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Kamutay Pttrti Grupu ve Bakanlar Ku
rulu IJış Bakanınıızm genel sıycual dıırum 
etrafmdaki izalılarım dinüyerek onadı. -
Harb <levam ediyor. - ltalyanl.ar Kı:ıılde
nizdeM İngiliz gemilerini araştırıyorlar. 

Her yerde 5 kurut 
ÇSEA 

Adaa dişti mı, dlşmedi mi? 
Somali sınırında da harb başladı - asil çarpışma 
Ogaden'de olacaktır - i~~ taraftan da ölü çoktur 

tTALYAiNGiLiZGEMiLERiNi ARIYOR 

Adisabaha haberleri ne göre Adua düşmüş 
Roma haberlerine göre de bugün düşe . 
cek- İtalyanlar Vageta ve Enguelayı aldı 

Adisababa, 5 (A.A.) - Dana
~ıl bölgesinde ve Asfali yanların
da bütün gece çok çetin bir çar -
pııma olmuıtur •• iki tarafın kay· 

, 

çoktur. ltalyanlar günde yedi ki
lometre ilerliyorlar. Aksumun iş -
gali bekleniyor. 
· Bir resmiğ bildiriğde itabr•n -

ltalyan topçuları iş baştndıı 

bı pek çoktur. İtalyanlardan 700. 
liabeıleden 1300 ölü vardır. Adua 
çok kanlı bir muharebeden sonra 
'd_üşmüştür. İtalyanlar bu muhare
bede bütün asri silahları kullan -

' 
m

0

ıştır. Adigrat önünde çarpıpna-
lar devam ediyor. Kayalıklarda 
mevzi alan habeşliler şiddetle kar 
''koyuyorlar. Burada zayiat pek 

;'·············································-········: : " ı 

iParti grupu ve Ba · I 
~kanlar Kurulu Dış 1 

~Bakanımızın izah · ~ 
1 · I~~ım onadı i . . . . . . . 
f Kamutay Parti Grupu Ba~- f 
~ kanlığından: i 
~ 5 birinci teşrin 1935 cu - \ 
f · martesi günü saat 15,30 da. , 
~ Kamutay Grupu Or. Cemal ~ 
i Tunca'nın bQ§kanlığında top- ~ 
~ landı. ~ . . 
: Cenevre'den gelen Dış Ba- : 
~ kanı Dr. Tevlik Rüştü Ara11, f 
: genel sıyaaal durum ile bu • :· : 
~ rum karşısında Türkiye'nin f 
i imza ettiği her türlü misak ve i 
i muahedelerle üzerine aldığt f 
i teahhütlere karşılıklı ve dik - f 
i -katli sadakat ve Balkan miit - i 
! · tefi:kleriyle birlikte müşterek i 
! emnivet prensipine ve Cemi- i 
i yet[ Akvam misakına riayet : · 
] po'itikası h-·d•1ttttda izah'lt r ı· . i 
. . . k b ı i m·~ ve gnıp. ba anımızın u i i izahatını tas;•: :tmiştir. i 
. . 
i Başbakan lnönü.'nün baş - i 
: hanlığında toplanan Bakanlar i 
~ Kurulu Dış Bakanının izahla- ~ 
~ rını dinlemiştir. Hükümet Dr. i 
~ - Aras'ın bu izahlarını onar. .. _ i . . 
i tır. : . . 
: ··················································-····· 
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ların Vageta ve Nguela meTkile -
rini aldıkları ve birçok ölü olduğu 
haber veriliyor. 

MA6MLA . 

/) 

ita/yan kuvvetlerinin ilerleyi~lerini 

gösteren harita 

Rpma, 5 (A.A.) - Resmig 
mahfellerde Adua'nın İtalyanla · 
rm eline geçtikten sonra tekrar 
habeşler tarafından alındığı hak-
kında olan haberler yalanlanmak· 
tadır. Bu dakikaya kadar Adua 

(Sonu 2. ci sayıfada) 

Esassız bir haber 
Zaman· gazetesini~· 4 birinci 

tesrin 1935 sayısında Avrupa ga
zetelerinden naklen alınan bir ha
berde İtalyan uçaklarının Anado
lu kıyıları üzerinde tarassut uçuş
ları yaptıkları, Çanakkale boğa· 
zına kadar uzandıkları görüldü -
ğü bildirilmektedir. 

Çanakkale veya Anadolu kı 
yıları üzerinde yabancı uçakları 
tarafından böyle uçuşlar vuku 
bulmadığını Anadolu Ajansı be -
yana me"'ı,.,J,.,. (A.A.) 

ZECRi TEDBiRLE R ALINACAI( MI'? - .. _ -.... ,.., __ 

Fransa, yalnız ek.onomilc tedbirlerden ya
nadır · İne.ilterenin tek. hasına süel ted . 

C7 ' 

hirler alması şüpheli görülmektedir 
Paris, 5 (A.A.) - İyi haber 

alan mahfellerde söyiendiğine gö
re, ekonomik tedbirler mekaniz -
ması gerek zaman gerek fili ol -
mak bakımından derece derece 
artırılacak şekilde olacaktfr. Fran
sız delegeleri, çarpışmaların ke 
silmesi sonucuna varmak için 
yapılan gayretlere zaman bırak -
mak için tedbirleri imkan olduğu 
kadar geniş bir müddet üzerinde 
derece derece dağıtmaya çalışa -
caktır. 

Söylendiiğne göre, fransız ba~
bakanı B. Laval, bir anlaşmaya 
varmak için bir çok ihtimaller ta. 
sarlamış bulunmaktadır ve bun -
larm zamanı gelince önerge halin
de ileri sürecektir. 

Paris'te söylendiğine göre 
Fransa, uluslar sosyetesi statüle 
rinin yüklediği hiç bir yükümden 
kaçınmıyacak fakat aynı zaman -
da ara bulucu rolunden de vaz -
geçmiyecektir. 

