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~~:.~:J:~sı Bir İtalyan kolordusunun ricat hattı kesildi 

Italya barış ~çin konuşmak n~ı istiyor? 
Hal,eşistan sü bakanı bir haftaya kadar cepheye gidecell 

Cibuti, 15 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: Ha1bet asker kı" 
taları, fransız Somalisinin kuza • 
ymdan Eritre'ye giderek Musaali 
dağının güneyinde harekette b'!
lunan bir İtalyan kolordusunun rı• 
cat hattını kesmiştir. Binlerce ital· 
yan askeri, bu mıntakada üssül -
harekeleri ile bütün irtibatlarını 
kaybetmiş bulunmaktadırlar. 

Adisababa, 15 (A.A.) - Cep· 
helerde kayda değer bir şey yok -
tur. Genel seferberlik bitmiştir. 

Önemli asker kuvvetleri kendile
rine gösterilen mevzileri tutmuş ~ 
lardır. Bunlar cephelerdeki teşek
küllerle birleştirilmişlerdir. ltal • 

yanlara karşı taarruzda bulunmak 
için lüzumlu olan bütün ha:r.rrlft, 

Aıusababada Maska/ bayrammda kordİp• 
Jomatik (başında. Kolonyal şapka olan 

şahıs, Kont Vinçi'dir. 

Gündelik 

Ateş ve balta 
F. R. ATAY -1-

Bu yaz ormanlarımızda dörtyüz 
kadar yangın çıktı. Belki hiç biı· 
sene Türkiyede bu kadar çok a ~ 
ğaç yanmamışbr. 

Y angmlarm bir kısmı köylü -
ler tarafından hazırlanmıştır • 
Büyük bir kısmı köylüler taraf m
dan söndürülmelı:: istenmemiştir. 
Kavlarla ince kanallar a(;ıp, bir 
ucuna akşamdan bir cam parçası 
koyarak ormandan uzaklaşmak, 
yangıncıları· ı yeni bir keşifleri -
dir: Güneş ı ıttığında orman tu
tuşur; suçlu :se çoktan evinde u • 
yumaktadır. . . 

Çala balta orman kesmek ıs!•: 
yen eski tip müteahhidlerd~n. bı~ı 
bir kaç yıl önce bana demıştı kı; 
" - Ya eskisi gibi ormanları hal
ka dağıtınız; kesim sıkılığını kal
dırınız. Yahut köylü ormanlarını
zı yakacak, yananları da söndür
miyecektir .,, Yıllardanberi köy -
lüye ders veren onlardır. 

Yangından sonra, orman ya -
nrklarını ve yarı yanmış ağaçları
nı istemek için köylülerin hemen 
hükümete baş vurduklarını görür
sünüz. Kızılcahamam' da böyle ol-
mu~tur. 

Herkes tarlasını genişletecek, 

bu dağların birinde bir tek adam 
vardı. Hatta hükümet mahkeme
den bu adamı ormandan çıkar -
mak icin hüküm almıştı. Şimdi 
köy alabildiğine büyümüştür; eş
siz ormanların yerinde ise, çöl 
yeli esiyor. 

Amenajman işlerini tamamlr
yarak, halkın haklı ihtiyaçlarını 
kolayca karşılamak imkanı elde 
edilmek lazımdır. Burası doğru: 
Fakat sakın meselenin bundan 
ibaret olduğu sanısına düşmeyi -
niz ! Orman vurguncularının bu -
gün ileri sürdükleri bahane budur. 

Kıyılarda ve demiryolu uğra
ğı şehirlerde odun yaktırmamak 
- hesab edilmiştir ki buralarda kö
mür ısınımı odun ısınımından da
ha ucuzdur - hiç olmazsa ilk adım
d"'. devlet kurumları ile hamamla
rı buna mecbur kılmak, ahşab 
yayla evleri yaptırmamak, ağaç 
çit kullandırmamak gibi hiç kim
seye zararı olmıyan - çünkü or -
man mıntakalarında bile kerpic 
ağaçtan ucuzdur " tedbirleri al : 
mak, muhafaza ormanlarını ade
ta süel yasak bölgeler haline koy
mak, ilk akla gelen tedbirlerden
dir. 
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lar yapılacağı sanılıyor. 
Güney cephesinde italyan uc:.'·· 

t;;·~çenlerae yaptlan fa§iSt seferberliğiıı ' 
halkın ta§ıdrğı levhalar ve karikatürler 

ları dünkü gibi büyük bir faaliyet 
göstermektedirler. Fakat İtalyan 
kıtaları hiç bir harekette bulun · 
muyor. 

nalyan generali dö Bono 

Kuzay cephesinde Ras Gukso
nun italyanlar tarafına geçmesi 
teyid olunmaktadır. Gukso, yanın
da bulunan 200 kadar muhaf ıziy
le İtalyanlar tarafına geçmiştir. 

(Sonu 2. ci sayrfada) 

Musoliı1inin damadı uçman Kont Çıya110 l 

:········································ ···························· ..................................................... . 
1 Parti Grupunun dünkü toplantısı ! 
: ........ ! 

!Doğu illerinde kültür, asa}i~ ve bayındu· ·I 
jlıl{ işleri ile llina tahrir ve arazi ve bina ve~ 

ısayı~. ver~erinin indir~.l~e~i g~hi çol4 
~ onemli meseleler goruşuldu ı . . 
i • • • • • • • • ! 

i C. H. Partisi Kamutay Grupu İdare Heyeti Başkanlığından: ~ 
f C. H. Padisi Kamutay Grupu bugün Dr. Cemal Tuncclnın ~ 
E Bcqkanlığında toplanmıştır. i 
~ ismet lnönü, hükümetin esaslarını kararlaştırdığı tedbirler ve : 
f büyük Meclise takdim etmekte ~ulunduğu kanun layihalan hak • İ 
i kında Partiye malümat vermisti r. t 

1 idare teşkilatında Üçüncü ;Umumi Müfettişlik ihdasını bildir - ~ 
~ miş ve Bitlis, Artvin, Hakari Vilayetlerinin yeniden ihdası ve i 
; ayrıca Çabakçur mıntakasında ve Dersim'de birer vilayet teşkili : 
! kararlaşmı§lır. i 
i Munzur Vilayeti adını alacak olan Dersim mmtakasında yol, f 
! karakol ve mektep gibi kültür, asayiş ve bayındırlık tedbir/erile f 
! ıslahat düşünülmektedir. ! 
: t 
: ismet lnönü, hükümetin üç mali kanun hazırladığını bildir - i 
~ miştir. Bunlardan birisi, bina tahrir· kıymetlerinde % 25 tenzil f 
i kabul edilmesine, birisi de arazi ve bina vergilerinin husun idare- f 
i Zere devrine aittir. Başbakan bu deoir muamelesinin mali usul ba i 
i kımından idarede mühim bir ıslah olacağında ısrar etmi§tir. f 
i Başbakan lnönü, üçiincü kanun o tarak, sayım veı·gisinde ele in- l 
i dirmeği tayin eden kanun layih aıınrn K«mutaya takdim edilmek ! 
~ te olduğunu haber vermiştir. _ İ 
i Koyun ve emsali küçük hayo anlarda % 20 ye oe sığır ve daha : 
! büyük hayvanlarda 3 33 ten % 50 ye kadar indirme dü§ünül f 
: müştür. : 
i Baıbakan, Karadeniz kıyısın dahi mısır mahsulünün gerek pe - ~ 
! §İn oe gerek veresiye halinde ihtikara maruz kalmaması için Zi- i 
i raat Ba11ktJ$tnCa liatın kontrol edilmesine müteallik tedbirler ~ 
$ düşünüldüğünü söylemiştir. i 
! Bundan sonra BQ§bakan, dıs hadiseler hakkıncla kısa malıimal ! 
i vererek sözü Şükrü Kaya'ya ver mi§ ve Şükrü Kaya, Cemiyeti Alı - ! 
! vam kararları hakkında Partiyi haberdar elmİ§tir. i . . . . . . ························--························· ....................................... ···························· 
Bak.aıılar l(urulu 

toplaııdı 
Bakanlar kurulu dün Başba " 

kan İsmet lnönü'nün başkanlığı 
altında toplanarak türlü işler üze
rinde görüşmelerde bulunmuş ve 
bu işlere ait kararlar vermiştir . 

Büyük alman harb 
akademisi açıldı 

Berlin, 15 (A.A.) - Askerlik 
işlerinde Almanya serbestliğini 
yeniden elde etmesi üzerine Ver· 
say andlaşması ile kapatılmış olan 
büyük alman harb akademisi tek
rar açılmıştır. 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

il inci Anket 

l - '*'k 
2- Parlak 
.1-Sıc"k 
4-Ateş 

5-Gök 
6-Su 
7- l 'er 
8 - T oprcık - tor pal.· 
9 - }'ıldız 

10- l "ıl Karadeniz kıyılarından yeni gö • 
çenler _ Anadolu toprakları ti" 

ka basa dolu olduğu için-orman 
içinde yerleşecekler, müteahhid : 
'' - Bakınız, dediğim nasıl çıkı -
yor. Siz ormaniardan devleti ~ı
karmağa bakmız. Köylülerle .~ız 
onları daha iyi korumasını bıh -
riz !,, diyecektir. 

Size daha başka bir orman hi
kayesi anlatmak istiyorum. Par
ça parça aldığım hikayeyi alman 
gazeteleri yazmışlardır. İyi dinle
yiniz: '' Yurd topraklarının ve -
rim kabiliyetlerini aynı derecede 
tutmak için geniş bir orman vaı·
lığxnı güven altına almak lazım -
d1r. 

TÜRK - SOVYET SPOR TEMASLARI 

() Yukardaki kelimeterin ilk 
ve asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

Kanun hükümleri iyi değildir. 
Bir yurddaşın evin~en b~r odun 
parçası çalan suçlu ıle daglar b~
yunca orman yakan suçlunun ~a" 
kim karşısında farkı yoktur. Ha· 
kim orman idaresinin vekil veya 
muhafızına sorar: " - Sen bu a -
damı ağaç yakarken gördün mü?" 

Eğer görmedi ise uzun uzadı
ya muameleye lüzum yoklur . : 
Köylü tekrar ormanın başka bır 
tarafında kav kanalını oyar, başı
na da cam parçasını yerleştirerek 
evine döner. 

Bolu saylavı olduğum seneden 
geçen yıla kada.r B~luda~ kos -
koca dağlar - bır dagm agaçlan
ması ne demek olduğunu anla -
mak için çiftlik tepelerine bakı -
nız ! _ yakılarak, soyularak tarl.a 
vapdmıştır ilk eördü~üm vakıt 

'' Tarih sayı faları ormanları -
na hor bakan, onları ölesiye bal -
talıyan ulusların ziraat toprakla -
rı da bir daha belini doğrultamı
yacak derece fakirleştiğini göste· 
rir. Son misaller olarak, ltalya'nm 
dağ ziraatine, Dalmaçyanın ıssız -
lığına ve Yunanistana bakınız. 

'' ... Ormanlar tükendiği za -
man toparlak ve normal dağ şe -
killeri, çayırlar. otlaklar ve bolca 
bir hümüs tabakası yerine, çıplak. 
sivri, kayaları fırlak, toprakları 
her yağmurda yıkıla yıkıla süpü
rülüp giden şekil ve kısırlık geçiyor 
Hastalık dağlardan ovalara, vadi 
lere uzanıyor. Deli derelerin ya -
takları doluyor. Büyük nehirler 
bu düzensiz su . hücumlarından 

f ~""'' .1. c:ii sav dada) 

)~1ıtllolda sovyet tak:ımile llerallere k.aldı1': 
İstanbul, 15 (A.A.) - Sov 

yet misafirleri~iz ikinci maçları 
nı bugün Taksım stadında yaptı 
lar. B. Karahan da seyirciler ar ... 
smda idi. 

Takımlar saat 15,15 de saha 
ya çıklılar. Hakem, misafirleri -
mizden Pedikof. 

Oyuna misafirler başladılar. 
Oyun, ilk dakikalardan başlı -

yarak, mütevazin bir şekilde de -
vam ediyor. Rusların çok sert 
ataklı ve gözle takibinde bile zor 
luk çekilecek kadar çabuk oyu 
nuna, türk karışığının yerden ve 
gi.izel bir oyunla karşı koyduğu gö 
rüliiyor. 

Dördüncü dakika: Sağdan gü 
zel bir inişimizi rnslar fa vuUe 
k"'!~tilP..- R ... c.ııodm P,'Ü7e) bir vuru -

şunu Şeref kafa ile kaleciye ver " 
di. Kalecinin uzun biı· degajmanı: 
Top orta yardımcıdan orta akm -
cıya geçti ve sıkı bir koşuyu ta -
mamlıyan sıkı bir şütle beşinci dn
kikada 'bir gol yiyoruz. 

Golden sonra çok sert bir oyun 
başlıyor. Hakem, buna mani ol -
mak için. bilhassa çok sert oynı -
yan rus defansım sık sık cezalan · 
dırmak mecburiyetinde kahyor. 

19 uncu dakika: Lütfüden Şe -
ref e geçen top bir pasla Fikrete 
geldi. Yıldmm gibi sarkan Fikret 
topu çizgi üzerinden ortaladı ve 
Niyazi'nin güzel h'r baş vuruşu ta
kımımıza .beraberlik sayısını ka -
zandırdı. 

' (Sonu 5. ci say dada) 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ek. 
ler nelerdir ve eklerin her 
birinin mana ve farkları 
bakımmdan rolleri ne ol . 
muştur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri ve 
B - Türk dili ekleri ~e ' 
C - Türk sözlerini~ te;ek 

külü hakkında bir ka 
ide çıkarmak mümkü. 
rnüdür? 

Bir haf ta bastıitımız birinci 
anketimiz bitti. Aldığımız cevab
ları gazetemize koyduğumuz gibi 
gene de kaymağa devam edece -
ğiz. Bunlar bitince, yukardaki 
ikinci anketimize alacağ•mız ce _ 
vabları neşre başlıyacağız. 

( Arılwtimize gelen ceı1ab 5. ci 
sayı/amızda<lır) 
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isyan mı? 
y,c giAdua, 15 (A.A.) - Buradaki 
ıdnyan ç.evenlerine gelen bazı ha
• ~rlere göre, Gojjam'da İsyan baş 
aöstermi,tir. 

lıyan, Ras Hailu'nun yerını 
ıasbeden Yali Raı lmru'ya karıı
du. Yerli halk Raa Hailu'nun La-

.e:ıuai adasmda :ıencirle bailı ola
rak mahpus olduğunu sanıyor. 
kalyan hatlanna sığınan habeıler, 
Gojjan halkının Ras lmru'ya kar
t• büyük bir kin beslediklerini bil
diriyorlar. 

Kont dö Vinçi neden Hahe~istanda kaldı? 
Adisababa, 15 (A.A.) - Havas 

aytarından: Kont dö Vinci'nin 
Adisababada daha uzun müddet 
kalmasının çok muhtemel olduğu 
söylenmektedir. Kendisinin barış 
görüşmelerinde bulunmak üzere, 
Romadan emirler aldığı iddia e
dilmektedir. 

Habeş hükümeti adına söz söy
liyen bir zat, Adua'nm düştüğünü 
ve doğu Tigre ilindeki bazı şefle
rin düşman tarafına geçtiklerini 
yalanlamamakla beraber, impa
ratorun hiç bir zaman kuvvete bo
yun eğmiyeceği ve imparatorluk 
topraklarından bir kısmını İtal
yanlara vermeyi hiç bir suretle ka
bul etrniyeceği noktasında ısrar 
etmiştir. 

Çarpışmalar hakkında, burada 
biribirini tutmayan haberler do
lqmaktachr. Birinci teşrinin 10 
undan beri resmi hiç bir haber ve
rilmemiştir. Söylenildiğine göre, 
Ras Sebahtinoğlu General Kassa, 

pek güç bir durumda bulunmak
tadır. 

Gene bu yayıntılara göre, Ras 
Kassa, Agama ilinde ve Holulo 
bölgesinde İtalyan kıtalan tara
fından çevrilmiştir. 

