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s. f9S5 PERjEMBI! 

Romeıa uçmarıları Eıkifehirde bir m;uı. 
~et tl.urdukwn ıco11ru lııanbula giuiler. -
'Olen 6 sayluvın yeı·irıe yeni saylavlaı- ~il
nıesini Kanıuıa, hükümetten iatiyecektir. 
- lı kanunıı bu ıoplant.ı cktJr~lnlle çıkı
yor. 

Her yerde 5 kurut 

.ltaly&nlar Eritreden Habeş topraklarına girdiler 
Habeş seferberliği bugün sarayda törenle ilan edilecektir 

• 
Italganlarla habeşler çarpıştı Yeni bir blok mu? 
Bütün ltalya' da 

Gündelik 

FINA S lŞLERl 

ileri bir yurd, erıin bir aıyua, 
ekonomik varlığa dayanlT. Finans 
i;e ekonominin hayat ve hareket 
cihazıdır. Devlet bünyesinde fi· 
nansın rolü, ekonomi alanında -
kinden daha az önemli değildir. 

Yurddatlar, ulusal hizmetleri· 
nin en genitini ve süreklisini, ver
gi şeklinde öder. Devlet, yurd gü
venliğinden tutunuz da bütün sos
yal itlere kadar her şeyi büdce ile 
başarır. 

Türk finans örgütü, devrimin 
başı~clanberi vergileri toplarken 
büdcedeki masrafları yaparken 
ilerliyen bir memleketın ağır 
ödevi; bir manivelası olmuttur. 
O, emekle kurduğu denk büdce -
ler içinde, yurdu korumuf, bayın
dırlqbrmıf, yeni Türkiye'nin ya
pılıtında 7er almıttır. 

Son kıriz yılları devletin eko
nomile alanda uğratmasını artırdı 
Bunun içinde finanı itleri de var
dır. Sulh havası içinde yapılan 
p::ıra tavafları her uluıu finans 
siperleri içinde tutuyor. Bu yeni 
harbm yeni F:ıl.Vatçılarını kadro
lamak gereld · r. 

Cumuriye finans örgütü, 1929 
yılında bir değ:,me görmüttü. Bu 
kadro o vakittenberi günün bütün 
zorluklannı yenmeğe çalııtı. 

Kırizi hafifletecek tedbirler üze
rinde çok uğrattı. 

Ancak rejim yeryüzünün yeni 
giditine göre çizdiği ilerilik yolu 
için bütün örgütlerde değitiklikleı· 
yaparken finans kolt nu ihmal 
edemezdi. Kamutayın bugünlerde 
konupcağı maliye tqkiliit kana • 
nunun türk finansçıbğına ye
ni bir hüviyet vermesi beki,.. · 
niyor. Bunun rejimi ne kadar 
kuvvetlendireceiini ölçmek içi.: 
bır 19yi hatırlamalıyız: Bizde de -
magoji yapmak istiyenler her za
man, her ıeyden önce vergi sis
temlerimizi dile almıılardır. 

Yeni örgüt; "vergi kanunları
mızı - ulusumuzun ödeme kapa
sitesini küçüksemiyen bir dütü -
nüıle - her gün daha iyilettir -
meğe ye olgunlqtırmağa,, çalı 
facaktır. 

Yurddqlardan memleketleri -
nin ve hayatlarının güveni için 
istenen vergiyi en pratik ve soı -
yal adalete en yakın tekilde top · 
lamak onun ergesi olacaiı gibi 
topladıklarını tutumlu ve ve · 
rimli olarak ulusal asığlara har -
camakta ana ödevi kalacaktır. 

Yalnız ehliyetlere bak ve mea
uliyet vermek, herkese baprabi • 
leceği ölçüde it gördürmek cumu
riyetİll bat prenıipidir. Bunun 
içinde her ödenen emeğin tam 
karsdsğını istemek ve almak da 
vardw. 

Finans örgütümüzün de bütün 
bunlan sağlıyacak yeni bir duru
ma kavutmaıını vurd, saygı ve giı 
venle kartılıyacaktır. 

Kamil ONAL 

-·-
dün faşist seferberliği ilan olundu 
SINIRI GEÇEN KUVVET YtRMt BtNDiR 

Avu turyanın, alman· Polonya - macar 
birliğine katılma sı teklif edilm~! 

Habeş veliahdi çetelerin başına geçti 
Adiaababa, 2 (A.A.) - Röy -

ter bildiriyor: Habeş hükümetin -
ce de doğrulanan . bir habere ıö -
re İtalyanlar Musa Ali daiı yanın
dan habeı topraklarına girmiıler
dir. Henüz hiç bir çarpıtma olma
mıştır. Bu bö\gede sınır tahdid 
edilmiş değildir. 

Adisababa, 2 (A.A.) - Ha -
beş hükümeti, İtalyan kuvvetleri -
nin Habeşistan, Eritre ve fransız 
somalisi sınırlarının birleıtiği nok
ta yakınında Musa Ali daiınm 
batısından sınırı geçtiklerini teyid 
etmektedir. 

Seferberlik ilanı pek yakındır. 

Habefilltan protesto etti 
Adisababa, 2 \A.A.) - Ha -

bet hükümeti, 11nırın Musa Ali da~ 
ğı yanlarında saldırım& uğradığı 
m uluslar sosyetesi nezdinde pro 
testo etmİf ve bir komiıyonun ya- ' 
hut fransız somaliıi hükümetinin 
bunu tespite mmeur edilmesini is 
temittir. 

!ta/yanların habe~ toprak/arrna 

Paris, 2 (A.A.) - Pari - Soir 
gazetesi Adiıababa özel aytaruı . 
dan aldığı bir telgrafı neıretmek
tedir. 

Ali mıntakuına girmitlerdir. İtal. 
v"nlarla Dankalli kabileler ara -

talyan orausunu hırpafıyacak olan lıa. 

Hf v•lialuli A:ıla l!a.-n 

smda derhal müsademeler batla
mıı ve bir çok kiti ölmüttür. Fa -
kat İtalyanlar timdiye kadar asri• 

girdikleri yeri gösteren harita 

habet askerleriyle daha kartı kar 
fıya geJmemi,lerdir. 

(Sonu 5. ıncı sayıfada) 

Viyana, 2 (A.A.) - ff.öyter 
ajansının öğrendiiine göre Al
manyanın Viyana elçisi Yon Pa
pen A vuıturya hükümetine bet 
senelik bir .. tdırmazlık paktı ya
pı!maaını teklife memur edilmit -
tir. Şartlar ıunlardır: 

Almanya, Avusturya hüküme
ti aleyhinde ne Almanya' da ne de 
Avusturya'da nazi propagandası 
yapmıyacak, Al manyadaki A vus -
turya lejiyon organizasyonunu 
kaldıracak, Avusturya etyasmın 
Almanya'ya girimini artıracak ve 
Avuıturya'ya gitmekte olan al 
man turistlerden alman bin mark
lık resmi almıyacaktır. 

Buna kartı A vuıturya hükü -
meti, dıt sıyuuında alman aleyh 
tarı hattı hareketini bırakarak Al 

Dış Bakanımız yu . 
goslav gazetelerine 

neler dedi? 
Belgrad, 2 

(A. A.) - Tür
kiye dıt bakanı 
B. Tevfik Rüt • 
tü Aru bu sa -
hah saat 7,40 da 
Belgrad'tan geç 
mit ve durakta, 
batbakan ve dıı 
bakanı B. Sto
yadinoviç adı -
na asbakan 8. 
Martinos ile pro 
tokol tefi B. No
vankoviç Türki
ye ve Y.unanis • 
tan elçileri, bir 
çok diğer zatlar 
ve gazeteciler 
tarafından kar -
şılanmıttrr. 

B T. R. Ar.as 

Gazetecilerin arsıulusal durum 
hakkındaki sorularına Türkiye dıt 
bakanı •tafıdaki cevabı •ermit -
tir: 

" - Balkan anlqmuının sai 
lam ve sarsılmaz bir temel üzeri 
ne oturmakta olduğunu •e ilerde 
çıkacak bütün hadiselerin bunu 
ancak daha fazla kuvvetlendire -

(Sonu 2. ci sayıfada) 

•• • • Bu telgrafta denildiğine göre. 
atağı yukarı 20 bin kitilik bi• 
İtalyan kuvveti üç koldan Musa 

Kolektif guven ıçın 

Yeni Romanımız 

f\natol Frans'ın 
En ünlü eseri 

Kırmızı 
Zan bak 

birkaç ııiine kadar 
Uluı'ıa çıkmaya 00,lıyattıkıtr 

- ------
Sovyet Rusya, İngiltere ve Fran anın bir

birlerinden istedikleri inancalar nelerdir 
Paris, 2 (A.A.) - Pariı ile 

Londra arasında notalar alınıp 
verilmesi kamoyu COflunnaktad,r. 
Bu ıabahki gazeteler, İngiliz dış 
bakanlığının sorgularına, Fransa
nın hem cevab vermit olduğunu 
hem de bu cevabın uygun bulun
duğunu bildiren haberleri yalan . 
lamaıw-dl1'1ar. 

Fransız cevabmm müsbet ola
caioH tealim etm~k noktasında 
hepsi bidepnekte iseler de gazete: 
ler, hiçbir pazarlık düıüncesi bes 

lemekıizin, lngiltere'nin daha mia
said davranması lazım geldiği fi'. 
rindedirler. 

Pöti Pariziyen fÖyle diyor: 
" lngilizlerin sordukları ıey, 

uzun uzadıya dütünülmeği ve ilgi
li bakanlıklarla bakanlar kurulu 
tarafından önemli surette incelen
meği gerektirir. Unutmamalıdır 
:Ci, Londra'nuı andlqmayı bozma- ı 
sından korktuğu devlet. dostluiu 
bizim iç'" değerli olan ltalyadır . ., 

(Sonu Z. ci avı/ada) 

manya - Polonya - Macaristan bir-

Yapılması ihtimali olan bloka g6re 
Ortaavrupamn alacalı ~idi 

leımesiıMt katılacak, Avuıtu..,. • 
dairi ulusal sosyalist halka kartı 
polis tedbirlerinden vaz geçecek 
ve toplama kamplarında bulunan 
nazileri yavaı yavak aerbeet bı. 
rakacaktır. 

Avusturya ile birlqme haberi 
yalanlanıyor 

Berlin. 2 (A.A.) -Dıt itleri 
hahnlıtmm 7edrili Wr Wan. A.1-
manJa'nın Awıtur,.a,. bir ad.al 
tecavüz andlqma11 imsalamap 
teklif eltili hakkındaki haberi 
kesin olarak yalanlıyabileceiinl 
Röyter ajansına aöylemiftir. 

Yugoslavyada süel 
manevralar 
yapılıyor 

Belgrad, 2 (A.A.) - Yqoa
lavya'nm ikinci ve dördüncü or • 
dularr, ikinci ordu komutam Ge • 
neral Kristiç'in idaresinde Bri.Gko 
bölgesinde manevralar yapmak
tadır. 

Batbakan ile yüksek savq laı
rulu generalları, ordu ve fırka ko
mutanları ve yabancı memleketler 
süel atateleri bu manevralarda ha
zrr bulunmaktadırlar. 

Bu manevralara, yaya, atlı, 
topçu. istihkam. hava kuvvetleri, 
motörlü kıtalar ve sağlık kıtala • 
rmdan 30 bin asker ittirak etmek
tedir. 

Bu~ari tanda örfi 
idare ilan edildi 

Belgrad, 2 (A.A.) - Öğrenil
diğin~ göre, bulıar batbakam B. 
T 0ıef e kartı tertib olunan bir sui
kast neticesinde bütün- Bulıariı • 
tanda .örfi idare ilin edilmiftir. 

Suıkastr tertib edenlerin bü . 
tün elebAsdarı V"kaltnmıAtrr. 

uikasıçıların fef leri kimlerdir '! 
Belgrad, 2 (A.A.) - Öğrenil

diğine göre, B. T oıef'e kartı ha 
zırlanan suikast ıefleri arasınd 4 

Velçef, Oaymon, çiftçi partisi ü • 
yef .. ri ve Zvenari grupundan ge • 
neraller vardır. 

Süel mahkemeler duruşmalara 
baılamıştır. 

(Sona 2. ci sayı/ada) 



Sayım~.- öneııı veı·elim 

Manisa saylavı Kazım Nami DURU 

En büyüğü otuz üçüne, en kil- haydi iki çocuk yeter. Onların bes-
çüğü on ikisine girmiş dördü er- lenmesi, büyütülmesi, terbiye e. 
ftek biri kız, beş çocuklu bir baba- dilmesi var) derler; kimi babalar 
yun. Ölenlerle düşenler yaşasay- da (canını veren tann, yiyeceğini 
dı, on çocuklu olacaktım. Gencken de verir) derler. 
gayem, bir gün on iki çocuğu et- Bence ikinci türlü düşü-
rafıma toplamaktı. On iki çocuk- nenlerin bir eksiği var: Çocuk 
lu bir baba: ne güzel bir görey bu: kısmeti ile doğar; amma o kısme-

İnsanlar, niçin çocuk edinir ti hazırlıyacak babadır. 
Soyunu onlarda devam ettirmek Bizde çocuklar için soysal ku-
için mi? Bwıu düşünüp de çocuk rumlar yok gibidir. Bir çocuk ko-
edinemiyenler; kendilerini baht- ruma cemiyeti var; fakat ihtiyaca 
sız görürler. karşı koymıyor. 

Gencliğimde okuduğum bir hi- 1914 de Kocaelinde kültür di-
kayeyi hiç unutmam: rektörü idim; ilin d·ört kucağını 

İran hakanlarından Nuşirevan, gezerken yolum, (liayretinli) kö-
bir gün yanındaki adamlarla şeb- yüne ugradı. Bu 20-30 evlik güzel 
rin çevresindeki bahçelerinde ge· köyün büyiık minareli eski bir ca-
zerken, zeytin fidanları dikmekte mısi vardı. Bu camiyi, Çandarlı 
olan yetmişlik bir yaşlıya rastla- Hayrettin paşa yaptırmıştı. Anla-
mış; şılan eskiden burası birkaç yüz 

- Baba, demiş, bu diktiğin fi- evli.bir köy imiş. Yaşlılardan bi-
danlar ne vakit büyüyüp de zey- rine sordum: 
tin verecek? Onlan yemeye öm- - Evet, dedi, köyümüzde kırk 
rün yetişecek mi? elli yıl önce yüzden çok ev vardı. 