Paris, S (A.A.) - Özel aytar
ların uzun mektuplariyle, Ha -
beşistandaki olup biteni bildiren 
ajans telgraflarının yanı sıra, bu 
sabahki Paris gazetelerinin bü -
tün dikkatini çeken, dünkü kabi-

ne toplantısı -
dır. Basın, en 
küçük bir ayrı
lık göstermek
sizin, B. Lava
lin sıyasasınrn 
etrafında sezi
len birliği kut
lamakta ve bu
nun hakkında 
" kutsal birlik,, 
terimini kul -
)anmaktadır. 

Sosyalist ayrlş par
tileri bile hiikümetin 
sıyasasından hoşnuttur. B . Grandi 

Popüler şöyle diyor: 
"Bakanlar ekonomik zecri ted

birleri hep birden onamışlar, an
cak süel tedbirlere karşı gelmiş -
lerdir. (Sonu. S. ci saytfada) 

İstanbulu ikinc:i defa aldığımız gün 
Bugün İstanbul, ana vatana kavuştuğu 

günün yıldöııümünü l{utluyor 
Bugün, İstanhul'un kurtuluş 

gününün yılflÖnütnüdür. Türk er
kinlik tarihinin toprak bütünlü • 
ğünde sayılı ~~ ~tsal .~ir gün o .. 
lan bu yıldönumu bugun lstanbul
da büyük ve candan törenle kut-
lanacaktır. 

Hazırlanan programa göre Is. 
tanbuldaki bütün dayreler, ku -
rumfar, mağazalar, nakil vasıtala
rı süslenecek ve ışıkla donatıla · 
caktır. Süel kıta,1ar, okullar ve 
halkın katılınasıyle Sultanahmet· 
de büyük bir geçid alayı yapıla . 
caktır. 

Orduınuzun İstanbul toprağı . 
(Sonu 2. ci sayrfada) 

ıstanbulda Taksimdeki cumııriyet anrtr ve geçit alaymda .-;üel okullulanmr 

Dil hakkında 

Etimolojik 

Bir anket 
1- Sabah, sabahleyin 

2- Öğle, öğleyin 

3- ikindi, ikindiyin -
ikindileyin 

4- Akşam, akşamleyin 

5- Yatsı, yatsıym-yat· 

sıleyin 

6- Gündüz, gündüzün -
gün düzleyin 

7- Gice, giceleyin. 

J) Yukardaki kelimelerin ilk 
ve asd kökleri nelerdir? 

il) Bu kclime1er nasd teşek
kül elDlişlerdir? 

ili) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ek
Ieı· nelerdir ve eklerin her 
hiriniu mana f arklan ba
kımından rolleri oe ol -
muştur? 

iV ) Bu araşhrma neticesinde ı 
A - Türk dili kökleri, ve.. 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C • Tüı·k sözlerinin teşek

külü hakkında bir ka
ide çıkarmak mümkün 
müdür? 

Dil davasını kendi Jaua•ı bil
mİf olan Ulus, yukaılıi anketi 
açarak bütün bilginleri cevab (J..;r· 
meğe ve memleketteki. bütün ga
zeteleri de kendisine yardıma ça
ğırıyor. 

Meıele, yukarda İ§aret et
tiğimiz gibi, dilimizdeki lıelime · 
lerin kökleri, ekleri ve tqekkülle
ri hakkındaki görüşleri anlam<.· 
tır. 

Bilginlerden ricamız cevabları
nı gazetemiz yazı İ§leri direktör 
lüğüne göndermeleri, 

Meslekdaşlarımızdan ricamız 
bu dileğimizi bütün memlekete 
yaymalarıdır. 

Yeni Romam~f 

~natol Frans'ın 
En ünlü eseri 

Kırmızı 
Zan bak 

Yarınki sayımızda 
haş1ıyor 

Tiit·k<:q t' <:•·,·iren: 

Nasuhi 



SAYIFA 2 

A ıırup'J ve b~ 

Türkiyede ilerleyen spor 
Chrütıon science lıloDtitor dergisi 

yszıyor: 

Harıbtanbcri biltün ulusların sosyal 
yaşayışında büyük bir rol oymyan spor, 
Türkiyede hayrete değer sonuçlar ver
miştiı;. 

Bundan yarım asırdan önce bu mem. 
lekette futbol oynıyanlar, kork~ kızıl 
Sultan Hamid t.arafından hapise atılır. 
dr. Bugün bu spora gönül vererek oy. 
nıyanlar ve bütün yıl onları seyreden· 
ler sayılmıyacak kadar çoktur. Yazın 

dehşet1i sıcakları bile ne oyuncuları, 
ne de seyircileri spor alanlarına git. 
mekten alıkoymamaktadır. Bu sporda 
türık ulusunun ne derece ileri gittiğini 
anlıyabilmek için mesela Fenerbahçe 
kulübünün !ı.irçok memle~tlerden da. 
ha kuvvetli on birlik takmılar çıkar • 
dığını düşimınek yeter. Aşajı yukarı 

her gün kendi kıulübiyle öğünmektedir. 

Fakat bu sporun Türkiyeye girip 
BerLemesine ön ayak olanlar pcık umud 
kırıcı denemeler görmüşlerdir. Bunlar, 
Türkiyede oturan İngilizlerin çalışma
larından örnek ve hız alan bir taknn 
yerli genclerdir. Bunlar, kendi aral:ı.. 

rında futbol oyunları oynamayı karar. 
laştıarrak ıkaptanlannm evinde toplan. 
mı§lar ve fogiliz assosiyeyşin tüzıiğünU 
ingilizceden tilrkçeye çevirmişlerdi. 

Bunun için epice uğraşılmış, ondan 
sonra bir top ve oyun için gerekli öte
ki gereçler satm alınmıştı. 

İlk sınamalarda oyun kuralları il. 
zerinde bazı anlaşmazlıklar, bazı aytış.. 
malar oluyor, bunun iç.in de üyelerin 
evlerinde toplantılar yapı1ıp görüşülü. 
yordu. 