Aynı zamanda Ras Eryum'un 
emri altındaki asıl kuvvetlerin 
şimdi Adua'nın 120 kilometre gü
neyinde bulunduğu söylenmekte-,. 
mr. 

Hükümet, Ras Gugsanın ital
yanlara teslim olduğu hakkındaki 
haberleri ne doğrulamakta, ne de 
yalanlamaktadır. 

Adisababa, 15 (A.A.) - İtal
yan hükümeti, İtalyanın Habeşis
tandaki elçisi B. Vincinin konso
los Ogalo gelmeden önce gitme
mek hakkında kararını tasvib et
tiğini kendisine bildirmiştir. 

B. Vinci'nin bu haf ta sonundan 
önce Adisababayı terketmesi ihti
mali yoktur. 

Haheş esirlerineyol yaptın1acak 
Roma, 15 (A.A.) - Doğu Afri

kasmdaki kamutanhğmı, Raa Gug
sanm askerleri ile yerli muntazam 
askerlerden mürekkeb bölükler 
teşkil etmek niyetinde olduğu, ya
n rcsmt çevenlerde aöylenmek-

te<lir. 1 
Sayısı 500 c varan habeş esir-

lerinin, ıağhkça kuvvet bulur bul-

• 
Italyanlar 

Roma, 15 (A.A.) - 20 numa
rah resmi italyan bilcliriii 15 ilk
tepin sabahı 1Ut 7,15 de i\alyan 
kuvvetleri mukaddes Akıum teh
rine ı\nııiıleıdir. 

Aluum, 15 (A.A.) - Stefani 
ajanıı bildiriJW: Buraya sin• 
ilk italyan kunetleri, General Cu
t.eda'nun Jmmandaamdaki üçün • 
CÜ tümenin yerli alaylandır. Ce -
neral Maraviına da, kurmayı ile 
hirlikte burada huhuımaktadır. 
Gerek hallun ileri gelenleri, ge -
rek papaslar, Generalin yanına ge
lerek mutavaat etıoiflerdir. Halk, 
çok hoınudtur ve göateriler yapa
rak aıkerlere JU ve tath yemekler 

ma.z, yol yapılarında kuUanılma
lan çok muhtemeldir. Bu esirle
rin ele geçtikleri zaman, açlıktan 
yan ölü bir halde olduklan hatır
lardadır. 

İtalyanlar tarafından şimdiye 
kadar işgal edilen toprakların ge
nişliği 4000 kilometre murabbaı
dır. 

Aksum'da 
vermektedir. Aksum ıebrinin mu
kaddes mahiyeti dola,.iyle ital -
yan kuYYetleri tehrin içinde dejjl, 
fakat etrafmda karargah km.....
ludır. 

Asman, ıs (A.A.) - Ak -
aum'un :ıaptından sonra Tigre 
cephesi timdi Abum'un batısın -
da Adigrat'm güneyinde 30 kilo~ 
metre kadar ilerden reçmelıtedir. 
Ru Seyum'un Abum'un hat•m -
da İtalyan 1al cenahını zorlamak 
için senit bir hareket yapabilece -
ti sanılmaktadır. Aynı samanda 
sol cenahtan da bir habeş taarru
zu heldenmelıteclir. 

Doğu Afrikası olarındaki İtalyan filosu 
Kahire, 15 (A.A.) - Bu daki

kada doğu Afrikası sulannda aşa
ğıdaki italyan gemilerinin bulun
duğu bildirilmektedir: 

İki kruvazör, bir tayyare ge
misi, dört torpito, sekiz denwltı 
ve dört topçeker gemisi. 

Barış teklifi 
Londr~ 15 (A.A.) - İngiliz 

makamlarının, ne B. Laval, ne B. 
Musolini tarafından yapılmış her
hangi bir barış teklifinden haberi 
yoktur. Londrada söylendiğine 
göre, hiçbir teklif ne yapılmış, ne 
de yapılması istenmiştir. 

B. Lavalin Paristeki ingiliz 

• 
Italvan -

Roma. 15 (A.A.) - Resmi bil· 
diriğ: 14 ilkteşrinde general de 
Bono Adua'yı ziyaret ederek kı
ral adına işgal edilen topraklan 
teslim almıştır. General de Bono, 
Gavinani kıtalariyle yerli askerler 
kıtalannı teftiş etmiş ve papaslar
la dört bin kadar halka söylevde 
bulunmuştur. 

Dün sabah ve öğleden sonra 
ucaklar M akalle güneyinde keşif 

l 

Muavin gemiler şunlardır: 1-
ki denizaltı çekeri. dört aahnnc; 
gemisi, iki hastane gemisi ve bir 
kablo gemisi. 

Bir seyyar havuz Musavvada 
demirlemiştir. 

yapılmamış 
büyük elçisi ile yaptığı konuşma
larda şimdiki durumun türlü saf
halarından başka hiçbir şey ko
nuşulmamıştır. 

Herhangi bir banş teklifinin 
uluslar sosyetesine yapılması ge
rektiği de kaydedilmektedir. 

bi 1diriği 
uçuşları yaparak kuzaya doğru i
lerleyen silhah habeş gnıplannı 
dağıtmış, Ambaalagı'nm kuzay 
yamaçlarında 300 kadar çadırlık 
bir topluluğu bombardıman etmiş 
ve Belmaricn'dcki mühimmat de
posunu patlatmıştır. 

Gerp yaylannda yerli halk 
mütavaat etmek üzere İtalyan 
kuvvetlerine müracaata devam et
mektedir. 

ULUS 

J DIŞ HABERLE 
))urumun inkişafına doğru 

(Bap J. ci sayıfada) l 
MakaJle mmtakasr hemen Ras Seyum
un emrialtına konulmuştur. 

Bu mıntakadaki kıtalar arasında Guk. 
so'nun Jraçı§ı derin bir rikainti uyandır
mıştır. Esasen Gukso'nun bu kaçışının 
hiç bir süel önemi yoktur. Bunun yeri -
ne mıntaka komutanlığına kimin tayın 

edilecegi henüz kararlaştınlmamıştır. SO 

bin kadar asker Adisababa civarında 

toplanmıştır. Bunlar ikinci bir ihtiyat 
kuvvet teşkil etmektedirler. Sü bakanı 
bu hafta içinde cepheye hareket edecek· 
tir. 

Adisababa, 15 (A.A) - Bugun çok 
yakında harb hadisesinin inkişaf ede -
ceğini gösteren bazı iŞ:aretJer belınniş 

bulunmaktadır. 

• Ogadenck haheşlcr, güney İtalyan 
orduaunun solcenahı yanlarında ônem.. 
li mikdarda kuvvet tah,id etmektedir
ler. Bununla beraber, İtalyan ordusu • 

nun ilk kolları ileri yürümesine devam 
etmektedir. İtalyan uçaklarının şimdı
den Adiaababa - Cibuti demiryolu u
zcrinde uçmakta. bulunması, liızunılu 

gördükleri takdirde İtalyanların bu de
miryolunu bombardıman edeceklerini 

ve bu ıuretk Adisababanın denizle ir
tibatını kesebileceklerini isbat etmek • 
tedir. 

Kuzayda Ras Seyum, Makallr •chri 
civarında toplanma hareketi yapmak -
tadır. Söykndiğine göre, orada İtalyan 

ilerleyişinin önüne geçınek istiyccek • 
tir. 

Batıda, haheşlerin, Aksumu cllcrıne 
geçiren İtalyanların sağ cenahını teh
dit etmegc hazırlanmakta oldukları sa
nılmaktadır. Fakat, meşhur Tsana 
gölünün güneyindeki Gojam ilindeki 
iıyan hareketleri batıdaki habeş kuvvet 

lcrini önemli surette işkil etmekten 
geri kalmıyacaktır. 

Her gün yeni yeni oymakların A _ 

disababaya gelişleri ciddi bir mesele 
halini almııtır. Devlet merkezi ve ci -

varı muhariplerle o derece doludur ki 

İ!Qparator, muhtemel olarak, bir çok 
oymaklara yerlerine dönmeleri hakkın
dı emir verecektir. Herhalde, oldukça 
önemli mikdarda harb malzemesinin ve 
hele inıilu Sornalisinden binlere• tü _ 
feğin gelmiş bulunmasına rağmen, A

disababada biltUn askerleri teçhiz ede
cek mikdarda silah yoktur. 

Bugün imparator, yanında ıü baka. 
nı olduğu halde, Vallegodan gelen 20 

bin kitiyi kaqılamağa gitmiıtir. Bun • 
lar hükürnet merkezi yanında Rourre 
mcvkiindc karar&ih kurmullardır 

11.Ulledcn bildirildiğine eore, Jbıg 
kyum ordusunan ileri gönderilen aa -

keder. italyanlar tarafından Aduanın 

lfilney doğuıwıda Husien ve abora a. 
turadaki dila yerlerde ileri harekitJ 
lçin kullanılan hafif hücum arabaları 

ile :aırbb otomobillerin manevra çabuk

luldan kUfJUnda faflnDJ11ardır. Bu M 

bcbteo dolayı habc' askerleri her tür
lü çarpıtmadan kaçınmıflardır. 

Adiaababada sanıldığına göre, ha _ 

be'lerin her türlü meydan harbından 

kaçınmaları tabiyesine rağmen Ras Se
yum ordusu, Makallenin batı ku:ıayı ve 
doğu lruzay1ndaki sırtlardaki mevkıin

dt tutunmağa çalı~aktadır. 

10000 İtalyan malaryaya 
tutulmuş 

Port-Said, 15 (A.A.) - Cep
hede çoğu malaryadan hastalan
mış olan on bin İtalyanın süveyş 
kanalından geçtiği bildirilmekte
dir. 

Adisabahanın bugünkü 

manzarası 

Adisababa, 15 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: 10 günlük 
harbtan sonra, şehrin görünüşü 
değişmemiştir. Yerliler, her za
man oldugu gibi, hiç bir heyecan 
gösterrnt:mektedirler. Kabile şef
lerj, kuzay ve güney cephelcrıne 

gitmek Ü7erc, kıtalanmn başında 

hergün şehirden geçmektedirler . 
Halk, evciden alıştığı için, şim
di burada devamlı surette işitilen 
harb sesleri ile mızıkaya zaif bir 
alaka göstermektedir. 

Hükümet otoriteleri askerlere 
silah dağıtmaktadır. 

Tekele Htw,,riflt ne diyor? 
Liege, 15 (A.A.) - Habcşistanın u· 

1U1ölar sosyetesi delege11 Havariat bu
raya gelmiştir. Bu gezinin silih sipari. 
şi ile ilgili olduğu zannediliyor. 

Havariat Lamensc gazetesine şu di
yevdtı lbulunmuştur: 

'"İtalya Haıbcfistanı tamamile tah
lıye etmuse iki memleket arasında mü 
zakereye imkan yoktur. Savaş 12 sene 
l S sene sürebilir. Fakat zaferden biz e
miniz. İtalya tahammül edilmez bir ik
lim altında kuvvetlerini yıpratac*tır.,, 

Romanın anlUfma ,artları 
Roma, ıs (A.A.) - Burada düşünill

duğüne göre binnefı Habeşistan ile bu· 
nun etrafrndabi toprakları biribirinden 
ayırt edecek ev bu topraklar üzerinde 
İtalyanın kontrolunu tanıyacak bir pro 
je halyaca kabul edilebilecek bir mü

nakaşa esası ola.bilir. Ancak İngiltere, 
Habeşistan 1 denizde bir mahreç veren 
Eden projesinden donmezse iki tarafın 
noktai nazarı biribirınden çok uz.ak ka. 
Jacaktır 

4/riluıya ml.·er göderilmeıti 

flrtıyor 

Napoh, ı 5 (A.A.) - Gc- ' u haha 
icerisinde önemli mıktarda a ,•,~r gön • 
derilecektir. 

İtalya vapuru bugün Grans ... sso til • 

menine mensup 80 subay \ e l 184 ... sker
k, Urania adındakı hatitanc gemisi ile 
Viminale vapuru da yann 32 subay, 884 

asker, bir takım hava hücumlarına k rşı 

müdafaa müfrcızeleri ve motörclilerlc 
Musavva'ya hareket edecektir. 

Ayrn l 7 sinde Romolo vapuru •ıhı.,i. 
ye hizmetındcn 70 ıu~ ve 806 askerle: 
Somah'y~. Saturinia vapuru da 227 su
bay ve 3.845 askerle Eritre'ye gidecek. 
tir. 

Gene ayın 17 inde Sicilya vapuru, 
Napoli'den 69 subay ve mitralyöz kıta • 
lanna mensub 1900 neferle Somali'ye 
kalkacaktır. Avnr günde BelYedere va
puru ııhhiye hizrMtindıeıı 62 subay 
1300 askeri doğu Afrikaaına rötürecek· 
tir. 

Gene ayın 19 unda kalkacak olan 
Umbria vapuru muht~Jif sınıflara men. 
eub 62 subay Vf' 2 026 askrr t11şrvacak· 
tır. 

Cephane ve harb gereçleri yük1~ 
mekte bulunan ayrıca 6 pmi de bugün 
yarın yola çılracalrJardır 

Hubefiatanın Roma İf•üderi 
memlebône dönüyor 

Roma, 15 (A.A.) - Habefiıtan İ! . 
giıderi, Adiaababa'ya dönmek üzere hll. 
kürnerinden emir aldığını drf bakanlı 
ğına bıldirmiştir. Bakanlık, bu bildiriği 
kaydetmiştır. 

'urİ)•tdiler habe1 harbını 
proıesw edeceklıer 

Kudüs, 15 (A A.) - Suriye arab 
ulusal i:ençler cemiyeti 18 ilktcşrindt 

bütün Suriye 'ehirlerinde, i§lcrini bırak

mak suretiyle, İtalyan askerlerinin Ha
beşistana girmeainı protesto edecekler • 
dir. 

Yunan ordu.unda ıtu/iye nai? 

Atina, 1 S (A.A.) - Bakanlar kuru. 
lu, yüksek harb kurulu üyelerinden llç 
generalin teltaüd cdilmeıtt-:ne ve der iz 
komutanlığında değişitdikler yapdmaer
na karar vermiştir. 

Kondilü hükıimeti konıünisnı
le 90~k 

Atina, 1 S (A.A.) - D. U. B. ajansı 
bıldinyor · Yeni bukümet komünizme 
karp 9iddetli tedbirler kullanmak niye -
tindedir Kanunlara muhalif hareket e
decek komünistler harp kuruluna veri • 
leccltlcr ve fiddrtle uzalandmla~klar
dır. 

Zecri tedbirler meselesi 
Harbı durduracak udaşma 

/,,rmiilü 
Paris, 15 (A.l\.) - Dün Pariste ya

pılan diplomatik konu~aların, B . La· 
valin Cenevredcıki diyevi gereğince 

Habcşistandaki savaıı durduracak bir 
uzlaşma formülünün ara~tırılmasını ko. 
laylaştıracak imkanların incelenmesi 
maksacliyle yapılmış olması muhtemel
dir. 

B. Lavalin, uluslar sosyetesi üyele
rinden birinin delegesi olmak sıfatiyle, 
lüzum hissedince bu hususta tekliflerde 
bulunacağını söylediği hatırlardadır 

8. Laval iı4dyun ve in~ili:4 
elçilerile söriilıü 

Pariı, ıs (A.A.) - B. Lava!. dun, 
once uzun uzadıya İtalya büyuk elçiıi 
ıle görügtükten ıonra İngiltere büyük 
elçiaini kabul etmi'jtK. 

Bu görü§melerin, İtalya • habet har· 
hından doğan durumu ilgilemiş olma. 
tıt muhtemeldir. 