YaŞiı adam: Bir ölet geldi, köylüler kınldı, bir 
- Ben, demiş, benden önce ge- daha belimizi doğrultamadık. 

lenlerin diktikleri fidanların ye- Şimdi bu haldeyiz. 
mişlerini yedim; ben de benden Köy, Sakarya ile sulanan, Me-
sonra gelecekler için dikiyorum. kece ile Geyve arasındaki Ova-

Hikiyenin aşağısmı bırakıyo- cığm batı sırtlarında güzel bir 
rum; bana bu kadar yeter. yerdir. Irmak kıyılarına kadar tar-

Ben, her vakit çocuk edinip laları vardır. Buralarda nebatlar 
yetiştirmekle en büyük yurd bor- iyi olur. Tatlı kavun yetişir. Am-
cumu ödiyeceğime kani idim. Bu- ma halk yoksuldur. Bir ölet, köyü 
gün de bu kanaattayDll. Adım, bu hale sokmuştu. 
benden sonra eserlerimle yaşıya- Köylünün ölet dediği, tifo sal-
bilirse bana ne mutlu. Soyumda gını olacak ; çünkü içtikleri su-
adımın yaşamasını hiç düşünme- yun arılığına bakmadıkları gibi 
dim. · köylerini de arı tutmazlar. Güb-

Çocuk yurdum için lazımdır. reler açık durur; kara sinekten 
Bize bir yurd kaldı ki, ben diye- göz açılmaz. Oysaki kara sinek, 
yim yüz, sen de yüz elli milyon içilen su gibi, tifoyu geçiricidir. 
yurddaş yaşatabilir. Oysaki bu- İşte bu gibi arıs.r.zlıklar da nü-
gün on beş on altı milyon yurd- fus artnnına engel olur. Halkın 
daşım ya var, ya yok. Haydi yir- annmayı öğrenmesi, köylerini an 
mi milyon olsun diyelim. Bugün tutması çocuklarına iyi bakması 
kilometre başına hiç olmazsa 50 kadar önemlidir. 
insan düşseydi, yurdum yarın için Şehirlerde de halk, sağlık iş-
hiç bir kayguya düşmezdi; şöyle, terinden pek anlamazlar onlara 
böyle 40 milyonluk bir ulus olur- bu yolda öğretilecek çok şey var-
duk. Türkiye için 40 milyon ne- dır. Sıhat terbiyesi de okula yolu 
dir? 40 milyon kafa, 80 milyon el ile öğretmenlerce halka öğretile-
demektir. 80 milyon Türk eli, 160, cek. 
belki de 320 milyon başka ulus e- Çok nüfus, yurdwı ekonomisin-
lidir. Böyle olacağmm en açık bel- de de büyük bir yer tutar. Nüfu
gelerini tarihimizin her yaprağın- swnuz, istediğimiz kadar olsa, 
da bulursunuz. Yalmz erkinlik sa- dağruk, az evli köyler hem biri-
vaşmı bir düşününüz; her şeyi ek- birlerine yakınlaşır, hem büyülür. 
sik on bir milyonluk türk ulusu- Her türlü ihtiyaçlarını görebilir-
nun ne (harikalar) yarattığını bil- ler. 
miyor muyuz? 1927 de yapılan nü- Ne kadar köyümüz var? şehri-
fus sayımında 14 milyona yakın mizde, kentlerimizde, köylerimiz-
nüfus bulunmuştu. O günden bu- de yqıyan insanlar ne kadardır? 
güne sekiz yıl geçti; bu sekiz yıl Bunla11 bilme4ikçe kendimizi bil-
içinde nüfusmnuzun 16 milyona miyoru demektir. Kendini bil-
çıktığıru görürsek iki milyonluk mele, bir adam için nasıl önemli 
bir artım var demektir. Sekiz yıl- ise, bir ulus için de belki daha çok 
da iki milyon bir şeydir; fakat da- önemlidir. Bu ulusun kendini bil· 
ha çoğunu iStemek hakkımızdır. mesi demek, her şeyden önce sa· 

Bizde çok çocuk yapan ayleler yısmı bilmesidir. 
çoktur; çocuğa bakmağı bilme- Önümüzdeki birinci teşrin ayı-
dikleri için, doğan çocukların ço- nın 20 sinde yapılacağı söylenen 
ğu yaşamıyor diyorlar. Ölüm gibi nü/us sayımını dört gözle bekle-
yaşamak da haktır. (Öleceği var- meliyiz. Bu sayımın doğru olma-
mış, ölmüş) diyemeyiz. Nebatı sına bakmalıyIZ. 
sulamazsan, kökünü çapalayıp Bizde okur yazarlar ne kadar-
gübrelemezsen kurur. Ostüne dır? Bilmiyoruz ki söyliyelim. Oy-
kurtlar üşüşmüş bir elma ağacı saki nüfus sayımı, hükümetin gös-
yemiş vermez. Ağacı vaktinde terdiği yolda dosdoğru yapıldı 
ilaçladm mı, o yıl yemiş olacağın- mı, bunu da öğreniriz. Okul ya-
dan şüphen olmasın. İyi bakılm- şmda ne kadar çocuğumuz var? 
ca ağaç yemiş veriyorda, iyi bakı- gene bilmiyoruz. Bu kadar bilgi-
lınca çocuk neye yaşamasın? sizliğimize yabancıları güldürü-

Bir takım ileri memleketlerde rüz. , 
nüfus artımı, doğumun çokluğun- Ben, bu nüfus işinde bütündü-
dan mı ileri gelir sanırsınız? Pek şündüklerimi size anlatmağa kalk-
az ulus, türle kadar doğurucudur. sam, böyle bir iki yapraklık bir 
Oralarda daha çok, çocuk ölümü- yazı değil koca bir kitab yazmağı 
nün önüne geçildiği, doğan ço- göze almalıyım. Fakat, sanırım, 
cuklar iyi bakılıp yaşatıldığı için bu kadan da demek istediklerimi 
nüfus artıyor. Bizim de buna ih- anlatmağa yeter. 
tiyacımız var. Ôyle ise önümüzdeki birinci 

Çocuk yetiştirmekten ç~inen- teşrinin 20 sinde yapılacak nüfus 
ler, ona bakmaktan korkanlardır. sayımı için şimdiden hazırlana-
Öyle babalar bilinni ki (haydi lım. 

20 tLKTEŞRtN PAZAR 

Genel nüfus sayımı-günü 
Sayım ve kontrol memurlııiu ulusal bir ödevdir. Bu n

df!r.i seve seve ve önemlt: yapınız. 
Başvekalet 

istatistik Umum Müdürlüğü 

uı..U::, 

IDIŞ HABERLER 
Yunan kabinesi 
değişiyor mu? 

Atina, 2 (A.A.) - Havas ajan.sının 
özel aytarının bildirdiğine göre, muh· 
temel bir kabine buhranı halckında gayi. 
alar dolaşmakta ve eğer B. Çaldaris 10 
birinci teşrinden önce ulusal kurulun 
krrallığa dönme kararı vıermesine karşı 
gelirse B. Teotokis'in başkanlığında 

ıbir hükümet kurulacağı söylenmekte. 
dir. Eğer eski kıral Yorgi, genoydan 
önce Yunanistana dönmek istemezse 
bir kıra] naibi scçilece-k ve bu yere ih
timal general Kondilia getirilecektir. 

Al .. M t\NY A 'UA 

Himlenbur1run cesedi Tanenberg 
anıtıruı konuldu 

Berlin, 2 (A.A.) - Feldmare§81 Hin· 
denburgun cesedi bugün iğreti olarak 
gömülü bulunduğu yerden kaldırılarak 
büyük bir töreııle Tanenbergde yapıl
mış olan anıtına konulmuştur. 

Törende süet kıtalar, alman devlet 
adamları ve komutanlar bulunmuştur. 

Alman hükümetinin barb bayrağı 

ile alman bayrağı anıt önünde yarıya in. 
dirilmiş, mezarın bulunduğu kuleye iki 
tane siyah bayrak asılmıttı. Mareıalin 
ayleai üyeleri de törende hazırdılar. 

Uçman ve deniz as.kert kıtaları saat 
onda gelen B. Bitler tarafından tefti§ 
edilmiş, bundan sonra B. Hitrer mezara 
doğru ilerlemiş, subaylar tarafından ta. 
şman ve büyük bir harb bayrağına sarı· 
h olan tabut, mezara yerleştirilmiştir. 

B. Hitler, ~zarın başında birkaç daki
ka sessizce durmuştur. 

Törenden sonra B. Hitler tarafın. 
dan çıkarılan bir bildiriğde Tanenberg. 
deılri anıta "alman hilkümetinin teref a 
nıtı .. adı verildiği ıöylenmelrtıedir. 

Dı~ Bakanımız yu · 
goslav gazetelerine 

neler dedi? 
' (Başı 1. ci sayılada) 

ceğini bir kere daha gördüm.,, 

ltaly.an • habef anlapıulıtı hak

kında ise B. Tevfik Rü§tti Aras, re~mı 

malfimatı olmadığım, fakat gazete ha. 

berJerine bakılırsa savqın pek yııkı11 
garandüğüna sôylemiş n savqın olma· 

masım istemenin herkes için bir &lev 

olduğunu iJfve nmiştir. 
Bopzlarm muhtemel siliblındml · 

ması hakkındaki soruya da uluslar IOS.. 

yetesi karıısında yaptığı diyevle Tür

kiycnin bu meseledeki durumunun a~ık 

surette tayin edilmit bulunduğu ccva· 

hını vermiştir. 

Sofya, 2 (A.A.) - Bulgar telgrafa. 

jansından (telefon) -- Türkiye dıt ha· 

kanı B. Tevfik Rüştü Aras, bugün eks· 

presle saat ı 7 de Cenevreden Sof ya 

durağına gelmiştir. 

Türkiyenin Sofya elçisi sınırdaki 

Dragoman istasyonunda kendisini ka'I". 

şı1ıyarak Sofyaya kadar birlikte gel. 

miştiir. 

B. Tevfik Rüştü Aras Sofya istas
yonunda bulgar başbakanı ve dış ba 
kan vt>kili B. Toşef, dif bakanlıfr genel 

sekreteri B. Nikolayef, yugoslav ve ro. 
men elçileri, fransız işgüderi. Sofyada. 
ki Türkiye elçiliği ileri gelenleri ve 
daha başka zevat tarafından karıılan
mıştır. 

Trenin fsta1yonda durması aırasında 
bulgar başbakanı B. Totefle Türkiye 
dış bakanı B. Tevfik RUttlt Ara&, iatas 
yon salonuna çeokilerek uzun boylu gö. 
rüşmüştilr. 

B. Tevfik Rüştü Aras saat 18 c doğ. 
ru lstanbula hareket etmiştir. 

Ni•betçi Eeza Evleri 

SEBAT ve YENiŞEHiR 

Ecza evleridir 

Kollektif güven için 
(Batı 1. cı sayı/ada) 

J urnaJ diyor ki : 
" Habeş davasından Avrupa için do· 

ğabilecek kanfiklıkları göz önünde tut
malıyu. Alınacak ceızd tedbirler, ital -
yan ordusunun mahvı demek olacaktır. 
İtalyanlar da diyorlar ki, eğer bu yold;ı 
ufacık bir adım atılacak olursa, bu, ba -
nt fıçısını ateşlemek olur. Paris'in Lon
dra'ya karşılık verebilemesi için, bilhas
sa bir Afrika davasını daraltmak çarele
ri hakkında verilenlerden daha açık ina"' 
ca verilmesini istemiş olması tabiiğ de -
ğil midir?,, 

Maten şunu yazıyor:. 
" Fransa, kendi durumunun, salıiı 

rımın gerçekleşmesine sa1dıncırun tarı 

fine bağlı bulunduğu ve geçen pazartesı 
güni.ı Sir Samuel Hor'un da söylemit ol
duğu gibi, ihtimallere karşı teahhüde 
girişmeğe lüzum olmadığı yolunda pek 
ili bir cevab verebilir. Fransa, Avru . 
pa'da bir saldınm olursa İngiltere'nin 
bu bölgede yardımı ne olabileceğini sor
muştur. 

Londra,da, Avrupa bölgesinde yapı
lacak bir harekete katılmak için hangi 
kuvvetlerden faydalanabileceğini göst r 
mek suretiyle karşılık vermiştir,, 

Eko dö Pari ile Övr ıazetelerine gö
re, Fransa'nın cevabı elverişli olacaktır. 

Eko dö Pari diyor ki: 
" Fransa'nın durumu bugüne kadar 

Cenevre andlaşmasına bağlı bulunmuı -
tur. 16 ıncı maddenin üçüncü fıkrası, 

İngilterenin dileğini • bu devletin saldı
rıma uğradığı açıkc;a belli olduğu tak 
dirde • kabul etmemizi gerektirir. An • 
cak fransız - ingiliz elbirliği yalnız de
niz üzerinde kalamaz. Çünkü, kavga yal· 
nız denizde değil karada ve havada da
hi olacaktır. 

Bunun içindir ki, iki devletin ıüel 
tlbirliğıi tam olmalıdır ve bugünden ya 
nna bu elbirliğiııid kurulmaarna imkin 
yoktur. Şimdiden kurmaylar arasında 

konupı_ıalara bqlanmab ve bu konuş • 
malar bir adet, bir nizam büJanüne gir 
melidir. Çünkü bugü.n dost bi.r devle -
tin aaldırmm önüne geçmek konutulu • 
yona, yarm Avrupa alman saldırım mm 

daha korkunç tartlarına karşı koymak 
zorunda bulunabilir.,. 

Aynı gazete, Ahnanyanm 14 ikinci
tetrinde ulualar sosyetesinden çekile _ 
ceğini habrlatmakta ve çıkacak bir 

ka•ganrn Avrupada İtalyan garantisini 
yok edeceğini söylemektedir. Bu iti -
barla Fransanın da İngiltereden inan • 
ca aramakta haklı bulunduğunu yazı
yor. 

I ngili:ı veliahıı Pariaıe 
Pariı, 2 (A.A.) - Fransa cumur 

başkanı B. Löbrön bugün Rambuge yaz

lık köşkünde İngiltere veliahtı şerefine 

bir öğle şöleni vermittir. Başbakan B. 

Laval, İngiltere büyük elçisi Sir Klark, 

B. Paganon ve dış bakanlığı genel sek. 

reteri B. Leje de bu şölende bulunmuş. 
lardır. 

Sıyasal pazarlıklar 

hararatleniyor 

Paris, 2 (A.A.) - Eko dö Pari ga 
:.eetesinin Londra aytarı bildiriyor: 

"İngiliz kabinesi, kollektif bir mü
dahale yapılırsa uluslar sosyetesi dı. 
tında bulunan bükümetlerin takınacak .. 
ları durumu kaygu ile göz önüne almak· 
tadır. 

Amerika, Japonya, Almanya ve Bre· 
zilyanın muhtemel durumları, lngiliz 
kabinesini hususiyle ilgilendirmekte. 
dir.,, 

Eko dö Pari diyor ki : 

.. Amerikaya gelince, inıilb hükü. 
meti, amerikan tarafsızlığının uluslar 
sosyetesi kararları üzerinde tesir yap 
nuyacağını ummaktadır. 

Almanyanın ltalyaya yardım etme
meyi şimdiden vadettiği haber verili. 
yor. 

Zecri tedbirlere muhtemel iştiraki. 
ni pahalıya satmak azminde olduğu gö
rünen Sovyet Rusyaya kartı hoşnud· 
suzfok beslenmektedir. Söylendiğine 

Bulgaristanda örfi 
idare ilan edildi 

(Başı 1. C'i ~ydada) 

Veleçf, Belgrad'tan gelirken Drago · 
mc n sınır durağında tevkif olunmustur. 

.~uikasıın g<1yesi 

Viyana, 2 (A.A.) - Avusturya ha
bcralma bürosunun öğrendiğine göre, 
Bulgaristandaki hareketin gayesi, hüku· 
met sıstemini değiştirmekti. 

Dıt medıleketlere sığınmış bulunan 
çete şefi Uzunof, silahlı bir grupun ba
şında olarak Bulgaristan'a girmio:ıtir Po

lis Uzunof'un peşirtd dir. 

.'foiktllfl şiddetlP lmlftırılucak 

Sofya, Z (A.A.) - Hükümet suikast 
hAreketini şiddetle ve kati olarak bastır
maya karar vermiştir. Suikastçılar v ar 

kadaşları yakalanmışlardır. Mahkeme
ye verileceklerdir. Bütün memlekette 
örfi idare illin edilmiş ve harb diva'1lan 
bugünden itibaren çalışmaya başlamıt -
tır. 

Bulagr a1ansı, meml<'kctin her tara
fında tam bir sükOn hüküm sürmekte 
olduğunu bilcHnvor. 

Başbaluının ıöyledikleri 

Sofya, 2 (A.A.) - Bulgar ajanamıa 
bildirdiğine göre başbakan B. Totef hO· 
kümetin kırahn güvenine ve uluıun )'U' 

dımına malik olduğunu aöylemit ve de 
miştir ki· 

"- Hükümet, fesadcılann devlet 
başkanını ortadan kaldırmak ve bUld\ • 
meti devirmek projelerini uzun zaman• 
danberi biliyordu. Fesadcılar, bu işi, b
ralın tahta çıkışının yıl dönUmU olan 3 
birinci teşrinde yapmak niyetinde iditer,1 

göre, S~et btıkUmeti herhanci bir aL 
man ,yahud japon saJdmmlarma kartı 
Rusyayı koruyacak olan doğu ve uzu 
paktlarına filen iştirak etmesini tnglL 
tereden istiyecelrtir.,. 

Eko dö Parinln illw ettiiine göre, 

İtalyan sıyaaasına güçlilk çrkanhrsa, t• 
talya hükümetinin Avmturya mesele· 

aile hiç il&ilenmiyeceği Romadan gelen 

gizli bir haber üzerine ingiliz resmi çe. 
venlerinin endiıesi artmıttır. Frana 
hiikilmetf, ingiliz suallerine, milaaid ce. 
vablar vermezse, iııgills hUkUmeti de 
Avusturyanın egemenliihn korumaya 
yanaşmıyacaktır. 

Bra,.ton, 2 (A.A.) - Bugün ingi • 

Uz iıçi partiıi konferanamda konupna· 

lara başlanmadan, şimdiki halde merte. 

zi Paris'te bulunan italyan aoeyallat 

partisi tuafrndan yollanan bir telgraf 

okunmuıtur. Bu telgrafta, italyan BOi. 

yalist partisi, bant yolunda kollel<tif 

sistemin baprı kazanmuı için yapılan 

girıilerde ingiliz itçi partisi ile birlik 

olduğunu bildirmektedir. 