Bundan sonra sıra hafiyelerin çalış

-maya geçmesine gelmişti. Bunlar, fut. 

bolculan gizli bir tüzük ile çalışan giz. 

li bir cemiyet olarak sultana jurnal et. 

mişler, bunlarm tuhaf üniformalar gi

yerek geceleri dışardan gelen bir takım 

rapor ve diyagramlan incelemekle uğ. 

raştıklarrnı haber vermişlerdi.· Hafiye, 

bu anarşistlerin bir topla denemeler de 

yaptıklarını gördüğünü bildiıriyordu. 

Bu, size çocukça bir şey gibi görünür. 

Fakat Kızıl Sultan, bundan adamaJul. 

1ı kuşkulanmıştı. Çünkü türkçede "top,, 

kelimesi hem oynanan yuvarlak nesne, 

hem de bir yni bombardıman için kul. 

landan bilyük ailah anlamına gelir. 

Onun için hükümet hemen harekete 
geçmiş ve zavallı ilk türk sporcuları 

&orgusuz hapse atılmışlardı. Bunlardan 
bir tanesi üç yıl hapis hükmü giymiş, 
ötekiler de dostlarının etkisi kuzeyin· 
de yakalannı kurtarabilmişlerdi. 

Bu auretle Tilrkiyede ilk spor ta. 

kımı kurulması girişimi yarıda bırakıl. 

mıştr. 

Türkiyede hafiyelerin gayretleri bir 
kriketçiy~ de zarar vermiştir. 1901 yı. 
lında avrupah bir kriket takımına kar-

şı oynayan bu kurban, gene bir deniz 
subayı idi. Durumu düşünilnüz, bu gene 
tam oyun oynarken zaptiyeler gelmiş.. 

ler ve teslimini istemişlerdi. Fakat bu 
adam, yiğit bir at!amdı; onun için oyu. 
nunu bitirmeden zaptiyelere teslim ol. 
madı. Oyun bitinciye kadar zaptiyeler 
tuhaf lbir merak i~inde bekleşmişler, 
ondan sonra gen~ subayı alıp götür
müşlerdir. Bu gencin akrbeti ne oldu. 
ğu hakkında tarih susmaktadır. 

İngiliz kriketçileri Türkiyede bun. 
dan altmış yıl kadar önce ilk spor to. 
humlarınr ekmişlerdir. O zaman meş· 
bur bir banıker aylesinden olan Han. 
sonslar Kandilli kulübünü kurmuşlar 

ve Boğaziçinde bir alanda bu oyunu oy. 
naınrşlardr. 

1880 yılında kurulan Kandilli kulü. 
bünün çalış.maya 00.şlamasmdan pek az 
zaman sonra İngilizler Rugby futbolu
nu da ortaya atmışlardır. 

Bu oyunu İstanbulda ve İzmirde 
bulunan yabancılar oyoıyordu. Yerlile. 
rin bu oyuna ne kadar az ilgi göster. 
dikleri bu iki şehir kulübleri arasında 
yapılan tir maç esnasında görülmüştür. 
Kuşkulu hükümet bu maçın polisin 

gözü önünde yapılmasında ayak dire • 
mekte idi. Maç günü jandarmalar, alan. 
da bulunuyor, baysallığı korumak ve 
seyirciler arasında bir hareket çıkarma· 
mak için tetik üzerinde duruyorlardı. 

Her şey yolunda gitti; nihayet o. 

yuncular biribirlerine fena halde gi. 

riştikleri bir sırada jandarmaların ba

şında bulunan subay dayanamadı; as

kerlere süngil taktırarak oyuncuları 

zorla biribirinden ayırttı. Kendisin"! 

uzun uzadıya bu oyun izah edildikten 

sonradır ki subay, askerlerini geri ça. 
ğınnış ve çılgın İngilizleri oyunlarına 

devam etmekte serbest bırakmıştı. 

Tabiiğ, bu, çok uzun bir zaman ön. 

ce olmuştu. O günden bugüne kadar 

Türkiyede spor hayatı ilerlemi§ ve ar. 

sıulusal değet vesilesi ve bıir eğitim 

aracı olmuştur. 

Balkan yarnn adası, bugün hukümet

leri arasındaki aynlrk ve düşünce dı-. 

ğişikliklerine rağmen bugün bir spor 

alanı haline gelmiştir. 

Hele balkan olimpiyatları dolayısiy. 

le Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, 

Romanya, ve Bulgaristan gencleri bi. 

ribiriyle spor alanlarında dostça yarış
maktadırlar. 

Halbuki bunlar, barb öncesinde bil.. 
tiln enerjilerini poJitika alanında da.. 

laşmak ve çekişmekle tüketiyorlardı. 

Hokey ve tenis de Tilrkiyede çı>k 

sevilmektedir ve bu, Türkiyede kadın 
hayatının ne kadar değişmiş olduğunu 
gösterir. 

Eskiden olduğu gibi kaim kafesll 
pencerelerin ardında bütün dünyadan 
uzak yaşamak yerine bugünkü ttirk in· 
zı, en son spor modalarına göre giyi. 
nerek çıkıyor ve büyüılc heyecanla bu 
oyunları oynıyor. 

Sultan Hamidle onun kuşkulu aıkıl 
hocaları bunları görselerdi, kim biHr 
ne diyeceklerdi J 

İstanbulu ikinci defa aldığımız gün 
(Başı 1. ci sayllada) 

na ayak bastığı saatta 21 parça top a· 

t1facaktır. 

Bu anda limanda bulunan bil _ 

yük küçük biltiln vapurlar düdilkleriy 

le kurluluş dakikasını kuthyacaklardlır. 

Süel kıtalar, talebeler, ve bütün halk bir 

dakika olduğu yerde durarak lstanbulu 

bugüne kavuşturan tehidlerimizi ana -
caklardır. 

Taksimtde cumuriyet anıtına bir çe -

lenk konacak ve harbiye mızıkası erkin 

lik marşını çalacaktır. Süel kıtalar lstan· 

bul komutanının önünden bir geçid 

yapacaklardır. Öğleden sonra komuta 

na bir kurul giderek istanbulluların or 

duya saygı ve şükranı sunulacaktır. 