Muha/aaakiular l1&gilıerenin ka~ 
ri.fmamruum isuyecekler 

Londra, ıs ( A.A.) - Muhafazakar 
aaylavlar, batbakana ba§vur•rak barba 
aebob olabilecek hiçbir zecri tedbire it· 
tirak etmiyeceğini bildirmek suretile 
halka teminat vermesini diliyecek bir 
heyet seçmelt üztre toplanmıılardır. 

fngilter :nın trcerrüdüne taraftar o
lan eski IÖınur-'eler bakanı B. 'Emrı. w 
heyete başk-4n1 k edecektir. 

l.ord Suil de ak.ini istiyor 
Londra, 15 (A.A.) - Uluslar sosye

tesin~ yardım birliğinin bir toplantı· 
11nda, Lord Sesil, İtalya ve doğu Afri. 
ka ile her türlü bağın kesilmesini tav
ıiye etmiştir. 

ltalyada insilU diifmanlıjı 
Napoli, 15 (A.A.) - lngilizc.e ad

lar taıımakta olan ne kadar tecim fir· 
maları varsa laepai de kendiliılderındeo 
italyanca adlar alauflarclır. 

}aponyanın lluru.mu ne olaaılcP 
Tokyo, 15 (A.A.) - İtalyan buyük 

elçili dün dlf bakanı muavinini ziyarH 
ederek Japoıaya'mn uluslar soeyetes· • :ı
ran Jr.arpsındald cllll'1Ununu öfrc mek 
iste mittir. 

Bakan muavini, Japonya'nm tam ta

rafsızlık durumunu değiftirmiyeceğinl 

uluslar sosyetai kararlarından -.e bun • 
laran ae IUtttl~ tatbik e&ceğinden ha. 
berdar olmadrfmı ve tam serbeatliiinl 
muhafua etmekte oldufunu bildirnıif
tir. 

Ar Janıin elconoıraik lefibirlari 
ıaıbilc eıflliyecelc 

Buenoa Ayrc1, 15 (A.A.) - Stefanl 
ajanar aytan bildiriyor: "Dlf bakanı B. 
Saa V caka Lamas'm Arjantin,.ın ana u
yaaanna uycumu:a olmasından ötilrG 
zecri tedbirlerin tatbik edilmiyecell 
balrkmdalri diyevio bütiln büyülr gazete. 
fer tarafından çok iyi karşılanJDlftır. 

OA(;JNIK HABERLER: 

Prena Pol PariM 6iui. 
Belgrad, ıs (A.A.) - Naib l>renı 

Pol ile Prenses Olp ve Prem Ancn, 
resmiğ bir tebli;le de biktirilcliii ıibi. 
dün Paria'e hareket etmİf}C'rdir. c:" cya • 
batın ıunacı bdli değildir. Sıyaaal mah
fillerde, Prens Pol'un Londra'ya da ıi
deceii bildirilmektedir. 

Aıneriluın donallllltQı 

kuln'etkndiriliyor 
Vaıington, J5 (A.A.) - 1937 finan

sal sene içinde Amerika 1 %ırbb, 12 tor
pito ve 6 deniz altı gmıiai yapmak ve 
donanma mevcudunu da 100 biıı kipyc 
çıkarmak f;krinde oldufa eByleniyor. 

BulgarUıandald sailcua maeiai 
Sofya, 15 (A.A.) - Sii babnlığ1 tü

ze dairesi netttttiği bir tebliğde, bazı 
bulgu ve yabana gazetelerin §imdiki 
hükümeti değiştirerek Damian Velçdl 
bqbakanlığa geçirmek kastiyle bazır

lanmq olan son suikastın mevcudiyeti
ni gene 1Upbe1i göstermek istedilıdcnni 
kaydettikten sonra, tabii :< lde de am 
eden gerçinlcmclerin bu suikaawı mev
cudiyetini açık surette tesbit dtiğıni 
bildinne~ir. 
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( ıtanbul nıekıubu 

YABANCILAR \'E SEHiitLERiMiZ 
' 

Bir yabancı için, yabancı bir 
şehirde, me::.ela lstanbulda ente
resan olan şey nedir? Kenarlarına 
çiçek dikilmiş ada yolları mı, kal
dırı.mstz bakımsız iç mahalle so
kağı mı, çarşaflı dilenci mi, kafes 
mi, cami mi, müze mi, pis pahalı 
otel mi? 

Ben İstanbulda Beyoğlu cad
desine benziyen bir yerde oturu
yorum, oturduğum yerde hiç kim
senin konuştuğu dil komşusunun
kine benzemez. Türkçeyi Hüseyin 
ile ben konuşurum. 

Bir gün Hüseyine bu yüz çe
şid dilden hangisini daha çok be
ğendiğini, hangi..;inin daha çok 
güz.el olduğunu sordwn. Yahudi
ce mi, rumca mı, rusça mı, ingiliz
ce mi, fransızca mı, almanca mı, 
italyanca mı? ... 

Anlamadı. İnanmadı da. Bön
bön yüzüme baktı, şaka mı ediyor
sun dedi; 

- Hepsi bir türlü frenkçe ko-
nuşuyorlar işte! 

Hüseyin daha askerlik çağına 
girmemiş tertemiz bir Anadolu 
~ocuğudur. Sordum, araştırdım, o
nun kafasında Türkiye içindeki 
Türkiyeden, Türkiye dışındaki 
frenkçeden başka hiç bir dilin ayn 
coğrafyasını bulamadım. Arabça
yı kapalı, bulanık bir anlatışı var
dı, bunu; Mekke, Medine, Kur'an, 
cennet, cehennem ile karıştırıyor, 
fakat bu dil nerede? Yerde mi, 
gökte mi konuşulur pey ayırd e
demiyordu. 

Bazı fena misalleri olmasa, 
kim bilir belki bu ayırdsızlık pek 
iyi bir şeydir. Geçenlerde gazete
ci arkadaşlardan biri, evinde ken
disine yemek yedirdiği, yazıları 
için materyel verdiği bir sovyet 
gazetecisine - evi için yazdığı şey· 
terden dolayı - ağız dolusu atıp 
tutuyordu, onu; kendisinin bu ala
turka hamamlı, zengin döşemeli 
paşa konağında yadırgıyarak o
turduğunu anlamadığı için, 

Cahil, kaba, geri buluyordu. 
Geçenlerde birkaç gencl~k ~ı

lım ingiliz afrikasında geçırmış, 

gazeteci bir kadınla tanıştı?1, bu 
kadın italyanlann Habe.şı.stana 
gitmesine, şu veya bunun ıçın de
ğil; 

- Belki kazanırlar da Habe-
şistana italyan avrupasını götü· 
rürler, 

Diye kızıyordu. Çölün, ~.ı g~~ 
celerinin, ~öl yıldızlarıı:ı.ı~, ~ol gu
neşinin, cöl adamının şıırını yapı· 
yor, 

- Çölü bozacaklar, çöl adamı-
nın rahatım kaç:racaklar, 

Diye kederle~iyordu. Bir defa 
ben bu kadına; çarşafını çıkaran 
türk kadınını anlatmak istedim: 

- Yazık! kim bilir o zaman ne 
güzeldi, 

Dedi. Bir defa da. İstanbulun 
yeni o15nmd:ı.n, ağaclanacak park
larından, temizlenecek sokak~a~n
daTl bah .... decek oldum, yalan. dı-
ye baf!ırdı; . . 

_ Bu güzel tahıatı bu kadar 
canavarca öl<iürPr-.ezsiniz! (1). 

- Ne yapmalı? 
Haydi sovyet gazetecisi için 

çare bulunur, ona; . 
- Yanlışlık oldu. size tesır 

yapan dekor bizim bugünkü de· 
ğit dünkü ya'layışımızdı •. 

Falan denir, fakat: bu gene ga
~eteci kadın: 0 nasıl tatmin edile
bilir? .. 

*~* 
Biz bir sergiyi görmek için Le

ipzig' e gittiğimiz zaman, alman· 
ların elimize tutuşturdukları pro
gramda,_ gazeteci, mühendis ilh~ 
gibi meslek adamlarının hususı 
toplantılarında söyleneceklerden 
başka _ kırktan fazla konferans 
vardı. Bu konferanslarda alman: 
lar· Leipzig'e gelen yabancı yerlı, 
200:000 ziyaretçiye Almanyanın 
sosyal, ekonomik, sıyasal dunı-

(1) Kadın h§IO lstanbulda oıı;ıasay. 
dı bu çok söylenmiş iki cüm/cyı, uy
duruyor, veya d11yduklarmı yazryor 
JJJssini vermemek için bu vazrya ala

mazdrm. 

mundan, rontgenin kimyada, ma
deni eşyada, endüstrideki yeni ro
lüne, demir, çelik, hafif maden 
dökümlerine, yeni yapı malzeme
lerine, yeni sosyetenin sosyal, sı
yasal, ekonomik yeni şartlan için
de yeni tekniğe nasıl ve niçin uy
duğuna kadar her şeyi anlatıyor
lardı. 

Halk devlet hizmetinde yük
sek sanat. 

Alman ekonomisinde nasyonal 
sosyalist mühendisi. 

Nasyonal sosyalizmin ekono
mi anlayışnın temeli. 

Teknik nasyonal sosyalizmin 
dünyayı görüşüne göre tensiki. 

Yahut; 
- Son zamanlarda harb silah

ları arasrna karışan tayyare şe
hirlerin yapı tarzına, yapı malze
mesine tesirler yapmıştır, yeni bi
naları, hangi tarzda hangi malze
melerle yapmalı? 

- Şehirlerde, şehirler arasın
da ray üzerinde işliyen motörlü 
nakil vasıtaları yanında raysız 
motörlü nakil vasıtaları çoğalmış, 
bu yüzden şehirlerde, şehirler a
rasında yolların yapı tarzları ve 
malzemeleri değişmiştir, yeni yol
lan hangi malzemelerle ve nasıl 
yapmalı? Köprüler, taş mı, beton 
anne mi, çelik mi olmalı? .. 

tıh .. ilh. ilh ... 
Niçin? Almanlar niçin böyle ko

nuşuyorlardı, rejim mi, endüstri 
mi, tecim mi propagandası yapı
yorlardı? Belki hepsini bir arada 
yapıyorlardı. belki ziyaret~ilere 
yeni alman rejimi kadar, bu re· 
iimi yaratan, alman zekasını, al
man ilmini, alman tekniğini, al
man gücünü tanıtmak istiyorlar
dı. 

Ü zerine yabancılara kendileri
ni tanıtmak ödevini alan hiç bir 
alman bize: 

Memleketlerinin Eyubdaki Pi
yerloti kahvesine benziyen (2) 
gülünç ve iğrenç taraflarını gös
termedi, belki yoktu da ondan 
göstermedi. Fakat onlar neyi, ni
çin yaptıklarını bilivorlardı. Be
zirgan turizmini bir tarafa bırak
mışlar Almanva icin çalışıyorlar
dt, konuşuyorlardı. 

N.eset Halil ATAY 

(2) Bütün seyahat acentelerimizin 
ve bütün Jevanten dostlarımızrn lstan
bula gelen her yabancıya mutloka göster
dikleri bu kahve, Eyııb mezarltklarının 
taşları üzerine yerleştirilmi~ hirkEç 
tahta masadan, bacak/an krr1k kötfi 
birkaç sanda/yadan ibarettir. Yabancı 

Eyub iskelesinden bıırava gelın<:l'ye 
kadar dünyanın en sefil mannıra1arm. 
dan birkaçınr görür. Yarı çıplak ço· 
cuklar, çarşafla dilenen çingene kadın 
/arı. mezarl1klar arasında otlayan hay. 
vanlar, cğlenmeğe, yemek yeme1•e gc· 
fpn ay/eler, f;!ÖmÜJen Öfıifpr ilJı İ/h .. İfh 

İş kanunu . . 
proJesı 

Kamutayda iş kanunu projesini ince. 
liyen özel komisyon toplantısında proje
nin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri üzerinde 
incelemelerde bulunmuştur. Komisyon 
her 3 madde hakkında hükümettcn bazı 
malOmat istediğinden maddelerin görü
şülmesi cuma gününe bırakılmıştır. Ko 
misyonun cuma günkü toplantıs111tlı h 
maddeler hakkında Ekonomi Bakanlı • 
ğından iş ve işçiler bürosu şefi Enis B~ 

hiç komisyona tazım gelen izahlan ve 

recektir. 

Düyunu umumiye 
komiseri 

Diiyunuumumiye komiseri B. Ali 

Riza dün akşam Paris'e gitmek üzere 
fstanbııl'a hareket etmiştir. 

Yabancı dil kurları 
Kültür bakanlığında üniversi

tede okutulmakta olan yabancı dil
ler kurlarının tedrisatını bu sö
mestr içinde bitirmek imkanları 

araştırılmaktadır. 

iÇ H 
IST AN BUL TELEFONLARI : 

İstanbul ve İzmirde 
1,ürkkuşu 

İstanbul, 15 - İstanbulda açı
lacak türkkuşunun hazırlıklarına 
başalndı. Sovyet Rusyaya giden 
talebeler döndükten sonra bunlar
dan dördü İstanbulda öğretmen o
larak bu teşkilatın başında çalı
şacak diğer dördü İzmirde açıla
cak türkkuşuna gideceklerdir. 

Atatürk köprüsü 
İstanbul, 15 - Uray Ataturk 

köprüsünün eksiltme tekliflerini 
<>bürgün kabul edecektir. 

İstanbulda nüfus sayımı-
na hazırlık 

İstanbul, 15 - İstanbulda nü
fus sayımında çalışacak memur
lar bugün üniversite konferans 
salonunda toplandılar. Kendileri
ne sayım işlerinde nasıl çalışacak
ları anlatıldı. İstanbulda yeryer 
bu tiirlü toplantılar yapılmakta ve 
memurlara ödevleri anlatılmak
tadır. 

Ü ni versi teye girenler 
İstanbui, 15 - Şimdiye kadar 

üniersitenin türlü fakültelerine 
giren talebe sayısı 1500 e yaklaş
tı. 

Dil, tarih fakültesi için 
sınaçlar 

İstanbul, 15 - Ankara Dil, ta
rih ve coğrafya fakültesine alına
cak 40 yatılı talebenin smacına 
bugün üniversitede başlandı. Sı
naca 200 genç girdi. 

Münih kısırlaştırma 
konferansı 

İstanbul, 15 - Ayın 23 ünde 
Münihde toplanacak kısırlaştır· 
ma konferansına Gülhane hasta
yurdu doğum ve kan hastalıkları 
uzmanı Dr. Ali Esad girecektir. 
Kongrede Almanyada kabul edi
len kısırlaştırma kanununun tat
bikinden alınana neticeler, kadın 
kısırlığının. tıbbi ve cerrahi teda
vilerinin son senelerde verimleri 
incelenecek ve kadın hastalıkları 
üzerinde serbest önergeler yapı
lacaktır 

Yunanistan buğday 
alacak 

İstanbul, ı S - Yunanistanın 
lstanbu1 piyasasından 7 bin ton 
buıYday almak istediği haber veri· 
liy~r. Fakat fiatlann yükselme te
mayülü bu isteğin yerine getiril
•nesine imkan bıralamyacak gibi
dir. 

Ho]andadan Hava Kuru -
mumuza gelen teşekkür 

telgraf 
Ankara, 15 (A.A.) -
Gecenlerde bir Fokker uçağı 

ile Ankarada düsüp ölen hollan-
dalı ucman Baron Sandberg'in ce
nazesine bir çelenk gönderen türk 
hava kurumuna Hollandadan şu 
mektub gelmiştir: 

"Hislerinizin tercemanı olarak 
güzel bir çelenk yollamakla ölen 
Baron Sanclberge karşı kurumu
nuzun gösterdiği son saygılar bi
zi son derece duygulandmnıştır. 
Büyük minnet hislerimizi bildir
memize izin vermenizi rica eder, 
türk dostlarımızın bu acıklı kayıp
tan duydukları kederin bizde, acı
dığımız ölüye duyduğumuz gibi, 
kıymetli bir hatıra bırakacağına i· 
nanmanızı dileriz.,, 

N. V. Nederlandsche Vlieg
tuigen Fabriek 

BERL 
Türl{ - lran - lrak 

andlaşması 
Tahran, l5 (A.A.) - İran ga· 

zeteleri, İran, Türkiye ve İrak a· 
rasında bir saldınnazhk paktının 
yapılmasını memnuniyetle kavde· 
derek bu paktın şimdiki şartlar İ· 
çinde aldığı onernden bahsetmek
tedirler. 

