmedilmiş bir tablo geçenler
de bulunmuştur. Artistik bir değe
ri olmıyan bu tablo cehennemi 
göstermektedir. itin asıl enteresan 
tarafı bu cehennemdeki şahıslar 
arasında rusların en büyük kla
sik şairlerinden Puskin. Scrmon
tov P.İbi en kuvvetlilerinin bulun-

"' 
ma.sıdır. 

Kursk yakınındaki Tusov 
köyünde de, buna benzer bir tab
lo meydana çıkarılmıştır. Bunda 
d:l, vanrnaya mahkum ruhlar ara
sında bazı rus şairleriyle beraber 
Şekspir de. ayrıca isimleri ya ıl· 
malı: ı•retivle tasvir edilmiştir. 

Bu iki tP-l-lo, si""di, r .. os'< •a 
din ale; htarhğı müzcsind c:._ ı-
lecektir. 



Anketimize gelen 
•vaplardan 
(Bqı ı. t:i sayı/ada) 

Ölleyin diye kullanJtta .......,ıara 
...._ illnen bir ek göriiyoruz. Yum, 
lapa, ıtt-h ıibL öt1emn köküne de 
iMi (yhı) eki illniır. Ancak baJka an -
._ wdr. (ÖJOa) bir 6ylD;a 7~k gibi. 
Bw lyle 18zil otu kullaDJflclır. Kıp -
pldanla özle denlJir. Divanda (d) ile 
8cl uman olduiu gibi noktalı (d) ile 
lcDek eme va1ilı maDQmadır. (0.ale) 
alt (z) ile de gene öyledir. Çavaıçada 
lr denecek. Bu ayniyle fransucada aa
at manaıma gelen kelime gıöi kullanı
lır. Türkler bu gök saatma, biiJU.k •
ata öğle dediler. Arablar buna znal 
diyorlar. Türkler güneş aemti rei•don 
ayrıldıtı &na göç demişlerdir. Arablar 
zevali bundan tercüme ediyorlar. Glç 
ttirkçede saat demektir. İncelenirse ia
sımlığm zaman beaablan hep ttirJdin 
malıchr. 12 yıl bir dew, (60) J>ir uu 
oluyor. 12 saat, 60 dakika veaalre p$. 

Türklerde ataları S6merler gibi a -
au aJtmq idi. AnltJar umJü ltittin der
i•. Anadol\MIMI Simer iJPfi gibi. 

İkindi - İkinci demektir. (lkintli 
nen) ikinci 'ey demektir. Burada kö -
k6D kökü vardır. Asıl kök i.k, ek, yik
dir. Birin eklentisi demektir. İkinti, 

liDti gibidir. AnacloJuda ilJrindi de der
ler. Bunu; ilk inen diye evelemek doi
N delildir. İlkinti, ikinti gibidir. na., 
yikne, ibre u111111mdöi tııel•*· 
Bunlar da ek yapl8 •NJ' ._ekdi'. 
t111anbjm ilk clitfilnUtleri. !jneden CS.,.. 
cedi.lmııek ipni tiken gikiirclO. Aut eald 
kullan111 tiıkken'dir. İlk ekJeyen (ti· 
lllm) di. 

Yata - Burada da kökün kökü var
dır. (Yat) yad ve yarağ'da olduğu gibi 
Jnnınt demektir. Dinlenmek, dinç ol • 
ma.k, rahatlanmak olduğu gibi yatmak 
da dinlenmek olayor. Vereei g.ibi yatası 
idi. Çok kulllDlfla apnma oldu. Bank 
IJark. arık arlı: ..... eftııl. 

GUndiU - Dhuda Dav'unnehar 
.......... ır. Bqdls tartwnda. Gtln 
smuuı mıdır, güne, midir? Gün, tUn 
aUnün karşmdıır. GUniiz kullanıp 

vardır diyorlar. O vakit deni.a, ıeniz, 
t>enu li& .,.. __. ._ euıırıaaa 
gündbihı koqu.udur. 

Gice - giçten, yavaftan yavaşa gi
bi. Geçmek. karfıya ıeçme~ Suyun ö
btir geçesi. Bu mü IÖ&Ü gibi anlamca 
deiitim yapıyor. u..ıs eebkat etmell 
..... amadır. Benim atım udu, aebkat 
etti clemelıdr. Gec1k, Psit demektir. 
Oicik geçen hastalık iko pc ..... k dl· 
Je bqka bir anlama atlıyor. 

Not - (is, 111) Mi •DJUJCl.a• Nfb
,.,.ıeıW /tullallılır. v;ııa u;na gıeldi. 
(l.eı la) • alır. V'frıle7ıa geldi 6'fli, 

Tıırpt 

z.nt 
•ah-• Bajlum nahiyesine ..ı

b lullr lllJI arMlııttıi-n• '•itle heyet 
IJıeleriaden Mu.... Ali himlerille 
........ at mtldir1erini .. ,.. ... 
YeriMai ....... w ift91P al9lü 

~ iMil ... *" QJıp 
milılrlel'iD ...... JObur. 

Saray lıı6yl muhtan Ahmet 
ottu ltvkırtl 

VLVS'un roınaıu: 

Kamutay satış kooperatifleri projesiaigö ·· 
Ekonomi Bakammız projenin ana çizgileri hakkında önemli iuhlanla bulU11du 

(Bqı ı . .ci sa7dada) 
komW}'ondan aelen ilk madcieli olırmulp 
kabul edildikten IOllla birinci ~ 
yapılacak olan •irat satıf JrooperatifferL 
nin c&riiıutmeaine bqtandı. 

u .• • ___ .,.,,,.. 
Kamın projeainin genel dunmu \be

rinde ilk alan Refik Şevket ince (Ma. 
nia) kanunun önemi ve özeltiji dola
yniyle (eababl mucibe) sinin çok kuv· 
vetli ve açık ve ilmi bir pkilde yazıl 
aut olduğuna, bizzat kanunun aabfm 
bir elcleft idare eclileeeği hakkındaki 

pyiaları ortadan kaldırdığını hu kanu
nun ancak milıtahıilin alın terini iatia 
mar eden tefecilerin ve tacirlerin men 
faatine delamabileceğini, ve bu kanu 
ııun memleketin ekonomik devriminde 
yer tutmaya layık olduiunu, iki m6him 
tefkilatm prenübini kuran bu llaunun 
bu ipıı bafma ıeJeceklerde U...... ve 
kudreti pıt kottuiunu ve iht-. ,er 
veren bu esbabı muclbeyi fikr• ve if
tiharla kartıladığmı ve bunua pıpk 
legmeüni görmekten .sevk itayacapu 
söyledi. 

etmeni• ve baallıı kabul ediline faJ -
dalı olacalma kani o1dupmı ve bunun 
için bir 8nerge yapacaimı. ineqelcr 
kabul ediliree koo~ratifia (tal'a aa • 
tif ve istihlak kooperatifleri) olacainµ 
aöyledi. 

.. ..... «-*) ,.~ 
...... ~~,ı.ıai 
vası,.tte olup olmadıiıJlt ..ma ve ı. 
arada Pard Bapanı Ani Dopnm ve 
Ege aaylavlarmm bulunduğu 10D tıop -
lantıda llaniaa ürimctilerinin ileri 
drcllkleri fikideriıı g6z öntinde bulun 
durulmumı aıytedi. 

K.oopenıdflerin a..ı İfİ 
Elııenemi komisyona rapertlril 

Remsi Glrea (Gaziantep) yeni kutulan 
n to• ~ titr adevi berine aJaa 
............ htlbllk ~ ........ 
mePnln lSilftDca ._.. 8M'mııtN-
iini. koopenıti&t ...... .,.. .... ........... ~ ............. ... 
lede ... ı••8effll:DI. ........ .... 
koopeıd çidlllmriı c10tna cıl ... 
m"7WI. 

fla8l ~hl (Aydm) .. & 

.......... ltooperatifJeri -· 
nuyla Wr kil ol•p Wn'birini tmrrr1t 
dılmı bu baqadaa •"9 kooperatif· 

1 
leri kuruWuiu 7eı'de mudQa tek olma. 
11 Jasmı ıektiiJni dyledi. 

Ekonomi Bakam CeW Bayar - İk· 
tıaad eııctimeni mubata muharririnin 
ft difer liil aJan batib arkadqlarımmn 
fildrlerine ittirak Miyorum. Satq ko
opentiflerine çok ağır vuife nriyo· 
nas. Dahilde eyi abp iyi satacaklar w 
bilhaua barifte mahsullerimize piyasa 
bulacaklarclır. Bu ~ ajır bir vazife. 
clir. Bu vazifenin yanı haşmda bir de 
meslek! ihtiyaçları tania etmek ifi de 
vardır. Şimdi buna bir de zad lbtiyaç
lan tevm edenek, zannediyonnn ki bu· 
nun altından güç kalkarlar ve belki de 
blkamu1ar. Halil ankdat11DJzm tek· 
liflerini ilerde diipinürilz. Zaanediyo
rum ki beııüz sırası gehnemiftir.n 

Ci/ıçi kiıatlir? 

B. Şükril Yalçm (Çana»•) ~i 
tabirinin isalunı iıtte& Bkonemi Baka.. 
m ballan Bünlar lmnaluncla glllll1 • 

mekte ola an.t .. o - .. - ,.._ 
jesinde tarif edikHIW w • ,.ojenüı 
Kii: ıtaııaplmeniae tm1i1r11n ....._.. 
............ ._ ..... boJf.u 
.. 1tı•llltaıi11H liJ'le& B. Xtuail (ts. 
mir) in, ..adeaia ... JDI Uria -. 
... bir....,. hil'bt ............ ,, tek-
Jlndtkl tadil teklifi nnan &lrllte alın. 
madı. Ve Refik levbt lace'ıaia iner • 
gtlfyle madcleaen '1dr defaya _....,, 
bydı çıbnldı. 