Gece ordu ıerefine Perapalasta bir 

şölen verilecek ve İstanbul Halkevinde 

ulusal piyesler temsil edilecektir. 
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Genel nüfus sayımı 
Sayım giinü, sayını i~inin bittiği ilan edilinceye kadar 

cocuklarınızı solwğa bırakmayınız. 

Kiiçiilo: çocuklcırın .'fokağa çıkmalarından ana tıe baba
Üırı me~'rıl tutulacaktır. 

Başvekalet 
lstatiııtik Umum Müdürlüğü ---·-------------........... ------·-----
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1 DIŞ HABERLE 
• 
Italyan - P.abeş harbında son durum 

(Başı ı. ci sayılada) 
italyan askerleri t.arafından alınmamış 
tır Cumartesi günü yapılan süel ha -
reketler yalnız Adua üzerine tazyiki 
artırmak hedefini t.akip ctmi~tir. Ha .
bcşistan müdafaası için çok önemli o
lan bu yerin önümüzdeki günler için -
de belki de yarınki pazar günü ital -
yanların eline düşeceği iddia edilmek -
tedir. 

Adisababa, 5 (A.A.) - Havas ayta. 
rı bildiriyor: Ras Seyyuınun bütün 
kuvvetlerinin, Aksum • Adua yönetin· 
de sürüp giden zorlu savaşa henüz ka
tılmadıkları haber veriliyor. Habeşler, 
hususiyle yaya hareketlerine önetn ve. 
riyorlar. Haıbeş askerlerinin manevi du 
rum1arı çok iyidir. Resmi çevenler a. 
kımsarlık gösteriyorlar. 

Bunlar, İtalyanların, propaganda ka
ğıtları dağıtmak suretiyle ülkenin içe. 
risinde ayrılrklar uyandırmağa ça1ış · 
malarınrn hiç bir etkisi olamıyacağına 
kanmışlardır. 

Habeş hükümeti bu harbm bütün so. 
ravını İtalyaya yüklemektedir. Hükü
met, bir yandan, İtalyanın saldırgan du. 

rumunu Cenevrede protesto etmeğe, Ö· 

hür yandan da ita1yan kıtalarının saldı. 
rışlarına karşı koymağa karar vermiş
tir. Burada İtalyan kuvvetleri habeş top. 
raklarından çekilmedikçe, İtalya ile her 
hangi ibir pazarJrğa girisHmesinin im.. 
kansız olduğu kanaati vardır. 

Adisababadaki İtalya elçiliği çeven· 
leri, İtalyan kuvvetlerinin ilerlemesiy. 
le ortaya çıkan durum üzerine, hala 
Habeşistanda bulunan tebaalariyle be 
nüz buraya erişememiş olan konsolos. 
larınm ne halde bulundukJarınr merak 

etmektedirler. 

İtalyan elçiliği geejenlerde Adua'ya 
dönmek üzere buradan yola çıkmış bu
lunan Ac!ua konsolosu FranaClan biç 
bir haber alamamıştır. Habeş hüküme. 
ti, B. Frana'nın İtalyan kuvvetlerine ha· 

ber ileterek Adua'yr bombardıman et
mekten vaz geçmelerini diJt'miş olıiu. 

ğunu haber vermektedir. 

Henüz habeş devlet merkezinde bu
lunan italyanlara karşı gerek hükümet 
ve gerek ahali dürüst davranıyorlar. 

Adua'nın bombardımanı il.zerine yaban· 
cılar tasaya düşmüşlerdir. Bunlar, şim. 
di de Adisa.babanm bombardrman edil 
mesinden korkuyorlar. Bir takımı daha 
şimdiden şehirden uzaklaşıp köylere 
yerleşmişler, bir takımı ise akımsarlık· 
tarını muhafaza etmektedirler. 

Gazetecilerin savaş alanına gitme. 

leri yasak edilmiştir. 

iki taraf dcı çok itayı p t,'t?riyorlar 
Londra, 5 (A.A.) - Bu sabahki in 

giliz gazeteleri, Adua'nın yakında düşe. 

ceği fikrindedirler. 

Söylendiğine göre yü.ıbin kişilik al 
tt İtalyan tümeni 65 kilometrelik bir cep
he üzerinde ilerlemektedir. İtalyanla 
rın şimdiye kadar zaptettikleri habC'} 
toprağı üç bin kilometre murabbaı tah. 
min olunmaktadır. İtalyan saldırımı, 
uçaklar ve hızlı tanklar ve dağ topla 
riyle kuvvetlendirilmiş bir haldedir. 
İtalyanlar. Adua bölgesinin en önem. 
1i stratejik noktalanndan biri olan Ra 
mat sırtlarını ele geçirmişlerdir. Çolt 
aşağıdan uçan uçaklar ile tankların yar_ 
drmlan sonucunda italyan hücumlan. 
habeşleri şimdiye kadar tutundukları 

mevzilerden kaçmak zorunda bırakmış 
tır. 

Deyli Telgraf gazetesine göre, itaL 
yan sa1dmmı üç koldan yapılmaktadır. 

General Santini kumandasındaki sol 
yan krtalan Adigrat'ı almıştır. General 
Biroli kumandasındaki merkez krtalan 
Adigrat'ın batı kıızayında Debradamo 
mevkiinde bulunmaktadır. General Ma 
ravigna kumandasındaki sağ yan ise 
Adua'ya doğru ilerlemektedir. 

Adisababa'dan alman bir habere gö. 
re, habeşkr güney cephesinde 180 kayp 
vermişlerdir. Oiğer bir yayıntıya göre 
kayıplar, beşbin ya~alı ve ölüdür. Fakat 
hunlann hiç biri kontrol edilmiş haber 
ler aeğilılir. 
' Tfoma'cla siiylı>noii.Yine göre cnmn 

günkü hücum sonucunda 400 italyan za. 
bit ve neferi ölmüştür. 