Fırtına, batı ufkunu karartu ken, 
doğu yeni bir güvenliğe kavuşmuş 
oluyor. Pakt, lranın uluslar sos
yetesine sadakatini isbat etmekte
dir. 

Sayım memurlarına 

konferans 
Bugün yekunu 2500 kişiye va· 

ran Ankara şehri sayım ve kontrol 
memurlarına halkevinde istatis
tik genel direktörü B. Celal Ay· 
bar ve yardımcısı B. Selim Aykut 
taraf mdan kcnferans verilmiş. 
memurların duraksadrkları yerler 
izah olunmuştur. 

Bu konferans, salonda yer bu
lamıyanlara yann B. Selim Aykut 
tarafından tekrar edilecektir. 

İstatistik genel direktörü B. 
Celal ve yabancı danışmanı Eski
şehire giderek sayım hakkında 

konferans verecektir. 
Ayın ı 7 inci günü de İstanbul 

radyosu aracile ve bundan sonra 
Taksim stadında istatistik genel 
direktörü 1stanbu1 sayım memur· 
larına sayım hakkında iazhat ve
recektir. 

Dil tarih fakültesine 
girecek talebeler 

Şehrimizde yeni açılmış olan 
dil tarih fakültesine şe!'ırimizde 
ve İstanbulda alınacak parasız 
yatı talebeleri için yapılacağını 
yazdığımız yarışma smaçları dün 
başlamıştır. Smaçlara bugün de 
devam edilecektir. Bu smaçlar so
nunda kazananların adlan ay so
nuna kadar ilgililere bildirilecek
tir. İstanbuldan ve buradan smaç
lara giren talPhe saVtsr 150 ' 'e ya
kındır. 

\i~i mü• 

Almanyanın yen.l· ıc~: 
Türkiye elçisi 
Almanyanın Ankara Büyük el

çiliğine tayin edilen B. Von Kel
ler 1899 tarihinde dış işleri mes
leğine girmişti. 1901 den 1908 e 
kadar Kahire, Kapstat ve Kalkii
tada muhtelif memuriyetlerr e 
bulundnktan sonra 1912 den 1920 
ye kadar dış b:tkanhğıncla direk
tör ıuf atiyle çahsmıstır. 1914 ten 
1916 ya kadar gPnel savaşa iştirak 
etmiş 1915-1916 senesinde alman 
genel karargahında çalışmıştır. 

Muhtelif arsıulusal konferanslara 
istirak ~tmiştir. 1920 den 1924 e 
kadar Belgrad'da, 1924 ten 1928 e 
kad-;ır Bri.ikselde, 1928 den 1932 
ye k;ıdar Buenos - Ayreste büyük 
elci olarak bulunmuştur. 1933 se
nesi ilktec;rinine kadar Almanya
yı uluslar Rosyetesinde temsil et
miş, daha sonra dış bak.anbğmrla 
orta elçi ünvanivle vazıfe almış
tır. 

İzmirde üzüm satışı 
İzmir, 15.(A.A.) - Bugün bor

sada beş kuruş on paradan on se· 
kiz kuruşa kadar 7597 çuval üzüm 
satılmıştır. Bütün satış yekOnu 
305.188 çuvaldır. 

Lise ve orta okulların 
parasız talebeleri 
Lise ve orta okullarına gire

cek parasız yatı talebelerinin sı· 
naç kağıtları Kültür bakanlığınca 
incelenmiş ve smaçları kazananla
rın listeleri hazırlanmıştır. Bakan
lık hu listeleri bir iki güne kadar 
ilgili direktörlere bildirecektir. 

Avrupaya gidecek talebe 
Türe fakültesi diplomalı.lamı

dan A vrupaya gidecek talebele
rin smaçlarına dün Ankara türe 
fakültesinde başlanmıştır. Dün 
medeni hukuktan smaç yapıl
mıştır. Sorular Kültür bakanlığın· 
dan kapah zarf icinde ~önderli· 

m ektedir. 

Gıintlelik 

At ~ş ve halta 
(IJa!jı ı. ci sayı/ada) 

dolayı la§ıyorlar; kıyılarına yiyor
lar. Denize döküldükleri yer -
lerde liman taşını için çok zararlı 
olan deltalar vücuda geliyor. Or
man bütün bu kötülükleri önle -
dikten başka, yağmur sularını 
toprağa sindire sindire verir; ne -
hirler onunla düzen bulur. 

" Ormansızlık yüzünden yer
altı su seviyesi, yavaş yavaş, alça
lır ve düşer. Ziraat kuraklığa mah
kfun kalır. Ürün azalır; nüfus -
seyrelerek göçler başlar. Endüs -
trileşmek için esas olan içpazar 
büzülür, daralır ve kuvvetini kay
beder. (Atman yazarı sanki Ana
dolumuzu anlabyor!) 

" ... Orman, iklimi vücuda ge
tiren, akar suları düzene koyan, 
ziraat topraklannm verimini a -
yarlıyan, halkın zengin bir endüs
tri ve medeniyete kavuşarak, bu
nun devam etmesine imkan hıra -
kan biiyük unsur ••. 

'' Önceleri Almanyada bütün 
bunları göz önünde tutuyorduk. 
son 50 yıl içinde gittikçe arlan k e 
reste ihtiyacına rağmen, Hitlerin 
iş başma geç iği tarihe kadar, Al 
manya sahasının dörtte biri or 
mania örtülü idi. Yalnız büyü': 
hın·btan Hitler'e kadar, Almany 
mn liberal ekonomi ve sıyasa sıs 
temi, yarının aleyhine bugün için 
fazla kazanç prensipi gütmek, or 
manlar için de bir tehlike olmuş
tur. 

" Çiftçinin sıkıntısını sömüre -
rek, ucuz ucuz orman parçaları 

satın alıp (alman yazan sanki A
na doluyu anlatıyor!) bun lan her 
türlü kaidelere zıt olarak sözde 
işleten müteahhidler, alman or • 
manhklarmı dümdüz tarlaya çe -
viriyorlardı. 

'' Hitler yeni bir kanunla or -
man felaketini önlemiıtir. Bu lw -
nunda muhafaza tedbirleri ile ye
ni orman koruma tedbirleri var -
dır. 2,2 milyon hektar toprak ye· 
niden ağaçlanacaktır. (Not - Bu 
son satırı okuduğum vakit, daha 
geçenlerde havadan Almanyayı 
seyredişim hatırıma geldi. iki ta
rafı ağaçsız bir ıose bile olmıyan, 
göz hiç bir zaman geniş ve bot / bir düzlüğe dütmeyen Almanya, 
o r m a n 1 a n m a k ihtiyacı duy
maktadır.) 

" •. Faşist ltalya, bir çok zor -
lukları önliyerek, orman felaketi· 
nin tam zamanında önüne geçti. 
En şiddetli tedbirler, balyada a
lınmıştır. 

" Amerikada eski ormanlıklar 
ve çayırlıklar yerinde bugün ku -
raklık hüküm sürüyor. Bunun ö -
nüne geçmek için Ruzvelt yeni bir 
orman sıyasasına haşlamıştır. M&
sela Kanada' dan T eksas'a kadar 
1600 kilometrelik bir sahaya ye 
şil bir orman şeridi çekiyor.,, 

Musolini, Hitler ve Ruzve1t•in 
tedbirlerini tetkik edelim. 

Türk ormanlarını ateş ve bal . 
tadan kurtaraC'.ağız. Omıanlan -
mızın muhafazasını l11rnk1!11z, A
nadoluyu ağaçlaI"Qak zoru a ltm • 
dayız. F. R . ATAY 
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Harita,rirımızda 

ıu ~o; ter oluyor? 
fitale r 

VGOSLA VYA'DA; 
~e-

Bilindiği gibi Bulgaristanın 
Yugosla vyaya ilhakına taraftar o
lanlar tarafından Bulgariatanda 
çıkarılmak istenmiş olan isyan 
hareketi baatmldıktan ve bir çok 
kimseler tevkif edildikten sonra 
iki memleket muhitleri arasında 
hissedilir bir gerginlik husule gel
miştir. Suikastı tertip edenlerin 
yugoslav sınırından Bulgariıtana 
geçmiş olduklarına dair bulgar 
muhitlerinden çıkan haberler yu
goslav gazetelerinde ıiddetli ya -
zılara sebeb olmuştu. Atağıdaki 

-satırlar da bu polemiğin b:r de -
yamı dır: 

Bulgar telgraf ajansı töyle bir 
bildiriğ neıretmittil': 

•• Belgradda çıkan "Politika,, 
ye "Pravda,, gaezteleri Bulgaria -
tan hadiseleri hakkında T sarih -
rod' dan gönderilen ve baıtan a -
J&ğıya kadar en hayali ve fena ka 
sıdlarla tertip edilmiş bulunan ya

zılar neşretmitlerdir. Yetkili bul
gar muhitleri bu gazetelerin, cid
den cehennemi bir tekilde tertip 
edilmiş bulunan bir suikastı, auç -
lularm akibetini hafifleştirmek 

gayesiyle küçültmek ve aynı za -
manda, son :zamanlarda Bulgaris
tan ile Yugoslavya arasında ga -
yet kalbi bir tarzda temellenmiJ 
bulunan dostluk münasebetlerini 
bulandırmak için alakadar kim -
seler taraf mdan yanlış yollara 
sevkedilmiş olmalarına samimi -
yetle teessüf eder. Bu alakadar 
kimseler, bütün tezvirlerine rağ -
men emellerine erişemiyecekler -
dir.,, 

Bu büdiriğe karıılılt Politika ga 
:z.etesi şu cevabı veriyor: 

Bulgar telgraf ajaoamm bu 
resmi bildiriğinin "Politika'' ya 
dair olan noktalan hakkında JU 
cevabı vermeyi lüzumlu görüyo -
ruz: 

Politika gazetesi ve yazarları 
Damyan Velçef'in Belgradda 
Kosta F odorov ile mülakatlar · 
da bulunduğunu Doço Uzunov To
dorov ve Uzunv'un Sofyada bu -
lunduklannr, bir haydut çetesinin 
Bu~garistana geçtiğini ve saireyi, 
hiç olmazsa bunların ne vakit ve 
nerede ve yahut, bari, hangi mın
lakada sınırı geçtikleı:ini beyan 
etmeden kuvntle iddia eden bul -
gar hükümetinin resmi bildiriğle 
riae hala manamadıklarmdan do 
layı kabaha .lı değillerdir. 

Biz bugün dahi resmi muhit -
lerden verilen ve ''Politika,, tara -
fından kaç kere isbat olunduğu 
veçhile, mantrksızlıklnr ve tezad
lar ile dolu olan bildiriğlere ve 
tafsilata ve bunlara dayanarak 
Velçev, Todorov ve Uzunov'un 
sözde suikastlar tertip ettiklerine 
inanamayız. 

Bunun için gazetemizde bildi
riğde maksatları izah olunan ala
kadar kimseler tarafından "yan
lıı yollara sevkedildiği,, mevzuu -
bahs olamaz. 

Çünkü biz ne o "cehennemi 
suikastı,, küçültmek ve ne de suç
luların Akıbetini hafifletmek ar -
zuıunda:1 ız. Biz yalnız hakikati 
öğrenmek istiyoruz ki, bunu ne 
mantıksızlıklar ve tezadlar ile do
lu olan resmi bildiriğler ve tafsi -
lat ve ne de bulgar gazetelerinin 
nqrİyatı temin edememektedir. 

"Politika,, , Belgradm Bulga -
ristanm iç i,lerine karıştığının is
l:litına yarıyacak hakikatler arı -
yor. Gazetemiz iki memleket ara
sındaki münasebetleri bulandır -
mağa hiç bir suretle uğraşmakta 
değildir. Bilakis bunu yapanlar 
mantıksızlıklar ve tezadlarla do
lu olan bildiriğleri ka!eme alanlar 
ve elli yıldanberi 'bu münasebet -
iN; ı.. ılandırmnğa çalışanlardır.' 
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.!_Yabancı gazetelerde k d ki 
~ j Biliyormusunuz. 

o u u arımı~ ki ? . . . 
~ - - ·- - -- ---

Zt~<·ri tedbirler ve harhın 1\ vruı)aya geçmesi meselesi 
Uluslar aosyetesi, zecri tcd birlerin alınmasına karar vermiştir. Şimdi yeniden kurulan bir 

•• irtibat ve teli/ ,, komitesi bu ekonomik tedbirlerin genel tatbik planını hazırlıyor. Avu.turya 
ile Macariıtan bu karardan ayı ı durdular. Elli bir ulu• ise bu kararı onayladı. 

Şimdi her memleketle bu kararın taraftarı ve aleyhtarı olanlar, fikirlerini neşrediyorlar. 
Aşa~ıyo koyduğumuz, iki yazıdan bir tanesi, lngütere'nin ita lya'dan yana olan Deyli Meyi 

gazete!'ıinden alınmıştır. Bu }'a zr, zecri tedbirlerin harbı Avrupaya sirayet ettirebileceğini aöylü - · 
yor. Ôteki yaı:ı da ln!{iltere'de zecri tedbirleri onaylayan i1çi par tiıinden sonra din adamları -
nın da bu fikirde olduklarını göstermektedir. Üçünce yazı, AJisa baba' da ölen bir gazetecinin 
ölümü hakkında tal5ilat ver·_ n r: 

Harb Avrupaya 
yayılmasın 

9 ilkte'jrİn JQJS tarihli Deyli Meyi 
gazete!rı. "h,ırhın yayılmasının omıne 

geçiniz!., b.ı:~lıf:ı altmrla yaL<lıgı bır 

başyaurla clivor ki: 

Bugün uluslar. ı;osyetesi asamblesi 
Cenevrede ltalyaya karşı tatbık ~dile· 
cek olan zecri tedbirlerin ne mahiyette 
eyler olacağını gorüşmeğe başlıyor. 
Eğer oy birliğiyle venlmiyecek olur

sa o zaman herhangi bir karar, k.arar 
olamıyacaktır. 

Çünkü bütün dünyadan yardım ~ör 
miyen ~ecri tedbıı, sade tehlikeli nl · 
makla kalmct, dyııı lamanda J;!Uhinç o· 
lur. 

Zaten CeMvredc temsil ~dıleu 1 s 

panya, lsviçre. Yugoslavya, Avuatur 
ya, Lehistan ve l<omanya pek bu ışleı · 
den yana olmadıkl;.ıırmı gosterılıler. 

Bunlar. alınacak olan recfüirlerde" 
İtalyadan daha fazla muteessir ol<ıcak· 
Jarrnı söylediler 

tngiltercyc gelince t.ıu hü.kücun ••· 
yasası açıktır: Bu tedbirleri kl•llcktif 
olarak almak, tek başına hiç tıir lı.ırc 

kete kalkışmamak. 
Dı§ bakanı Sir Samuel Hor, ı ı cenı

muzda avam kamarasında sôylediği bir 
söylevde tunları söylerniştı: ·· H iı:ıııı 
Fransaya, İtalyayı abluka altına .:ılınak 
üzere baş vurduğumuz hakkındaki )"a · 
yıntıları yalanlarız .. 

Aynı bakan Cenevrede l l eylülde de 
tek başına hareket meselesi hakkında 

şu sözleri söylemiştir: "Eğer barış yo. 
IWlda tehlikeyi göze almak laırm ise 
bu, herkes tarafından alınmalıdır •. 

Tek başına harekel etmemek IÖ:ıÜ 
geçen hafta Bay Makdonald tarafın -
dan d4l tekrarlanmıştır. 

Sosyalist putisi, dünkü coplantıaın· 
da Bay Baldvinden parlamentonun he· 
men toplantıya çağrılmasını iatcmeğe 

karar verdi. 
Bu önergeyi hükümetin yerine ge. 

tirip gctirmiyeceği bugünkü kabine 
toplantısında karar altına girecektir. 

Böyle biı zamanda dış sıyasa hakkın 
da uzun boylu toplantılar ve konuşnw 
lat yapmakta fayda yoktur. Eğer hü 
kümet Bay Lavalın dün Edene soyledi. 
ği yolu tutacak olursa o zaman harbın 
yayılmasının önüne geçilebiliı 

Uluslar ssoyetesini bozduğu ıçin 

İtalyayı cezalandıralım derken Avru 
pada harb ateşıni tutuşturm:ıktan daha 
büyük lıir traıedi olamaz. 