Konferansın bugünkü toplantısın

da, B. Klayn bir söylev vermiş ve de

mi~tir ki: 

"- Eğer ödevini yapmazs.l uluslar 

sosyetesini itham edeceğiz. Meydana 

gelmesi için yardnn ettiğimiz sıyaıadan 

ayrdmryacağız. Bugün ya hareket et. 

mck. yabud da arıruluaal hayatta bir 

kuvvet olmaktan vu geçmek lizunclu. 

B. Muaoliniye mukavemet etmek, barlf 

kurumunu m6dafaa etmek demektir. 

Avrupanın bütiln kiiçiik devletleri de 
uluslar ıoıyeteai tarafında bulunmı.k. 

tadır. 

B. Klayndan aonra ah alan ve Ce

nevreden yeni dönmu, bulunan B. Hib. 
bütün Avrupa ifçilerinin kalbten uı.u.. 

lar aoıyetesini tutmaıkta olduğunu ve 
sosyetenin en sonra açık bir hareket yo. 

lu tutma11nı beklediklerini bildinnit

tir. 

lngilis kabinesi toplandı 
Londra, ı (A.A,.) _._ İngiliz ~ablne· 

si bu aabah toplanmı1tır. 
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Yeni Ortaavrupa 
hlolcu 

G~enlerde Avrupa durumuna 
dair olmak üzere yazdığımız ma
kale ,çerjsinin birkaç yerinde, ge
çerken ileri sürmüştük ki, ltalya -
habeş anlaşmazlığı, ölçüsünü bü
yülterek bir ltalya - lngiltere an
laşmazlrğr halini almış ve daha 
sonra bunu da aşarak yeni bir Av
rupa durumuna yol açacak bir ha
dise ölçüsüne çıkmıştır. 

Bugün, denilebilir ki, yeni bic 
Avrupa durumunun meydana gel
mesiyle karşı karşıya bulunuyo
ruz. 

1918 de, Avrupayı fili olarak 
İngiliz _ lransız - ita/yan çalışma 
birliğinin eline bırakmıştı. 1934 
de ise buçalışma birliği, yerini bu 
üç devlet arasındaki bariz bir ça
lışma ayrıltğına bırakmıştır. O 
kadar ki, bugün şu habeş anlaşa
mamazlığı yüzünden bu üç dev
letten her biri diğer ikisi ile 

a) Hangi doktalarda ayrrldığı
nı, 

b) Hangi noktalarda birleşti-
ğini .. 

c) Tekrar birleşebilmek ıçın 
taviz yapmakta en çok nereye ka
dar gidebileceğini tesbit etmek-
le meşguldür. ~. 

Avrupa durumunun degışme~
te olduğunu yalnız bu prensıp 
noktaları değil, aynı zamanda bu 
ü bü ük devletten her birinin 

ç y kb' 0b 0 

1918 gö.rüşü dışında olara ırı ır-
leri aleyhine filen meyda:ıa ge
tirdikleri değişiklerle de ısbat e
debiliriz. Şöyle ki: 

ı. İngiltere, bugünkü alman re
jimini ve bunun arkasından da Al
manya - Polonya cephe birliğini 
tesis etmiştir. 

2. Fransa, buna karşı Sovyet 
Rusya - Fransa, Sovyet Rusya · 
Çekoslovakya ve en son olmak ü
zere de Sovyet Rusya - Romanya 
anlaşmalarım çıkarmıştır. 

3. ltalya, habeş işini hazırla
mış ve ortaya koymuştur. 

Bunlar hadiselerin yıldırım hı
zı ile ilerlediği şu devirde az çok 
eskimiş hadiselerdir. Şi~di ufuk
ta yenilerini takib edebılıyoruz. 

Şöyle ki: 
Düne kadar Almanya - Polon

ya anlaşması, arkasında lngiltere 
durduğu maliim olmakl!l. be:aber 
lazla bir hareket kabılıyetınden 
mahrum gözüküyord~. _Çünkü, ,,Al
manya ile Polonya ıçm ye?ane 
"mahlulde sanılacak Macarıstan, 
düne kad;; 1 talyamn dümen su-
yunda yürüyordu. . .. 

Halbuki bugün, habeş ışının 
ortalrğı karıştırması, Almanya -
Polonya blokuna bir hayl.i hareket 
kabiliyeti vereceğe benzıyor. 

Polonya, fransız politikası1!a 
arkasını dönerek almanl~rla gıt 
tikce daha fazla anlaşmaga ba.şla· 
dığı gündenberi, Ortaavrupa ışle
ri ile olan ilişiğini artırmış ve t:aı. 
Yaya cok dost görünmek sayesın-

. k ·· se de Macaristan/a da sı 1 muna -
betlerin kapısını açmağa muvaf
fak olmu.')tur. Bunu, macar başve
kili Gömböş'ün Po1onya~ı :iyare
ti takib etmiştir. Şinıdı ıse Al 
manya - Macaristan - Polonya a
rasmda bir sıyasal anla.'!ima yaprl
dığı anlasrlıyor. Macar basını l!,er
çi höylP bir şevin as~ı olmadı!{rnt 
id..J;;1 etmek istemı.'ise de hem 
"f)iryJomatisclıe Korrespondenz,, 
gihi resmi bir alman organının bu 
nun aksini ileri sürmesi hem de 
Almanyanm şimdiden Avustury~ 
ya beş senP.lik bir nronaganda mu
tarekesi teklif edP.rek. karşılık. 
Avusturvanın da Almanya · Po 
lanya - M acarisf!l n blokuna katrl
mac;mı istemesi Mararistanrn .. ye 
ni bir sıyasa giittii~ünü pek guzel 
ortaya koymuştur. 

Böylece görüyoruz. ki eski 1.-1 

manya - Polonya anla~m!!s.~, (us· 
telik Meme! üzerindekı gurültuler 
ve o civardaki süel alman manev· 
ralarc da hesaba katıfacak olursa) 
hareket kabiliyetini bir hayli ar· 
tcrmıs bulunmaktadır. 

Nürmberg'de Meme/ hakkı;r-_ 
da söylenen ateşli nutuf~lar gıbı 
bır en genç orta A vruna blokunun 

1 ç H 
IST AN BUL TELEFONLAR/ : . . ... 

Üç sovyet profesörü 
geliyor 

i'stanbul, 2 - Ankara tıp kon
gresinde bulunmak için. Sıhhat 
Bakanının çağırdığı 3 Sovyet tıb 
prof esörünn bugün Moskovadan 
yola çıktıkları haber veriliyor. 
Gelecek üç profesörden biri ope
ratördür ve ihtisası beyin üzerin
de çalışmaktır. Birkaç ay önce 
kendisine Sovyet Rusya tarafın
dan Lenin nişanı verilmiştir. Öte
ki iki profesör tıb tekamül ensti
tüsünün direktörleridir. Profesör
lerin kongreye tekliflerde bulun
maları ayrıca İstanbul ve Anka
rada konferans vermeleri ihtimali 
vardrr. 

Spor sarayı yapılıyor 

lstanbul, 2 - Cağaloğlu hal
kevinde 60.000 liralık bir spor sa
rayı yapılacaktır. Sarayın bedeli
ni uray ödiyecektir. 

C.H.P. ocak ve nahiye 
kongreleri 

İstanbul, 2 - Parti ocak kon
greleri ay sonunda bitti. Ayın bi
rinde nahiye kongreleri başladı. 
Şimdiye kadar bunların yedi ta
nesi toplandı. Nahiye kongreleri a
yın on beşine kadar sürecektir. 

Florya planı 

İstanbul, 2 - Florya planı i
çin A vrupada kısa bir etüd yolcu
luğu yapan mimar B. Seyfi dön
dü. Hazırladığı plam bir iki güne 
kadar uraya verecektir. 

Denizyolları ve Akaya 
alınacak vapurlar 

İstanbul, 2 - Deniz yolları ile 
Akay ic.in alınacak vapurlar hak
kında hazırlanan proje üzerinde 
son· incelemeler yapılıyor. Proje
nin ~lecek hafta içinde Ekon001i 
bakanlığ-ma gönderilmesi ihtima
li vardır. 

da, Londranın bilgisi ile meydana 
çıktığı şüphesizdir. 

Bundan başa, Fransanrn ve J. 
ta/yanın şimdiye kadar lngiltere
ye Avrupa güvenliği bakımından 
sordukları nokta hep Avusturya
nın bir alman baskınrna uğraması 
üzerinde idi. 

Almanyamn A vusturyaya yap
tığı bu teklif yürürse, o zaman 
hem Avusturya kapısının Alman-
ya tarafından zorlanması ihtima
li ortadan kalkacak, hem f ngiltc 
re Ortaavrupaya dair sorguya çe
kilmekten kurtulacak hem de 
Ortaavrupa durumu, kendiliğin
den, ltalyancn elinden çıkarak 
Almanya - Polonya yani I ngilte
re11fo sevk ve idaresi altına gire
cektir. 

Acaba İngilterenin Fransaya 
verdiği son notada zikri geçip 1 n
gilterenin kollektif tedbirlere 
katılmasını lüzumlu kılmaz g;bi 
gösterilen sıyasal hadiseler. bu 
neviden şeylPr midir? 

* * * 
Bu son blok denemesi. mey 

dana gelebilsin gelemesin, lnf(İl
terenin hem Fransa hem de !tal 
yaya karşı sıyasal bir laskm ver
mesine benziyor. Bu blok ile Sov 
yet Rusyancn da ilgilenmesi ge· 
rektiftini ise ~imdilik bütün tel 
graflar ileri sürmektedir. 

Blokun önemliliği besbellidir. 
Avruna durumunu dei{iştireceği. 

keza. Bakalım bu değişiklik kar
sısında, Fran~a. ltalya ve Sovyet 
Rusya nasıl bir durum alacaklar. 
Cünkü böy/p bir bloktan her üç 
devletin ve bundan başka da kü · 
çük anlaşmanın memnun kalmı· 
yacakları, açık ve bellidir. 

Burh~n BM'T r .... 

ULUS 

B 
Profesör Y ansen 
danışman oluyor 
Ankaranm imar planını yapan 

profesör Yansenin, diğer şehirle
rimizin yapılacak planlarına neza-

Profesör Yıınsen 

ret etmek üzere danışman olal"ak 
angaje edileceği haber alınmıştır. 

Boş saylavlıklar 
Çoruh saylavı B. Mehmed A

li Okarla, Çankırı saylavı B. Sa
mi Çölgeçenin ölümünü bildiren 
başkanlık tezkeresi Kamutayın 
yarınki toplantısında okunacak
tır. 

Aydın saylavı B. Abidin Öz
men.in birinci genel enspektörlü
ğe ve Diyarbekir saylavı B. Ze
kai Apaydm'ın Moskova büyük el
çiliğine, Erzurum saylavı B. Tah
sin Uzerin üçüncü genel enspek
törlüğe atanmaları ve Çoruh say
lavı B. Ömer Fehmi Noylanın 
daha önce ölmüş bulunması dola
yısile kamutayda 6 saylavlık bo
şalmıştır. Başkanlık bunları ge
nel kurula bildirdikten sonra yeni 
saylavlıklar için seçim yapılması
nı hükümetten istiyecektir. 

Bükreş elçimiz 
geliyor 

Haber aldığımıza göre Bükreş 
elçimiz B. H~~ullah Suphi 1;'a~
növer birkaç gune kadar şehrımı
ze gelecektir. B. Tanrıöver gel
dikten sonra başbakanın başkanlı
ğında iç ve sıhhat bakanlarının 
toplanarak göç.~en. işle:inin göz
den gec.irilmesı ıhtımalı vardır. 

Evkaf genel direktörlüğü me
murları aylıklarının tevhid ve te
adülüne dair olan kanuna ilişik 
cetvelde bazı değişiklikler yapıl
ması ve kanuna bir madde eklen
mesi hakkında Kamutay ruzna
mesine alınmış bulunan projenin 
müzakeresi, yeııi evkaf e-enel di
rektörü proje üzerinde tetkikler 
yapaı;ağmdan gecikecektir. 

Proje, evkaf ?üdc~sinin maaş
lar tashnda 50 l.1ın lıra kadar bir 
tasarruf sağlanması ve memur sa
yısının azaltılması gayesiyle ha
ıı;ırlanmıştı. 

is kanıınu bu 
' devrede çık~acak 

is. kanunu projesinin Kamuta
yın bu devresinde görü~ülmesi ve 
kanun haline konması kararlaş

mıştır. Layihayı incelemek için 
kurulmuş olan karışık komisyon 
önümüzdeki günlerde toplantıla
rına başlıyarak layihayı inceliye-

SA t' ~F.\ 3 
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I ls anoul gazcH·1e 

= -
Kazanç vergisi için 

bir tefsir 
Kazanç kanununun üçüncü 

maddesinin 5 ve 21 inci fıkrala

rındaki istisnadan istifade eden
lerin müteahhit sıfatile yaptıkları 
muamelelerden sağlıvacakları ka
zancın vergiye tabi olup olmadı
ğının tefsir yoluyla teyidini hükü
met kamutaydan istemiştir. 

Tefsiri istiyen Finans bakan
lığı başbakanlığa gönderdiği tez
keresinde devletle yaptıkları söz 
bağlarına dayanarak kazanç ver
gisinden istisna edilen bırakığh 
sosyetelerin ve kanunun bu hu
sustaki fıkrasının şümulüne gi
ren hakiki ve hükmi şahısların 
kazanç vergisi kanununun seki
zinci maddesinin bir numaralı fık
rasında yazılı daire ve kurumlara 
karşı müteahhit vaziyetine girdik
leri takdirde verilecek paralardan 
vergi alınması kanaatinde oldu
ğunu bildirmektedir. 

Otobüslerin ikinci günü 

Alınan tedbirler çolc 
iyi sonuçlar verdi 

Uray otobüslerinin ikinci gü
nü - ilk güne göre - kıyaslanmı
yacak kadar düzenli ve güzel geç
miştir. Dün kurulan kısa hatlı 

servisler çok iyi sonuçlar vermiş. 
duraklara biribiri arkasına sırala
nan arabalar ankaralılan hiç bek
letmeden diledikleri yerlere taşı
mıştır. 

Haber aldığımıza göre sekiz 
veya on güne kadar yeniden 10 o
tobüs gelecektir. Otobüsleri al
mak üzere Odesaya bir vapur gön
derilmiştir. Bunlar da geldikten 
sonra günün kalabalık saat1arm
da arabaları daha sık hareket et
tirmek imkam olacaktır. Dün Sa
manpazarı, Cebeci, Bakanlıklar, 
Yenişehir gibi kalabalık semtler
deki nakil işi normal geçmiş ve 
kısa hatlı servislerin faydası gö
rülmüştür. Uray her geçen günün 
verdiği tecrübe ile tedbirlerini ge
nişletecek ve birkaç gün sonra 
Ankara, en iyi bir nakil vasıtasına 
kavuşmuş olacaktır. 

• • 
l>a~yazdHi A runu 

Cumhuriyet te, bltşyazıs:::J• 
Yu nus Nadi ,;.,or 

ki: 

· Tayyareye önem verirken bL• ·tin 
yapıcılığa kadar ileri gotüriılmesirı: ia. 
tediğimiz hatırlardadıı. 

~imdi önüır.Uı:clcki miı. .. lier<: t\·•a
rak bunu sıl.ıih işimle igncdcn ıp • ı.c: 

kadar her .,eye teşmil ve tiltoik etn .. lıt 

lüzumunu göri.ıyoruz, "e on.ı. göre c.c: 
ilmi vıc teknik hazırlığı tcı:.ı ig u mt.ı l · 

mamalıdır kı, fabnkanı:ı yalnız Lır-~.\ ~ 

ve örgütlere de 0 il, oulan.ian belki d:ıh.A 
mühim olarak bilgiye ve tekniğe :hti
yacı vardır. 

Sozün kısası silah işinde iyı yol<la
yız, buna daha büyük bir kavr::yı;:.a 
daha artık bir önem vermek zoru~ ;ı 
bulunduğumuzu şimdi daha ço:.., d<ıhı 
i 1 ri an lryoruz. 

KURUN da ~swı u.~ di-
yor kı: 

· Lıe<ienlerde fransızca "Vü,, gazete· 

si İngiltere ile İtalya arasında Akdcnız· 

de ıbir harb başlamış farzederek bıı sl.l 

uzmanının düşüncelerini soruyorci..ı. 

Bu zat verdiği cevabda İtalyd!lın yap. 

m<:sı muhtemel olan hareketleri anla

tırken italyan harb gemilerinin At.na

yı işgal edeceklerini de söylemışti. 

Hatta gene bu zat ingiliz uçmauları -

nın da !rakı müdafaa için Tückiycnia 

havasından geçmeğe teşebbüs edecek.. 

!erini de ilave etmiştir. 