Asıl çaı·pışlfUJlar nerede olm·ak? 
Londra, 5 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesi aytanmn Adisababa'dan bil 
dirdiğine göre, habcş hi.ikümct adaml;:ı. 
rmdan birisi, Hab -?'stan'm, iyice ince 
lenmiş bir plana göre, Aksum _ Adua 
hattını müdafaaya devam etmiyeccğini 
söylemiştir. Asrl ve kesin çarprsma çok 
daha güneyde olacaktır. 

Güney cephesinde, Ogaden ilinde 
İtalyanların genel bir ilerleyişi imkan _ 
sızdır. Çünkü bütün topraklar, yağmur 
lardan dolayr baştan aşağı ıslak bir 
haldedir. 

lorlu çarpf.1$malar t>luy(Jr 
Adisababa, 5 (A.A) - Havas ayta-

SON DfiKiKfl 
S(lbcılıleyin saat iiçte aldığımız 

haberler: 
Pari Suvar gazetesinin Acl~.s -

ababa'dan öğrendiğine göre ha
beş uçaklan Adua'ya mühimnuıt 
taşımaktadır. 

ita/yan uçakları Garahi telsi.z 
telgraf istasyonunu bombardıman 
etmi§ler ve 200 kişi ölclürmüıler 
dir. 

Adua'ntn uçaklarla bombardı
manında 63 kiıi ölmüştür. Şehri 
almak için yapılan İtalyan hücu . 
munda habeıler 85 esir almıılar -
drı. 

imparator Cajjan mıntakaııı 
kumandanı Rasımuya verdiği 
emirde §İmdi elli bin ki§iyle Adığ
rat mıntahcuında Rasıayum'un "m
dadına gitmekte olan Ra11 KtUsa
mın yerini tutmak üzere ilerleme 
sini bild;rmqtir. 

On üçler İtalyayı tenkid 
ediyor 

On üçlerin konseye verdikleri 
raporda ltalya fiddetle tenkiJ 
edilmektedir. Raporpda ltalya'nın 
harbtan önce konseye baf vurma
dığı ve anlaşmazlığın konsey ta. 
rafından incelenmesine karfı ko ·. 
d~ğu, H ab~istanın iıe barış i~
kanını temın etmeğe çal.ı~hğı kay
dedilmektedir. Raporda uluslar 
sot1yeteıi Üyelerinin toprak bii _ 
tiinlüklerine ve erkinlik/erine hür
met edilmenin arsıulusal bir inan
ca olduğuna işaret edilmektedir. 
A•amble çarşamba günü toplan
hya çağırılmıştır. Zecri tedbirleı 
komitesinin bu tedbirlere girm.all 
İsteyen devletler arasında teşkil 
edileceği sanılmaktadır. Ne siiel 
tedbirler ev ne de abloka mevzuu 
bahistir. Yalnız ekoonmik ve fi -
nansal tedbirler ileri sürülmekte -
dir. G::riişmeler uzun sürecektir. 
Altılar komitesi; lngiltere, Şili, 
D:ınimarka, Fransa, Portek;z ve 
Sovyetler Birliğinden katınçtır. 

Adua önünde i tal yanlar 
ltalyan kıtalarının Adua etra 

lındaki harekatı bir metot içinde 
devam ediyor. Ôzel mülrezeleı 
İafeyi temin için bir taraf tan Yol 
.vapmakla uğraşmaktaJırlar. 

İtalyanlar İngiliz gemi -
lerini araştırıyorlar 
Akdenizin doğa tarallarınJa.lıi 

birçok İng.:liz g:>m:ler:n:n ltalya 
harb gemileri tarafından hamale
lerini bildirmek zorunda bırakıl. 
maları İngiliz. deniz mahlellerini. 
pek zivade heyecanlandırmışhr. 
Bu hadiseler hakkındtt bazı vapur 
kumpanyaları kaptr• !ardan ra -
porlar almı~lardır. Kaptanlardan 
bazıları italyan gemilerinin bu 
emirlcri..e kesin surette kar.şı koy 
muşlar ve bu muhalefet üzerine 
İtalyan gemfleri ısrarda bulunma 
mışlardır. Kaptanlar kumpanya -
!arından emir istemekteJhler. 

rndan: Adua - Aksum yönetindc: zor
lu savaşlar oluyor. Habeş kuvvetleri bu 
tün güderiyle dayanıyorlar. İtalyan • 
lar, yaya, topçu, tank ve hava kuvve;t -
teriyle hep birden saldırmışlardır. 

Uçak filoları nöbetleşe uçuyoı ve 
durmadan habeş kuvvetlerini bombar -
dıman ediyorlar. 

lt(l.lyanfora ~ifre suvaş tfoı umu. 
Roma, 5 (A.A) - Propagan<.ı.ı ba • 

kanlığı bugün ôğle üzeri ikincı rapo · 
runu çıkarmıştır. Sa\ aşın Somaıı sını

rında da başladığını bıldireıı bu ıap<ır 

şudur. 

Dün dört ilkteşrinde kıtalar m :ri yü 
rüyüşlerine ılaha buyuk bir şe K ve 

ı.eyecanla devam etmişl('rdir. 
Birinci ulusal kolordu ve yc.:ı ıı aıı· 

kerle.r kolordum ileri kollariyle Adıg~ 
rat ve Entiscioya varmışlar ve halk 

bunları beyaz bayraklarla karşıııyarak 
İtalyanın korunma:;ına gırmış.erJir 

Sağ yanda ikinci ulusal kolordu Da 
ro Takle yakınında mevzi almı olan 
du~an kıtalarının dayanmasını uçakla 
nn yardımiyle kırmış ve gsncy yöne • 
tinde ile.rliycrck akşam üzeri cliı~ma • 
nın sol mevzilerini geçmiştir. 

Doğu yaylasında Aussa bolgesinde 
uçaklar Sultan Terunin kuvvetli bir kr 
tasını dağıtmı~ ve Ras Beru'ıin kıtala 
rı tarafından işgal edilmekte olan Am• 
ba ve Ecurtanı da bombardıman et -
miş.tir. 

General do Bano kıtaların, uzun yil 
rüyüşlerin ve §iddetli sıcakların çıkar 
dığı bütün zorlukları 'evkle yendiğini 
bildirmektedir. 