İtalyanın andlaşmayı bozduğu yalan
lanamaz. Fakat lngi1tere de bütUn dün 
yanın polis kuvveti degıldir. 

Bundan tıaşka biz, İtalyan uçakları. 
nın Habeşistanda kadınları ve çocukla 
rı bombaladıkları hakkında çrkan ha · 
berleri Romanın yalanlamı olmasın -
dan çok memnunuz .. 

Böyle haberler, kabahatsız insanla -
rın bombalanmasına karşı büyük bir 
nefretle bakan bu memleket halkı üze 
rinde çok fena tesirler yapar. 

Dün akşam gelen haberlere göre 
İtalya hükümeti bu türlü bombalama
ların yapılmam:ı51 hakkında verdıği e · 
mirleri pekiştirmiştir. 

İngilterenin baş papası 
ne diyor.? 

Noye Fraye Prese gazetesine 8 bi. 
rincite rin tarihiyle Londradan yazılı

yor: 

Dün Samucl Hor ile bir saattan faz
la süren bir görüşmede bulunan Kan · 
terburi pisk:tposu, dün. Barnemut'da 
toplanmış olan kilise kongresinde çok 
dikkate değer hır söylev vermiştir. Baş 
papas bu soylevinde, demiştir ki: 

«- Biz, kaygu ile hayretin bir çift 

gibi elele vererek yürüdüğü tarihin en 
buhranlı bir anın•l?. toplamyoruz. 

Nasıl kaygı taşımıyalım ki , uzun 
miıddet ark.ımuı bırakmamı" olan 
harb kabusu karşımızcı bir hakıkat ol.ı

rak dikilmiştıı Ve gene nasıl hayret 
duymıyalım ki. - hayret .:lıyorum \Un 

ku başka kelime kullanamıyorum u 

luslar sosyetesi ve Kellog pilktlarmı 

ımzalamış olar, Avrupanm IJiiyuk biı 

devleti merasimle üzerine alınış oldu 
ğu yükümlerinı ı;:ıymıyor ve -.ynr ~os . 
vc-ıede üye ol;ın bir <levle\f k;ıbacasr 

na taarru1 rtlıy0ır. Dı.inya l«huJdu ku -
nılalı ıahrik edilmeden bir hücum, ya· 

l 11eili: ı.uıolik kili.'it'l'Iİ ,ı., 
Juırhı J.-;;,;;/,.tli 

l.ondı a. ı 5 (A.A.) - lngi1· 
cerenin k;:ıtıllik kilisesi haş 

piskapoc:u Kinsley dahi Ang
likan kilisesi gihi italyanlann 
Habeşistana hiıctimunu şid
detle takbih etmiştir. 

pıldıysa, o da işte bu hücumdur. 

Habeşistan geri bir devlet olabilir; 
hatta köleleı ini hürriyete kavuştura -
mamış lıir devlet de olabilir; nerede kal 
dı ki, İngiltere bile, asırlarca süren me 
deni bir rejimden sonra, bu işi ancall 
yüz yıl ônce başara.bilmiştir. Fakat gu· 
rurlu olan eı;ki birulusun kendi ülke • 
sini; hasta yurdları, bckim!eri, hasta.. 
bakıcılarr olmıyan yoksul bir halde o· 
lan süel araçlarla müdafaa etmekte ol
duğunu, ve bunu yaparken de. insanla
rın canını almak için ilmin kurduğu 

tiarb makinesiyle öldürülere!< yere ee. 
rifdiğini acı duymadan, yürek çarpın 
tısma uğramadan düşünmek mümkün· 
müdür?,, 

Pi•kapos, Habe~istandaki kızılbaç 
iç'in büyük ölçüde harekete geçilmesi· 
ni ileri sürerek, bu hususta pcsra top -
tanınası ıçın kiliselerde pııpaslarm ça · 
Jışmal.:ırını hatırlattıktan sonra, söyle -

vine fÖyle devam etmiştir: 

cliiraz çetin olmakla beraber. barı'm 
yalnız bir ülkü -0Jmadığını bılmemiz la 
zımdıı Yalnız adalet vr nizamı bozmak 
tan ba ka bır ışe yaramadığı müddetçe 
laf halinde kalan barııın hiç bir değeri 
yoktur. Bu durum baz.an ulusal bayat
ta olduğu kadar arsıulusal hayatta da 
zecrin kullanı imasını lüzumlu göster · 
mektedir. Fakat bugünkü anlaşmaz -
Irkta, öyle &anıyorum ki, uluslar soaye· 
tesinin arzusu bu zecrin yalnız ekono • 
mik bir tazyik olarak kullanılmasıdır. 
Harb nasıl olsa başlamıştır: bunun u· 
:.t.un sürmemesi için yapılacak ekono · 
mik tazyikin yetmesini Tanrıdan dile • 
yelim. Süel tazyikin yapılması da im. 
kansızdır denemez. Şimdiki uluslar sos 
yetesi işleri başaramazsa yapılacak ye 
ni sosyetenin daha becerikli olacağını 

sanmak hoş şeydir. Bizim. egoistçe bir 
davamız olmadığr gibi. özel menfaat · 
lerimiz, uluslar sosyetesi paktı ile bir· 
birlerine bağlanmış olan ulusların ya
nında yer alarak bu paktı müdafaa et 
mekten bizi alıkoymamalıdır 

Ancak uluslar osyctesi paktını sal. 
<1ırana karşı müdafaa etmek ve hatta 
'"izı•munda zecri tedbirlere baş vurmak 
bu işin düzelmesine yetmez. Ne r1f' ol· 
sa, cebir hastalığı iyileştirecek kesin 
bir i Jaç sayrlamaz. 

Bugünkü anlaşmazlık da İtalvanın 
yayılma ihtiyaçlarını, endüstrisine la -
zsm olan hammadde kaynaklarına var 
ma mı da düşünmek boynumuzun bor
cudur Ben şuna eminim ki, uluslar 
sosyetesi tarafından ilr · ., ]rülece k ar· 
srıılusal bir konfcransırı cırtık toplanma 
'Zamanı gelmiştir. Bu konferans. taraf. 
sı7. olmalı ve dünyanın henüz daha iş 

lenmemis yerlerindeki J:ıammadrlel,,rin 

mü .. vi olarak d .ğıtılmasmı go u me · 
lich·. 

' 'ilf red Barber 
Amerilwlı gozeteci Atlisababada 

lllJSl[ ;;ftlii.? 
A ;ans telgTafları, Dcyli HeTald ga· 

:.t.etcsınin Hnbeşistanda bulunan aytaTı 
Vıllrcd Barber'in malarya hasıalrgın. 

dan kurrulamıyarak ôldügıinü bıldİT

mışlerdi. Son posta ile gelen Dcyli He-
1 ald gazetesi, 7 ilk teŞTİD ıs11h/i sayı
sında bu Jıadiseyi şöyle anlatm<Jktadır: 

DcyJi Herald, kendisinin ve Şikago 
Tribün gazete.sinin Adisabaıba aytarı o· 
lan Vilfred Ba.."bcr'in dün Ogadcn harb 
alanında 'kaptığı malaryadan Habeşis

tan merkezinde öldüğünü tessürle bil· 
dirir Nevyorkta doğmu'§ otuz bir ya· 
§indi bir gene olan bu gazetecinın ölü· 
mü hakkında Toronto Telegram gaze. 
tesinin Adisababa aytarı V. Makbır, ~u 
telgrafı göndermektedir : 

Habeşistanda bulunan ~n iyi gaze· 
teci ViJfred Kortenay Barber, bugün 
öğleden sonra saat 12,58 de öldü. 

Bu ölüme, kenrlisinin en iyi ve en 
gayretli gazeteci olması ıebeb olmuş
tur. 

Barber. gazetesine tam bir hikaye 
verebilmek için Ogaden'in sarı cehen· 
nemine lıadar gitmiş ve o yüzden ha. 
yata gözlerini yummuştur. Dönüşün· 

d~ yazdığı bir yaztda bu bölgede malar· 
yanın beyaz insanları, yiyip bitireceği· 
ni söylemişti . 

Bundan başka imparatora ya:.:dığ1 

özel bir mektubta Gorahainin bomba
lanacağını bildirmişti. 

Yazdığı bu ~ki nokta da dogru çık
tı. Barıber'in son hikayesini, hastalığı
nın yedinci günü A

0

disababada basta· 
hanede yattığı yataktan yazdırmıştı. 

Bunda habcşlerin davul çalarak kendi. 
sinin takib edeceği harb için nasıl as
ker topladıklarınr anlatıyordu. Fakat 
ne yazık ki, bunu takib edemiyecektir. 

Dün sabah doktorlar malarya has
talığının hastayı öldürmek üzere oldu 
ğunu anlattıkları sırada Bar~r. şu söz. 
leri söyliyordu: 

- Ben iyi oluyorum: çünkü hart>ı 
talcib etmek mecburiyetindeyim. Bir 
saat sonra büsbütün kendisini kaybet· 
ti. Bu c;;abah saat on birde biraz kendi· 
ne gelir gibi oldu. Kendisıne dediler 
kı: 

- Üzülme; canını sıkma. Çünkü ka· 
rın gelmek üzeredir. 

Bu söz üzerine hafifce gülümsedi; 
gözlerini kapadı. Ev1enmesinın üzerin 
den henüz bir yıl ve beş gün geçmişti. 

Hasta döşeğinden evlenmelerinin 
ilk ve son yıldönümünde karısına sev 
gi ile dolu bir telgraf çekmişt~. 

Ölümünden beş dakika sonra kan
sından gelen bir telgrafta kadıncağı1. 1 
kocasına cesaret tavsiye ediyor ve ken 
disinin pek yakında gelmek üzere ol. 
dugunu bildiriyordu. 

Cesaret 1 bunu Barber'e tavsiye et
meğe ne lüzum vardı? O, basta oldu
ğunu kendi idarehanesine bıldirmemiş· 
ti bile. Bu münasebetle "buradan ayrı. 
lamam; çünkü barbı takib edeceğim,. 

demişti. 

Kendi haberi olmaksızın karısının 

bır uçakla Adis::ıbabaya gelmesi ve ko
casını beraber alıp götürme~i kararlaş
tn ılmı.::tı. 

Şimdiye k;:ıdar kimseye verilmemiş 
oıan böyle bir müsaadeyi imparator, 
yalnu: doğru sözliı bir gazeteci değil, 
aynr zamanda iyi bir dost olan Barber· 
in hastalandığını öğrenince. vermisti. 

Bugtin ise harb haberleri ve hadise
leri ile bu kad, r mn1.tarib olan impara
tor. Barber'in öliimüne karşı kendi 
memfoketinin elinden geleni yaparak 
teessiıı ve n-:ıtemıni göstermesini em· 
retmiştir. 

Bugun biitün g etccilc:r, Adisaba· 
bava hal:an çic;:cklerle <lolu tcp{'y<' gi. 

:! Amerik-1'\ gazetelerinde oku
duğumuza göre japon tecim d4'! -
haaı Çinde tuhaf bir tekilde ken
disini göatermi~tir. Çinlilerin ja -
ponlara karşı dü!manlık duygu • 
ları besledikleri mi'.IGm. Japon 
kibrit fabrikacıları bu duygular -
dan tecim alanında faydalanma-• 
yı düşünmü,ler ve yaptırdıkları 
kibrit kutularının üzerine büyük 
harflerle fU ciimleyi yazdmnıfları 
''kahrolsun Japonya.,, 

Üzerinde bu etimle bulunan 
kibrit kutulan çin piyaaasmA sü -
rülü,.,.e kapıtılma ğft hatlanmı&. 

Fakat bir müddet geçince Cin 
hükümeti, gördüğü sıyasal liizum 
üzerine, Japonya aleyhinde her 
türlü gösteriyi yaask edince, tabii, 
bu kutular da satılmaz o1mu~ . 

O zaman japön tecimerlerinin 
ne yaptığını sanırsınız: hemen el
de bulunan satılmıyan stoku yan 
fiatma geri almışlar. 

~ Bundan otuz yıl önce Ameri
ka birleşik devletlerinde 160 tıb 
fakültesi ve 26147 tıb talebesi 
vardı. 

Amerikan tıb kurumu yapt,ğı 

incelemelerde bu okullarm •nsıta. 
larmda ek!liklik old• ğunu. öi?ret -
menlerin iktıdarsız bulunduğunu 
anlamış ve işi düzeltmeğe giri.:: ·,. 
tir. Bugün, bu çalışma ~onncunda 
okuJların sayısı 96 ya indirifmi4, 
bunlara devam eden talebe de 
14891 i bulmu§tur. Gerek fakülte, 
gerek talebe sayısı indirilmiş ol -
makta beraber, tedrisat daha mii
kemmel olmakta, talebe çok daha 
eyi mezun olmaktadır. 

§ Am.sterdam'm çiçek bahçe
leriyle meşhur olduğunu bilirsi -
niz. Orada yetiıtirilen zambaklar 
da bütün dünyada ün kazanmış -
tır. 

Burada yetişen zambaklar Ü· 
zerinde incelemeler yapan Şika -
go üniversitesi prof eaörlerinden 
T omu Harper Gudspid, alıtncı 
arsıulusal nebatat kongresinde 
Röntken ışığının bunlar üzerinde
ki tesirlerini anlatmııtır. 

Profesörün anlatıJına göre so
ğanları ve yahut tohumları üze • 
rine Röntken ııığı tatbik edilen 
zambaklar, ya mahvolmaktaı ya -
hut teklini, biçimini bozmakta 
ve yahut muvaffak olunursa etki-• 
den görülmemit bir surette aüzeJ., 
leşmektedir. , 

Profesör Ama ter dam' da bu 
mütahedeıini anlatmazdan bir 
gün önce amerikan ıenel elektrik 
sosyetesi, Amerikada elektrik va
sıtasiyle pek güzel bir çiçek yetiı
tirilmit olduğunu haber vermittir. 

Sosyete bu çiçeğe Röntken 
lambağı adım vermittir . 

Bildirdiğimiz zambak iyice a 
çıldıktan sonra içinde gubari tali 
denilen sarı toz, dökülür; öteye 
beriye bulaşır. Röntken zambağı
nın sarı tozu dökülmez. 

Bu çiçek ilk suni çiçektir. Bun
dan başka, Röntken ıuaı ile ye -
tiştirilmiş bir üzüm çiçeği de var
dır ki gayet çabuk yemiş vermek
tedir. 

§ Sovyet elektrik endüstri m .. r
kez laboratuvarı uzak mesafelere 
tel vasıtasiyle fotoğraf no kli için 
yeni bir cihaz ke f etmiştiı·. Bu ci
haz alman cihazlarrrdan daha iyi 
işlemekte ve 30 - 45 santimetre 
boyunda yani daha büyük resim -
leri nakletmekt<>dir. Bu cihazlar
la ilk•eı1rin ortalarında pek uzak 
mesfl.fe!er icin smacl ' r yapılacak
tır. 

derek Barberin gömüleceği y~ri s çti
ler. 

Yarın son c;ö:>:ler söylenecek ve Ö· 

len gazetecı gomti lccckti r. 
Mezarına imparatorun ve gazeteci 

arkadaşlarının koytıcağr çelenkler \•a
nına Mehmed'in de: kUçUk bir demeti 
konacaktır. Bu Mchmed, Barber'irı ker
clisiyle beraber Ogaden'c- g!den mus!il·' 
m, n uşağıd•r Bu adam, ın5Hiıce bil
mh or; fa~at hi' iı ~i bit şey varsa bu 
vd 'llın ôliimıyl·· !rnlb"niı· boTDhoş kal
rlı"'ıd ır 
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Teres onu artık dinWnwoniu. Galand 
IOkafmm kiife91n4e, ili•' ı olılaiu came: 
k8nm ........ lııl)'& ... ,,.,. iarUmda 
bir kor atefiJle JM ,....,_ ve c:ımttb 
Jmartma1ama Jd! dıılJ kepçeairJe aı-
dılı altm .......... patateılsi ası ki -
lıddan ...... ,~ ..,_ Wr .... 
om, kum arumı uatanlmıl Atlı 
bir im çaaıe..-. b .Qyorciu. 1mk 

Ku ahp ,ittikten smra, anç 
Teres~ _. ve ba lmllPRI pa-
tat.ıesdla ımtlalra....,. istedi. 