Herhangi iki devlet arasında çıka.. 

cak bir harbta Türkiye gibi türk hava

larının da bitaraf olacağı belli olma· 

sına ragmcn yc1bancı ülkelerde bclır"'a 

bu türlü düşünceler yunanlılar kadar 

Türkiycnın de harb ihtimallerine karşı 

hassas bulunmasını tabiiğ gösterir. Ve 

memnuniyetle görüyoruz ki, Cumuri.. 

y et hiikümeti icab cdı:n hassasiyetle 

türk vatanının emniyeti üzerinde uya. 

nık durmaktadır. 

TA ~ da; Şükrü E~mer 
~ şunları yazıyor: 

· .ttalya istatüı<o taraftarlariyle ara· 
smı düzeltir düzeltmez istatükorıun a

leyhtarı olan Macaristanın dost•uğıı· •• 

kaybetmiştir. Çünkü Macarisııuı ltaıy:ı. 

nm değil, İtalyanın istatu.ko :.. a .. ' rı 

dostu idi. Macaristanm dı~ sıy;.:.ası , •• 

basittir. Ulusal emel1eri tcn:.ııin cdıL 

medikçe hangi devlet istattlku;a at,.~ h

tar ise, o devletle bna'ln yuı:.lm,.,,,,. 
diı:. 

(Yukarrl<ı) '.''> lcular otobüse 'Jinerkf!'n ve(aşa~rda) volculannı alnıı~ bit oıollllll-



SAYJFA il 

"-..omşularımızda 
neler oluyor? 

BULGARİST AN'DA: 

§ 22 eylul günü Bulgariıtanda 
Baço Kiro iıminde bir komiteci
nin doğumunun yüzüncü yıldönö
mü kutlanmıflır. Öğretmen ve ta· 
ir olan bu adam, derslerinde ve 
ıiirlerinde bulgar uluaçulujunu 
1ayarak memleketinde türldere 
kaJ'fı düımanbk hweri ve isyan 
uyandırmaya çalltJDıtbr. Meyda
na çıkan tahrikler yüzünden yaka
lanıp hakyerine Terilen Kiro, ken
disini kurtarmak iıtiyen bir dostu
nun deli taklidi yapmau hakkın
daki tavsiyesini dinlememit ve 
durutmaaında kendisinin bir bal
gar ihtilalcisi olduğunu ha1kırdı
ğı için ölüm cezasına çarptınl
mıftı. Bulgar gazeteleri, bu yijit
lik hareketi üzerinde haaıaiyle 
durarak yanlar yazmaktadırlar. 

YUNANİSTAN'DA: 

§ Cumariyetçi mahfeHer 8. Ve
nizeloa'un liberallere plebisite it -
tirak etmeme~ tavsiye etmit oldu
ğunu kesin olarak yalanlamaktadır 
lar. Bunun tam tersine olarak, B. 
Venizelos, Frama'dan geçen bir 
politika adamına, partisinin ha -
tından ayrılabdanheri ona dirc. '· 
tif Yemıelı yetkiaİDİ kaybebniş 
olcluiunu söylemiftir. Ve ilave 
ederek clmeittir iri: "Liberall 0 rin 
dunamunu SJJaaal gidite uydur -
mak B. Sofuliı'e dü,er. 

IOVYET RUSYA'DA: 

§ Sovyetler Birliı!inde yeni bir 
parasüt deneci yapılmııtır. Üç 
rus paraıütçüsü Kalmikov, Melnik 
Ye Moskalenko, timdiye kadar eşi 
ıörülmemiı bir şekilde paraıütle 
atlayıı yapmıılardır. Bir uçakla 
açık denizde uçarlarken önce su
ya parqüte Laflı kauçuk bir san· 
dal abmflar, ardından Moskalen
b ela parafütle kendini hofluia 
aldmnlfbr. Paratütçü inerken 
Windeki can lautaran simidini 
haya ile doldUl'lllUf ve denise 
ld metre kala par&filtii b ... aka -
rak, sandaldan önce suya inmi, · 
tir. Bmtdan 10nra sandala kadar 
~rek onu da haY& ile doldur -
maf, içine ltİll""';. •e küreklerini 
lmllamnaya baafamqtır. iki arka
datı da sandalın üzerine gelen 
llÇAktan kendilerini bırakm .. lar 
Ye .. cli.e.iz olarak •ya indikten 
•ara. yüzerek sawıdala çıkwwtı~la'" 
dır. Ya.,.Jan ı.u deneç ()kyanos 
-~-- • • ıJı ~:......:.:.I. LI __ ~tWma ~...- uuy- ucaaıar 

~ia .. eaa lmrtarma asulünün oek 
ali ........ bi~i Ye teh11ke 
Din, lllylece, ertadan hemen Lüs 
IMitiin blbhilecefiai p.tenait 
demelıtir. 

YUGOSLA VYA'DA: 

Ş Yu.roslaYya ,,ıusal ba"kuı 
tarafmdan neped•len mal6mata 
göre YugoslayY&'nın bu seneki 
buğday ürünü 185 bin Yagonu 
bnlmuftur. Bu rakam, geçen se -
neye bakarak 1300 ••sonluk bir 
a7Rlıs göstermektedir. 

SURİYE'DE: 11 

§ Şamda Y&tani kütle, Suriye 
Ye Lübnan'da İtalyan propagan -
daıı Ye ltalya - Habet anlatmaz -
biı dolaygiyle ltalya'yı protesto 
eden bir be,alınameJi pzeteler -
le ilin etmiflercli., 

§ Antakya'da bilinmiyen kim-
1eler tarafmdan budı beJ&DD& -
meler daiıtdmıı, mikdan pek az 
olan bu beyannamelerin hemen 
hepsi polis tal'ftfmdan toplanmq
hr. 

Beyanname tetkik edilince, 
bunun (Elcezire) ıazetesinde 
(Irak - mektubu) batbiı altmda 
çıkan bir yazmın aynı olcluiu ,a. 
ıiilnriqtür. Be,annamecle Toroe -
lanlua ( !) Atlantik denizine b . 
dar olan büti•n arablarm birleıme
si istenmekte ve bu birleıik arab 
ülkeainin arab orclulan tarafın -
dan muhafaza edileceii kaydo -
l••..,.,,alı:fad•T. 

ULUS 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız. 
.... _ 

-- ---- -

MEMEL tSt NEDtR? 
' 

Habqiatan iıi olmaaayJı, Meme/ meaeleai Avrupa'da en önemli hadiae olurdu. Fakat bugün, 
daha önemli olan bu İf )'iizüttd en, hiç lrimae Memel meaeleaine lôz ım olduğu kadar dikkat ede. 
miyar. Bu meaele, dünyanın 1i mdiki gergin duruma içinde, Avrup a'da ayrıca bir ıelJike ltaynaiı 
halini almqlır. 

Memel'in Liıvanyalılar fara lınılan naal İfgal edildiğini, bu lop rağın §imdiye kadar ne ıelrilde 
idare olunduğunu ue Almanya 'nan, lnıraılalri yurddatlannın küllii rlerini ue almanlılılannı kay -
belmemeleri İpn naJ afrGfhi ını, olıarlanma Gfafıdalıi yazu/an öjreneceklerdir. 

Bitlerin Nürenberg'ckk.i söylevi 'ft 

Litvanya dıt bakanı Lozoraitis'in U. 
1 uslar So ycteai asamblesinde •erdiii 
diyevden eoma, Avrupanın dikkati 
yeniden Memel meseleai, daha doğruau 
trajedisi üaerine dikildi. Doğu Pruıya. 
sının Niyemen nehri ağzında, 2300 ki· 
lometre murabbalık w 150,000 nüiualu 
eski bir parçası olan bu topraklarında, 
bugün olan biten ,eyler Wr trajediden 
batlra bir feY değildir. Çiinki, bir yan. 
dan almanlJim korunmauna, öblr yan. 
dan ulusdııı etmefe kartı açılan sa. 
Vaf, hiç bir yerde bu kadar .ert •e ayru 
zamanda bu bdar Jrııl>a bir biçime gir
memiıtir. Hem de bu mesele korku .e. 
rici bir haldedir; çünkü 'Memel toprak. 
lan etrafmda alman tt Litvanya bUlrii. 
metlerin.in aynı .zamanda didipneğe 

kalkışmaları, doğu Avrupasındakı 

hanı için devamlı bir tehdid ifa • 
de etmektedir. 

Memel toprakları Versay andlaşma. 

sının 99 uncu maddesi ile Almanyadan 
ayrıldı. Bu topraklar Lehistan veya 
Litvanyaya kesin olarak verilinceye 
kadar, yedi üyesi olan bir direktuar ku 
rulu ve bir de devlet ıurasmın direktif. 
leri ile hareket eden bir komiaerib ida. 
resi altında kaldı. Bu idare ise, 1923 
yılına kadar ifleri elinde tuttu. Lit
vanya hükümeti, hem korktuğu ve hem 
de sabırsızlık gösterdiği için • çünkü 
Memeli idare eden komiser, 1922 de 
bir teıklifte bulunarak, buralarmm U. 
luslar Soıyeteai himayeainde bir ser· 
beat devlet olmasını ileri sürüyordu _, 
Rur havzasının itPli dola1ıaiyle orta. 
ya çıkan kargaşalı durumu, ba§81'ıb bir 
el çabukluğu itinde kullaııdı. Alilerin • 
kılığına giren Litvanya ukerleri, Bud· 
riı adını almıt olan Litvanya ahyı 

Polovinaki'Din kı•mancJaııoda 10 ikiDc.i 
kinun 1923 de llemel teluioi buarak, 
çupıtmalarda iki ölü veren f rauu if. 
gal kunctlerini Memcl topraklarmdan 
kaçımk zorunda bınktL LitftDJ• laiL 
kümetmin llatın u)'llır lıir kabalıkta 

yaptıgı bu cebir huWti, itilaf dnlct· 
lerinı aiııirlendirdi. Onlar da. franua.. 
lan Klipn'm, ingilideri Pri'ain. mı . 
yanlan buon Alow'nin temsil ettili 
ümomaJ bir komiayon kurarak lleme le 
gönderdiler. 

BüJiik elçileı konferarw, bu komia
yonun raponuua beklemeden, ki, rapor 
16 mut 1m ek YCribniftir, 16 tullet 
1923 de, llemel toprakları öaaiadeki 
egemenliğin, bu alm ..,...; w de. 
ınc*ratik bir biilriimct tekli ftrilımıek 

prtiyle Litvanyaya verilmeıinc karar 
verdı. 

Oanomaı komiıyonun verdiği rapor. 
Litvanyanın yanını tutmıyordu. Bu ra. 
porda, halkın cermenlqtirilmit olduğu 
Memel tehrinin ahaliaini almanlarm 
tefkil ettiği, mcmellilerin kiıltiirü ile 
edebiyat arumda çok büyük farklar 

gôrüldugü bildiriliyordu. Komisyon bu 
raporunun sonunda, "Litvanyahlarla 
göruwmeler ümomal bir guçliilde 1•· 
pılıyor. Her türlü lojilr emlar bile 
meram anlatmaya yetmiyor; aorbablr. 
tan baıka bir teY tanmuyorlar, herkeee 
meydan okuyorlar, huılı çok dik kafa. 
h insanlar" diyordu. 

Netekim bu son iddiaları, · Memel 
ıtatüsü ve Vilna tehr\ etraflllda yapı
lan görütmelerin 2orlUkları da ispat 
etti. Büyük elçiler konferansı ile Ut. 
vanya hükümeti arasındaki göriipneler 
tmı on dört ay aürdii ve en sonra güç 

beli, 8 mayıı 1924 de, andlqma ft Me. 
mel ıtatüd Pariıte, Litvanya ile bü
yük Britanya, Fransa, İtalya •e Japon. 
ya araanıda imzalandı. 

llcdlel statüaünin hiikümlcri, baL 
ka, demokratik ve otonom bir bilr6met 
temin edec:ejktL Fabt bu rejim. yalnu 
iki prtla tıeıirli olabilirdi; bir yandan 
Litvanya hükiimeti statünün tatl>ikinde 
aadakat göstermesi, &b6r yandan, Lit
vanyada da atatünü:n Memel için 16z 

önünde tuttuğu gibi bir hükümet tekli
nin bikim olmau lhımdı. 

Halbuki, Litvanya hükümeti, otono. 
miyi yalnu lafta bırakmak w ıtatti

yii tatbik ettirmemek için Memel ata. 

tiiıü ilan edildiği günden itibaren elin. 
den gelen her ,eyi yaptı. Memellilerle 
Kcmıo bilriimeti aruıncllılri micadele 
aaıl korkunç teklini, Litvanyada parJa. 
manter rejim devriJerek yerine dikta -
tir Vohtemora aeçtiii ..._. alcb. İ• 
lerin bu pldJde jnlriph llemel isin 
bir trajedi oldu. Ç&nk6, Kcmaoda İkti· 

• darı ellerine aJmq olanlar, &JD1 clnlet 
içinde, bir yanda diktatörlüifin öbür 
yanda parlamanter •e demokratik bir 
idarenin büküm aürmeıini bir türlü 
bvnyamıyorlardı. 

Ancak, Litvanya hükümeti hesabına 

da söylemek lizmıdır ki, Memelde1d 

otonomiye ve statüye karşı açılan mü. 

cadeleye gene almanlann propaganda 

hareketleri sebeb oımu,tur. Litvanya 

hükümeti almanların bu hareketleri ile, 

otorite ve egemenliğinin tehdid edil. 

mekte olduğunu görüyordu. Memel'in 

almanhğını her ne paha11na olursa ol

sun korumak istiyen alman hüıkümeti, 

bu topraklarla eski ana yurd araaında 

yeni bir bağWık yaratmak ve Litvanya 

biikümetinin nüfuzunu kırmak için ne 

para urfmdan ve ne de nr lnwveti:tle 

uira..-ktan çekinmedi. Meeela, Le

histanla Limnyanm arası açılmaaı üae. 

rine Niyemen nehri üaerinde yapdaa 

kereste tqıtı durdurulduğu gündeni>e

ri Almanya ile yaptığı tecim itleri he. 

mm bemıta ufıra inmit olan ktiçüciilr 

bir limanda bir aüril i1J9rı ile birlikte 

koüocaman bir blf konaolOtSluk kur -

du. Memeldeki alman bat komoloıkıju· 

nun kadroaunda 16 i17ar vardır ki, bun

ların arasında hUılnak dan111D&nları ve 

devletin hukuki uzmacılvı da baJan. 
maktadır. Bu lıonaoloaluok bir propa. 

ganda merkezinden betk• bir teY ol. 

madığı gibi, Memel, hakikatte bu bat
konsoloalulrtaa idare edilmeğe bqlan. 

eh. Y akarda söyWiiimi• dircktuarm 

üyeleri mrektiflerini, bWıulr iflerine 

dair fikirleri, ....... birçok alman 

kmamlaıma IN>I kneden para barQJan 

komololluktan alıyorlardı. llemel Lit. 

ftllyaya werilince, almlD bütümeti, bu 

toprakların alman kanlrterini kaybet. 
memeli için orada bulunan ityarlara 
memleketinden ayrılmamalarını tenbih 
etti vıe kendilerine, iatedikleri zama" 

alınan tebaası .Jlabileceklerini söyleıti. 

h&kimlere, hocalara ye ityarlara, AJ. 
manyadaki meılek arka~&flanrun aldık 
lan maaıla kendi maaıları arasındaki 

famı denkleıtirmek mabadiyle alman 
hiikümeti prim veriyordu. Memel'de 
çıkan alman gazeteleri de Almanyadan 
yardun görüyordu. Almanların Memel 
deki kültürel kurumlarına yardım et. 

' 

TÜRK HAVA KURUMU 

Büyül{ piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyı 

zengin etmiştir. 

19 uncu tertib 6 ıncı keşide 11 /1 
inci tefrin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 
200.()()(l lira 

Ay~ıca: 30.000, ze.ouo, ıs.ooo, 

12.000, 10.000 liralık Wırameiyeler. 
le beheri (50.000) lirıhk iki mu ... 
fat nrdır. 

mek için "Alman yardJID kurumu,, di. 
ye bir de özel kurum ortaya atıldı.; AL 
manlık itlerine kulak amuyan lrlylü, 
mahıulünü Almanya'ya utamu oldu, 
ödünç para alamadıiı ıibi kooperatif. 
kre de giremiyordu; buda, p IÜÇ bir 
durum içinde idi. Eter Almanya, U· 
luılar Sosyetesi ÜJHİ olaraık yardım1 
knpmamıı olsaydı, llemellilerle Kov
no hükümeti arasındaki mücadelede, 
Memel, Almanyanın bütün uğrqmala. 
rına 'ft alman para yvcbmlarma ni· 
men, partiyi kaybederdi. 