Sem sene, on ıene 
Refik lnket ince (Manisa) Kredi 

koopentiflerinde seki& yıl mUddet ko • 
nurp. •bf kooperatiftedne 10 ,.ı ko.. 
nulmaamm 11ebebini sordu. B. Remsi QL 
res (Antep) eatq qıednin ktlkbaDe 

mtnueebtlerinin kredi ifled &ibi Olma -
chjmı, Turpd (Mmm) kredi t.Gopera-
tlfiade sekiz seneyi dotdman bir orta'r 
zaten iltae dahi satlf kooperatifinden 
aJtbanu keeemiyeceii ve arada iki ıe 
nelik müddet farkının~ bir 
zaruret olduğunu ı6yledi. Ve madde ay • 

Buraya Ziraat Banbamm DlUftfakatı· 
nı aldıktan sonra kaydını lltiami ola
rak koyduk. Zinat Bankası b6tUn kiiL 
federe lradmtqoı-. ıpmet Wmda da o· 
Da 1er ayırmama lhma olQiwaa kani· 
iz. (Doiru 1Hleri) Ziraat bankuma 

teklif edecefiz. ·- ......... akut 
Nnlra• llenim düa ......... M,.çıa-
rmı vardır, orada panau kaıllamıcafmı 
ve olur ki diğer daha mlılaim ,.enle pa.. 
ramı 1ı:ullandığ11ndaa dolayı ....... 
kulJanamıyKağmı deree o __.. Blı:o
nomi bakanlığı yeni aallbiyet verecek, 
701 götterecıektir. 

Baa. ,arta gelince; rekabete maruz 
kalan ehemmiyetli bir plasman gibi bir 
U,lt ..,.... .... ~· ÇtiUi 
laepimis bili1onıs 1d Zirut BaıJraeı 
rirram .. ~,. doetudur. Bittebi 
zürradan fazla para atamu. Ve aı.a • 
maktadır. 

J>jpr ...-ıanan 'b mü•W ftd· 
iti .......... ,. ......... -
........ Wyle bir ..,.._ •••* ı Ja
am --. 4'ei4J. midir'/ •- tllbit 
tMdiıillUe ~ 

Bahnıabu~...,aB. 
Halilin takriri DUaU itibara alJWlllMIL 

Dnledn lcontrolıı 
B. Halil lleatqe 4ie'Neüa lllliirMa-

lleeiai blJu1 etmet1e ........ .... 
rıf ',onu birllkleıia ... .._ ım.k· 
WDID allllia pl•-ip oJdujunu; koope. 
ıatif birlilrpi pnel kurulunun 7apa
cüları eeçimler ve verecekleri karar
lar Ekonomi Babnhiuıca oaa7lm• 
dıkça hilktimaü.a kaldığnu ve blylelllc. 
1t apfı yukarı birliklerin dlrebi70-
nunu bakanlığın elinde buhmdurdu
lwa. .,.._ mcıre1'Jl p ..-.cali
Dl w •..Wyonu llfldliınedn eline ....-. 
w.kte fayda g6nnectitmf ~ 

Jl..g . • • •• ..,._, teeımımızı 1eff. 
kiliitlandıracağız 

l 
muU,.. etdpnis aw • '8ptiaı 
.,. pn ıllletai~..,. 
bubata7a .... 

Bi& laarid ticaretimid ~ 
d.,..k ar .... a.ıa,u. T"fld ........ 
ma8r içiaı ele IMperatifJeıi 'Rllta ola. 
rak lmllanacafıs. Demek olaJOI' ld ~ 
optratiDerin &lm:ekleri it lriiçük oL 
mıyacaktır. Sise c1cmia krediclea bü
ae4emen ea kiiçlk ralram olarak bq 
mi17onu aö71eclim. Bunun menim iti. 
ba,riJe CU'O edeceği paıaW çok düa 
bl~ olacaktır. Jıılisal olarak fUDU ar· 
sedeyim ki bunp sıkarken yanan4a 
bulunan Ziraat fiaaluw genel aaldiril 

de4Uer ki: lıakiu•tıia tayisa etmiyece.. 
li ve billdlmete bJp --1 ~ 
bir mldilre lı:q benim ,ebek be4i 
as-mala ceuretilll. yoktiır. 8n bllk, • 
mukni cevala budur. BU lllldlded ta.
yin ederken aclke bilM4u1unı .._ 
ti ruhiyıesini i4are edecell. onJarm Ml
çlk moc1e. verecekleri maJ1m alıp ma. 
halli piyuada aatmM pi bir ftSife 

tahmil ·~· Dahildeki pi)'MR• 
._. duem 1e1iiııde nanmlw ıotlnl 
,apacalç fa1rat aym sam11Dc1a 'fUlfal. 
Din icabı olank hariçte ele auılımlleft. 
mise en iyi bir mahreç ballıclbr. Ar. 
bdatlu', m ancak u,üat!a otur. H .. 
leti nlllf,e .... ttimadla p1.-k ki. 
..,_ Wr ....... eııncte lMt it~ ..... 
ftffatı: olur. v, tfteWdllleria ltdMWf 
ft tayin ettiii mllctbl&de ,. .... 
1tbeti g&e..&. Bun6a ~ ...... .,..... ,,,, ... 
hbt Wllldl --.. , lJ ...... . 
AJIU ıs t*ı ............... bir 
,,,,. ......... ,.. "' ...... bu-......................... 
--~ ··-olan mlıülpleria taJiatnl. mecllli Jdanıınin .,. ;.ı ...... 
pededa tajlldrll ...... '* .... .,.. tel,....,..........._ ... ,., .. ..,._Onlar ...... ,....,. .. 
ıu mtidlrl kontrol ediyorlar. Ayaı ıa. 
manda mfidUt hU.kUmete heuA> vermek 
IU!dile ele alır metali,ni tbıerine alı-
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Tıh kurulta} ı çalış
malarını ))itiı·di 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 • Salon orkestrası: 

> u rd ıwsımu 

Siııop panayırı Hir kıza kamyon çarptı SON VALS 
(Ba§ı ı. ci sayıfada) Meyerbeer: "Le prophete Sinopda ilk defa olarak kurulan pa

nayır eylfılün sekizinci günü başlıya

rak onuncu sah günü akşamına kadar 
üç gün üç gece devam etmiştir. 

Dün geredeli şoför Salih'in kullan -
dığı Yaman sosyetesine aid 1039 saydı 
kamyon Demirköprü ile Ulucak cadde -
si arasında 10 yaşlarında Elife adm· 
daki kıza çarpmııt ve kızın ağırca 

yaralanmasına sebeb olmuştur. Polis 
suçlu Salibi yakalamış ve yaralı kızı da 
hasta yurduna kaldırmıstır. 

lvan Petrovisch - Camilla H 

yin cerrahisi hakkında, Profesör Kadri 
Raşit radikülit romatizma!, profesör 
Behçet Sabit tek böbrekte anüri, Nuri 
Fehmi Türkiyede trahom savaşı, Ali 
Şükrü toksik ishalleri tedavisi, Ali Eş • 
ref böbrek taşları, Naci Said meme ço. 
cuğunun terbiyesi. Tank duedenum 
muayenesi, Rasim Ali kan terkibi, Hav. 
dar İbrahim burun ihtilatları hakkında 
bildirikte bulundular. 

G. Lange: Çiçek şarıkısı, 23 
Malvezzi: Andalusie "fior,. u 

20.10 - Yurdda gezi 
20.25 - Opera parçaları (pla·k) 
20.46 • Haberler 

Uray; memleket hastahanesinin ba. 
tı tarafındaki geniş alanı panayır yeri 
yaparak burada günlerce hazırlıklar 

yapmış ve her sınıf esnaf için ayrı ay 

rı yerler ayırmış, panayır alanı elektrik
le donatılmış ve gündüzden farkı ol
mıyan elektrik ışıkları altında panayır 
geceleri de devam etmiştir. 

Osmanlı 

Bankasınd 

Saat 16,30 da tebliğler bitti. yedinci 
tıp kongresi hakkında konuşmalara baş. 
lamadan önce iki kurultay arasında ölen 
meslekdaşların hatırasını yad için bir 
dakika anış teklif eden takrir okundu 
ayağa kalkılarak anıldılar. Sonra altıncı 

İSTANBUL 
18.- Bayanlar için jimnastik dersi. 

Bayan Azade Tarcan tarafın
dan 

18.20 Dans musikisi (plak) 
19.20 Piyano solo. Profesör Ferdi 

Ştatser. 

20.- Konferans 
Panayır yerinin su ihtiyacı uray 

Keyf yüziiııclcn 
Dün akşam Başkır mahallesinde to

pal Halil'in evinde rakı içmekte olan 
Mehmet oğlu Halil ile arkadaşı Hüsnü 
oğlu Hayri birara sarhoş olarak bağmp 
çağırmağa başlamışlar. Gürültüyü işiten 
bekçinin ihtarına karşı gelerek zabıtaya 
hakaret etmişlerdir. Zabıta halkın raha -
tını bozan ve zabıtaya söğen suçlu Hay. 
ri le Halil'i yakalamıştır. 