Li llellll 1Me41iıı 1•1 

-Kim bi8r >•ıırr•'--
Fakat, en aeamıdl. _.. W ... bir 

külah ~tes de onua • ..._. w bail1mı tu
layıp tuzlamadıfma da ıkkat etmef 11urn-

elc1i. 1 Tereı:, yiizilndeki tülii "'9mJDUD U~e 
kaldmp a1tmdan birer yama: aya bemiyen 
patate!leri ıanakm Ui MenD de Oll8 tlOkak 
,Jantbalanndan uzaklardaki tenha sokaklara 
dofnl lilrlikltlyordu. 

aüylec • nhtnnda, Sen nehrinin dar ko-
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it.• .. • MI: 

Hanuıyl\ .,.. 
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S.riao · Ş8* dan11 
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Sakufoa: Nihat &encia 
Piyuo: Um c-1 
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mtikemmel bir çelme takti. Hı' ih. 
timallü ıayri kadt bulcluiu bu hareke· 
ti penaltı ile karfl]ama4L 

Oyun aert tıir cere7aa içiade, eUc· 
ciyetle rua yan u.._..... oynanıyor. 
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AJma Komisyonu ilanlar1 

1 LAN 
1 - I'ümen kıtaatı için evelce ilan edilen unun ihalesinde ta

libnin verdiği fiat yüksek görüldüğünden yeniden 176 ton unun 
kapalı zarfla eksil meye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli ı2 kuruş 15 santim olup 
ihalesi 29·10. 93S tarihine müsadif salı günü saat ıs de Bayramiç 
tümen satın alma komisyonunda yapılacaktıı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve evsa 
fını bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek 
öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü maddelerı mu. 
cibince istenilen vesaikle teminatı muvakkatesi olan 1604 liranın 
veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tümen muhasebesi. 
ne verilmesi. (2834) 1-4487 

İLAN 
1 - Tümen kıtaatı için evelce ilan edilen ihalesi esnasında 

talibinin verdiği fiat yüksek görülmesinden yeniden kapalı zarfla 
220 ton unun eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli ı2 kuruş ı5 santim olup 
ihalesi 26.ı0.935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11 de Bay 
ramiç tümen satın alma komisyonu binasında yapılacağı. • 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve ev a
fıru bulunduğu yerin satın alına komisyonuna müracaat ederek 
öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü rnaddelerı mu • 
. cibince istenilen vesaikle teminatı muva.kkatesi olan 1975 liranın 
veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tümen muhasebesi. 
ne tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları (2833) 1-4488 

iLAN 
1 - Tümen kıtaatı için evelce ilan edilen ihalesi esnasında 

talibinin verdiği fiat yüksek görülmesinden yeniden kapalı zarfla 
l6S ton unun eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş ı5 santim olup 
ıhalesi 28-10-935 tarihine mütadif pazartesi günü saat 15 de Bay. 
ramiç tümen satın alma komisyonu binasında yapılacağı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve evsa · 
fını bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek 
öğrenebilirler. · 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun /. 3 uncü maddeleri mu. 
cibince istenilen vesaikle muvakkat teminat tutatrı olan 1504 liranın 
veya bank mektubunun ihaled n bir saat evci tümen muhasebesi. 
ne tevdii ile komisyon Ja hazır bulunmaları (2831) 1-4489 

İLAN 
1 - Tümen hayvanatı için münakasaya konulan 539 ton arpaya 

verilen fiat kumandanlıkça gali görüldüğünden artrrına ve eksilt 
me kanununun 46 ıncı maddesinin "R., frkrası mucibince pazarlık 
la münakasası yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün Manisada askeri satın alma komısyo. 
nunda görülebilir. 

3 - Eksiltme 21-10-935 pazartesi günü saat 10 da Manisada a 
kert satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1779 liradır. 
5 - Muhammen hedeli 4 kuruş 40 santimdir. 
6 - EıkSiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 inci madde. 

•inde tarif edildiği gibi teminatlarını birlikte bulundurmaları. 
(2983) 1-4605 

1 LAN 
1936 senesi nisan nihayetine kadar üç taksitte Afyonda kor am

barına teslim edilmek şartiyle 80,000 adet boz keçeden yapılmış 
matra kılıfı kor satın alma komisyonunca kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmustur. 

2 - ~halesi 21 teşrinievel 935 tarihine müsadif pazartesi günil 
aaat 16 Afyonda kor satın alma komisyonunda yapılacaktrr. 

3 - Tahmin bedeli 24000 lira ve muvakkat teminatı 1800 lira. 
dır. 

4 - Şartnamesi ve mühürlü nümunesi kor satın dlma komisyo. 
nunda her gün öğleden evel görülebilir. 

5 - Teklif mektuplarının 21 teşrinievel 935 pazartesi günü sa 
at onbeşe kadar kor satın alma komisyonu rei tiğine verilmesi 
mecburidir. 

6 - İstekli olanların muvakkat teminatları ile birlıkte tayin 
edilen gün ve saatte Afyondaki kor satın alma komisyonuna gel· 
meleri. (2832) 1-4405 

1 LAN 
Genel kurmay başkanlığı matl>aasındaki linotip makinesind~ 

yalnız gündüzleri çalışmak üzere 100·110 lira ücretli bir linotip 
operatör makinistine ihtiyaç vardır. İstiyenlerin Büyük erkan 
harbiye matbaası müdürlüğüne müracaatları (3025) 1-4677 

lLAN 
ı - Burnovadaki tıimen bir

liklerinin ihtiyacı olan (36450) 
kilo sade yağı kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 - Münakasası 5 2. teş. 935 
salı günü saat 15 dedir . 

3 - Umum tahmin tutarı 
27337 lira 50 kuruş olup ilk pey 
1051 liradır . 

4 - Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir . 

5 - İstekliler 3490 sayılı ka 
nunun 2. 3 üncil maddelerine 
göre istenilen vesaikle muvak. 
kat teminatlarını havi teklif mek· 
tuplarını ihale saatından bir sa· 
at e'lel Burnovadaki askeri sa -
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(3039) 1- 4697 

İLAN 

l - Garnizon kıtaat ve mü
essesat hayvanatmın ihtiyacı içın 
kapalı zarfla münakasaya konu. 
lan 810,000 kilo kuru ota verilen 
fiat yüksek görüıdüğünden 1 
2. teş. 1935 tarihine müsadif cu· 
ma güniı saat on beşte pazarlığa 
dökülmüştür. 

2 - Şartnamesi Ankara leva· 
zım ~mirliği satın alma komis. 
yonunda tatil günlerinden maada 
hergün görülebilir. 

3 - Şartname parası 203 ku· 
ru tur. 

4 -· Eksiltmeye girece der 
ınezıkQr otun mecmu tutarı olan 
40,5()()1 liraya mukabil 3037 lira 
SO kuruş teminatı muvakkate 
ınakbuzlan ile mezkur gün ve sa
atte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelme. 
teri. (3018) 1-4689 

Dr. TURGUT 
= Cet ecı Hastaıı~sı Operatörü 

Ha~taJaıını Adlıye Sarayı 

K .. rşıımıda Hayati aµaıtmanın ~ 

1- la heı gün 15 den ıq za kadaı j3 
e kabule başlamıştıı. 
.... lllllllllllllllll~= 

ANKARA TİCARET MAH. 
KEM ESİNDEN: 

Ankara Anadolu hanında 11 
No. da mukim iken halen ad· 
resi bilinmiycn Cevdete: 

Anıkarada '.Escmenli Behicin 
aleyhinize açtığı davanın muha
kemesi sırasında müddei vekili 
davanın müstenidi olan 611 lira 
77 kuruşluk bono ile sirküler al. 
tındaki imzaların size aid oldu· 
ğunu isbat edemiyerek yemin tek· 
lif ettiğini beyan etmiş ve mah. 
kemece de müvecceh görülen iş· 
bu yemin için ilanen tebligat ifa 
kılınmıştır. Bu kerre muayyen 
olan günde gelip yemin etmedi· 
ğiniz cihetle yeminden na
ki ad edilerek yeminin mev. 
zuuna aid vakıaların sa-
bit nazarı ile bakılmasına 
ve ancak yemin kararı gıyabınız· 
da ittihaz edilmiş olduğundan 
verilen on beş gün mehil zarfın
da yemin edeceğinizi mahkeme. 
ye arzuhalle bildirmediğiniz ve 
tayin edilen celse tarihi olan 4. 
11.1935 pazartesi günü saat 10 da 
gelip yemin etmediğiniz takdir· 
de bu husustaki kararın katilcşe
ceğinin tarafınıza ilanen tebliği. 
ne karar verilmiş olduğundan 
keyfiyet ilan n~ınıır 1--4681 

ULUS 

ıı Devlet Demiryolları ve L=manıarı Umum ı 
Müdürlüğü ilanlan 

Muhammen bedeli 40.000 lira olan Ankara; Eskişehir, Konya 
ve Samsun depoları su tasfiye tesisatları 31. 10. 35 günü saat 10 da 
pazarlık usuliyle Ankara idare binasında ihale edilece-lctir. 

Bu işe girmek \stiyenlerin 3.000 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibin
ce i~e g~~eğe ka~uni manileri bulunmadığına dair beyanname ve 
teklıflerını aynı gUn saat 14 de kadar Cer daiersi komisyon reis
li.ğ!ne vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 200 kuruş muka
bılınde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(2982) 1-4652 

İLAN 
7/Xı 935 de yapdan kapalı zarf eksiltmesınde verilen fiat haddi 

layıkında görülmediğinden Ankara - Kayseri hattı üzerinde Bah
şeh İstasyonu civarında 108.000 kilometredeki ocaktan çıkarılacak 
ve muhammen bedeli 6400 liradan ibaret bulunan 4000 metre mi· 
kap .halas~ yeniden kapa~ı .zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
~ksıltmesı 23/~/935 tarıhınde çar amba günü saat ı5 de Kayse. 
rıde İşletme. muf~ttişliğ.i ~inasındaki dördüncü komisyonda yapı
lacaktır. Bu ışe gırmek ıstıyenlerin 480 lira muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 ncü maddesi 
mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyan 
name ve tekliflerini eksiltme günü saatından bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

.. Bu .iş~. ~it şartname ve mukavelenameler Kayseri' de Yol baş 
mufetti~hgınde Ankarada Yol MüdtirlüğUnde ve Bahşeh İstasyon 
memurluğunda parası? olnrak dağıtılmaktadtr (2979) 1-4615 

İLAN 
Muhammen bedeli 11500 lira olan hava çekiç ve mak.kabları ile 

boya tabancaları 12. 11. 1935 salı günü saat 15.30 kapalı zarf usu1ü 
ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 862,S liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanunun 4 cü maddesi muci
bince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver-
meleri liizımdır • 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire· 
sinden ve Havdarpesada Te elli.im ve sevk müdürlüğünden alına. 
bilir. (2Q<l1) l-4613 

1 LAN 
Muhammen bedeli 18 bin lira olan 9 tane basit makas takımı 

25 ikinci teşrin 1935 pazartesi günii aat 15,30 da Ankarada idare 
binasında kapalı zarf usuliı ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1350 liralık muvakkat temınat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibin· 
ce i e girmeve kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerinin aynı gün saat 14.3{) a kadar komisyon Reisliğine ver
meleri Iaınndır. 

Şartnameler par.ısız olarak Ankar.ıda malzeme dairesinden ve 
Haydnrpac;,'!da Tec;ellü,,, ve S"vk MüdürJüğünden dağıtılmaktariır. 

(286~' 1-4600 

l 1. A N 
İlk .ki ektiiltmc i feshedilen ve muhammen bedeli 8856 lira olan 

mikdarları asağrda yazılı yatcık eşyası 26-ı6.935 cumartesi gunu 
saat 10 da pazarlıkla Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu ise girmek istiyenlerin 664,20 liralık muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve ise girmeye manii kanu
ni bulunmadı~ına dair beyannamelerle aynı gün tayin edilen saat-: 
te malzeme <lairesi komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. Bu 
işe ait artnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk MildUrlUğUn 
de. Ankarada Malzeme r1aire:oittde göriilebilir. 

200 tane pamuk şilte, 30 tane seyyar karyola ilte:oi, ı600 tane 
yatak ve yorgan çarşafı, 200 tane küçük, 1000 tane büyük yastık yü
zü. 60 tane kücül<. 300 tane hi.iyük b~ş yastrğr, 200 tane cibinlik 

(2972) 1--4595 

Ba~ın 
Basın genel direktörlügü t11r cok çeşit fotoğraf gereçini açı:k 

eksiltem ile alacaktır. Bu gereçler için umulan para 2000, yatırıla
cak iğreti in3ndırıcı para yüz elli liradır Bu işle ilgili olanlar 
şartları öğrenmek iizcre genel direktörlüğün vilayetler evindeki 
eksiltme komisyonuna baş vurmaları Oste bırakma 26 ilkteşrin 
1935 günü saat 16 dadır. (3038) 1 -4696 

Vakıflar .. lJrn11n1 1 iirlii rlü~i11rlen: 
İkinci vakıf apartımanmm ı.ı. 1-2, 1-3, 1-4 numaraları daireleriyle 

gazino kısmındaki srhhi tesisatın ve trotuvarın tamirat? vahit fiat 
iizerinden açı':s eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işin muhammen kesif bedeli 305 lira 70 kuruştur. 
t - Bu tamirat icin isteklilere verilecek evrak şudur: 
A - Eksiltme ve fenni sartname 
B - Mukavele örncğı 
Bu evrakı alabilmek ve eksiltmeye girebilmek için bu gibi ta

miratr, yapmış olduklarına dair vesaik ~bra;ı; edenler şartname, 
mukavele nüshalarını inşaat müdürlüğünden alacaklardır. 

2 - Eksiltme; 31. ıo. 935 tarihine gelen perşembe günü saat 
ıs de Ankarada vakıflar umum müdürlüğü inşaat müduriyetinde 
toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır 

3 - Eksiltmeye girebilmek isin isteklilerin 22 lira 93 kuruş 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikayı aynı .günde 
komisyon reisliğine göstermesi lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 17 inci maddesine uygun muvakkat 
teminat. 

B - Ticaret odasında kayıdlı bulunduğuna dair 935 tarihli ka-
nuni vesika. (302-0) 1-4690 

An iara tlbaylığıııdaı : 
Hususi idare ile umumi meclis ve daimi encümen salonları için 

alınacak 25000 kilo meşe odunu a~ık eksiltmeye konulmuştur. Tah. 
min edilen bedeli 437 lira 50 kuruştur. 

İhale 28. 10. 93S pazartesi günü saat ıs de daimi encümende 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenler 32 lira 82 kuruşluk teminat mak 
buz veya mektuplariyle rlaimi encümene gelmeleri şeraiti öğren 
mek istiyenlerin hususi muhasebeye müracaatları ilan olunur. 

(3034) 1 - 4688 

Anl\:ara Ceza evi l\füdürlüğiinden: 
Ankara Ceza evinin 935 senesi ihtiyacı ıçin (82) kalem mualice 

16 gün müddetle açrk eksiltmeye konmuştur. Bedeli muhamme -
nesi 1250 liradır. İsteklilerin yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesi 
olan 93 lira 75 kuruşluk banka mektubu veya o mikdar paranıe 
Ankara Defterdarlığı veznesine yatırıldığına dair makbuzlariyle 
birlikte yevmi ihale olan 1. 11. 93S tarihine müsadif cuma günü 
saat ı5 de Ankara Cumuriyet Müddei umumiliğinde müteşekkil 
komisyona ve mualicenin cins ve evsafını ve şeraitini anlamaıl< 
üzere Cebecide Ceza evi müdürlüğüne müracantları ilan olunur. 