Alm8nya, düa 1924 de Ul•lar So.· 
yeteaine ti~t- bulunarak Litftn. 
yanın statiiyti boadapna ileri stirdtl. 
Litvanya bükümeti, Memel andı.,ma.. 

sını imzahyanlann ağır basmaları üze. 
rine, ilerde statünün lıükümlerini yeri· 
ne getirmeye söz verdi. 

Üzerinden çok leçmeden hepsinden 
daha ciddiğ bir anlapnazlık oratya çık
tı. lıbay, 1932 de direlrtuar bafkanı Bat. 
şen itten el çektirdi. Bunun da sebebi 
şu idi: Böt~r, iıbaydan izin almafla'I 
yanına iki saylav alarak 1931 birinr.i 
kanunda Berline gitti ve alınan hiikti. 
meti ile tecim andlapıaaı ıörüşmele· 
rine giritti. Litvanya hükümeti, bu du
rum kar,ısında afalladı, kaldı, Hemen 
Böt§Cri itten çıkararak direktuarı lit. 
vanyalı ityarlada doldurdu. Bu me.ele 
liman hükümetini de çığırdan çıkardı. 
A imanlar, ulualar ao.yeteaine bafvur. 
du. Her iki taraf da bir türlü anlap 
madılar. Uluslar Soıyeteai k01l8eyi, ifi, 
Labey adalet divanına vermeıe karar 
.erdi. IAbey ~ diftnl, ba me.ele 
hakkındaki hükmünü, Litvanya ana ya
sauaa göre •erdi. Durum bu biçime gi. 
rince, atatüyü imzalamıı olan devletler 
itin içinden uynldılar. 1932 den IODn 

abmnlardan toplannut olan direktuar 
artılı kalm..,.ı. B6yle olunca, parla. 
mcntonun direktuara karşı itimadı tam 
değildi. Bütün direktörliik :yerlerine 
litftDyalı iıyarlar ıeçirilmifti. 

Litvanya bükümeti. diyeti büsbütün 
felce uiratmak için pek kurnazca bir 
çare buldu. Litvanya partiai, son se· 
çimlerde altı ôamaecllik WUUIU§U. 

Diyet niumnameıine IÖft, diyet top
lantısına gelmiı olan üyeler, pnel .. ,. 
lav uyıamın dörtte üçimi bulama-. 
diyet reye bapuramayacajı gibi itimacl 
reyi de toplayamaz. Diyette İle 28 uy. 
in oldajuna pre, en u 21 uyln top
lantıya ıelmelidir ki, diyet karar •ere· 
bilecek bir duruma ıirebilain. lıbay, 

ııraıı ıelince, iki uylavı ••ortadan kal. 
dırmaık,, çueaini buldu; ilbay bunu 
yaptıktan sonra, altı litvanyah saylav 
muntazam ıurette toplantılara gelmi. 
yorlar. Her zaman bir saylav eksik ol
duğundan, diyet, bir türlU karar vere 
cek bir duruma giremiyor. Bu giıliınç 
trajejdi de iki yıldanberi sürüp gidiyor. 

••• 
Bugünkü karışık durum tudur: 

Statünün tatbik edilmediğini, dilln 
dogrusu büsbütün ortadan kaldmJıb. 

ğını gören Almanya, ulusal sosyalist. 
ler iş batına geçtikten sonra, birçok giz 
li kurumlarla durumu kurtarmağa kalk 
tı. Her iki taraf da, gizli unsurlarla 
çarpışmaya başladılar. Memel bu ni. 
zamsııhk içinde yuvarlanıp gidiyordu. 
Litvanya, ulusal sosyalistlerin hareket. 
)erinden şikiyet etti. Vaktiyle statüyu 
imzalamış olan devletler, bele büyu\r 
Britanya, Litvanya hükümetine tem 
kinli hareket etmesini, statüde ve and. 
)aşmada ulusal sosyaliatler bakılundl' 

bir kayıd olmadığını, fakat Litvanya. 
nın, Meme} topraklarında parlamanter 
ve demokratik rejimi sayması lazım· 

geldiğini apaçık kaydeden hükümler 
bulunduğunu ileri ıilrdülcr. 

Yeni yapılacak olan seçim, iş 

te bu durumu düzeltecektir. Hiç fÜP· 
he yok ki, almanlann birge cephesi ge. 
lecek diyetin çoğunluğunu elinde bu 
lunduracaktır. 

Noye ZIJrMr Saytuag'dın 
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Biliyormusunuz 
k . ? 

l • • • 
Sağır vebcuına çare: 

§ lsviçre'li bilgin Henry Spath
linger'in çalqmaları sayesinde sı
ğır vebasına artık çare bulunmUf 
demektir. 

B. Spatbliqer, 1922 yıimda 

inekleri •eremden koruyan bir se
rom bulmuıtur. 

O yıldanberi Ulster' de yapılan 
32 deneç müsbet 10nuçlar •ermit
tir. 8 aydanberi qdı bulunan inek
lere kuvvetli mildarda mikrop en
jelaiyonu yapıldıfl halde hiç tesil' 
etmemit Ye aplanmıyan hayYan • 
lar 42 gün içinde ölmüftiir. 

Bu deneçler, kuzay lrlaada ta• 
nm bek•nbjmm teflril ettiii bir 
komisyon tarafından yapılmqtu. 

AmmAcida 6ir ,,_aj: 

§Amerika hülriimeti, 1'5 mil
yon dolara mal olan Ye ı.u...iyle 
elektrik enerjisinin üretimi için 
Kolorada nellri heriade 4,5 yıl -
danberi yapısına deYam edilen ba
rajm tamamlanması ile yapılan 
törende B. Ruz•elt, tunları IÖyle
miıtir: 

«- Özel endüstrinin bqbca 
IOr&YI üzerine alarak daha fazla el 
emeli kullanması zamanı ıelmit· 
tir. Endültri faaliyetinin yeniden 
batlamaaı için- hilkümetin (Great 
Boulder) barajı gibi bir çok pro • 
jeler yapıp batarmaaı ıerektir. 

Krüıol Kolomba aid bir kl•e: 

§ Moskova müzesinin arkivle
ri arumda, Kristof Koloaabun 
özel bir gündemi (mmame) bu • 
lunmuıtar • .Bmnm ilk yaprafmda 
payam.--: 

" Oğlum Diyego için, kencH 
elimle yazılnnıtır. 3 alustos 1492,, 

Yeni bir lran.a ~rltluı: 

§ Bundan bir kaç IÜD önce, 
fransızlar ''Lwır,, acbnda yeni bir 
kruYUÖr denize indirdiler. Luar 
7600 tonluk bir ıemidir. Saatte 32 
mil sürati Y&rdD'. Dalmz tane 15,5 
santimetrelik, Mkiz tane 9 laDti .. 
metrelik, eelciz tane 3, 7 saatimet. 
relik topla silihl••mlfbr. 0-mci
lik amanları, ıs kilometreden 
atılacak olan 15 santimetrelik bir 
aüllenia llu aemiain aırlunı deJe.. 
miyecejiDİ 16ylfJllHddedirler. 

lnaanlartl., ı.lili ı..1NC1111ar: 

§ Vaktiyle, Roma İmparatoru 
Kalignla'nın gözdesi olan ab se • 
nato üyesi seçilmitti. Bu MÇİm ya
pıldığı zamanlar, insanlar aalan. 
lara yem oluyorlardı. 

Şimdi de atlar senis va,onun 
da yolculuk yapıyorlar. Hindli 
Ağahan, Bahram aclmdaki Y•• ı 
atını lüks vagonda gezdiriyor. 
Nasıl ıezdirmesinler iri, 8000 İn
giliz lirasına yarıı atlan sabbyor. 

HabgiatanJa ıazete: 

§ Habetistanda kaç ıaze • 
te çıktıiım biliyor musu. 
nuz ? Bugün Adi•beba ba • 
sımevlerinde çıkarılan alb p • 
zete vardır. Bunlann ikiai fransq. 
ca, biri İtalyanca, biri )'UnlUICA .. 
geri kalan ikisi de habetlerin res
miğ dili olan amharik d.liyle Çlk
maktadır. Bunlardan birinin adi 
Bahanina'dır Ye yazcılan U&SJ8ıi 
da pek büyük b1r ..W1etin bu
lunmuiyle teref lrammaktadır. 
Gerçekten, bu gazetenin ~ 
lannı İmparatorun kendisi her 
gün büyük bir aeznle yazmakta
dır. Baımm önemini anlalDlf olan 
Negüs memleketinde çıkan pze
teleri yakından takib ve koatrol 
etmektedir. 
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Siv 1 Faşist seferber;iğine 20 milyon 
İtalyan katıldı 

it:'\ ln"lolini diyor ki:" Süe] mahiyette tedbirlere süel tedbirler· 
il' ve s<- l' aş harelictlerine savaş hareli.etleri ile cevap vereceğiz .. ,, 

(Ba!iı I. cı saytfada) 

Habeş f.(enel .'le/erberliği 

Adisababa, 2 (A.A.) - Genel sefer· 
ocrlik yarm sarayda büyük törenle ilan 
edılecektir. Tören saati 1 ı olarak ilan 
edilmistir. 

lıalyan genel seferberliği 
Roma, 2 (A.A.) - Bugün saat 15,30 

da bütün İtalya'da genel sivil seferber -

lik yapılacaktır . 

Harbhavası 
Roma, 2 (A.A.) - Faşist partısı 

sekreteri, radyo ile saat 15.30 da sivil 
sefe11berlik yapılacağını ve saat 17.30 
da önemli bir bildiriğde bulunacağmı 

bildirmiştir. 

B. Musolini, saat 18 de Venedik sa
rayı balkonundan bir söylev verecektir. 

Sabahtanberi bütün süel kıtalar se· 
fer.bertik halindedir. Elçiliklerin gü. 
venliği için özel tedbirler alınmıştır, 

İmparatorluk yolunun bütün boyunca 
radyolu arabalar konmuş ve Musolini. 
nin söyliyeceği sözlerin bütün italyan
lar tarafından işitilmesi imkanı veril· 
miştir. 

Saat 13.30 da bütün düdükler ötmüş, 
mağazalar kapanmış ve halk, sabahtan. 
beri yağmakta olan yağmurun altında 
hızlı hızlı, evelden malfun toplantı yer. 
]erine koşuşmağa başlamıştır. 

Her tarafta ıbir harb havası esmek
tedlı'. Bütün meydanlara kurulmuş bu· 
lunan oparlörler, vatan şarkıları yay • 
makta ve arada bir spiker §U sözleri 
tekrarlamaktadır: 

"İtalyanın azminden şüphe edenler 
yakmda tarihsel rıealitelerden gaflet et.. 
mekte olduklarını göreceklerdir.,, 

*** 
Adisababa, 2 (A.A.) - Royter ajan

sının bildirdiğine göre italyan elçfüği 
evrakını demiryolu durağına gönder· 
mekte ve vesikaları bahçesinde yak. 
maktadır. 

* * * 
Roma, 2 (A.A.) - Habeş elçiliğini 

yüzlerce muhafız kuşatmaktadır. 

* * * Roma, 2 (A.A.) - İtalyan kltaatı-

nın Habeşistana geçdikleri artık yalan· 
lanmamaktadır. 

Habeş veliahıının tedbirleri 
Adisababa, 2 (A.A) - Desseydeki 

habeş kuvvetlerinin başkomutanhğmı 

yapan habeş veliahdı, Habeşistana gi. 
ren İtalyan kuvvetlerini hırpalamak i. 
çin bütün tedbirleri almaktadır. 

Haber yalcmlamyor 
Roma, 2 (A.A.) - Propaganda ba

kanlığı ,italyan kuvvetlerinin Habeşis· 
tan smırmı geçtiklerini yalanlamakt::ı. 
dır. 

Bununla beraber Afrikada süel ha. 
reketlerin pek yakında başlıyacagı ke
sindir. 

B. ~'lusolini 

llonuşuyor 
Roma, 2 (A.A) - Saat 18,30 da nut 

kunu söylemeğe başlryan Duçe demiş

tir ki: 

« - Memleketimiz tarihinde önem 
li dakika gelmek üzeredir. Aylardanbc. 

ri hedefimize erişebiLmek için aldığı -
mız tedbir ilerledi. Son anla.rda bu ted 

birler daha çabuk ilerledi. Hedefine 
doğru yürüyen yalnız ordu değil, or -
du ile birliH _ırüyen, 44 milyon ita) 

yanJır. 

1915 de İtalya muk~·lrleratım itilaf 
devletlerininkiyle bit ı. Bir mil • 
yondan fazla yaralı vo:: ..ı ile mtişte • 
rek saferlere hizmet ettiicten sonra di 
ğer <levletlere düşen ganimetin yalnız 
kı· • · • .,. .. ,, aldr. 

Cenevrede, tedbirlerden bahsedili -
yor. Fakat ben, italyan ölülerinin batı 

rasını yaşıyan Fransanm bu zecri ted • 
birlere iştirak edebileceğini zannetme
diğim gibi hakiki ingiliz ulusunun da 

barbar bir ulus, medeni uluslar arasın 
da yer almaya layık olmıyan bir ulus 

olan bir Afrika memleketi için kan dök 
mek istiyeceğini sanmıyorum. Bunun 
la beraber zecri tedbirlerin ahnması 

imkanlı olduğunu da bilmekliğimiz la. 

zımdır. 

Ekonomik mahiyette zecri tedbirleri 

fedakarlık ruhu ile, di~iplin ile ve cesa 
.retle karşdıyacağız. Süel mahiyette ted 

birlere stil tedbirlerle ve savaş hare -
keti.erine savaş hareketleri ile cevap 
vereceğiz. Bir sömürge işi mahiyeti o. 

lan anlasmazlığın bir Avrupa anlaşmaz 
lığı cesametini almaması için elimizden 

geleni yapacağız.,, 

Silah ambargosu · 
nun kaldırılması 
Londra, 2 (A.A.) - Genel olarak ka

bul edildiğine göre, "harbı kısaltrr · 
için yapılacak tesir tedbirleri,, ahnma -
dan önce Habeşistan'a yapılacak silah 
nakli üzerindeki ambargonun kaldmt -

ması lazım gelmektedir. 

*** 
Paris, 2 (A.A.) - Başbakan B. La

val, İtalyan büyük elçisini kabul etmiş 
tir. 

Cenevrede saltlnlik 
Cenevre, 2 (A.A.) - On üçler komi

tesi, uluslar sosyetesi konseyine veri -
lecek raporu hazırlamak üzere yarın için 
toplantıya çağmlmıştxr. B. Madariyaga
nm yeni durumu komiteye izah edeceği 
muhakkaktır. Habeı;ı imparatorunun fr:1,. 
sız somalisi makamlarının tevassutunu 
teklif edişi gayet eyi surette karşılan 

mıştır. Cenevre çevenleri, durumu gcP · 

olarak büyük bir sükfmetle karşılamak 
ta devamdadırlar. 

Roma, 2 (A.A) - İstefani ajansı bil 
diriyor: 

Memleketin her tarafında büyük a -
kisler yapan düdük ve siren gürültü • 
leri bütün ulusu toplantıya çağırıyor. 
Bütün şehirlerde, en uzak ilbaylrklarm 

en uzak köylerinde bile hayat duru -

yor. Köylüler tarlalarım, işçiler fahri. 
katarım bırakıyor. l-Je.rkes evine gide
rek siyah bir gömlek giydikten sonra 

faşist teşkilatlarına katılarak toplantı 

yerlerin" doğru koşuyor. Yalnız genel 

hizmetlerin en önemlilerine ayrılmış o. 
lan memurlar iş baı;;mda kalıyorlar. 

Şehirlerdeki ve köylerdeki bütün evler 
İtalyan renkleri ile bezeniyor. Sirenler 

kı~a fasılalarla ötmekte devam ediyor. 

Toplantı ateşleri bir vatanseverlik ha -
vası içinde yapılıyor. Her tarafa ko _ 

nulmuş olan radyo oparlörleri ulusal 

havalar, süet marşlar ve şarkılar neşre

diyor. Aşağıdan uçan uçaklar memle • 
ketin önemli merkezlerini dolaşıyorlar. 

Romada müstesna bir canlılık gôzük 

mektedir. Siyah gömlekli alaylar tam 

bir düzen altında ellerinde bayraklar 
taşıyarak ve ihtilal marşları söyliyerek 
Venedik meydanına ve şehrin diğer 

büyük meydanlarına doğru gidiyorlar 
Buralarda radyo vatan şarkıları arasm 
da bütün İtalya içindeki seferberliğin 
türlü evrelerini halka anlatıyor. 