"1934/1918 senesi yüzde 5 faidi 
tikrazı dahili tahvillerine lıİt olup ı 
kinci teşrin 1930 tarihinde tediye 
başlanan, aynı vadeli 26 sayılı ku 
nun 1 ikinci tqrin 1935 tarihine kad 
tahsil edilmeyen bedellerinin hu· 
lehine kaydedileceğini, 091D8ınh 

obeşkanhgınca göz önünde bulundurula. 
rak şehrimizin iyi suları özel borular · 
la panayır alanına akıtılmış ve panayı
ra gelen bütün halkın su ihtiyaçları bu 
suretle temin edilmiştir. 

sı, mezkOr tahvillerin hamillerine i 
20.30 Stüdyo orkestrası eder .• , 1-4570 

tıp kurultayı süjelerinin konuşulmasın:\ 
geçildi. Irk hıfzıssıhhası, diyabet, ront. 
ken 9uaları zararları, fizikoterapi, beden 
terbiyesi, grip, safra taşları, böbrek taş. 

lan gibi mevzular teklif ediliyordu. Mü. 
zakere cereyan etti. Takrir sahibleri sü-

21.- Radyo caz ve tango orkestra· 
lan. 

21.35 Son haberler • borsalar. 
21.50 Bayan Kizım (keman solo) 
22.05 Plik neşriyatı. 

lam ve sevgilerini götürmelerini teklif 
eden takrir de ittifakla ve sürekli alkış. 
larla kabul edildi. 

J\1t·rdivt:ndt·n düştii 

iLAN ŞARTLARI 
Belııer Betaeı 

Sayda Santimi S.yıfa S.ntimi 

ı 300 3 200 
4 150 5 100 
8 80 7 4fl 

8 30 kuruttur • jelerini müdafaa ettiler. Doktor Asım 

süjelerin ayrılış tarzı, Niyazi ismet grip. 

ismet rontken, Ali Eşref böbrek taşları, 
Rka Remzi fi:rikoterapi, Fahrettin Ki!. 
rim ırk hıfzıssıhhası, Asım tıbbi muaşe 

ret süjeleri hakkında söz söylediler. Re. 
ye konuldu. Çoklukla. gelecek kurultay 
için ırk hıfzıssıhhası ve grib süje olarak 
kabul edildi. Cumuriyet Türkiyesinde 

doğan ve ilerliyen tıp kurultayları, dev. 
rimin verimlerini yakından görmek fır. 
satını verdiği için gelecek kurultayın 

Ankarada toplanması ve yüksek idare. 
si ve mUzaharetiyle kongrelerin başarılı 
çabpnasını temin eden Sağlık ve Sos -

yal Yardım Bakanı Dr. Refik Saydam'
ın yedinci kongreye başkan seçilmesi 
ıürekli alkışlarla ve ittifakla kabul edil. 
di. Yedinci kurultay idare heyetinin ge. 
ne baprdı çalışması dolayısiyle Türki. 
ye tıp encümeni idare heyeti tarafından 

teıkil edilmesi teklif edildi. İttifakla ve 
alJaılarla kabul edildi. Çalqmatara itti -
rak eden dost ve komıu aovyet profe • 
sörlcrinin yurdlanna döndükleri zaman 
IOY}'et meslekda9larına kurultayın se -

Gelecek kurultayda türk kimyager. 
lerinin de çalışmaya iştirak etmeleri 
hakkındaki dilekleri sevinçle karşılandı 
ve kabul edildi. Takrirler bittikten son

ra ikinci başkan profesör Tevfik Sağlam 
kurultayın mütekamil ve verimli çalıs . 
maaına işaret etmiş, 12 raportör tarafın. 

dan hazırlanan raporlarla 52 sovyet bil
diriğinin değerlerinden bahsetmiş ve L 

kongreye müstesna bir hususiyet veren 
sovyetli ~slekdaşlarm iştiraklerinin do 
ğurduğu sevinçi ve faydalı bildiriğlerin. 

İlk günü sabahleyin erkenden da. 
vullar yerli havalar çalmak suretiyle 
halkı panayıra çağırmış ve bütün es· 
naf kendilerine hazırlanan mevkilerde 
dükkanlarını kurarak manifaturacılar, 

bakkallar, ekmekçiler, manavlar, kasab
lar, kebabcılar, demirciler, çapulacı ve 
kunduracılar, kahveciler ve daha sair 
sınıf esnaflar hepsi yerlerini tutarak 
alış verişe başlamışlardıı 

Doğanbey mahallesinde Çetiner so
kağında 12 sayılı evde oturan yunan te. 
baasından lva Flotz dün evindeki mer~ 
divenlerdcn inerken ayağı kayarak yu _ 
varlanmış ve sol kulağını yaralamıştır. 

Zabıta yaralıyı hastaneye kaldırmrştır. 

Bu hadisede kast olup olmadığı araştı . 
rılmalrtadır, 

ı - Hayu tflerine •e yen 
çıkan kitablara :ıi<l Ulnlardar. 

1 °' 15 tenzillt yapılır. 
ı - Zayi U.Sn bf:delten ma k 

ıu vtb otua lruruıtur. 
5 - Tehrik teıekkflr, evlen 

Panayıra mer.kez ilçeden başka di 
ğer ilçelerle komşu illerden binlerce 
türlü cins hayvan getirilmiş ve hayvan 
alış verişi çok parlak olmuştur. 

Rakı içerken 
Dün Başkır mahallesinde Karasarb 

Hiisnü'nün evincte rakı içmek üzere An.. 

karalı seyyar satıcı Bckic oğlu Rifat bir 
ara fazla sarhoş olarak sofra arkadap 
kahveci Ali'yi çakı ile göğüs ve böğü • 
ründen hiç yüzünden çıkan bir kavga 
sonunda yaralamıştır. Zabıta suçlu Rifatı 
yakalamış ve yaraltyı hastaneye yatır • 
mıştır. 

me vefat ve katı alika ilinla 
.ından maktuan be' lira almıı 

Panayıra iştirak eden bütün yurd
daşların rahatları temin edilmiştir. ABONE ŞARTI.ARI 

~iddet Dahild• Hariçtt 

den istifade edildiğini söylemiş ve alkış
larla karşılanmıştır. Profesör Tevfik 
Sağlam sözüne devamla kurultayın -

vaffakiyetini temin eden Sağlık Baka. 
nının yüksek himmetini şükranla, onur -
sal başkan Başbakan İsmet 1nönü'nün 
yüksek ilgi ve teveccühünü minnetle 

Sinobda ilk defa olarak kurulmuş o
lan panayırın böyle parlak ıbir şekilde 

karşılanmaaı sinobumuzu şereflendir. 

miş ve herkesi sevindirmiştir. 

s-eJiii 17 Lirı> 30 Llnı 

Panayırın ilk ve aon günlerinde ay 
nca güreş yarışmaları da yapılmış ve 
bu yarışmalara İstanbul, Kastamonu, 
Boyabat, gibi yerlerden gelen peldivan-
181' da iştirak etmiştir. 

r Aylığı 

3 Ayl·::. 
9 
5 .. 

16 
9 .. 

anmış ve yeni Türkiye'nin yaratıcı ön. 
d .. ri Ulu Şef Atatürk'e kurultayın aon -
suz saygılarını arzetmenin ilk ve son 
söz olduğunu söylemiş ve sürekli alkış. 
larla sözünü bitirmiştir. 

Kurultay çalışmasını bitirmiştir. 

İlk yılında bu kadar rağbet ıören ve 
on binden fazla kişinin iştirakiyle açı
lan panayırın gelece<k yıllarda daha 

parlak olacağı memleket ekonomisi 
için çok faydah ıbir unsur olacağı umu. 
labilir. 

ZAYi 

Mülga Hadikai.Meşvcret idadisinin 
328-329 mezunu olduğuma dair şeha
detnamemi ltaybettim. Yenisini çıkar

tacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Baha 
Adres: 

Ankara Hiiriyet otelinde 11 o. da 
1-4561 

Posta ücreti gönderilmiyt>r 

Mürebbiye 
arıyanlara 

Emzikte ve ıki üç yaşların

daki çocuklara bakmak üzere it 
arıyor. Yenişehir post restant 
Schwt>ster Anna J-45ZS 

tkbsat vekaletinden: 
lktıaat Vekiletile Ziraat Vıekileti binası kaloriferi için 350 ton 

yerll IÖmlkok ve kok ik&nürü açık eksiltme suretile 10-10-935 tari
hin.den itibaren 20 gün müddetle kapalı zarfla indirmeye konmut
tur. Taliplerin 31 ilk te1rin 935 perıemJ>e g;inü saat 10 da lktısat 
ftlktletinde mütepkkil aatıa alma komisyonuna ve tartnameleri 
carmek iltiyenlerin Levazım müdürlüğüne müracatları. (2954) 

Samsun Tümen Sa.Al. Ko. Bsk. 
' Amasya ganıizonunda bulunan kıtaat ihtiyacı için 5000 kilo 

erinm.i' sade yağı açık ekıiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
4700 lira olup muvakkat teminatı 353 liradır. Şartnamesi Samsun 
Tümen satın alma komisyonundadır. İhalesi 16/1. Teşrin/935 çar. 
şamba günü saat 16 da Tümen satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucibince taliplerin 
ihaleden bir saat evveline kadar mektuplarını komisyona verme. 

1 Ankara HeJeJiye ReiMJiği 1 
Uanları 

Doktor 
Ali Maruf ()nvc·r 

DERl, FlRENGI VE BELSO
OUKLUOU HASTAl.IKl.ARJ 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başınd;ı Al 
tıntaı sokak No 17 Hastalarını 

heq~·ün 9· 13 ve 15-20yc kadar 

1-4579 

Ankara Ceza evinden: 
Ankara Ceza evi münferit ve hücre koğUflarındaki elektrik te. 