Bu sabah saat beıte ordu ilerı yil • 
rüyüşüne tekrar başlamııtır. 

Somali sınırında da kıtalarımız ba
tıda Doloyu ve ımır bölgesini ifgal 
etmiştir. Altı uçaklık bir hava filosu 
Lorrahaciyi bombardunan etmiıtir. 

Adua düııü 
Adisababa, 5 (A.A.) - Resmen bil• 

dirildiğine göre Adua bu sabah clüşmüJ .. 
tür. Ancak Adigrat'ın düttüğü haberi 
daha doğrulanmamıştır. Buna karşıWc 

Aksum'un düşmesi bekleniyor. 

Yeni bir bombardınıan 
Adisababa, 5 (A.A.) - Bugün saat 

sekizde İtalyan uçaktan De!!Sie'yi bom. 
bardnnan etmiılerdir. 

Adım itnlyan konsolo~rı 
tetıki/ edildi 

Paris, 5 (A.A.) - Adua'daki ital .. 
yan konsolosu henüı Adisababa'ya gel .. 
mcmiştir. Alınan haberlere göre konao 
los Adua'da tevkif edilmi§ ve ita1yan U• 

çaklan şehir üzerinde ilk defa olarak 
gözüktükleri zaman italyan kuvvetleri 
kumandanrna bir telgraf göndererek 
şahsrna kaIJı karşılık yapılmaması için 
bombardımana son verilmesini rica et. 
miştir. 

Adisababa'nın ve Habeşistanın diğer 
şehirlerinin bombardımanı ihtimaline · 
karşı yabancılar Adisababa'run yalanla. 
nnda sığınak arıyorlar. Adisababa'dald 
yabancı gazetecilere henilz cepheye git .. 
mek izni verilmemiştir. 

Cibuti demiryolundtı wn tren 
Adisabaha, 5 (A.A.) - Son tren aa. 

h günü İtalyanların sonuncu kafilesini 
alarak buradan Cibutiye hareket ede
cek ve demiryolJan ta§rb ondan sonra 
durdurulacaktır. 

Fransa'dan birkaç gün önce hareket 
etmiş olan 800 aenegalli asket' yann Ci .. 
buti'ye gelecek ve hemen dtmiryolunun 
korunması için ileriye hareket edecek. 
tir. Bu koruma hususunda fransız •e 
habeş malramlarr arasında bir anla~ma 
yapılmıştır. 

Londra. 5 ( A.A.) - Röyter ajansı. 
nın Napoliden bıldirdiğine göre, "Stra· 
thmore., "Franconie., ve "Atlantes,, adııı 
daki üç ingiliz ge2men gemisi son daki
kada yollannı değiştirmi~ler ve italyan 
limanlarına uğramadan başka limanlara 
gitmişlerdir. 

Dünya etrafından bir gezi yapmakta 
olan amerikan "President Hayes., gemi. 
si de Vasingtondan aldığı bir emir üze 
rine şimdilik Napoli'ye de~! Marşilya .. • 
ya gide'cektir. 



}' urı - aıynaal 

Mısırda 
Mısırdaki Vaid partisi, Zağ

lul paşanın sürgüne gönderilme
sinden ve hele parlamentonun ka
patılmasındanberi kenara atılmı§ 
gibi bir şeydi. Mısırın sıyasasını 
kırallık, liberal karargah ve İngi
liz yüksek komiserliği yürütüyor 
du. Yıllardanberi, Valdistler, hiç 
bir hareket yapmadılar, sıyasa a
lanının dışına atıldılar denilemez
se de memleketin gidişi üzerinde 
etkili bir iş gördükleri de söyle
nemez. 

Fakat habeş - ita/yan anlll§
mazlığı daha patlak vermezden 
önce, Mısırın iç sıyasasında, hele 
kıra/ Fuad'ın rahatsızlığı sırala 
rında Valdist karargahtan otori
teyi elde tutanlara doğru bir ha
reket 'Ve laaliyet göze çarpmağa 
başladı. Ve daha o zaman Valdist
ler ile ingiliz yüksek komiserliği 
arasındaki Çin duvarının yavaş 
yavaş kalkmağa başladığı sezildi. 

Acaba bu, İngiliz haber alma 
servisinin habeı - İtalyan anlaş
mazlığının yaklaşmakta olduğu· 
nu sezinmiş olmasından mı ileri 
gelmiftl? Bu ihtimal, herhalde 
yabana atılamaz. 

Fakat habeı - İtalyan anlaş
mazlığı ortaya çıkıp en keskin 
devresine gireceği sıralarda Mısır 
iç sıyasasında iyiden iyiye bir de
ğişildik olacağı görülmeğe başla
dı. Mısır basını bütün cephe bo
yunca ingiliz basını gibi konuşma
l• başladı. Valdistler yalnız, Mı
sır sınırlarının mısırlılar taralın
dan da gözden geçirilmesini iste
diklerini ileri sürdüler. 

Bugilnkü duruma göre, İngiliz 
yllksck komiserliii ile Valdist 
karargAhmın gittikçe daha iyi an
laştıkları görülilyor ve devlet ida
resine valdistlerin de katılması 
bekleniyor. 

GöriJIByor ki, lngiltere, Mısır
ın çok yakınında bir tehlikenin 
bas kaldırması üzerine Mısır'daki 
en "entremiste" elemanlarla dahi 
anlaşmasını bilmiştir. Ve bugün, 
Mısırla lngiltere arasında bir it
tilakm yapılacağı söylenmesine 
göre, Mısır, asağı yukarı 90 sene
denberi istediği fakat bir türlü 
eline geçiremediii bir nevi ege
men1i ği şimdi 90 günde elde et
miştir. 

Bunun bir adım daha ilerisi, 
Mısrr'rn dominionlar derecesine 
çıkmasıdır. 