İtalyanın her tarafından gelen bu ha 
berle.r büti.in b,ılk kütlelerinin, eski sa
vaşçıların ve faşist teşkilatının ne kadar 

büyük bir heyecan içinde olduklarını 
göster:nt:1;tcdir. Liktör sarayında bu • 

hman parti genel sekreterine her ta -

raftan telefon ile verilen haber bu se. 
ferberliğio ilerledikçe Duçeye karşı 
derin bağlılık ve fa!Jizme karşı t&"Tl bir 
inanın plebisit gösterişleri şeklini al· 
dığını göstermektedir. Her tarafta tam 

bir disiplin vardır. Siyah gömleklilcı 
İtalyanın toplantı yerlerinde toplana • 

rak ateşli bi.r heyecanla Musolininin 
sözlerini beklemektedir. 

20.000.000 italyan 
Roma, 2 (A.A) - Bugünkü sivilse 

ferberlik emrine 20 milyon İtalyan gel 

miştir. 

Amerik.a k.arışmıyor 
San-diyago "Kaliforniya" 2 ( A. A.) 

- Birleşik Amerika devletleri başkanı 

B. Ruzve1t, amerikan donanmac;·- " 
manevralarında bulunmak üzere hare. 
ket etmeden önce verdiği bir söylevde 
Amerikanın bir harb takdirinde bita
raf kalmak hususundaki kesin kararını 
bildirmiş ve bazı ulusların 1914 çılgın· 
lığını tekrar edeceklerinden korktuğu. 
nu söyledikten sonra demiştir ki: 

- Deniz aşırı krtalarda her ne olursa 
olsun Ameri'ka bir kenarda serhest kal· 
malıdır. Amerikanın cumur başkanı sı. 
fatiyle ben tekrar ediyorum ki ameri. 
kan ulusu ve amerikan hükümcti bütün 
diinya ile barış içinde yasamak istiyor. 
Ve yaşayacağı kanaatindedir ... 

B. Ruzvelt, bütün ulusların en so
nunda Amerikanın "ben iyi komşuyum., 
ülküsüne bağlanacakları ümidini gös· 
terdikten sonra Almanyadaki diniğ kri. 
ze temas etmiş ve şöyle demiştir: 

"- Amerika, infirad lehindeki ulu. 
sal duygusu her ne olursa olsun, ka
nun önünde hürriyet ve adalet prensip 
!erinin bozulduğunu gördüğü vaıkit de. 
rin bir endi!:ıe duymaktan hali kalamaz. 

Harb olu.rsa Afrikadan dışarı 
çıkmıyacak mı? 

Nevyo.-k, 2 (A.A.) - Tarafsızlık 

komisyonu ve senato üyelerinden B. 
Pope, Avrupadan dörunü:;ıtür. 

Avrup.ıda bir ba.-b kopması ihtima. 
li hakkında gazeteciler tarafından so. 
rulan suallere B. Pope, şu ceva.bı ver
miştir: 

··- Kavganın Afr~k.adan dı:;iarı çık· 

mryacagr kanaatini besliyorum. Ameri. 
kanın kesın tarafsızlık sıyasasım her 
zaman teşvik edcceğım, fakat uluslar a.. 

ası iş bıı hgıne in.ınıyoı ve Am~ııka
am ötekı ı.ilkelcrden ayrı yaşayabilece 
gı fikrini ~ı.ih.inç lıuluyorum.,. 

İtalyaya kaı ~ı yaj.>ılacak herhangi 
bır ambargoya Amerikanın da ıştirak 

e<lıp etmıyeceği hakkında B. Pope, ş11n 
lan söylemiştir: 

"- Akıllıca hareket, İtalyaya mal 
göndermt)'erek anbargoyu elbirliğiyle 

tatbik etmekten ibarettir ... 

Yüz juıHJrı .'frtbayı Habeşi.'ftarıa 
gidiyormuş 

Lon<lra, 2 (A.A.) - Adisababadan 
Royter ajansına bildıriliyor: "Yüz ka
dar japon sulıayınrn İngiliz Somalisint> 
gelerek Adisababaya hareket etmek ü
zere oldukları sÖylenmektcd:ı.,, 

.4.dı vur mı? yok· nıu? 
Şanghay, 2 ( A.A.) - Royter ajan 

sı aytarmdna: 

Süel biı japon heyetinin gizlice Ha. 
l.ıeşistana gönderildiği hakkında bir ya. 
yıntı dola::}ınaktadır. Royter, ajansr ay
tarmın, sağlam bir kaynaktan aldrğı 

malfunata göre, 30 temmuz tarihinde 
Adene giden "Hakusan Maru,, vapu· 
ru ile 16 subay Şanghaydan geçmiştir. 
Bu heyete japon kurmayı üyelerinden 
biri başkanlık etmektedir. Ayrıca 1-ıiL 

dirildiğine göre, vapurda önemli mik . 
darda cephane vardır. Bununla beraber 
Şanghay ve Tokyodaki japon otoriteleri 
bu haberi kesin oiara.k yalanlamakta· 
dırlar. 
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Umumi Reisimiz, kimyager, binbafı 

Dr.. IIadi Müştak 
Ansızın ölümünün bıraktığı derin acıyı teselli için yazı 

ile ve sözle dostluklarını gösteren ve tilik kimyagerler aHe. 
sinin bu acısına iştirak edenlere 

Türkiye Umum Kimyagerler Cemiyeti 
Türk kimyagerler ailesi namına te~ekkür eder. 

Türkiye Umumi Kimyagerler Cemiyetinden: 

Cemiyetimizin senelik kongresi, yapılan tamimde bildi .. 
rilcliği gibi, tcşrinievelin sekizinde, Ankara belediye salonun.. 
da saat 17 buçukta toplanacaktır. Gelemiyecek azanın diğer 
birini yazı ile kendine vekil yapmasını rica ederiz. 

ANKARA İCP A DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ M E
MURLUGUNDAN: 

1 - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 3.6-933 tarih 
ve cilt 94 sıra 4 numarasmda kayıtlı ve Ankaranm Cebeci mahal. 
lesinde kain bir kargir ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık artır
maya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Ev kargirdir. Bodrumda kömürllik 
ve odunluk, birinci katta bir sofa, iki oda, bir mutfak, bir hala, bir 
banyo vardır. Dört tarafında yarrm metre yüksekliğinde bahçe du· 
varı vardır. 

504 metre murabbaı arsadan bina 62 metre murabbaı kısınma in. 
şa edilmiştir. Bir de kuyusu vardır. 3540 lira kıymet takdir edil. 
miştir . 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 11-11-935 tarihine mı..isa. 
dit pazartesi günü saat 14.16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
% 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 26.11.935 tarihine müsa
dif sah günü saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (Ke· 
za muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak şartile en çok artıran 
talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığr takdirde ise 2280 
numaralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile 
tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea. 
kip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin tale. 
bi üzerine ihale tarihinden itibaren kendisine bedeli 
ihaleyi teslimi vezne eylemesi için yedi gün kadar mehil ve
rilecektir. İşbu müddet zarfında da ihale bedeli yatmlmadığı tak. 
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel en yüksek teklifte bulU
nan talibe teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı sorulduktan sonr. 
teklifi veçhile a1mağa ruı ise ihale farkı birinci tallpten tahsil e. 
dilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Te klifi veçhile almağa ra
zı olmazsa gayri menkul yeniden on beş günlük ikincı artırmaya 
çıkarılarak en çok artıran talibine ihale edilecektir. 

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

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayrı men
kı'.U üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id.. 
dialarını evrakı mtisbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1.14.935 tarihinde 933-943 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartname, 
mizi okuyabilirler. 1-4414 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Öksüzce mahaUesi Nazım bey sokak 45 numaralı Mehmet us

ta evinde eski muamelat memuru Tahsine. 
Gümrük ve inhisarlar vekili avukat Hilmi Raşidin aleyhinize 

mahkememize ikame ettiği 43 lira 7 kuruşun tahsiline dair :ılacak 
davasında: mahkemede bulunmanıza dair 1.10.935 tarih saat 14 için 
çıkarılan davetiyedeki mübaşir meşruhatmdan adresinizin malfım 
olmadığı anlaşılmış olmakla usulün 141 inci maddesi mucibince 
yeni tebliğatın iJanen icrasına karar verilnııstir. 1-11 ·935 tarih sa. 
at 9,5 için gelip bir defide bulunmanız veya bir vekil göndermeniz 
hususu ilanen bildirilir. 1-4429 

Ankara AskerJili snhesinden: 
' 1 - Şimdıye kadar muvazzaflık hızmeti yapmamış bulunanlar 

tam hizmetli ve son yoklamalarında hava, süvari, istihkam, nakli
ye, muzıka, topçu. muhabere, harita, demıryolu, ışıldak, sanayi sı

mfına ayrılanlardan 316 dan 329 dahil jandarma deniz, gümrük sı. 
nrfmdan olanların da 316 dan 330 dahil doğumuna kadar olanları 
teşrinievel 935 çağrılaıak kıtaata gönderilecektir. 

2 - Bu eratın hangi gıin sııbeye geleceklerine dair namlarına 
yazılmlŞ olan çağrılma kağıtları her erin kayıtlı bulunduğu mahal
le veya köye yollanılacaktır. Bu kağıtların altında yazılı günlerde 
herhalde şubeye gelmeleri lazımdır. Gelmiyenler hakkında asker. 
lik mükellefiyet kanununun tayin ettiği ceza tatbik edilecektir. 

3 - Bunlardan bedel vermek istiyenl r hangi gün şubeye çağ· 
rılmışlarsa o günden bir gün evel ak ·anma kadar bedel verebile. 
cekleri ihn olunur. (2848) 1-4416 

Kurııluş U y A N 1 S Servetı fünurı ~ 
ı R Q t ' verine çıkar 

44 r;;ene<iir durmadan cıkmakta olan hu haftalık 

·esimli gazetenin Ankara'da satıs veri A K B A Kı 
tape.vidir ~Pnelik abone 10 lira Sayı~• 20 kuruş 

KİRALIK ODA 
Aile yanında, möble, koıı 'o• 

Jı, ucuz. Yenişehir Tıına c, · . 
c;i Yiğitkoşun sokağı No ! 'i 

1-4'10 

SATILIK EV 
Yeniıehirdı.di•. Yeni sıner· ı 

yanında tii•lim:li Bav Ali.ye ııl)· 
ru'ı.~ın. l---4j90 



Ankara Cezaevi müdürlüğünden: 
Ankara ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı için 20 eyJiil 935 

tarihinde açılan kapah ıarf ııııullyle münakasaya talip zuhur et. 
ınediğinden mezkur ekmeğin aynı şerait altında ve 20 eylul 935 ta. 
rihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla alınmasına karar ve
rilmiştir. . 

isteklilerin ( 1803) lira • 38 • kuru~ teminatı muvakkate ~esı 
veya banka mektubu ile birlikte her gü~ öğleden sonr~ ~umurıyet 
müddei umumiliğinde müteşekkil komısyona ve şe~aıtı anlamak 
üzere Ceıbecide ceza evi Müdürlüğüne müracaatları ılan olunur. 

(2735) J--4318 

Anliora P. T. T. 
Baş müdürlüğünden: 

Ankara merkez postanesi telgraf gişeleri yanında mevcut. plan 
ve krokiye göre telefon konuşma odası yaptırılacaktır. Keııf be. 
deli 450 muvakkat teminat 33,75 liradır. Yapı şartn~ıi . par~.z 
verilir. Eksiltme pazarlık suretiyle yapılaca~tır. lsteklılerın 4 bı· 
rinci teşrin 935 cuma günü saat 15 de komısyonumuza müracaat. 
lan. (2664) 1--4171 

Nafıa Rakanlıüıodan: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme 

1 - Eksiltmeye konulan iı: (Bolu viliyetinde Gere~e - ~ızıl. 
cabamam yolunda Ulusu O.Zerinde .Betonarme Afatlar ~oprUsu. 

lnıaatın ketif bedeli (22000) hradrı. 
2 _ Bu ite ait tartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Ekailtıne prtnameli. 
b) Mukavele projeıi. . . 
c) Nafıa işleri şeraiti umumıyesı, 
d) Tesviyei türabiye, fO&e ve kirgir inşaata dair fenni prtnamc, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname, 
f) Keıif huJftsa cedveli, 
g) Proje, 
tstiyenler bu şartnameled ve evrakı (110) kuruı bedel muka. 

bilinde Nafıa Veklleti ıoseler Reisliğinden alabilirler. 
3 _ Eksiltme 9.10.935 tarihinde çarşamba gUnD saat lfi da An

karada Nafıa Veklletinde şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle Japdacaktır. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (16SO) lira m~vak

kat teminat vermesi, bundan batka aşağıdaki vesikaları haız ol. 
maaı JAzımdır : . . 

ı - Ticaret Odasma kayıtlı bulunduğuna daır vesıka, 
2 - İsteklilerin yapmı' oldukları işlere ait vesikaları !hale. 

den en az Uç gUn evvel göstererek Nafıa Vekiletınden 
alacakları ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yuıb aaatten 
bir uat evveline kadar Şoseler Reiıliği daires~e getiril~rek E~ 
ailtme komisyonu Reisliğine makbm mukabilınde verılecektır · 
Poata ile gönderilecek mektuplarm nihayet üçüncü mad~ede ya
sılı aaate kadar gelmiı olması ve dıt &arfın mühür mumu ıle iyice 
bpatılmıı olmaaı lhımdu. 

Poetada olacak gecikmeler kabul edilmes. (2702) 1-4253 

tS Tüm.komutanlığı Sa. Al. Ko. 
Bşk. dan: 

1 - Samsun ganıbonunda bulunan -.e bulundmuılacalı ol•n ~ı· 
taat ve mUeaaeaat eratmm bir senelik iıhti,..cı olan (841tJ(!OO) kilo 
ekmeklik un kapalı nrfla eksiltmeye konuJmuıtur. Tahmin be. 
deli (39600) liradır. 

2 _ &artnamesi 15. TUM. Satın alma komlayonundadır. 
3 _ihalesi u. 1. teırin 1935 cuma ~nG .. t 15 de Tümen sa. 

tm alma komisyonmıda kapalı zarf ueulıyle ,apıla.caktır. 
4 _ tıteldilerin 2490 sayılı kanunun 2. maddesınde yazılı vesa. 

ilde birlikte gelmeler!. 
5 - :Muvakkat teminatı (3070) liradır. 
G _ Kapalı zarflarını (teminatlarını havi ~ mektubu vey~ 

"tUDıC makbuzlarını) ihaleden bir saat evet komıayona veM'!elen 
ilin olunur. (2774) l-4315 

TOPO.;RAF VE RESSAM 
ALINACAK 

MADEN TETKİK VE 
ARAMA ENSTITOSONDEN: 

Tecrübeli topoirafla harita reeumlan \aramyor. İlteldileriıt 
Ankaıa. Maden tetkik ve arama enstitileilne mUraeaatlan. 1--4338 

Hususi Bizim Oku] 
Direktörlüğünden: 

ı _ Okulun bulunduğu ev yol için yıkılmııtır. Okul Samanpa. 
zarı civarında Albayrak okulu yanında evelce bulunduiu eve ta-

fmmıştır. d l" b"l" 2 _ Kayıt için hergün saat ondan 17 Y_e ka ar ge ıne ı ır. 
3 _ ilk kısmın birinci sınıfına 929 dogumlular da alınır. Tele· 

fon: No. (24S9) (249S) 1-3932 

15 Tüm komutanlığı Sa. Al. Ko. 

IJ~k. dan: 
ı _ Samsun garnizonu hayvanatının bir senelik ihtiyacı olan 

435000 kilo arpası kapalı zarf usuli ile eksiltmeye kooulmuftur. 
Tahmin bedeli (1957S) liradır. 

2 - Şartnamesi ıs. TUM. Satın alma k~syonlu5nddadTırUm. 
3 - ihalesi ıo. ı. te'" ı935 perıembe ~il saat ~ en sa. 

tın alma komisyonunda kapalı sarf usulıyle yapılacaktır. 
4 _ Muvakkat teminatı (1468) lira (12.5) kuru~r. 
5 _ isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. maddeaınde yuıh vesa-

illle birlikte komisyona gelmel~ri.tl b • banka mektubu veya 
6 _ Kapalı ı:arflarmı (temtna annı avı . 