ılutmm yeni bıqtan deği§tirilmesi için 3-10-935 perfCIDl>e günü 
Ankara C. Müddeiumumiliği dairesinde toplanan komisyona isteık· 
U gelmediğinden ihale müddetinin on gün uzatılarak 14.10-935 pa
urteai gün!! saat on bete bırakılmasına karar verilmiş olduğu ilan 
olunur. (2964) 1-4576 

Ankara uraY1 
Su işleri· direktörlüğüı:den: 
4-6 Beygir kuvvetinde ve saatte 15 metre suyu 15 metre yük 

eekliğe verebilecek takatta bir motopomp satın alınacaktır. 
İsteklilerin 21.10-935 gününe kadar tekliflerini Ankara Urayı 

Su ı,ıeri Direktörlüğüne vermeleri. (2887) 1-4472 

mEmUALAliiP l't D D P ERRTi~ 

MEMURLARA 4 TAKSiTLE KOK KÖMÜRÜ 

TEVZiATINA BAŞLANDI. 

MERKEZ MAGAZASINA MÜRACAAT. 

Her çeşit soba 

Her eevi eı-ı..ak 
Her şeyin en eıyisi 

HER YERDEN UCUZ 

teri ilin oluı:aur. (2872) 1-4453 

Karacabey Harasında Müteşekkil 
Merinos Yetiştirme Çiftliğindeıı: 

Merinos yetiştirme çiftliği ve elit sürü hayvanları için 9690 ki. 
lo Mısır 6839 Kilo tuz 319699 kilo yulaf 93609 arpa 83917 kilo su 
sam kllıpesi 6731 kilo haldi kırıntısı 35743 kilo kepek kapalı zarf 
uıuliyle eksiltmeye konmuştur. leteklilerin 1630 lira muvakkat 
teminatlariyle birlikte ekıiltme günü olan 14/T. evvel/935 pazar. 
tesi günü saat ıs de Merinos Çiftliği Müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (6156) 1-4500 

Samsun Tümen Sa. Al. Ko. Bşk. 
Merzifon garnizonunda bulunan kıtaat ihtiyacı için 5700 kilo 

erinmi1 sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 5415 lira olup muvakkat teminatı 407 liradır. Şartnamesi 
Samsun Tümen satın alma komisyonundadır. İhalesi 17 1. teşrin 
1935 perşembe günü saat 15 de tümen satın atma komisyonunda 
yapılacaktır. 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucibince ta
liplerin ihaleden bir ıaat evetine kadar mektuplarını komisyona 
vermeleri ilan olunur. (2878) 1-4457 

Ankara Askerlw şubesinden 
MalUl Zabitan ve Efrat ile Şehit Yetimlerinin 935 sene

sine ait tütün ikramiyeleri 15 temmuzdan 2 teşrin 935 gü
nüne kadar tevziatı yapılacaktır.Eshabı istihkakm yetleı·in
deki maaş senedi resimleri ve nüfus tezkereleri ve ikişer 
tane fotoğrafı ile askerlik şubesine müracaatlan ilan olu· 
nur. (1678) t-2865 

Zile Şarbaylığından: 
Kasabaya yaptırılacak olan Fenni Mezbaha için iki parmak kut. 

runda ft 800 metre mikdarında lüzum görülen demir su borusunun 
eksiltmeye konulduğu ilan olunur. (6226) 1-4572 

Dr. TURGUT 
Cehed ~astaneai OperatörO 

HHtalarını Adliye Sarayı 
karşısında Hayati apartmanın 
da her gün 15 den 19 za kadar 

kabule baslamıştn 

Göz mütehassısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASAGUN 
Anafartalar caddesi Zenit 

saatleri mağazası üstünde pa. 
zardan başka beı gön sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. S.ıh günleri voksuzlara 
parasız. 

l LAN 
1 - YeıniJehirde müdafaa cad. 

desinde ve emniyet abidesi kar
fısında etrafı dıvarla çevrilmiş 
( 1111,11) m:ı arsa üzerine yapı
lan su, elektrik ve havagazı te 
sisatı mevcud üç katlı ev kapalı 
zarf usuliyle satılığa çıkarılmış. 
tır. 

2 - Bedeli nakden ve peşi
nen veri!nıek prtile (24180) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (1813, 
50) liradır. 

4 - Şartnameıini ve evi gör· 
mek istiyenler hergün muhasebe. 
ye gelebilirler. 

5 - İhale 1.11.1935 cuma gü
nü saat on be§te artırma ve ek· 
siltme komisyonunda yapılaca· · 
ğından artırma ve eksiltme ka. 
nununda yazılı tarifat daaresin
de teklif mektuplarını teminat
lari yle birlikte ihale saatinden 
bir saat evetine kadar komisyon 
r~isliğine verilmiş olmalıdır. 

(2967) 1-4588 

İl.AN 
1 - Yenişehirde 1068 inci a

dada eski mimarlar yeni ok.ula 
sokağında eski 26 yeni 8 kapı 
numaralı 638 m2 arsa üzerine ya· 
pılan bir katlı kirgir ev kapalı 
zarf uauliyle satılığa çıkarılmış. 
tır. 

2 - Bedeli nakden ve peşi
nen verilmek şartile {5906,88) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (444) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün muhasebeye ge. 
lebilirler. 

5 - İhale 4.11.1935 pazar
tesi günü saat on beşte artırma 
ve eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. lsteıkli olanlar tarafın
dan artırma vıe eksiltme kanu. 
nunda yazılı tarifat dalreainde 
teklif mektuplarını teminatlari
le birlikte ihale saatinden bir sa
at eve1ine kadar komi~on reis· 
liğine verilmit olmahdrr. 

(2966) 1-4587 

İLAN 
10 teırinievel 1935 den itiba. 

ren birinci ekmeğe 11, francala
ya on yedi kurut konuımu,tur. 

(2974) 1-4581 

kal.Jul edeı 

Sencanh köyünde 
acele satılık ev 

ve tarlalar 
3 .>da 1 mutbak ı balkon ıce

risindt- suyu mevcut Anbar ~c 
saire 450 dönüm 8 .:ıacça tarla 
ikisi sulu bir de Dav~ P~ılr ·ı .r 
dır. 

Kurtuluş mahallesı l3/ l4 
No lı• evde ~atılmışa .:nlirat>.aat 

t-4'il!t 

\' enişPhirdt• 

Kiralık apartıman 
Havuzba~ma pek yakın Yuk. 

sel caddesinde beşer odalı ve 
konforlu iki apartman kirahktır 
Telefon: 3715 1-4585 

f,ramuzca öğrt·rımck 
i~th t·uler 

Fransızca lısam çabuk ve ko 
lay öğrenmek istiyenler, ıyi ve 
süratli metod ile ve mükaleme. 

Fransız muallim 3 ayda fran
sızca lisan öğretebilir Fransızca 
öğrenmek veya ilerletmek isti 
yenler müracaat etsinler 

Posta caddesi 
Çeşme, Sevinç sokak No 8 

Ankara -
-1458' 

Has 
Kaimin 

ağrıları dindirir. 
"HAS .. kelimesine dıkkat .. 

1-4563 -•1111••::0 .. ~~~-



Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiwonu i13nları 1 
l LAN 

1 -. Bursa garnızonu için 432.000 M u<lanya H Bandırma için 
l-4000 1u1o kuru ot satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli Bursanın 
16200 Mudanyanrn 900 Bandırmanın 720 liradır. Şartnameleri Bur. 
aa &atın alma komisyonundadır. Eksiltme 21·10.935 pazartesi günü 
Mat on altıda .Bursada tophanede satın alma komisyonu binasında 
olacaktır. Eksıltmc kapalı zarf usuliı iledir. Muvakkat teminat 
Burııanın 1215 lira Mudanyanın 67 lira 50 kuruş Ranclırmanrn 54 
liradır. 

Tc-k.lif mektupları 21.10.935 pazartesi saat 15 şc kadar Sa. Al. 
Jıomiıyon rtisligıne veriJmiş olacaktır. (2909) l--41198 

l LAN 
l - Erzinc~n g~rnizonu k~t'a ve mUcueRlcri eratı ihtiyacı için 

beş yuz kırk bın kılo una talıp çrkmadığından yeniden ikapalı ek
siltmeye konuldu. 

2 - Muhanunen bedeli 70200 lıradır. 
3 - İlk teminatı 4760 liradır. 

4 - Şartnamesi 351 kuru· karşıhgında Erzıncanda tiımen satın 
alma komisyonundan verilir. 