Şu var ki, Mısır'rn bir yandan 
iç sıvasasında ve bir yandan da 
Britanya imparatorluf!u ile olan 
ilgisinde gördütümüz bu hızlr 
deği';meler acaba esaslı ve de
vam1ı mıdır. yoksa elveri~li bir 
hav:mrn Mısır'ın nasyonalist yel
lcen11>ri icine ıı:imdililr esmekte ol
masmtlan mı ileri l!elmelrtedir. 
bunu bi7.e h~rUc:eler gösterecektir. 

lmrh~n RF.t GF. . 
Ywıan hava filosu ko -
mutanınm bir telgrafı 

Geçenlerde yunall donanması 
ile birlikte İstanbulu ziyaret eden 
yunan hava filosu adına amiral 
Sakalaryu tarafından türk hava 
kurumu İrtanbul direktörlüğüne 
şu tec;ekkür mektubu gönderilmiş
tir: 

Sayın direktör; 
Türkiyeye gelen yunan uçnıan

lanna karşı çok sıcak bir kabu1 
gösteren türk hava kurumu, yu
nan filosunun bu güzel şehirde bu-
lunmasını, bizleri çok hislendiren 
ve hiç bir vakit silinmiyecek tatlı 
hatıralar bırakan ka lbden ve can
dan bir suvare ile k11tladı. Bunun 
için samimi te~ekkürlerfmi ve em
rim altında bulunan bütün subay
ların, hususiyle dost Türkiyenin 
değerli uçmanlariyle bir kere da
ha temas eden bütün yunan hava 
subaylannın sonsuz savgılarmı 
türk hava kurumuna bildirmeni.zi 
rica ederim. 

En derin saygdanmın kabulü- ı 
nü dilerim. saym djrektör. 

Amiral S!\1<a1arvt1 

iÇ HABERLER 
Romanya ve Macaristanla !STANBUL TELEFONLAR/: 

İmzalanan tecim Nüfus saynru için 

1 konferanslar 
anlaşma arının İstanbul, s - Nüfus saynnı i-

esasJan çin 14 biriaci teşrinden başhyarak 
İstanbul radyosunda konferanslar 
verilecektir. Birinci konferans ü
niversite profesörlerinden :May
mark verecektir. 

Dün Romanya ile aramızda 
imzalanan tecim ve kliring anlaş
malanna göre iki memleket ara
sındaki tecim mübadelelerin ö
denme tarzı kliring yolu ile ola
caktır. 

Romanyanm Türkiyeye, mu
kabeleten Türkiyenin Romanya
ya ihracatı için kontenjanlı liste
ler verişilmiştir. 

Romanya, Türkiye ihracatını 
yakından ilgileyen mallar için an
laşma ile elde edilen tenzili th 
gümrük resmi tatbik edilecektir. 

Her iki tarafta kalmış eski a
lacaklar kompanse edilecektir. 

Anlaşmalar 15 gün sonra yü
rürlüğe girecektir. 

• • • 
Peştede görüşülen türk - ma

car tecim ve kliring anlaşmalan 
parafe edilmiştir. 

İki memleket tecimel ilgileri
ni düzenliyen eski anlqmalar, 
bugün ihtiyacnnıza daha uygun 
bir hale korunak için tarafmuzdan 
bozulmuıtur. 

Yeni anlaşmalar bu ihtiyaçları 
yerine getirecek hükümleri taşı
maktadır. 

Yeni anlaşmaların esaslan ile 
eskilerinki arasında fark yoktur. 
Yalruı: ihtiyacımıza daha uygun 
maddeler konmuş ve bazı madde
ler değiştirilmiştir. 

Macaristan en çok kuru yemiş 
kontenjanını arttırmıştır. Bu mik
dar 200 bin pengöden 800 bin pen
göye çıkanlnuştır. 

Macaristana Nonius cinsi için 
600 beygirlik kontenjan verilmiş
tir. 

Tanın Bakam 
lstanhula gitti 

Zonguldak. S (A.A.) - Tanın 
Bakanı B. Mühlis Erkmen bugün 
şehrimize geldi. Hükümetle par
tiyi ziyaretten sonra türk antrasit 
fabrikasını türkiş maden ocakları
nı gezdi. Bakanlık örgütlerini tef
tiş etti. Erzurum vapuruyla İstan
bula hareket etti. 

B. Ali Rıza Ankarada 
U.zun bir zamandanberi Paris

te bulunmakta olan Davinler yar
direktörii B. Ali Rıza ötey gün 
şehrimize gelmiştir. 

Ekonomi Bakanlığında 
konferanslar 

Ekonomi bakanlığı. bakanlığın 
genel konferans salonunda ikinci 
teşrinde bashyarak seri halinde 
"politik komersiya .. konfe -
ranslan vermek için hazırlıklara 
başlamıştır. Bu nevi konferanslar 
bilincH;;.i üzere Londra. Brüksel, 
Pari~ Roma gibi büvük şehirler 
de yılhrdanheri verilmektedir Ti'' 

çilikler aydın ve en salahivet1; 
topluJnklar öniind.e kendi mem 
leketlerini tamtmak ve propagan 
da etmek fırsatını elde ettiklerin 
den sıra temini için irleta biribir 
teriyle rekabet etmektedirler. Kon 
feranslarda projeksivondan da fav 
dalanılmaktadır. Elcilikler ataşe 
kom.,.rsiyallerinden baska dışar 
dan veni gelmiş olan dış bakanlı· 
ğı hwarlamım da konferanslar 
venneqi temin olunacaktır. 

Asfa1t yollar 
Sehrimiz urayı yeni otobüsle

rin iı:lediği büvük yolların asf;ılt 
olar"k vapılm~sma karar ~rmiş
ti. ff ..,.her alchıT,mıza f"Öre bu vol
tar fT'••rsim ct"'luna k--rtar asfalt 
ob .. -'- hit;..:1 :c; C\h"""'·ttr. 

Kontak yüzünden yangın 

İstanbul, S - Elektriğin kon
tak yapması yüzünden dün gece 
sabaha karşı Fındıklıda bir yangın 
olmuştur. On ev yanmıştır. 