1 
. 

vezne makbuzlarını) ihaleden bir saat evel llomısyona verme erı 
ilin olunur. (2775) 1~31G 

Ankara nüuıune hastahanesi 
Baştahihliğinden: 

Nüfus kanununun 33 üncü maddesine tevfikan .bad~tn~ bcrayı 
ted · h t haneye yatmak için müracaat edeceklerın hilvıyoet CÜZ· 
dan~vı ·ı asb~ I"kte gelmeleri ve hüviyet cüzdanının behemehal Ka. 
rant~:~ ~e~~rluğuna teslim edilmesi zaruri bulunduğu ilan olu. 
nur. (2808) 1--4318 

ULUS SA.YIFA 7 

ı · Eskişehir Çifteler a)'gır deposu J Türk Hava Kurumu 
direktörlüğünden: merl\.ez Başkanlığından: 

Geuel 

Açık eksiltme ilanı 
1 - Elrsiltmeye kc-nulan it Mahmudiyede aygır deposuna ait 

yanık binanın tamiridir. Keşif bedeli 9382 lint 36 kuruftur. 
2 - Bu iş= ait şattnameler ve evraık 'unlardır. 
/!o - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri umumi şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif cetveli, metraj cetveli 
F - Proje 
İstiyenler bu şartnameler ve evrakı her zaman Eskişehir Bayın· 

dırlzk direktörlüğünde görebiUrler. 
3 - Eksiltme 21.9.935 gününden S.10.935 günü saat 11 de Es. 

ki:,>ehir bayındırlık direktörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme, açık eksiltme usuli1edir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 numaralı kanunun tarifa. 

tr dahilinde isteklilerin 703.70 lira muuvakkat teminat vermeleri bun
dan başka aşağıda yazılı vesikaları. haiz olup göstermeleri lazım. 
dır. 

Vesikalar. Ticaret odası vesikası, emsali işleri hüsnü suretle 
bitirdiğine dair vesaik, ve ihale gününden laakal Uç gün evvel 
Bayındırlık direktörlüğiinden alacağı fenni ehliyet vesikası. 

(2778) 1--4326 

GüNAHnt AŞKTIR 
Pek yakınd" Yeni sinemada 

Bursa kaplıcaları türk anonim , 
şirketinden: 

Şirketin vücuda getirdiği kabhca ile otel ve mü,temilatı bağ 
ve bahçelerilf' birlikte beş yıl müddetle kıraya veriJecektir. Otelin 
döıemesi şirkette bulunan Plana göre kiracı tarafından yaptırıla. 
caktır. Kira şartnamesi Bursada şirket merkezine milracatla görü· 
lebileceği gibi arzu edenlere posta ile parasıı: gönderilir. fetekJiler 
in tekliilerini 1-11 .93S akşamına kadar kapalı zarfla vıe yilz:de yedi 
buçuk teminat mektubile Buruda şirket merk~zine bildirmeleri 
ilan olunur. 1--4406 

Maliye Vekaletinden 
ı - Eksiltmeğe konulan iş (Ankara hükümet konağı arkasın

da garaj inpatı) emliki milliyeye ait yeni yapılacak garaj ip ke· 
tif bedeli ( 5883) lira (76) kuruştur. 

2 - Bu iıe ait f&l'tnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme tartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa itleri teraiti umumiyesi 
d) Teaviyei tUrabiye, f08C ve klrgir inşaata dair fenni şartname. 
e) Hususi şartname, 
f) Keşif cedveli, silsilei fiyat cedveli, metraj cedveli, 
g) Proje, grafik 

1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 25 kuruş bedel mukabilin. 
de Milli EmWr MtldUl'lfliilılden alabllidb 

3 - Ektıiltmeye J5 tqrinievel 935 tarihine milaadif ub giiııU 
saat on beşte Maliye Vektleti Milli EmWr MüdürJüğünde yapı. 
lacaktır. 

4 - Eksiltme, açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için stekJilerin 44ı lira 28 kuruı 

muvakkat teminat vermesi ve Nafıa 1.lüdürlü!ünden verilmiş fenni 
ehliyet vesikasını hab olması JAzımdır. (2813) 1-4372 

Ankara Uhaylığından: 
ı - lsmet paıa Ku Enstitüsü için alınacak kumaflarm atağı. 

da isimleri hizalarında miktar ve muhammen fiatları g8aterilmi9tlr. 
2 - Nilmunelerini görmek istiyenler okula müracaat edebilirler. 
s - Açık eksiltme ve ihalesi ı7.10-9!5 perşembe günü saat 15 

de okullar sağıf1118nlığında ,apılacaktır. 
4 - Teminat 53 liradır. 
100 metre koyu ıacivert yönlü ~ni 150 santim fiatı 300 
ıoo .. Bej yünUl eni 140 santim ,, 400 

(2753) 1-4320 

P.T.T. levazım Müdürlüğünden: 
P. T. T. Fabrikaaı için lUzum görülen 4250 lira muabmen kıy. 

metli bir tane Gravur ve pantograf makinası 6 ikinci teşrin 1935 
tarihinde saat ıs te açık eksiltme ile satın alınacaktır. İateklilerin 
mezkQr tarihe rastlayan çarşamba gilni.l muayyen saatte 319 Ura· 
dan ibaret muvakkat teminatlarını idare veznesine yatırarak ala. 
caklan makbuzlar prtnamede istenilen ves"kalarla birlikte P. T. 
T. Umum Müdürlüğü binaamdakl satın alma komisyonunda bu. 
lunmaları lizımdır. Bu baptaki şartname Ankarada Levazım MU. 
dürlüğilnden tsµnbulda Levazım Ayniyat şuğbesinden her gün 
parasız: olarak verilir. (2684) 1--422_2 

AVRUPAYA TALEBE 
GöNDERtLECEK 

M. T. A. ENSTİTÜSÜf' DEN: 
1. - Maden mühendisli~i tabıH.: etmek üzere Avrupaya müaa. 

baka ile sekiz talebe gönderilecektir. fatiyenle.rin aşağıdaki prtla. 
rı haiz olmalan lbmıdır: 

a) Türk olmak. 
b) Maden oeaklarmda çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak, (sıhhi muayene Ankara.da yaptmlacaktrr.) 
c) Lise mez.unu olup fraınmca. almanca, İngilizce dillerinden 

biriıini okuyup yazabilmek, 
d) Yap on sekizden lfliI ve yirmi beşten yukarı olmamak. 
2. - MUsabaka imtihanı Aokarada M. T. A. Emtitüsilnde 9. 

teşrini evel 1935 tarihinde yapılacaktır. Ac;dacak müsabaka imti
hanında muvaffak olmakla beraber gönderilecek talebelerin ibraz 
ettikleri derece itibariyle ilk sekiz arasında mevki almaları llznn. 
chr. 

3. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri ka. 
dai mecburi hizmete tlbi olduklarından bu hususta vesaık mükel. 
lefiyetleri hakkında bir teahhUtname verecek ve bunun için mu
teber bir kefil gösterecektir. 

4. - f stiyenlerin; 
Nüfus hüviyet cüzdanını hüsnü hal varakasını mektep şehadet. 

namesini -veya bunların tasdikli suretlerini ve dört kıta fotoğrafı 
ile dilekçelerini 7 tetrinievel 1935 akşamma kadar Ankarada M. 
T. A. enatitüsü genel direktörlüğüne gönd rmiş olmaları ve 8. 
tetrinievel 1935 ı.ribinde vaoılacak sıbht muayenede hazır bulun. 
maları liznndır. l- 4337 

Ku? umumuz odacrlarınt. yaptırılacak elbise ve palto kumaıt 6r· 
nekleri ile şartnamesini görmek hıtiyenlf'rin her giin ve pazarlrğa 
iştirak edeceklerin 5 ilk tetrin 935 cumartesi günü .aat onda He. 
ıab İşleri Şuğbesine başvunna?arr. 1--4401 

ZİRAAT VEKALETİ 

Baytar umum mü dürlüğünden: 
Merinos koyunları yetiştirme tcşkilStr için satın alınacak tıir 

adet Deforden cihazı, bir adet kırma maki nası, bir adet yeşil kesen 
makina, iiç adet Tetuvir aleti (12 şi~c hu~usi siyah mürekkebile 
beraber) ve 12 adet Burdizzo açık t-l<siltmeye komtlmuştuı. 
. Tamamını~ tahmin edilen bedelleri (1153) (Bin yüz elli üç) 
lıradır. lhalesı 14-10.935 pazartesi günü saat 15 dedir. Şartnamesi 
Vekalet Baytar Umum Müdürlüğü Merinos muhasipliğinden ve 
lstanbulda Vilayet Baytar Müdürlüğünden parasız olarak alına. 
bilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dahilinde muay. 
yen günde 86 lira 47 kuruşluk teminatlariyle birlikte Ziraat Ve. 
kaleti Baytar Umum Müdürlüğünde toplanacak satın alma komi&• 
vonuna müracaatları. (2782) 1--4350 

Anl{ara ilbaylığından: 
Etimesut Diapanserine 30 ton yerh \cok kömülii ek&iltmeye ko

nulmuıtur. Tahmin bedeli 870 liradır. İstekli olanların 14.10-935 
pazartesi günü saat ı t de aıhhat Direktörlüğüne gelmelert 

(284S) 1--4420 

KIRREHlR İCRA MEMURLUGUNDAN: 
Kırşebirin ahi evran mahallesinden eme.kli mülazımlarından Os. 

man aerver tarafına. 
Karınız Abdullah kızı Makbule 11:ı.den nafaka davaıı açmış ve 

muhakemeden 29 haziran 93S ve 118.252 numaralı ilamı alıp icraya 
koymuştur. 12 yB§mda kuınız Sabireyı birkaç senedir aç bırakıp 
gitmipini.z bulunduğunuz yer belli olmadığını ve kayıplara kanı· 
tığmızı mübaşir ve zabıta yazıyor mahkeme ilamı da böyle kayıp 
diye tebliğ ıuretile katiyet keabetmiştir. İcra emri bu suretle teb. 
liğai.z geldiği ve zabıtaca yapılan tahkikatla da oturduğunuz yer 
bilinmedıği için icra ve iflu kanununa göre gazete ile tebligat ya
pıyorum bu itte kanunen itirazınız varsa beş güo içinde bildirme. 
niz gerektir bildirmezseniz buradaki mtite:-akim maaflarınrz haco
!unup nafaka borcunuz olan on beş lira aylık nafakaya ve resmi tahıll 
ıle 'V'Ckil parası ft mahkeme maırafları için ltaci• konulacıııtını 
bildiriyorum. 1-•H23 

Nafıa Vekaletinden: 
' 

Derince Travers fabrikası kadrosunda "165,. lira ücretli bir ma. 
kina mlihendisllfi açıktu. 

M.akina miihendMtliği diploma ve ruhaatnameainı haiz olan talip
l~rin ellerinde bulunan işe yarar kığıtlari!e birfnci teşrinin ıs in· 
cı sah gününe kadar Baymdırlı:k Bakanlığına müracaatları ilan 
olunur. (28S4) 1-4430 

" 
K. D. Ereğli şarhaylığın dan: 

1 - Ekailtmeye konulan it: Elektrik aantrahom bir aenelık ila. 
tiyacı olan (SSO) kilo vakcım yağı, (38S) kilo &Dindir yağı, (18) 
kilo Greı yaiı altımı§ voltluk (120) adet ampui, kırk voltlu.k (100) 
adet yinni beş voltluk (ıOO) adet ki ceman (320) :det Osram mar
ka ampul (60) kilo UıtilbU. (48) kilo ıabun (8) kilo tuz ruhu (48) 
kilo IOda bir teneke benain, dört teneke gaz yağı (U!) adet el sil· 
pürgeal, (6) kilo arap aabwıudur. Bu satın alma işinin tahmin be.. 
deli (~56) dört yüz elli altı liradır. 

2 - İltiyenler bu işe ait tartnameleri ve pümuneleri belediye 
dai~de görebilirler ve paruız alabilirler. 

3 - Bu ite ait eksiltme 11.10-935 tarihine raatbya cuma günl 
aaat lG da belecli,.e dairellııde belediye encllmeni tarafmdan ya· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme açıktır. 
5 - Ebiltme,e airebllımek için lıteklinin (31) lira (20) ku. 

l'Ufluk munkbt temimt mübuunu aaat 16 ya ·kadar prbaylıp 
wnnelerL (28&0) 1-M34 

KIŞ GELİYOR 
Odunıoz ve kömiinüz kalacağa 

diye diiıünmeyiniz 

6 AYDA 6 . TAKSIDE 
H. inanç ve Said tecimgesi sobalık kesilmi' gayet kuru 

meıe odunu ve Mete kömürü ile Değirmi.az Linyit maden 
kömürünü altı ayda altı takaitte ödemek prtil-e memur ve 
miiatahdemlerle huaual mUeaseseıerde aylıkla çalışanlara ver
meğe batlamıftır. Nakliye müessesemize ai~tir. 

Sayın milfterilerimizin Yabanabatlı Ali Rıza apartımanı 
zemin katındaki yaı:ıhanemize mUncaatlarr 1-4424 

Sivrihisar şarbaylığından: 
Kapalı zarf uauliyle bir ay müddetle eksiltmeye ~ıkanlan 5954 

lira bedeli muharmnenli Font ve çelik boru 'llt "tcferrilatı için ya. 
pılan eksiltme neticeainde talipler tarafmdan verilen peykr haddi 
Jiyık görUlmediiinden artırma w ekıiltme kanununun 40 ıncı 
maddesinin son fıkrasına tevfikan bir ay içinde pazarlıkla alınma. 
ıına Ye 22·10-935 ub gtlnB puarlık gflnü olarak tesbit edilmit oL 
duğundan eaki prtname mucibince talip olacakların yevmi mea. 
kBrda aaat 15 de Sivrihisar Belediye Enc~nine gelmeleri ilan 
olunur. (6028) 1-4435 

Ankara müstakil Jandarma 
taburu karargahından: 

1 - Jandarma Müstakil taburunun bir senelik ihtiyacı için ek. 
ııltmeye konulan azami ı40000 asgari 125000 kilo odunun ekaılt. 
mesi 18-10-935 cuma günü saat ıs de yapılacak. 

2 - İsteklilerin eksiltmeden bir saat evet teminat mektupları 
nı komisyona vermeleri gerektir. 

3 - Eksı tmeye konulan odunun beher kiloiunun tahmin bede 
li 2 kuruş ilk teminatı 210 liradır. 

4 - ~t~ame~ini .görmek istiyenletin her gü~ vilayet konağı ar• 
kasrndakı mustakıl Jandarma tabur karargAhı 15indeki komisyona 
hasvunnaları. (2857) 1--4433 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
1 LAN 

1 - Jtuıniaa merkez:indeki kıtaat ihtiyacı iç.in 240,000 kilo un 
mt\nakaaaya konmuştur. 

2 - Şartnamesi 145 kuruş mukabilinde Manisada tümen satın 
alma komisyonunda ahnabilir. 

3 - ~kıiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
4 - Eksiltme 11 1. inci teşrin/935 cuma günü saat 11,30 da 

Mııııiuda tümen satın alma koisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 2160 lira ve beher kilosunu muhammen 

bedeli J2 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2 inci madde. 

ıi.ndc tarif ettiği vesaiki ve teminatlarını birlikte bulundurmaya ve 
kapalı .zarfları ihale saatından bir saat eve! komisyon reisliğine 
vermeye mecburdurlar. (2721) 1-4244 

1 LAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatının 141,800 kilo bulgur ih

tiyacı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 18 tetrinievel 935 cuma günü saat onbeş buçukta 

lanirde kışlada müstahkem meVlki satın alma komisyonunda yapı. 
lac:aktır. 

3 - Bulgurun tahmin edilen mecmu tutarı 15598 liradır. 
4 - Beher kilo bulgur için on bir kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
5 - Teminatı munkkate akçesi "1169,. lira 85 kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ıöstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı mu. 
w.kkate makbuzlarını ve mühürlü teklif mektuplarını ihale saatın
dan en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. (2856) 

1-4432 

1 LAN 
1 - 857 ton lcvemarin kömürü ile 143 ton tuvonan kömürünün 

fiatı kapalı zarfla eksiltmesi 22. 10-935 sah günü saat 15 Sclimiye 
aakert satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Marin lave kömürünn tahmin fiatı 13644 tevanon kömürü
nün tahmin fiatı 1716 lira olup her ikisinin muvakkat teminatı 

1152 liradır. 
3 - Teminatlar eksiltme saatından iki saat eve! muhasebecilik 

veznesine yatırılacaktır. 
4 - Batka malsandıklarına yatırılmış olan teminat makbuzları 

ile banka teminat mektupiarının ve diğer belgelerin teklif mek. 
tuplarının içinde bulunması ve mektuplahn kanunda tasrih olu
nan formüle uygun bulumnası şarttır. 

5 - Şartname her gün 1comisyonda görülebilir. (2841) 1-4421 

İLAN 

1 - Sıvas garnizonu için 400 
bin kilo un kapalı olarak eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Tutarı 50.000 lira ve ilk 
tenıinatı 3750 liradır. 