5 - İhalesi 23 teşrinievel 935 çartamba gunu saat 15 de tiırnen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Şartnamenin 4 üncü madde&.i mucıbince ıstekliler teklif 
mektuplarım 2490 sayılı artırma ve ek&iltme kanununun 32, 33 34 
ifrıcü maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek jhalc saatından 
bir saat eveline kadar Erzincanda tumen satın alma komisyonuna 
vcrecl"ktir. (2818) J-4382 

İLAN 
1 - Tumcn kıtaatı için evelce ilan edilen unun ihalesine ta· 

libınin verdigi fiat yuksek goriıldüğunden yeniden 222 ton unun 
kapalı zarfJa eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş ıs santim 
olup, ıhalesi 23.10·935 tarihine musadif çarşamba gtinü saat 15 de 
bayramiç tiımen satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekJerin ver~cekleri unun şerait ve evsafı
nı bu1unduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek öğ. 
ı ene bilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. uncu maddelerı mu. 
cibince istenilen vewk1a muvakkat teminat tutarı olan 2023 lira· 
nın veya bank mektu!ıunun ihaleden bir saat evci tümen muhascbe-
aine tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları (2836) 1-4465 

t LAN 
1 - Siirttcki tüm ve jandarma kıtaat ihtiyacı için 684 ton ar

pa ve 718 ton aaman 25.10·935 cuma günü saat 10 da kapalı zarf 
usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Arpanın muhammen bedeli 27360 
lira samanın 21540 liradır. İ&teklilerin % 7,5 teminatları ile mez. 
k\ır günde ve saat 9 da toklif me1rtup1arının Siirtte satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2892) J-4479 

t LAN 
Bergamadaki kıtalar ihtiyacı ıçin 31.000 lira bedel tahmın edilen 

310,000 kılo un kapah zarfla alınacaktır. Şartnamesi parasız ola. 
rak Bcrgamada uzun çarşıda satın alma komi11yonunda her gün gö-
rüJcbilir. Teklif mektup1arının 25 i1ktesrin 935 günU saat on altı
ya Jradar Bergamada uzun çarşıdaki satın alma komiıyonuna ve. 
rilmesi. Muvakkat teminat 2325 liradır. (2738) 1--4375 

lLA N 
Denizli garnizonunun ihtiyacı olan 137,000 kilo un ihtiyacı 

eveloe ilan edilmişti mı'ktarının çokluğundan ve teminatının faz· 
lahfından ötürü iıtdtli iştirak cdemcdifinden eski ilinın hükmü 
blmamı~tır. 

2 - Yeniden dort aylık 137.000 kilo un utın alınacaktır. 
3 - Teminatı 1223 lira tahmin bedeli 16440 liradır. 
4 - İhalesi l 7.10.935 perşembe günü uat onaltıda lspartada 

tümen binası içinde } ~oılacaktır. 
5 - Şartname komisyonda mevcuttur. hteklilerin tUmcn satın 

alma komisyonuna müracaatları. (2793) l--4370 
l LAN • 

ı - Garnizon eratının ihtiyacına sarfedilmek üzere 35,000 kilo 
kuru soğan açıdt eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Milnakasası 18 ilkteşrin 935 tarihine müsadif cuma günü 
saat 11 de Ankara levazım imirJiği .atın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - artnamesi komisyonda her gun para11z görülür. 
4 - Eksiltmeye konulan soğanın mecmu tutarı 1400 lira olup 

teminatı muvakkateai 105 liradır. 
5 - İltcklilem belli gün ve uatte teminatı muvak.kate makbuz

larını komisyona vermeleri ve mezkur saatte hazır bulunmaları. 
(2785) 1-4369 

İLAN 
1 - Tümen kıtaatı için cvelce ilan edilen unun ihalesinde ta. 

libinin verdiği fiat yüksek görüldüğünden yeniden m ton unun 
kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuru§ 15 santim 
olup, ihaleli 22·10.935 tarihine miaııadif aalı günü aaat 15 de bay. 
ramiç tiimcn satın alma komisyonunda yapılacağı. 

3 - Ekıiltmeye gircu1derin verecekleri unun şerait ve evsafı
nı bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek öğ. 
rene bilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numara1ı kanunun 2. 3. ünciı maddeleri mu. 
cibince istenilen vesaikla muvakkat teminat tutarı olan 2023 lira. 
nm veya bank mektubunun ihaleden bir saat evci tümen muhasebe-
sine tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları. (2835) 1--4464 

t LAN 
ı - Erzincan garnizonunun kıt'a ve mü~~seselcri eratı ihtiya. 

cı için 129,000 kilo sığır etine talip çıkmadığmdan açık eksiltmeye 
konulmu tur. 

2 - Muhammen bedcJi 19350 lıradır. 
3 - İlk teminatı 1452 liradır. 
4 - Şartnamesi Erzincanda tümen satın a1ma komisyonundan 

verilir. 
5 - İhalesi 23 J. inci teşrin 935 çarşamba gunü saat 11,45 de 

tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
6 - İst kliler 2490 numaralı kanunun rnaddei mahsuslanna 

tevfikan komisyona müracaatları (2819) 1--4383 

l LAN 
l - Garnizon dahilinde-ki kıtaat ve müca1eaede bulunan hay. 

..anlarla serôm aşı evindeki hayvanların ihtiyacına sarfedihnek 
üzere 510,320 kilo yulaf kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 'Münakasa 15 ilkteşrin 1935 tarihine müsadif sah gunü sa t 
onbirdedir. , 

3 - Yulafın mecmu tutarı 28067 lira 60 kuruş olup muvakkat 
teminatı 2105 lira 7 kuruıtur. • . 

4- Şartnamesi 141 kuruş mukabılindc Ankara Levazım Amırlı· 
ği satın alma komisyonundan verilir. . 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. ün. 
eri maddelerinde yazılı vesikalarla temınatı muvakkate makbuz ve. 
ya- banka mektuplan ile teklif mektuplarını munakasanın yapıla· 
cat?r muayyen saatten hır saat eve] Ankara L vzım Amirligı sat n 

na komisyonuna vermeleri. (2697) 1-4269 

İLAN 
l - Erzincan kıtaat ve mıiessesot hayvan 1htıyac1 ol n 779400 

kilo kuru yonca ve ota ihale guniınde i tekli çıkmadı· nd:ın 24/1. 

tcşıın 935 gunu saat 15 <le kuru ot saat 16 da kuru yonca ıhale edıl. 
~k iızere yeniden kapalı eksiltmeye konmultur. 

2 - Kuru yoncanın muhammen bcdeJi 21573 lıradır ılk temınatı 
1617 lira 97 buçuk kumştur. Kuru otun muhammen bedelı 19176 
lira ve ilk teminatı 1438 lira 21 kuruştur. 

3 - Şartnameler Euincanda tumen satın alma komısyonundan 
biHi bedel vcriJir. 

4 - artnamcnin dordunciı maddesin göre istekliler 2490 sa· 
yılı artırma ve cksi1tme kanununun 32, 33, ~4 uncu. maddeleri mu. 
cibince tck1if mcktuplarrnı tan:ı:im ve kom11yona ıhale saatmdan 
bir saat eve! vermis bulunaca-klardır. t2823) 1-4388 

t LAN 
Demir köy kttaatı ıçin elli yedibin liralık do:t ) uz k.~rk t?n ~ın 

kapalı zarfla ekıiltn':t'ye konu1muştur. hk tcmınatı dort hın ıkı 
yüz doksan liradır. İhalesi ıs birinci teşrin 935 salı saa! on altıda
dır. İsteklilerin vize satın alma komisyonuna gclmelerı. (2789) 

l--'4367 

t LAN 
1 - Garnizon dahilindeki kıtaat ve mliessesat cratının mayıs 

935 gayesine kadar sarfedilmek üzere 60.000 kilo patates cksıltme. 
ye konulmuıtur. 

2 - Münakasası 18 m,teşrın 935 tarihine miı:.adıf cuma günu 
saat onbeştc Ankara levazım amirligi &atın alma OO'lisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnam si her gün komisyonda ;parasız gonilur. l:ksilt· 
meye konulan patatuin mecmu tutarı 3600 lira ve ılk t(mİnatı 270 
liradır. 

4 - lstckliJcrin mezkur gün ve saatte teminatı muvakkatc mak 
buzları ile mezk(ır komisyonda bulunmaları. (2786) 1-4368 

1 LAN 
Bursa garnizonu ıçın (242,000) Mudanya ıçın (139,000) ve ban 

dırma için (212,000) kilo un satın alınacaktır Tahmın edilen bede. 
li Bursanı.n 26225 lira Mudanyanın 15637 lıra 50 kurut Bandırmanın 
23320 liradır. Şartnameleri satın alma komisyonundadır. Eksiltme 
22.10-935 salı günü saat 16 da Bursada tophanede satın alma ko 
misyonu bınasında olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuli iledir Mu. 
vakkat teminat Burı;anın 2041 1ira 88 Mudanyanm 1172 !ıra 85 
kuruş Bandırmanın 1749 liradır. Teklif mektupları 22.10·935 salı 
saat onbese kadar satın alma komisyon rcı ligine 'f'erilmis olacak 
tır. (2908) 1-491)7 

lLAN 
1 - Edirne kıtaatı için 98600 kilo sıgır eti alınacaktır. Muham· 

men bedeli 27608 lira muvakkat teminatı 2071 liradır. 
2 - Suloglu kıtaatı için 127500 kilo sıgır etı alınacaktır. Mu

hammen bedeli 32875 lira muvakkat teminatı 2466 liradır. 
3 - Uzun köprü kıtaatı için 32860 kilo sığır eti alınacak mu

hammen bedeli 8215 lira muvakkat teminatı 616 liradır. 
4 - Münakaaasında verilen fiat pahalı görüldügündcn bir ay 

için pazarlığı 8.10·935 salı giınü ilan edilmiş ise de açık kaydılc 
intişar ettiginden yeniden kapalı pazarhgı 16-10-935 çarşamba gu· 
nü saat ı 1 de yapılacaktır. 

5 - 1stckli1erin Ilı gun ve saatte komısyona gelmclerı. 
(2957) 1-4577 

- İLAN 
l - İzmır mustahkem mevki kıtaatının 170500 kilo kuru fasııl. 

ya ihtiyacı kapalı zarf usuliı ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 26 1. tcş 935 cumartesi gunu saat 11 de lzmirdc 

kışlada miıstahkem mevki satın alma komiıyonunda yapılacaktır. 
3 - Fasu1yanın tahmin edilen mecmu tutarı 18755 liradır beher 

kilo fasulya i~in on bir kuruş fiat tahmin edilmıştir. Teminatı mu
vakkate akçesi 1707 liradır. 