{3022) ı -4691 

16 ILKTEŞRIN 1935 ÇARŞAMBA 

mErTIURLR~ ~OOPE~RTif:, 

Kuru Tahta Parçaları 
Soba ve kaloruferler tutuşturmak 

Banyo kazanlarında kullanılmak uzere 

' Kırılmış tahta parçaları 
DEPODA TESLİM KİLOSU .. 

2 Kr. Satılıyor 

Fırsattan i~tif ade ediiıiz.! 

Ankara Cezaevi müdürlüğünden: 
Ankara ceza evinin 93S senesi ihtiyacı için 44,000 kilo yerli 

Kadıköy kok kömürü ve 3S,200 kilo meşe kömürü ile 31810 kilo kı· 
rılmış meşe odunu 16 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bedeli muhammenesi 3372 lira 68 kuruştur. İsteklilerin yüzde 7.S 
teminatı muvakkate akçesi olan 252 lira 96 kuruşluk Banka mek _ 
tui>u veya o mikdar paranın Ankara Defterdarlığı veznesine yatı
tıldığma dair makbuzlariyle birlikte yevmi ihale olan ı. 11. 935 
tarihine müsadif cuma günii saat ıs de Ankara cumuriyet müddei 
umumiliğinde müteşekkil komisyona, şartnameyi görmek ve fazla 
izahat almak istiyenlerin Cebecide Ceza evi müdürlüğüne milraca· 
atlan ilan olunur. (3023) 1- 4692 

Adliye Vekaletinden: 
İnebolu noter muavinliği açılmıştır. İmtihansız girebilmek şarı 

Aarınr haiz ist4:klilerin bir ay içinde milracaatları ilan olunur. 
(3008) 1- 4694 

Ankara Ti~ret ve Sanayi Odası 
Sicilli Ticaret Bürosundan: 

Sicilli ticaretin 271 numarasında müseccel bulunan sinema it 
Limited tirketi namına imzaya aalahiyettar olan .zevatm 801' ad· 
lariyle birlikte noterlikten tasdik edilmiş olan yeni tatbik imzala.. 
rının dairece mahfuz vesaika müsteniden 14. 10. 935 tarihinde tc. 

cil edildiği ilan olunur. 1- 4685 

Ankara tlbayhğından: 
An.katanın Küçük Esad mevkiinde kain olup vergtnın elfki 28. 

29 yeni 11, 78 numarasında kasap Musa adına kayıdh olan evli ba
ğın scnedsiz tuarrufattan tapuya tescili varisleri tarafmdan iate
nilmiı olduğundan bu yerin mülkiyeti hakkında yerinde tahki -
bt yapılmak llzere 25. 10. 935 cuma günü saat onda yerine me -
mur gönderileceğinden bu bağda benim hakkım var diyenlerin el· 
lerindeld belgelerle beraber tapu direktörlüğüne ve yahut tayin 
edilen günde yerine gideceık nmıura baş vurmaları bildirilir. 

1-4693 

Ankara llbaylığından: 
Hususi idare ile umumi meclis ve daimi encümen salonları için 

alınacak 20 ton kok kömürU açrk eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 640 liradır. 

İhale 28. 10. 935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 48 liralık teminat makbuz veya 
mektuplariyle daimi encümene gelmeleri şeraiti öğrenmek isti · 
yenlerin hususi muhasebeye müracaatları ilan olunur. 

{3035) 1 ...,.... 4687 

Ankara tlbaylığından: 
20 ilkteşrin 935 de yapılacak Ankara at koşusunun 19 ilkteşrin 

935 cumartesi günil öğleden sonra yapılacağı ilan olunur. 
(3033) 1 - 4686 

JV 
oluı.a. 
C. ...... ·. - -ı 

J 



.& " • ..... "" • \J L U S 

Aktif Cümhuriyet Merkez Barkasının 12. Birinciteşrin 1935 vaziyeti Pasii 

KASA: J.ira 

Altın: safi kilogram 16.422,356 
Lira 

23.099.306,18 
9.638.594,-
1.010.758,01 

Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
Türk lirası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 
Altın: Safi kilogram 4.401,266 
Altına tahvili kabil serbest dövizltr 

HAZİNE T AHVİLLERt: 
Deruht~ edilen evrak' naktiye kar· 
şılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki u
diyat 
SENEDAT CÜZDANI: 

Hazine bonoları 
Ticari senedat 
ESHAM VE TAHVİLAT 
CÜZDANI: 

1 

Deruhte edilen evrakı nallti· 
A - yenin Jdrşılığı esham ve tah· 

viUit (itıbari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahYilat 
AVANSLAR: 
Altın ve döviz üzerine 
Taı..!Mt Uırerine 
HİSSEDARLAR: 
MUHTELİF: 

407.210,32 

6.190.746,43 
2.827 .387 ,J.2 
--~-

l., .. ,.8.503.-

33. 748.658,J g 

407.210,32 

9.018.133.55 

10.750.980,- 147.997.583,-

1117.000,-
17.,,,, ı. 091 ,80 

31.808.372,90 
.f . .549.740,85 

31.375,12 

19.788.091,50 

36.358. ı 13.75 

f 

l.M0.628.21 3 972.003,33 
4.500.000, -

1

13.727.266,55 
YEK ÜN 269.5.! 7 .060,4 J 

SERMAYE: 
tHTİY AT AKÇESi: 
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 
Jleruhte edilen evr~kı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te· 
dl yat 
Deruhte edilen evrakı naktiye ba
kiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ill· 
veten tedavüle vazedilen 
TÜRK ı.tRASI MEVDUATI: 
Vaduiz 
Vadeli 
oovız MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 
MUHTELİF: 

Lira Lira 
ıs.000.000, 
1,026.756,67 

l l58.J48.563. 

10 750.9Sl0,-

14 i .997 .ss.,,-

1 

t 
1 

10.000.000,- 15i.997.583,-

15.309.147 l<> 
-.-

13 228.836,.n 
376.525.32 

15.309. ı 4 7 ,2.ı 

13.605.361 ,63 
66.578211,93 

YJ:KON \ '69.m 000.1' 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi% 5 1/,. - Altın uzernı e avans °'o 4 •ı .. 

BltllKJIRfN KrlZQNIR 

" , 

arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteırinde Ban
ka Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak 
en aşağı ıo lira yamanlar araemda 100 kifiye aşağıda ya
.u4 ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 100 Lira 
lkinciye 80 ,, 
Uçüncüye 60 ,, 
Dördüncüye 40 ,, 
Beşinciye 20 ,, 
Albncıdan ellinciye kadal 10 ,, 
Elli birinciden yüzüncüye kaaar s ,, 

Kura Birincikinunun 7 ıinde Ankarada Merkez bina
amda çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıran
lann paralarını 7 birincikanuna kadar çekmemeleri Ia
andır. 

l-4684 

Samsun Şarhayhğından: 
ı - Samsun elektrik ve su fabrikalarının sekiz aylık ihtiyacı 

olan asgari 240, azami 260 ton mazot evsafı fenniye w münakasa 
prtnameıi dairesinde kapalı zarf usu1iyle eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - İhale 28--10.935 günlemecine rastlayan pazartesi günü sa. 
at 10 da belediye encümeninde yapılacak!ır. . 

3 - İstekliler uaulüne göre vereceklen tekhf mektuplarnıı mu. 
ayyn saattan bir saat eve) encümen Reiı1iğine maktbuz mukabilin. 
de vermelidirler. 

4 - Eksiltmeye i•tirak edecek tirlı:ctler 2490 numaralı kanunun 
3 üncü maddesinin A ve B fıkralarına g<Sre vesikalarını göstermeye 
~cburdurJar. . 

5 - İfbu mazotun muhammen bedeli yirmi iki bin yüz hradır. 
Muvakkat teminat 1657 lira elli Iruru,tur. 

6 - Şartnamenin örneği bedelsiz olarak istiyenlere verilir. 
(2861) l-+445 

KASTADIVA 
Martha Eggerth 

Ankara Uhaylığından: 
1 - Ankara Sivrihisar yolunun 11-r 000 .. . 14 +ooo ~ilom~treleri 

arasında 800 metre miıkip taş ihzaratı 1600 !ıra bedelı keşfıle pa-
aarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. . 

2 _ Eksi1tme 28-10-935 pazartesi günü saat 15 de Ankara vıla. 
yet binasında vilayet daimi encümeninde. yapılacaktır. . 

3 _ Eksi1tmeye girebilmek için 120 .. ıı~~ı.~ ~uvakkat .temınat 
ile bu işi yapabileceğine dair Nafıa Mudurlugunden ehlıyet ve-
sikasını haiz olması lazımdır. . . 

4 _ lstiyenler bu ~şe ait şa~.n~e .. ~e keşıf evra:k~nı ve saır 
evrakı Ankara viHiyetı Naha Mudurlugunde okuyabılırler. 

(2996) J-4611 

Z2 

Ankara imar Müdürl~Oiinden: 
1. - Eksiltmeye konulan it yeni merarhğa getirilec~k ıu ıw ıf 

bedeli 36808 lira 64- kuruş. 
2. - Bu i!e ait evrak şunlardır: 
A.) Eksiltme tartnamesi 
B.) Mukavele projesi 
C.) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E.) Hususi ve fenni şartnamr ve fenni name ttlrllf mek-

tubu. 
'F.) Keşif ve vahidi fiat cedveli 
G.) Projeler 

lstiyenltr bu şartname ve evrakı iki lira mukabilinde Ankara 
İmar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 

3. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapdacaktır. 
4. - Eksiltme 22 Teşrinisani 1935 cuma 1ıUnU aaat on ıluda 

Ankara lmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2761 lira muvakkat 

teminat vermesi ve 10000 liralık inşaat yaptı~ına dair vesika göı;. 
termesi llzımdır. 

6. - Teklif mektupları 4 üncü maddede vazıh saatten bir sa. 
at eveline kadar Ankara imar Müdilrlllğünı?n malcbua mukabilin. 
d~ v~rilecektir. Poıta lle gönderilecek me-ktuplarrn nihayet dör
duncü maddede yazılı saate kadar gelmiı olmaaı ve dıt zarfların 
mithür mumu ile eyice kapaulJDlf olmaaı prttır. Postada vukua 
gelecek teahhur kabul ediJmes. (281+) 1-4380 

\Jandarma Genel komutanlığı 
Ankara satın alma komisyonundan 

. l - fJandanna hastaneleri ihiyacı için ( 102) di9çi ve ( 130) çc. 
tıt de cerrahi alitı açık eksiltme usulü ile utm alınacaktır. 

2 - Diıç.i alltının tUmtine (1350) lira paha biçilmi! ve inancası 
(10125) kuruttur. 

3 - Cerrahi alitın topuna clc.. (2900) lira fiat biçilmiştir. llık i· 
nancaıı (21750) kuru,tur. 

4 - Her iki çeşit aJatın şartnamesi parasız komisyonumwdan 
ve lstanbulda Demirkapı jandanna ımaayene komisyonundan alı. 
nır. 

5 - Ditçi al.atının 17.10.~35 .per§cmlte günü saat (10) da, ccrra. 
hl alitının 18.10.1935 çuma giiııti saat (10) açık eksiltmelc.ri Ankara 
jandarma genel komutanhi• kurağında komieyonu yapılacaktır. 

G - latCldilcr eksiltme saatından bir saat önce ilk teminat mak. 
buz veya banka mektuplarını komisyon.a vermiş olmaları. (2390) 

l--3809 

Malive Vekaletinden 
Yugoslavyada mal terk eden türk tab'asının mallarına mukabil 

almmıt olan tazminatın tevzii i~in t~kiJ olunan komisyon tarafın· 
dan alakadarlara taalluk eden bınlerce dosya tetkik edilmektedir. 
· Komisyon mesaisinin neticesinde tazminatın tekli tevzi nisbe
ti gazetelerle ilan edilecektir. Komisyon kararına intizar eyleme. 
leri iJan olunur. (2968) 1-4639 

İnhisarlar Ankara 

Baş müdürl~öüııden: 
Ankara inhisarlar Bat Müdürlügü için altmış ton yerli kok 

kömürü açık eksiltme ile alınacaktır. 
Eksiltme 21.10.935 pazart~si günü saat onbet<fe bat müdüriyette 

yaprJacaktır. Muvakkat temınat akçesi (120) liradır. Şartları an. 
Jamak istiyen1erin miiracaatları. (2869) 1-4451 -

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasından: 

Mersin'de bina 
inşası münakasası 

Bankamızın Mersın Şubesı için Mersinde satın alınmış olan 
arsa üzerinde yaptırılaca~ Şube. b~nasımn inşası münakasaya ko· 
nulmuıtur. Munakasaya gınnek ıstıyenlerın Ankarada Umum Mü
dürlüğe ve İstanbul ile İzmir Mersin ve Samsunda Şubelerimıze 
müracaatla lazım gelen izahat ve evrak ile pHinları almalarını 
dileriz. J--4627 

SAYIFA; 

\ııkara ~iiınriik Müdürlüğüııdeıı: 
Mudurlugum~z. Anbarlarında mevcut 50 kalC'm sahipıiz eşya 

8.1 l 935 cuma gu~u. saat 10 da artırma ile satılac. ktır. İsteklilerin 
güvenmelerıyle bırlıkte o gun Gümrüktt kurulu satı;oı: komis .. ı ·1 x- yonu-
nıı muracaat arı ı an olunur. (2910) J--4519 

Satılık apartman 
1~iirkİ)1e Ziraat Banka. ından: 

Ziraat Bankasının tasarrufunda b.ılunan Ankarada A
nafartalar caddesinde Mersin Palas nam).le maruf her da
iresi üç oda bir mutbak bir banyo ve tuvalet olmak üzere 
~l~ ~aired~n ve alt katta üç mağazadan 1baret bina ı 5 
ıkmcı 1:'~şrın 935 cuma giinü saat on altıda, aşağıdaki snrt 
lar dahılınde, satılacaktır. 

1 - Müzayede k:ıpah zarf lsulilc olacakur. 
2 - Satış peşin ve taksitle ete yapılacaktır. Ancak tak

sitle satış yapı~_dığı. takdi.rde ilk taksit JlCsm olmak ve beş 
sene ve beş musavı taksıtte senevi (71(1 9 faizilc birlil te 
ödenmek üzere satış bedeli istifa olunacakur. 

3 - İsteklilerin pey akçesi olarak, 3000 liralık na ·it 
veya Banka mektubu ile birlikte t~kJifler!ni havi ıarfla
rını satış 7.amanmdan e.vel Ziraat Bankası Merkez Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri ve fazla tafsi at almak veya bi
nayı gezmek için de Merkez Müdlır1üğu muhasebeı:: ne 
müracaat evlemeleri ilan olunur. 1--4493 

Ankara l'ohun1 ı~ı alı 
İsta~~ onu ~füdiirlii~ünden: 

ll-10.935 de istasyonumuzdalu l .... mısyond paz ... r ık usu'u ile 
ihalesi yapılacak olan inşaat ilavesi talıplcrın şaratn .mede iıı

tenılen vesikaları gctırmedıklerinden nnarJık bır h ha mudrJetle 
uzatılmıştır. 