3 - Şartnamesi Sıvas tümen 
aatın alma artmna eksiltme ko· 
misyonundadır. 

4 - İhalesi 8 teşrınievel 935 
aah günü saat ondadır. 

S - fstekli1erin ihale saatın. 
dan bir aaat eveline kadar teklif 
mektuplarını sıvas tümeD artır. 
ma eksiltme komisyoa başkanı.. 
na makbuz karşılığı venneleri. 

(2646) 1-4142 

t LAN 
1 - Zara garnizonu için 

250.000 kilo un kapalı ot_.ak ek· 
satmcye konulmuştur. 

2 - Tutarı 35,000 ve ilk te. 
minatı 2625 liradır. 

3 - Şartnamesi Sıvaa tümen 
artırma eksiltme komisyonun. 
dadır. 

4 - İhalesi 8/ 1. teş. 935 salı 
günü saat onbeşte Şıvas tümen 
artırma eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - İstekliler teklif mektup. 
larını ihale saatından bir saat 
eveline kadar .sıvas tümen artır
ma eksiltme komisyonu ba~ka. 
nına vermeleri. (2645) 1-4141 

KİRALIK 
Konforlu ev 

Dört oda, havuzbaşı 
caddesi sonu No: 12 

İzmir 
1-4427 

Kayıp köpek 
numarası 

Ankara belediyesindCil aldı· 
ğım 814 köpek numarası kaybol. 
muştur. Hükmü yoktur. 

R. Nuri 

ZAYİ 

Siirt orta okulundan aldığım 
diplomamı yitirdim. Yenisini a. 
lacağımdan eskisinin değeri 
yoktur. Emin Özkan 

Haus zu Vermieten 
GANZ MODERN. BESTE 

LOCAL İM YENİŞEHİR: SE
LANİK CADDESİ No. 51. Te. 
le fon: 1347 Hour: 10.13 

ALMANCA - FRANSICA 
Hususi ders ve tercüme. An

kara . Posta kutusu, No. 88 
1-4408 

Ankara Numune ha. tanesi 
baştabibliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Masaj kısmına yapılacak ilave in 
şaatı. Tahmin kesif btdeli 8331 lira 12 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi ve hususi şartnam.:. 
O - Ketif cetveli. 
E - Bir adet plin. 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 41 kuruş bedel mukabilinde 

nnkara nümune hastanesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/1. Teşrin/935 tarihinde cuma günü saat 14 de 

Nümmae hastanesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 625 lira 13 kuruş mu. 

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup g&tenncsi lazımdır. 

.6 - Eksiltmeye en az bir parçada 20,000 liralık bina inşaatı 
yapmıı olduğuna Nafıa Müdörlüklerinden vesika almıı olanlar 
girebilir. 

7 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı aaattan 
bir saat evveline kadar Ankara Nümune hastanesine getirilerek 
eksiltme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet üçüncü maddede yazı
lı uate kadar gelmit olması ve dıı zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatdmıı olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2847) 1-4419 

Nafıa Bakanlığından: 
Münakalat başkanlığı kadrosunda "30., lira maaşlı bir ressamlık 

açıktar. 

Li.e veya muadili mekteplerden mezun fransızca ve almanca 
lisan1U'dan birini bilenler arasında müsabaka imtihanı yapılacak
tır. 

Taliplerin işe yanr kiğıtlarile ıs birinci tetrin salı günUDC 
kadar Baymdırlık Babnhğma müracaat etmeleri ilan olunur. 

(2855) 1-4431 

Devlet Demiryolları ve L=manıarı Umum 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
Muhammen bedellerile mikdar vıc vasıfları ve mahalleri ve saatla. 

rı yazılı 4 ocaktan alınacak Balastlar ayrı ayrı ihle edilmek üzere ka. 
palı zarf usulille cksiltmeleri 7.10.935 pazartesi günü Kayseride 
işletme binasındaki 4 üncü işletme komisyonunda yapılacaktır. Bu 
işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminatı ver. 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü mad. 
desi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair be. 
yanname ve tekliflerini eksiltme günü saatlarından birer saat ev. 
velinc kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavelenameler Kayseride Yol baş. 
müfettişliğinde, Ankarada Yol Mlidürlüğündc. Sıvas, Gemercik. 
Balıteyh, Şefaatlı istasyon memurluklarında parasız olarak d~ğı. 
tılmaktadır. (2687) 

Mikdarı Muhammen Muvakkat Balastm çıka. 
cağı ocak yeri 
ve K. m. Si 

İhaie 
Cinsi 3 Bedeli Teminat saatr 

m 

Balast 4000 

,, 9000 

,, 7000 

,, 7000 

Lira Mikdarı 

64(1() 480 Lira 

13500 1012,50 " 

8750 656,25 .. 

8750 656,25 .. 

İLAN 

Balışeyh 

108 . 000 
Şefaatlı 

244 . 000 
Gemerek 

483 . 000 
Menteşe 

364 . 370 
1-4207 

10 

11 

15 

16 

İdaremize Almanca bilir bir daktiloya liızum vardır. Müracaat 
edenler arasında en liyakatlisi seçilerek işe alınacaktır. lsteklile. 
rin Zat İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (2846) l-4400 

lLAN 
Muhammen bedeli 2000 lira olan inamo ve otomat kömürleri 

4. ıı. 1935 pazartesi günü saat 15,30 da kapa.h za~f usul~ i~e Ank~ 
rada İdare binasında satın alınacaktır. Bu ışe gırmek ıstıyenlenn 
150 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği 
vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyan· 
name ve tekliflerle aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliği. 
ne vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Te
sellüm ve sevk Müdürlüğünde Ankarada malzeme dairesinde pa. 
rasız olarak dağtılmaktadır. (2827) 1-4422 

1 LAN 
İlk iki eksiltmesine talip çık. 

mıyan ve muhanunen !>edeli 3000 
lira olan Ankaradakı umumi i. 
darc binası çatı katı kalorifer te· 
sisatı 12.10.1935 cumartesi günü 
saat onda pazarlıkla Ankarada 
idare binasında ihale edilecek. 
tit". 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 
liralık muvakkat teminat verme. 
leri ve kanunun tayin ettiği ve. 
sikalar ve işe girmeğe manii ka
nuni bulunmadığına dair beyan. 
namelerle aynı gün tayin edilen 
saatte Cer dairesi komisyonunda 
hazır bulunmaları \lzımdır. Bu 
işe ait şaıtnameler Ankara vez. 
nesinden bila bedel tedarik olu. 
nabilir. (2783) 1-4330 

ı--~:;;;~~;1•1111 
ı Ceheci Hastant"si Operatöriı 1 
a Hastalaı mı Adlı ve Saray. 
.§ kar~ı-sında Hayati apartmanın 
i da heı gün 15 den IQ za kadaı B 
1 kabule başlamıştır . i 
=•••ıı•ıı ı•ııı•ıı-~ıı• ıı••·~-

Kiralık ev 
Yenışeh rde Devlet mahalle· 

sinde Çankaya caddesi üzerinde 
Yenişehir polis merkezi karşı. 
sında kontoru tekmil 10 odalı 
ev. Eve, yahut telefon 2314 e 
müracaat 1-4365 

Öz almanca 
Halis bir alman Bayan en kı. 

sa zamanda müsait şeraitle öğ
retir. 

"Müracaat P. K. 173 
1-4425 

Göz müt~has~ısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASACUN 
Anatartalar caddesi Zenit 

saatleri mağazası üstünde pa. 
zardan başka her gün sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Salı günleri voksuzlara 
parasız. 

ZAYİ l 
Ankara Güvenlik direktörlü-

ğünden sekiz sene evci almış ol. 
duğum ikamet tezkeremi kaybet
tim. Yeniıini alacağımdan e9ki
sinin hükmü yoktur. 
Hacıdoğan, pala sokak No. 39 

Hachmcr Yakup. 
1-4437 Macar tabiiyetinden. 

[)aima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin kremi 

Elli senelik biı maziye 
malik ve dünyanın her tara· 
fında takdir kazannuş gü· 
zeHik kremidu Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai. 
ma muhafaza eder Balsa
min krcmı memleketimizin 
kibar meh~filinde rağbet 

görmüı ciddı biı kremdir. 
Çillerı ve buruşukları iza
le ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahıcder. Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 
şöhret kazanmıştır. Balsa
min kremi lratiyen kuru
maz. Teninizin litif ta.ze· 
liğinı. cildinizin cazip ta· 
ravetiru ancdk krem Balsa· 
min ile meydana çıkarabi
lirsiniz. Biı defa Balsamın 
kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanılmış itriyat 
mağazaları ne bUvük ecza
nelerde bulunur 

i 

,, 
• 
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Milli Müdafaa Vekaletı Satın Alma 

Komisyenu ilanları 

BİL İT 

PIL: 5000 sahra ve 2000 anot 
pili kapalı zarf usuliyle satın a
lınmak için eksiltmeye konmuş· 
tur. Her iki cins pilin tahmin e. 
dilen tutarı 6110 liradır. Şartna. 
meleri parasız olarak komisyo
numuzdan alınacaktır. İhalesi 21. 
:x.1935 pazartesi günU snat on bir
dedir. İlk teminatı: 458 lira 25 
kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. cü mad· 
delerindc istenen belgeleri ile bir. 
tikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en geç olarak bir saat 
eveline kadar M.M.V. satın alma 
komisyonuna vereceklerdir. 

(2430) 1~3860 

BlLlT 
1 - 160 ton mazot kapalı zarf 

la eksıltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

9600 lira ve ilk inanç parası da 
702 liradır. 

3 - İhalesi 15-10.935 sah 
günü saat 10 dadır. 

4 - Şartnameyi görmek üze
re her gün saat 15 den 16 ya 
kadar komisyona gelmeleri. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 Uncu 
maddelerinde istenilen belgele. 
rilc birlikte teminat ve teklif 
mektuplarının kanunun emretti. 
ği mühürlü bir zarf içinde iha. 
le saatından bir saat evvel M. 
M. Vekaleti satınalma kollllsyo· 
nuna vermeleri (2712' .__..~43 

BİL İT 
(10,000) adet Serom şişesiy

le (2,000) düzine emniyet iğne. 
si pazarlıkla satın alınacaktı!'. 
Pazarlığı 5.10-935 cumartesi gU· 
nü saat 11 dedir. Tahmin bede. 
ti {590) liradır. İstekliler örnek
leri görmek ve izahat almak U. 
zere her gün M. M. V. Satınal. 
ma komisyonuna müracaatları 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatında komisyo. 
na gelmeleri. (2800) 1-4351 

BİLlT 
1 - 25 metre mikabı ceviz ka. 

las açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

1250 ilk inanç parası 94 liradır. 
3 - İhalesi 10.10.935 perşem. 

be günü saat 10 dad1r. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 

2490 sayılı kanunun 2. 3. üncU 
maddelerinde istenilen bilgele· 
rile M.M.V. satın alma komisyo. 
nuna varmaları. (2636) 1-4136 

BtLIT 
l - Malatya garntzonu ıccın 

100.000 kilo sığır eti kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi S.10.1935 cumar. 
tcsi günil saat onda Elizizde tU. 
men satın alma Ko. da yapıla. 
caktır. 

3 - Hepsine biçilen eder 16. 
bin lira ve ilk inanç parası 1200 
liradır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlarile ticaret vesikaları 
ile birlikte teklif mektuplarını i. 
hale saatından bir saat evet Ela. 
zizde tümen satın alına Ko. na 
vermeleri. (2633) 1-4125 

BlLİT 
On bir kalem Muhabere mal. 

zemesi açık eksiltme ile nümu· 
nelerine göre satın alınacaktır. 
Hepsınin tahmin edilen bedeli 
(3749) liradır. Şartnamesi bedel. 
siz olar.ık komisyonumuzdan a. 
hnacaktır. İhalesi 4.10-935 cuma 
günü saat on beştedir. İlk temi. 
natı (281) lira (20) kuruştur. 
Eksil~yc girecekler 2490 sayı. 
h kanunun 2 ve 3 üncü madde 
terinde istenen belgeleriyle bir. 
likte tam vaktinde M. M. V. sa. 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(2656) 1-4160 

BlLIT 
1 - 1600 Ton mazut kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

9600 lira ve ilk inanç para11 da 
720 liradır. 

3 - İhalesi 15.10.935 salı 
günü saat 11 tiledir. 

" - ~=-rtn~mesini ~örmek ü. 

zere her gün saat 15 den 16 ya 
kadar komisyona gelmeleri. 

- 5 - Eksiltmeye gıreceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 iıncü 
maddel rinde istenilen bilgılc. 
riyle ikte teminat ve teklıf 
m~ktuplarını kanunun emrettiğı 
mi.ıhürlü bir zarf içinde ihale 
saatından bir saat evvel M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonu-
na vermeleri. (2780) 1-4327 

BİLİT 

5000 adet müstahzar sargı pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Pazar. 
lıgı 21.10-935 pazartesi giıniı sa
at 14 dedir. Hepsinin tahmin e. 
dilen beddi 995 liradır. Muvak· 
kat teminat (74) lira 63 kuruı
tur. Evsaf ve şartnamesini al. 
mak ve görmek üzere bedelsiz o
laraik M. M. V. satın alma kOOUB· 
yonundan alınacaktır. Pazarhga 
iştirak cdcceklerın (2490) numa
ralı kanunda gösterilıen veaaik1e' 
ve· 74 lira 63 kvruılu.k teminat 
mektubile birlikte belli gün ve 
~aatında M. M. V. satın alına 
komisyonuna gelmeleri. (2851) 

1-4417 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 

4200 lira olan 16 kalem raaat a. 
let ve malzemeleri müteahhit 
nam ve hesabına açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al
mak istiyenlerin .her gün ve ek
siltmesine gireceklerin 18.11-935 
pazartesi günü saat 11 de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde yazılı veaiıkalar ve 315 
liralık ıkanuni ilk inançları ile -M. M. V. Sa. "ı. Ko. na gelme-
leri. (2850) 1-4418 

BİLIT 
Kalör.iferlere konulacak tu

fiyc ciha.zları ile kalörifer kaza.. 
nı tamiri i§ine aid keşif evrakı 
dairesince tashih edilmiş oldu. 
ğundan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuftur. Ke~f 
bedeli (9484) lira (SO) kuruıtur. 
Keşif ve tartnameai bedeli <kar. 
tılığında İllfUt fUbelıinden alı
nacaktır. İhaleıi 14..10.935 pazar. 
tesl gUnU uat on birdedir. İlk 
teminatı (711) lira (34) kurut
tur. Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 UncU mad. 
delerinde istenen belgelerle bir. 
likte teminat ft teklif mektup. 
larını bari .zarflar en geç olarak 
ihale saatıqflan bil' saat evveline 
kadar M. M. V. aatm alma ko
misyonuna vereceklerdir. (2802) 

1-4352 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Sabnalma 

Komisyonu binlan 

650 KİLO YUMUŞAK 
KÖSELE 

Şartnamesinde değiş.iklik ya.. 
pılan ve tahmin edilen edeli 
(1950) lira olan yukarda mikda. 
rı ve cinsi yazılı malzeme Aı· 
keri fabrilcalar Umum Müdür
lüğü satın alma komiıyonunca 
18/1. Teırin/935 tarihinde cuma 
günü saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname para. 
ıu olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminatı 
plin (146) Jıra (26) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müra
caatları. {2803) 1-4376 

800 ADET LASTiK TAKOZ 

Tahmin edilen bedeli (820) li
ra olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrika. 
lar Umum Müdürlüğü satın al. 
ma komisvonunca 21·1. teşrin. 
935 tarihinde pazartesi günü sa
at 14 tc pazarlık ile ihale edi. 
lccektir. Şırtname parasız ola. 
rak komisyondan verilir. Talip.. 
!erin muvakkat teminat olan (61) 
lira (50) kuru, ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerlnde
ki vesaiıltle mezkQr glln ve saat• 
te komisyona müracaatları. 

l?RO~\ 1 6377 

lmtıyu sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı İtleri MUdilrU Naıuhl 
BAYDAR 

, S.İNEMALAR 1 

Çankm clddtsi civırmdı 

l 
Vluı Bısımıvind• buılmıf· 

' tll, 

1 BUGUN BU GECE 
- eğlenceli ve müzikli 

bir filim 
DAKTiLONUN AŞKI 

Marie Glory-.- Rene Lefevr_ 
Aynca - Methur tenisçi Tilden 

tara''"""" tenis denleri. 

BUGÜN BUGEE [KULÜP) 
Battan bqa heyecanlı scı.um:1c=rae 

dolu harikulade bir eser 

ESRARENGiZ HANE 
Bat rolde: Jean Boitel - G. Maulo1 