4 - Şartnamesi her gUn komisyonda gorulcbilir. 
5 - f stcklilerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi

ka göstermek mecburiyetindedir. 
6 - Eksiltmeye i§tirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun ı ve 

3 üncü maddelerinde ve prtnlftlesifıde yurlı Yesikaları ile temınatı 
muvakkate makbudarrnr ve teklif mektuplarım ihaJe saatmdan en 
az bir saat evvel komisyona vcrmit bulunacaklardır. (2958) 1--4578 

Ankara llbaylığuıdan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş "Ankara Kız Lisesi Kimya ve Fi. 

zile laboratuvar mobilyası" yapılacak işin ke'if ıbedeli 11052 liradır. 
2 - Bu ite ait şartnameler ve evra.ktar ıunlardır. 
a) Eksiltme şartnameıi. 
b) Fenni §artname. 
c) Mobilya ve tesiıat lahikası. 
d) Kesif çizelgesi. 
e) Proje. . 
İstiyenleı bu şartna~e1erı ~e e~ı;ukı bedelsiz olarak kız li~i 

direktörlüğünden alabihr ve gorebılır. 
3 _ Eksiltme 17.10.935 pcrşemb~ günU S41at 1.5 de Ankara okul· 

]ar ıağıptanlığında toplanan ko~ısyonda yapılacaktır. 
4 _ Eksiltme kapalı zarf usl~lıyle yapılacaktır. 
5 _ Ekıil~ye girebilmek ıçin isteklilerin 828 lira 90 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve bundan batlra aşağıdaki veıilca1arı 
göstcrmcsı lizımdır. 

1 _ Ticaret odaı;ına kaytlı bulunduğuna daır vesika. 

2 _ isteklilerin yapmış oldukları mobilya işlerine ait An· 
kara Nafıa müdiırliigünden alacakları fenni ehliyet vcaikasL 

6 _ Tek1if mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 
bir saat evveline kadar okullar sağışmanlıgına getirilecek eksiltme 
komisyonu baıkanhğına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncıi maddede yaz.ılı saata 
kadar gclmit olma1ı ve dış zarfm mühür mumu ile eyice kapatıl. 
mıs olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2840) 1---4403 ------
Ankara tll)aylı~ndaıı: 
ı _ İsmet Pata Kız Enstitilsü için alınacak kumaşların aşağı. 

da isimleri hizalarında ~iktar "!'.muhammen fiatlan gi>steri1?1!ftir 
2 _ Nümunclerini gormek ıstıyenlcr okula müracaat cdebılırlcr. 
3 _ Açık eksiltme ve ıha1esi 17.10-935 perşembe gti iı saat JS 

de okullar sagışmanlrgında yapılacaktır. 
4 - Teminat 53 ıradır. _ 
100 metre koyu Jacive~t yunlu ~nı 150 antım fiatı 300 

100 " Bej yiinlü enı 140 santim 
(2753) 

Mara~ valiliğinden: 

' 400 
1-4320 

M ~ jandarma dairesinin ıhtiyacı bulunan 935 modeli dolap 
LJ' ad S'mcns marka bir tane ellilik sant1ral en son alıtcm yek 

şeaınc ı k .. , 
are manyatolu Siınens mar a uç tane masa telef.on makınası ve 

~eve boynu demiri ve fincan beş _kilo mumlu zil tclı cm kilo toz 
b'ndcreceJik ingiliz ma r nrpdır çıft loat ve se-ksen kankal ve beher 
k~nkalı 1000 metre oI~k üzere kalveni lı tel el1i adet kavanuz 150 
.ıdet yerli orta pil körnuru 150 ~det zenk, Avrupa malı kaplan mar. 
ka bilya kırafit ıoo gram kırafıt tozu 30 kilo kiıkiırt be tane tele
fon kordonu 20 a<let mikrofon kordonu 50 takım tank]an c pili dort 
tane mikrofon zarfr üç tane sade kömur levha 1784 lira muhamm n 
bedelle acık eksiltmeye knulmuştur İhale y n onb ınci ah giı· 
mi saat obaltıda Maraş vılayeti daimt en umenınd y pıl, c kt r. ı• 
T hp olanların daha ziyade malumat alm ve erıtı nl mak u e. 
re Mr ş vil yet daımı enciımenine mur c t e Jem r rı ıl n olu-
n ır. (2926) ı; cı 

Milli !\lüdafaa \duikı~·ıı 
.;;almalma Komi ) onu 

ilanları 

BIUT 
lstanbuldaki Kuleli ve Mal. 

tepe lisclenJc Burudaki Bursa 
Askeri lisesinin 10 \c 11 incı sı. 
nıfJarına yeniden talebe alına
caktır. Girmcge ıstekli bulunan 
larm bu mekteplere vtya asker. 
lik şubelerine hemen muracaat. 
tarı llan olunur. (286 ) 1--4448 

BtI...11" 
1 - Bır metresınc: ıçılen 

eder 900 ıla 975 b n metre yaz
lık clbı elik bez kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmu tur. 

2 - th le i 16 ıo 935 ç. m .. 
• a güniı 1 t ıı dedır 

3 - Ş"rtrıamesı 24' hra 87 lu 
ruşa M. M V. S AJ Ko d n 
alınır. 

4 - Heı>sıne b cılen eder 497 
hın 250 lir:tdır 

5 - 'Eı<siltmc} e 
23 640 lio'.ık ılk in 
le birlikte kanunı ıl 1t: hazır. 
Jadıkları •eklif mckt plarını i· 
hale saat1'ld n bır t e\e M 
M. V. satı-t im Ko na \' rme 
!eri. (2826) 1-~3 Q 

Bll .. İT 
l - Edrcm t g rnı on ı 

Ayva ık arnı onıı n 3 O 00 
kılo un kapalı z fi ek ıl m ~ 
konulmu'!tur. 

2 - Hep ine b'cılen d r 
37 000 Jiradır. 

3 - İhalesi 17 -10.935 p r cm. 
be guniı at 11 de E~drcmıtte ya· 
pılacaktır 

4 - Eksıltmc} e gırecckler 
3775 liralık ilk inanç parası mek. 
tup veya maldıuzlarıylc bırliktc 
kanuni şekıJdc ha ırladıkları tc;c 
lif mektuplarını ıhale saatından 
bir saat evci Edremittc Tumcn 
satın alma Ko. n ,.cnneJerı. 

(2829) 1 439~ 

BlLİT 

1 - Hepsine bıçılen eder 
(26,500) lıra olan Freze makı. 
nesi, Torna tezgahı İç vıda kes
me makine i, Mil ta lama te gii· 
hı ile bunlara aıt takımlar kapa. 
b zarfla ckı;iltmcvc konulmuş. 
tur. 

2 - İhalesi ıs 11 935 cuma 
günu saat 11 dedir. 

3 - Şartname (133) kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan verılir. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
(1987) lira (50) kuru luk dk 
inanç parasiyle kanunun 2 ve 3 
üncu maddelerinde yuılı belge. 
lerle birlikte kanuni ~kilde ha. 
2ırladıkları teklif mektuplarını 
ihale saatından ır uat evvel 
M. M. V. satın.ima komisyonu · 
na vermeleri. (2801) l-4371 

B1J...tT 

ı - l metrcsiM b ça.lcn eder 
245 kuruş olan 4D ila 50 bin met· 
re kışlık elbisehk kumq kapah 
zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

2 - İhalesi 14.10.935 pazar. 
teai günü saat 15 dedir. 

3 - Şartnameaı 613 kurup 
M. M. V. Sa. Al. Ko dan alınır. 

4 - Hepsine biçılen eder 122 
bin 500 liradır. 

5 - Eksiltmeye girecbklcr 
yedi bin ~ yetmif liralık 
i)lt inanç paraları ile birlikte ka. 
nunf ttki1de hazırladıkları tek
lif mektuplarını ihale aaatından 
bir saat evel M. M. V. atın al. 
ma Ko. na vumtled. (2111) 

1--4284 

BlL1T 
1 - Bir mctTCsıne biçilen e

der 260 kuruı olan 30 bin ilı:ı 
37 bin be$yuz metre kaputluk 
kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konuımu,tur. 

2 - İhalesi 16.10.935 çarşam
ba gunü saat 15 dedir. 

3 - Şartname 488 kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan almtt 

4 - Hep ine biçılen eder 97 
bin 500 liradır. 

S - Eksiltmeye ıı:ıreeeılder 
6125 liralık ilk inanç parıaıı1 
mektup Yefa makbudariyle b:r. 
tikte kanuna 1Ckilde huırlad11t· 
ları teklif mektuplarını ihale 
saatından bir şaat evci M M. V. 
ııatın alma Ko. na vermeleri 

(2714) l--4285 

BİL İT 

SAYIFA 7 

Oaima genç 
dainıa güzel 

KANZUK 
BaJsamin kremi 

mın k.rcmı 

maz 
li nı. 

ravetını 

min .le 

C'Z:I 

Mürebbiye arayanlara 
B 

da satm lrr .. komı 3on. n. t • 

aıclerı (2950 l--45 ı 
BİLİT 

Ser~ ve q ev ı tı c ı 
tecrube hayırımı olarak iJu 
At pazarlııkla .atın ~hnac.a tı 
Pazarlı;.ı 11 10 935 cumancsı 
nu saat 10 dadır hteldılcr 
li gun ve 8'atında ha van e 
birlıkte M M V satın alma k • 
mısyon na gdmdcrı (2952 

1-4581 
B1LIT 

l - Bu ınet c ı e çı en e
der 280 kuru olan 2800 ı1a 3 00 
metre lrlırşunı kaputluk kurIHl 
kapalı zarfla ek itmeye konul
muştur. 