Yapılacak in~aat ılavesırıin ke~ıf bedclı 1139 hra 64 kuru tur. 
Bu ise aıt şartnameler ıle plan ve keşif parasn olarak Zııaat mek
tebi caddesi Uzerındc Ankara tohum ,.,,fah ıı;tatı} onu müdurJugtln. 
den alınacaıktır. Pazarlık JS.-10·935 cuma günu 6 aat 15 de tohum 
ıslah istasyonu bina&1nda toplanacak kom15yonda yapılacaktır. 
lı..~klilerin 85 lıra S0 kuru~luk muvalcikat temınat mektup- ve) a 

makbuzları ve Tıcaret odasından Nalıa Baş Mühendi 1ı.;ndcn bu 
it için alacakları vesıka ile > ukarda yaııJı gun ve saatta komısyo-
na gelmeleri. (3011) 1-4646 

~ler in belediye Rei. İiiinden: 
K.e ıf degerf 17909 lira 20 kuru§ olan 100 metre uzunlugunda ve 

altı metre geni§liğinM yenıdcn yapılaca.le beton anne JSkelc ınşa
atı kapalı zarf usuJiyte eksiltmeye konulmu tur Önergelenen fi. 
atlar uygun göruliırse 22.10.935 salı günu 1aat 11 de beledıyc dai· 
re~in~ alabilecekleri ve keşif dcğerinın yüzde 7,5 nısbctinde sü. 

reaaz tutak belgeleriyle bcraöer tinerre bitıldcrini füale gunil saat 
ona kadar belediyede toplanacak komJsyen Hİ•ne Yermelerf biht 
olunur. (6212) J--4540 

1sıanhu1 ıhhi rnües~eseler artır· 

ma ve ek iltme komisyonundan: 
Aaı 

Akliye hastaneı.lne 500 
Çoğu Muvakkat T. 
600 Ton 1080 lira 

Çocuk ,, 200 !00 Ton 540 
Kuduz ıcdavı JDUHMaeainc 55 75 Too 135 ., 

Yukardaki aıhhi müeaseaelerin lcolr kömüru müteahhitleri ka
nuni müddet i9inde mUY&kkat garantilerini kat'ı garanti nrilltarı.. 
na çıkarmaımt ve mukavelelerini y:ıparak noterliğe tasdik eıtinne· 
ıpit olmalarından dolayı ihaleleri fesbedilmif oldujwıdan yeniden 
ve ol baptaki tartnamcai veçJıiJC' ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmu§tur. 

1 - Eksiltme 23.10.1935 çarJamba güniı saat 15 de Cağaloğlun. 
da Sıhhat Müdürlilğil binaıamdalri komisyonda yapıJacaJctır. 

2 - Muhammen fiat beher tonu 24 Hradır. 
3 - Muvakkat pnntileri karplarmda yudmıştır. 
4 - İşbu mUeswwlere apı ayrı lhtiyaçlan içın de teklif yapı

labilir. 
' 5 - bteldiJer prtnameyi bedelsiz olarak 'kom11yondan alabi. 

lirler. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 935 ticaret odaaı vcsikasiyle 2490 

sayılı kanundi yazılı belgelerini ve muvakkat garanti makbuz ve. 
ya ?anka mektuplarını ve uıulü dairesindeki teklif mektuplarını 
havı zarflarını yukarda yazılı eksiltme abtindcn bir saat 8nceye 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermelerı (6170) 1--4539 

Vakıflar umum Müdürlüğünden: 
Eskişe?irde yapıl~cak Yenice hamamJ ıçın 7-10-935 tarihind~ 

açılan eks.ıl~e tahp nhur etmedifinden bu IDfa8tın ekıiltme 
şartnamesındekı vaaıf ve tartlar dairesinde vahit fiat üzerinden 
pazarlık suretiyle yevmi ihale ikinci defa 21-10-935 pazartesi günU. 
ne talik olunmuttur. 

Muaddel şekle göre bu ışin muhammen keşif beeeli (kırk bin 
dort yüz doksan dört) liradır. 

- Bu inşaat için isteklilere verilecıck ~vralr twılardır: 
A - 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılı avan proje ile ? numaralı muaddel 

plSn ve (A) harfli hamam arası relövesi 
B - Eksiltme ve fenni prtnameleri. 
C - Mukavele örneği. 
1stekliıi bu evrakı iki lira. uç kuruş karşılığında 1sta b ı A 

kara, Eskişehir Evkaf Müdürluklerinden alabilirler B A uk, aln· 
b·ı k 1 • . . • u evra ı a
ı me- ve paz~r ıga gırcbılmelı: için evvel emirde DIÜ§tcrelıcn me. 

sul olmak şartıylc betonarme ve su miıtehassıslarıyle teıriki mesai 
ederek .bu aya~da ~e miktarda nizasız iş vücuda getinnif oldukta· 
rın~ daır resmı v ıkalan göstererek E\'kaf tn aat Mudurlü·ünden 
ehlıyet vesıkası almaları llizımdır. i: 
~ Pa .?.rlık 21-10-935 pazartesi gunu &aat 16 da Evkaf Umam 

M udurlugunde toplan:-cak eksıltme komis} onunda yapılacaktır. 
- Pa rlıga gırebılmek ıçın isteklilerin (3038) lira teminat 

ve~ ~ ~e bundan başka aşagıdak~ vesikalan gostermeai lazımdır. 
90 numaralık nunun 17 ıncı maddesine uygun muvakkat 

temınat. 

B - T c ri t odasında kayıtlı bulunduguna daır 935 t 'hl k 
nunı vcsık::ı (2969• arı ı a. 

. 1--4592 
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1

afıa Bakaııl~ndan: 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanr 
l - Eksiltmeye konulan iş: ( Frat nehri üzerinde Malatya Vi. 

!ayetinde Ihç ve Erzincan Vilayetinde Kemah Demır köpnileri 
inşaatı. 

İnşaatın keşif bedeli (48147.50) lıradır. 
2 - Bu ise ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei türabiye, Şose ve kargir inşaata dair fenni şartname. 
e) Betonarme büyük. köprüler hakkında f,.nni şartname. 
f) Keşif hulasa cetveli, 
g) Proje, 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı (241) kuruş bedel muka. 

bilinde Nafıa Vekaleti şoseler reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 18·11.935 tarihinde pazartesi günü saat 16 da 

Ankarada Nafıa Vekaletinde Şoseler Reisliği dairesinde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3611) lira 6 kurus 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşcığıdaki vesikaları hai:z: 
olması lazımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları iha. 

leden en az üç gün eve) göstererek Nafıa Vekaletinden 
alacakları ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek Ek. 
·ilttne komisyonu ııeisıiğine makbuz mukabilinde verilecektir. Po • 
taile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa· 
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür rrumu ile iyice kapa. 
tılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez (2703) 1-4374 

Kuruluş U y A N 1 ~ Serveu tunun 
1 8 9 1 ., yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

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

İmar Miidürlüğüııden: 
Kimden istimlak Muhammen bedel 

edildiği Mahallesi Sokagı Ada No. parsel No. Lira 
İbrahim oğlu Huseyin Hatuniye Bağçe 184 15 150 

Yukarda kaydı çıkarılan evin enkazı 22.10.935 sah güniı saat 
on bcşde bilmüzayede satılacağından taliplerin İmar Müdiırliığün-
öeki komisyona müracaatları. (2943) 1-4619 

KASTAMONU TİCARET 
9.12.1934 tarihinde iflasına ka· 

rar verilen Kastamonuda eczacı 
Cemal Danışın yapılan alacaklı
lar toplantısında teklif edilen 
konkordato kabul ve evrakı mah. 
kemeye tevdi edilmiş olduğun· 

ANKARA İKİNCİ İCRA 
MEMURLUGUNDAN: 

Bir borcun ödenmesi için ha. 
ciz altına alınan bir adet ziraat 
direktör orak makinesinin açık 
artırma ile paraya çevrilmesine 
&arar verilmiş olduğundan istek-
li olanların 935 birinci teşrin 
28 de pazartesi günü saat 12-14

1 
istasyonda iş bankası anbarında 
hazır bulunacak memura müra. 
caatlan ilan olunur. 1-4680 

MAHKEMESİNDEN: 
dan 6.11.1935 çarşamba güniı sa
at onda bu hususta bir karar ıt. 
tihaz edileceginden itiraz eden· 
lerin haklarını müdafaa içın ogün 
mahkemede bulunabilecekleri ı-
lan olunur. 1-4700 

Doktor 
Ali l\laruf (invcr 

DERİ, FİHENGl VE BELSO· 
ôUKLUÔU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında Al 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 

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

l\1obilyalı ev -veya iki oda kiralık aranıyor 
Çocuksuz bir alman ailesi karı koca, iyi döşenmiş mobilyalı bir 

ev veya iki oda iki ay için aranıyor. 
Ankara: Posta kutusu 10 numaraya müracaat. 

iş Kumoarası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BiRiNCi TERTiP ... 
Senede iki def ada 
414 kişiye OD bin 

lira ikramiye 
fftt - 1 nlıı .. •e 1 llk--de lııım· 

ban •hib!M •,..,.ıad• (eldı.. lıuraı."'8 
•e her dd-.cb 207 kltlre ~ bl• lln 
W9ll t'dH-ktMfr. 

Birinci mGUfatı 1000 Un 
Ddıld - zso • 
Oa \ql,e riberden 1000 • 
Yirmi _ ellitet"de" 1000 • 
175 lıitiY• _...... 1750 

8q hin liralılı bnı 
t ın.ı~rlnde <"Ckilecettlr 

fKtNCI TERTiP. 
Sem·de heş defa· 
da beş kişiye on 
hin lira ikramiye 

Veni ihff•A fffilen bu kuralana ~· 
Mrt•M tel kamhııra ıı•ltfhlne •ı bhı 91,. 
lbuıtye •erilnıelttdlr. Btı lu.ral8r _. 

de ~def•• 

Şubat. Hufran. Trmmııc. Eylut n 

BirfnriUnua 

nf•nnm lllı rf!nlf.rl ~kl~ktir. 

Kuralara iştirak cdcbibtek için "1.unbara sahiblcrnin asgari 
virmi beş lira biriktirmıs olmalan lanmdır. . 
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~-~ G ö Z ~~""~~ 
f ütelıassısı 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 

f~,., """""""''"" ""' .. '"" ,... ""' 1 
~~ Askt·ri Fahrikalar Umum:• 
~ Miidiirliiğii Satmalma .. ~ 

Komi-.yonu ilanları ~~ 
~ 

15800 KİLO UN " 

Tahmin edilen bedeli (2145) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri fabri
kalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4, 2. Teşrin/ 
935 tarihinde pazartesi günü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname panısız o· 
!arak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
160 lira 88 kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. maddele· 
rindeki vesaikle mezkur giın ve 
saatte komisyona muracaatları. 

(2981) 1--4651 

58000 KİLO YONGA SATIŞI 

Tahmini bedeli .580 lira olan 
yukarda mikdarı yazılı yonga 
5/ 2. Teşrin 935 tarihınde salı 
güniı saat 14 de Askeri fa brika
lar satın alma komıs} onunca a. 
çık artırma ile satılacaktır. fs. 
teklilcrin muvakkat teminat o· 
lan 43 lira 50 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddele. 
rinde yazılı vesaıkle mezkur gün 
ve saatta komisyona müraca11tla-
rı. (2980) 1-4650 

30 ton bor yagı 
20 ton yirmi numaralı yag 

10 ton 25 .. 
20 ton 35 

6 ton 26 
10 ton 46 

.. 
,, " ,, 

Şartnamesinde tadilat yapı -
lan ve tahmin edılen bedeli 
(45840) lira olan yukarda mik -
darı ve cinsi yazıh malzeme As. 
keri Fabrikalar umum müdiırlü
ğü satmalma komisyonunca 1 
2. teşrin 935 tarihinde cuma gü
niı saat 14 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname (iki) li. 
ra (30) kuruş mukabilinde ko -
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat temınat olan (3438) 
lirayı havi teklif mektuplarını 

mezkur günde aat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkür gün ve saatta komisyo
na müracaatları. (2939) 1-4618 

Kiralıli 
Yenişehirde Kazım paşa cad

desinde Avusturya sefarethane· 
sinin i~~a' eylediği yedi odalı 
ve bütün konforu haiz 17 No. lı 
hane kiralıktır. 

Divanı Muhasebatta Bay A-
lime müracaat. 1-4620 

lmtıyaz sahibi ve Ba~:ll 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Nımıhl 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarında 

U/u.ş Bssımtvind• basılmış· 

ur • j 
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l\Jilli 1\1 iidafırn V ckalcli 
atmalma Komi~ymıu 

Hanları 

BtLtT 
İstanbuldaki Kuleli ve Mal. 

tepe liselerile Bursadaki Bursa 
Askeri lisesinin 10 ve 11 inci sr. 
nıflarına yeniden talebe alına
caktır. Girmege istekli bulunan· 
ların bu mekteplere veya asker. 
lik şubelerine hemen müracaat
ları ilan olunur. (2866) 1-4448 

lerındc yazılı bilgılerile birhkte 
M. M.. Vekaleti satın alına ko· 
mısyonuna varmaları. (2899) 

1-4491 
BİLİT 

28.9 935 cumartesi gı.inu saat 
onda ihalesi ilan edilen :Malatya 
garnizonunun 400 bin !kilo arpa
sına ihale günü istekliler tara. 
fından beher kilosuna verilen 4 
kuruş 73 santim fiat pahalı gö· 
rüldüğünden yeniden pazarlığa 
19.10. \935 cumartesi günü saat 10 
da yapılacağı bilittinlir. (3037) 

1-4695 

BİLİT 1 Etlik aşı ve serum evinde bir 
sıcak ve bir soğuk oda ile tesi. 
satının yapılması işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli (5940) liradır. Ke. 
şif ve projesi bedeli karşılığın· 
da inşaat şubesinden alınacaktır. 
İhalesi 17 .X-935 f crşembe günü 
saat on birdedir. Ik teminatı 445 
lira 50 kuruştur. Eksiltmeye gi. 
reeckler 2490 sayılı kanunun 2, 
3 cü maddelerinde istenen bel. 
geleriyle birlikte teminat ve tek· 
lif mektuplarını havi mumla mü
hürlü zarflarını ihale saatından 
en geç bir saat evveline kadar 
M. M. V. satın alına komisyo. 

nkara Uclcdiye Rci~liği 1 
ilanları 

nuna vereceklerdir. (2830) 
1-4399 

B1L1T 
1 - Evvelce kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuş olan 21750 
metre çamaşırlık beze verilen 
fiat gali görüldüğünden yeniden 
pazarlıkla alınmasına karar ve· 
rilmiştir. 

Z - Hepsinin biçilen ederi 
5437 lira 50 kurus ve ilk inanç 
paraşı 408 liradır. 

3 - İhalesi 22.10.935 sah 
günü saat 10 dadır. l 

4 - Pazarlığa girecekler 249{ 
savılı knnunun ' ve 3 cii m;ıdde 

İLAN 
- Yenişebirde eski 21 in· 

ci adada Ononuluk sokağında 7 
kapı numaralı 570 M2 arsa üze
rine yapılan kargir ev kapalı 
zarf usuliyle satılığa çıkarılmış. 
tır. 

Z - Bedeli nakden ve peşi· 
nen verilmek şartiyle (5740) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (431) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is. 
tiyenler her gün muhasebeye ge 
lebilirler. 

5 - İhale 7. 11. 935 perşem· 
be günü saat on beşte artırma 
ve eksiltme komisyonunda yapı
lacagından artırma ve eksiltme 
kanununda yazılı tnrifat daire • 
sinde teklif mektupları teminat· 
lariyle birlikte ihale saatrndan 
bir saat eveline kadar komisyon 
reisliğine verilmiş olmalıdır. 

(3045) 1- 4699 
İAN 

16 te::;rinievel 935 den itiba
.ı-en birin"ci ekmek 11,5 <oe fran • 
calanın 17,5 kurusa satılacağı 
ilan olunur. (3050) 1-4~01 

----

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve 

kepekleıunesine mani olur. 
Komojen saç1ann köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komoien saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la· 
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ctriyat mağa
ıa1annda bulunur. - --
LlNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATY 

DEVASIDIR. 

Kiralık oda arıyanlar 
Aile yanında mObleli veya mcib 

!esiz bir oda arıyorum. Tam bir 
pansiyon yahut hiç bir şeye ka· 
nşmamak şartları konuşulabilir. 
flan n-eıtıJJrl\• • ·•~a J1"

0

ir ~ t 

( SİNEMALAR 1 
f YENi ) 

BUGUN BUGEE 
'-•uı .. ~.ible - Jean Cravford 

AL TIN ZiNCiR 

Fransızca sözlü hissi şaheser 
filminde 

FOLlE RERGERES: Maurİct> 

BUGÜN BU GECE 
(KULÜP) 

Büyük kahkaha ve neşe tılmi 

DERTSiZ ARKADAŞLAR 

Oynıyantar: lorel ve Hardy 

Chevalier - Natal Palev 