2 - İbalHa 28 bırıncı k 935 
pazartesı gunu saat l l dedır 

3 - Şartnanw paraı olar k 
komısyondan alınır 

4 - Ek~ltmeye ırecek er 
77'1 liralık ılk ınanç paraaı melı. 
tup veya makbuıJarıle bırhktc 
kaııuni §Clkilck hazırladıkları 
teklif mektupların ıhal den bır 
saat evwl M M V . .atın alma 
Ko na vcnnc:lcn. (293~) 1-456S 

BİLlT 
l - Bır metre me bıçıle t• 

der 270 kuruş olan 6500 metre 
haki elbııelik kumaş kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuttur 

2 - İhale 28 bır'incı tc.nrı 
935 pazanesı gun saat l S de-
dir. 

3 - Şartnamt•ı p r sız o a. 
rak M M V Sa. Al Ko dan 
almır 

4 - Ekwltmcye ıırecekler 
1316 liri 25 kurutluk ılk inanç 
parası IDl:ilrtup veya makbuzları• 
le barli.kfe kamını ~kilde hazır· 
Jadddarı tekhf YMktuplarınr ıha 
leden ibıt saat evvel M M. V, 
satın alma Ko na vermeleri. 

(2936) 1-4564 
B1LlT 

Ordu lilhhi ihtlyacı ıçın ( SO) 
ad« Subay ve (300) adet erat 
ctejerı açık f'kstltmc suretıyle 
.atm almacaknr Hepaanc bı~i
len kıymet (3300) liradır tha
lesı 26· HL935 cumartcsı saat 10,S 
dedir. Munlckat temıllöltı (247) 
lira 50 kuru tur Evsaf ve tart· 
name ını almak Te gormek u e
re bedel olarak her gun o • 
leden so ra M M V. Mltı112lma 
komı yo Ek· 
ıltm 'e 



SAYLtA ~ 

,.. .~ ""' ' ~ ı 
PARİS ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN -l 

~ 

DiŞ HEl(il\li ElffiEl\I A VNi ~ 
Avdet ederek rahatsızları tedaviye baslamıştır. Himayei ~ 

Et fal apartımanı. Telf: 3910 1-4526 ~ 
~~:-.~~ 

l\ılaliye Vel{aletinden: 
(3500) Şişesi 500 gramlık, 5000 şisesi 250 gramlrk (7500) şişe

si 125 gramlık (8000) şişesi 75 gramlıık olmak üzere (24000) şise 
zamk açık eksiltme ile. satm alınacaktır. 

Muhammen kıymeti 4125 liradır. İsteklilerin 309 lira 38 kuruş 
muvakkat teminatları ile birlikte 14·10.935 tarihine müsadif pazar. 
tesi günü saat on be!te Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdürfüğünde 
müteşekkil komisyona gelmeleri. (2707) 1-4271 ------
Beşinci l)aire Su 

i~leri Müdürlüğünden: 
Sıra Köyün 
No. ismi 

Arazi sahibinin ismi arazinin 
mesahasc 

Deli İbiş oğullarından 
Bekir eğlu satılmış ve 

krymeti muham. 
mene si 
beher metre M . 

1 Cicik hissedarları 2559.29 m2 sekiz kuruştur 
2 Ankara Agah paşa vereseleri 2379.99 " 

sekiz kuruştur 
3 Solfasol Abidin oğlu Mehmet 

vereseleri 1758.25 
4 Vakıf 8414.50 
5 Ankara Diyanet İşleri Reisi 

Bay Rifat 3451.87 
6 Solfasol Ketbuda oğullarından 

Ahmet oğlu Mehmet 3234.99 
7 Solfasol Emir Osman oğullarından 

Sait oğlu Mehmet ve 
hissedarlarr 13455.64 

8 Solfasol Emir Osman oğullarından 

9"a Gecik 
Veli vereseleri 3833.U 
Kürt oğullarından Hasan 

ve hissedarları 5082.87 

.. on kuruştur 

" 
sekiz kuruştur 

" 
on kuruştur 

" 
on kuruştur 

,, yirmiıucş k,uru§ 
tur. 

,. yirmi kuruştur 

,, yirmi kurustur 
9 b Gecik Kürt oğullarından Hamza 

oğlu Muharrem YC hisse. 
darlan 2255.84 m2 yirmi kuruştur 

10 Solfasol Ali karısı Fatma ve 
hissedar lan 16297.24 .. on kuruştur 

11 S'olfasol Tü!'kmen oğullarmdan 
Osman oğlu Mehmet ve 
Osman 8641.73 .. yiı:mibes ku

ruştur 

12 Solfasol Deli Mehmet oğullarından 
Mehmet oğlu Latif 2871.62 ,, yirmibeş ku-

ruştur 

13 Solfasol Deli Mehmet oğullarından 
Mehmet oğlu Ali 2545.99 ,, yirrnibeş ku. 

ruştur 

14 Solfasol Osman kızc Anakadın 3454.37 ,, yirmibeş ku
ru~tur 

15 Solfasol Macar oğlu Halil 3485.12 ,, yirmibeş ku
ru~tur 

16 Solfasol Macar oğlu Hacı Osman 1729.37 
17 Solfasol Kuru çaylr Mehmet karısı 

,, yirmi beş ,, 

Hatice vereseleri 16921.12 .. yedi kuruştur 
18 Solfa~l Emir Halil vereseleri 1930.70 .. on beş ., 

Çubuk barajının 2816 numaralı kanun mucibince güzelleştiril
mesi için Vilayet idare meclisinden menafii umumiye kararı alr
narak istimlakine lüzum görünen yukardaki arazinin sahiblerile 
beher metre murabbaına takdir edilen kıymet hiı:alarmda göste. 
rilmiş olduğu alakada.cana bildirilir. (2956) 1-4571 

Karacabey harası 1\lüdiirlüğündeIJ 
Haranın 1 teşrinisani 1935 tarihinden 31 teşrinievel 1936 tari. 

hine kadar bir senelik manda ve karasığır sütleri kapalı zarf usu. 
liyle artırmaya konulmuştur. İsteılclilerin 18 teşrinievel 1935 tari· 
hine müsadif cuma günü saat 15 de 600 lira muvakkat teminatlariy. 
le birlikte Hara müdürlüğüne müracaatlarr (6211) 1-4541 

Samsuıı 'fümen Sa.Al. Ko. Bsl\:. 
' 

1 - Çorum garnizonun'da bulunan kıtaat ihtiyacı için 4300 ki-
lo erinmiş sade yağı açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
4128 lira olup muvakkat teminatı 310 lirad·ır. Şartnamesi Samsun 
Tümen satın alma komisyonundadır. İhalesi 17/ 1. Teşrin/935 uer. 
şemhe günü saat 16 da Tümen satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucibince taliplerin 
ihaleden bir saat evveline kadar mektuplarını komisyona verme. 
leri ilan olunur. (287 J) 1-4452 

E<:zanelerden 
BlR 

~I\.ALMi KAŞE l(ALMi 
~~---------1 

DİŞ AGRISI 1 H A s 
KIRGl1'4'UK 

10 
DAKiKADA 
TESiRiNİ 

BAŞ AGRISI ·-----~ 

GRİP K ALNI İ 
Romatizma hissedersiniz 

HAS 
İSTEYİNiZ 

FİATI 
7 1-2 

KURUŞTUR 

HAS 

Harita genel direktörlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış Harita Genel Direktörlü. 

ğü Topoğraf ve Nirengi şubeleri için zirde muhammen bedellerile 
ihale gün ve saatları yazılı alat açık eksiltme ile satın alıancaktır. 

2 - İsteklilerin ~artnameleri görmek için her gün ve eksiltme
ye gireceklerin de muvakkat teminat makbu::larile vaktinde Cebe. 
cide Harita Genel Direktörlüğü satın alma k:>misyonuna gelmeleri. 
Muhammen bedel. Teminatı muvaklcate 
Lira Cinsi mikdarr Lira. Kuruş. İhale tarihi GÜNÜ saati 
1500 Alidatolome- adet 337 51) 16.10.93" çarşamba 14 

tolometrik 
680 Koliıınatör 1 .. 51 00 16-10.935 

(2817) 
., 15 

1-4381 

ULUS 

Kaligırafi ve okul 
defterleri satanlara 
Türk. l\laarif Cemiyetinden: 

Cemiyetin okul talebesi için bastırdığı ve (KÜLTÜR 
BAKANLIGININ) tavsiye ettiği DEFTER ve KALİG
RAFi'LERİN satış yeri İSTANBUL MARPUTÇULAR 
BOYACI HAN ALTINDA 44 NUMARALI mağazada-
dır. (2959) 1-4575 

Eksiltme ilanı 

Çanal<l{ale Jandarma Ol{ulları 
Satınalma l(omisyonu 

Reisliğinden: 
30 9/935 günlemecinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı ilan 

edildiği halde isteklisi çıkmayan Çanakkalede 1, 3, 9, 10 sayıh jan. 
darına okullariyle jandarma hastanesinin senelik ihtiyacı olan 
893,650 kilo has ekmeğin eksiltmesi 21-10-935 pazartesi günü saat 
15 de belediye dairesinde salahiyettar komisyonca pazarlıkla yapı
lacaktır. 93833 lira 25 kuruş tahmini bedelli ve 5941 lira 67 kuruş 
muvakkat teminatı olan bu eksiltmeye girmek istiyenler teminat 
makıbuzlarmı aynı günde saat 15 şe kadar komisyona tes1im etmis 
olacaklardır. Şartnamesi parasız komisyonda görülebilir. 

(6222) 1-4573 

Emniyet işleri 
Umum l\lüdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurlarının 935 senesi elbiseleri için ıbir metresi· 
nin bedeli muhammeni ( 425) kuruştan azı (13000) çoğu (13500) 
metre kurşuni renkte elbiselik kumaş 20 gün müddetle ve kapalı 
zarf usüliyle eksiltmeye konulmustur. · 

2 - İhalesi 25-10-935 günü sa;t 15 de Emniyet İşleri Umum 
Müdürlüğünde teşekkül eden komisyonda yaptlacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyondan alınır, 
4 - Eksiltmeye girecekler 5062,5 liralık muvakkat teminat mek

tup veya makbuzla 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir sa-
at evvel komisyona vermeleri. {2918) 1-4569 "--·------
Ankara ilbaylığından: 

Trakyaya yerleştirilen göc.menler için ihalenin tebliği tarihin
den itibaren 15 gün zarfında Tekirdağrnda teslim edilmek şartilc 
ve 2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddesinin L. fıkrasrna tevfikan pa· · 
zarlıkla ihale edilmek üzere 4050 adet pulluk eksiltmeye konul. 
mu§tur. Bunların 4300 adedi Ruts:ık fabrikasının Sp. 6. St çuval 
marka ve E. 6. St markası ve bunların tamamiyle benzeri ve Rodolf 
ô. Behere berhart ve Macar ziraat makinaları sisteminde olacak ve 
vüzde onu (D. 6 m/ m) ve yahut E. 6. markalı avantirenli buluna
caktır. 650 ~dedi ise hafif topraklar için golos sistemi B. A. mm. 
markalı pulluklar veya bunların benzeri İzmir ve Ankara fabrika
l:ırı mamulatı yerli malı olacaktır. 

Bunların umumunun muhammen bedeli 45000 ve muvakkat te. 
minatı 3375 liradır. 10-10-935 perşembe günü saat ikide ihalesi mu. 
karrerdir. Tamamen veya krsmen vertneğe istekli olanların mez. 
kur gün ve saatte teminat akçeleriyle ve nümunelerile birlikte İs
tanbul vilayetinde satın alma komisyonuna gelmeleri ve şartname
yi görmek ve fazla malfımat almak istiyenlerin her gün saat ondan 
t)O ikiye kadar mezkur komisyona müracaatları ilan olunur. 

(2947) 1-4559 

Naf1::1 Rakan '1öı11dan : 
Haydarpaşada sif teslim şartiyle muhammen bedeli 616 lira o. 

lan (2200) adet komple telgraf fincanı açık eksiltmeye konul. 

muştur. 

Eksiltme 14 ikinciteşrin 1935 perşembe günü saat 14 de An. 
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 46,20 liralık muvakkat 
teminatları ile aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları la. 
zımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameyi parasız olarak Ankarada 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (2765) 1-4347 
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Akşfhir 
şarbavhğından: 

Açık. el{siltme suretile nıüııak:asa 
1 - Akşehir kasabasının Takeornetrik haritası yapılacaktır. 
2 - Kasabanın takribi vüsati (150) hektardır. 
3 - Belediyede mevcut 1/ 500 ve 1/ 2000 mikyaslı su projesinin 

tesviye minhanili haritasından istifade edilmek suretiyle beher 
hektar için bedeli muhammen 20 liradır. 

c> 4 - Münakasa müddeti 4 birinci teşrin cuma gününden başla.. 
mak üzere 18 birinci te~rin 935 tarihine müsadif cuma günü sa.at 
14.30 a kadar olmak üzere (15) gündür. 

5 - Muvakkat teminat 225 liradır. 
. . 6 - 2490 numaralı kanunun hükümleri dahilinde münakasaya 
ıştırak etmek istiyen taliplerin şimdiye kadar bu gibi işleri mu
vaffakıyetle başarmış olduklarına ve yapmış oldukları haritalarıa 
ait olduğu makamlar tarafından tasdik edilmiş bulunduğuna dair 
vesaiki ihraz etmeleri mecburidir. 

7 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak vt- fenni şartname ah
kamı öğrenmek istiyen taliplerin şarbayhğa müracaatları ilan olu-
nur. (2919) 1-4568 

Karacabey Harası 1\lüdürlüğündeJJ 
Haranın bu .sen~ mahsulü penbe, Kara kılçık, Kasunbeyazr kır. 

mızı kılçı.k nevıl~rınden kapah zarf usuliyle satılığa çıkarılan 
120,00? k.~ıo .. çeltık satışı 14 Teşrinievel 935 tarihine müsadif pa
zart:sı gu?u saa.t ~5 şe uzatılmıştır. İsteklilerin ihale gününde 
temınatlarıyle hırlı kte Hara Müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (6239) 1-4574 

Sarıkı~la arkasında TOP. A. 
artırma El{siltme Komisyonu 

Riyasetinden: • 
1 - Alay ihtiyacı için (90000) kilo un kapalı zarf usuliyle ma... 

nakasaya konmuştur. 

~ - 2.6/1; Teş.(935 cumartesi günü saat 11 de Sartkışla arkasın
dakt alay ordugahında artrrma eksiltme komisyonunda ihalesi ya
pılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate 742 lira 50 kuruştur. 

. 4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin her gUn öğleden sonra Ko-
mısyonumuza müracaatları ilan olunur. (2938) 1-4566 

Anliara Ticaret ve Sanayi Odası 
Sicilli Ticaret Bürosundan: 

Sicilli ticaretin 289 numarasında müseccel bulunan Belediyeler 
Bankasının 9-9.935 günlü umumi toplantısına ait zabıtname ile 
?34 senesine ait meclis ve mürakip raporlarının ve bilançonun da· 
ırede mahfuz vesaike müsteniden 8. 10. 935 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 1-4562 

Samsun Tümen Sa.AI. Ko. Bşk. 
. Samsun ~arnizonunda bulunan kıtaat ihtiyacr için 10000 erin

mış sade yagı kapalı zarfta eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be. 
deli 9300 lira olup muvakkat teminatı 698 liradır. Şartnamesi Sam
sun tümen satın alma komisyonundadır. İhaiesi 16 1. teşrin 935 
çarşamba günü saat 15 de tümen satın alma komisyonunda yapıla
c~kt~r. 2490 sa~ılı artırma. ve eksiltme kanunu mucibince taliple
rın ıhaleden hır saat evelıne kadar mektuplarını komisyona ver. 
meleri ilan olunur. (2879) 1-4458 

Divan~ MuhasebatReisliğinden: 
.. D~vanı Muhasebatta açık bulunan 35 ve 30 li.ra ınaa§h birinci ve 
ıkıncı sınıf m~rak~p ~~avinliğine aşağıda yazrlı şartları haiz olan.. 
tarın T. evvelın yırmısıne kadar Divanr Muhasebat lbaş sekretertt
ğine müracaatları. 

1 - Mülkiye, hukuk mektep!erile bunlara muadil mali ve tüc· 
cari yüksek ihtisas mekteplerinden mezun bulunmak. 

2 - Yaşları 35 den yukarı olmamak. 
3 - Askerlikle ilişiği olmamak. 
4 - Sıhhi durumu vazife yapmasına engel olmamak. 
Yukardaki 4 şartın belgelerini baş sek~eterliğe tevdi eylemek. 
Ecnebi diline vakıf olanlar birinci sınıfa ahnaca.klardır. 

(2931) 1--4567 

~ 

Tophanede İstaıılml Le·~~ 
A • I'""' S ~~ vazını mal' ı:.ıTJ atn1 ~~ 

Alma Komisvonu ~~ · . ~ 

HER SENE BiR ÇOK KİI\fSELE RE ZENGiN iKRAMİYELER DA GITAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 
ti anları ~~ 

İLAN 
İstanbul Levazım Amirliği

ne bağlı kıt'at için 500 ton un 
23/B. Te§rin/ 935 çarşamba gü 
nü saat 16 da Tophanede Satın 
alma komisyonunda kapalı zarf. 
la Eksiltmeye konulmuştur. Tah 
min bedeli 59900 liradır. İlk te· 
minat 4245 liradır. Şartname ve 
nümunesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sa 
yılı kanunun 2,3 üncü maddele. 
rinde istenilen vesikalarla bera. 
her teklif mektuplarını ihale sa
atmdan bir saat evel komisyona 
vermeleri. (181) '<\095) t-4468 

r lmtıyaz sahibi ve Ba~'1'1u ı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

\'aıı İşleri MUdürU N:ls11hi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarında 
Ulıı.s 

ı L tı.r. 
Basınıevind• bası!nırş· 1 

J 

• 

[ 

Büyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

• 

ikramiye: 15.400 lira 
BİR BiLET BiR LlRADlR. BUT ÜN PİYANGO SATICILARINDA BULUNUR 

r SİNEMALAR 1 
YENr J 

BUGON BU GECE 

Fransızca sözlü kahkahalarla 
dolu bir filim . 

KIZ KADIN OLUNCA 

Canlandıran: Marion DaYies 

BU GECE 
(KULOP) 

Anny Ondra ve Max Schmeling'in 
temsili müşterekleri olan 

lKI GENÇ KAN 

Almanca sözlü fevkalade komedi 

• 