Biyoloji enstitüsü 
açılıyor 

İstanbul, 5 - Süleymaniyede 
yeni yapılan üniversite biyoloji 
enstitüsü bu ayın ıonmıda çalış
maya başbyacaktır. 

Afyonlarmuzm ıslahı için 
İstanbul, S - Uyuşturucu mad

deler tekit eksperlerinden bir ku
rul tohum ıslahı işlerini incele
mek için Af yona gitti. 

Kıral Aleksandr 
• • A • 

ıçın ayın 

İstanbul, S - Yugoslav kıralı 
Birinci Alekaandrm ölüm yıldö
dönilmü dolayısiyle aym doku
zunda Taksimde ortodoks kilise
sinde dinsel bir aym yapılacaktır. 

Leviski takımı 
İstanbul, 5 - İstanbula gelen 

bulgar Leviski takmu bugün Tak
sim anıtına bir çelenk koydu. 

Onanlmaya gelen 
romen torpidosu 

İstanbul, S - Reçele Ferdinand 
romen torpidosu onanlma için İs
tanbula geldi ve 1ıtinye doklanna 
girdi. 

Okulsuz talebe kalmadı 
İstanbul, 5 - Lise ve orta o

kullarda açıkta kalan talebenin 
yerleştirilmek işi bitti. 850 tale-
beden 500 ü yeni açılan Kumkapı 
orta okuluna 250 ıi Ortay köy o
kuluna yerleştirildi. Yeni açılan 
okullar yeniden yapılan başvur
malardan hiç birini reddetmemiş-
tir. 

Bir dersten kalan 
talebeler 

İstanbul, 5 - Bu yıl İstanbul
da lise son sınıf smaclannda bir 
dersten sınıfta kalan talebenin 
sayısı vUz ondur. Bunlar eskiden 
olduö-u P."ibİ iirtiversiteve devı:ı.-rı i
çin kendilerine • müsade -edilme
sin; istemektedırter. 

Rüşvet a 1.maktan suçlu 
M~tti tP.t?ldf ~~ildi 

t stanbul. S - Finans bakanlı· 
ı!°""rt~n ~eletı1 müspet cevab üz,.ri
ne O~nUı> siO'orta sosyetesinden 
rii~vet alırlr"'~ suci1ctti1 vap1l~rak 
yakalanan flP.cdi T ufik tü?:eve 
veriMi Sonıı hükütııP.ni tar~fın. 
dan sor~va çekildikten sonra 
tevkif edildi. 

S?hıkalı bir dnlandıncı 
f qtanbut. ~ - Basın dolandm 

cısı M'Ahmud Saim tekrar yaka
land1. HAkim karariyle tevkif e-
dildi. Suçu b;r dikisevi açarak bir 
takım kimset\İZ kadın ve kızlan 
iş vermek bahanesivle kendilerin
den oara alarak dolandmnaktır. 

• Univel'!lite yabancı diller o
kulu avın on ~inde derslere 
bacthyor. 

Halk.evinde sıhhiğ 
filmler.gösteriliyor 

Halkevi Başkanlığından: 
Halkın sağlığı ile ilgili filmler 

halkevi tarafından bugün saat 17 
de içerde, gece saat 19 da dçıkta 
gösterilecektir. Giriş serbesttir. 

Üye seçi'lli 
Halkevi Başkanlığından: 
Halkevinin halk dershaneleri 

komitesi üyelerinden biri eksik 
olduğundan bu üyeyi seçmek için 
8 ilkteşrin 1935 sah günü saat 18 
de bu şubeye mensub üyelerin hal
kevine gelmeleri rica olunur. 

Yabancı sosyetelerin 
alacciğı üzümler 

Yabancı banka ve sosyeteler
den birçoklannm kir ve temettü
den topladıktan paralan İzmir li
züm kurumundan satm alacaktan 
üzümlerle dışan çıkarmalanna E
konomi Bakanlığınca izin verile
bileceğini birkaç sayı önce yaz
mıştık. Yeniden aldığnmz haber
lere göre, yabancı banka ve sosye
teler, bu üzümleri Türkiyenin 
kliring anlaıması yapmadığı mem
leketlere veya kliring dışında kal
masını kendileri temin etmek şar 
tiyle kliring anlaşması yapılan 
memleketlere göndermek için i
zin istemişlerdir. Baltık memle
ketleri, Mısır, Fili~tin, U zakdoğu, 
Güneyamerika, yabancı sosyeteler 
tarafından mal gönderilmek iste
nilen memleketler arasındadır. 

Turistler ve hava 
gemileri 

Kamutay büdce komisyonu 
dün sabah toplanarak memleketi
mize gelecek twiat vapurlarmdan 
liman. tahmil ve tahliye, nthnn 
resimlerinin almmaması, fener 
resminin de yüzde 50 tenzilitla a
lınması hakkındaki kanun proje
ler ile kara ve deniz hava liman
larına gelecek hava gemilerinden 
alınacak resimler hakkındaki ka
nun projesini görüşmüştür. 

Finans memurları 
arasında 

Finans bakanbğmca görülen 
lüzum üzerine Üsküdar bölgesi 
varidat tahakkuk başmemurlan 
arasında nakiller yapılmıştır. 

Asgari vergi 
2729 sayılı kanunun üçüncü 

maddesine göre asgari vergi yü
kümüniin tatbiki baknnmdan dört 
grupa aynlan mükelleflerden i
kinci zümreye dahil fabrika ve 
basnnevlerinin tabi olacakları as
gari mükellefiyeti gösteren cetvel 
Bakanlar kurulunca onaylanmış
tır. 

Cetveli, Finans bakanlığı def
terdarlıklara ve malmüdürlükle
rine bildirmek üzeredir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza örğütü 36 kaçac;ı ve 855 
kilo gümrük kaçağı, 23 kilo tekit 
(inhisar) kaçağı, 3 tüfek,, 3 taban· 
ca ve 13 kaçakçı hayvanı ele ge
çirmiştir. (A.A.) 

Fındık kongresi 
toplanıyor 

Yarın Ankarada toplanacağı
m yazdığnnız fındık kongresi için 
Türkofia mufassal bir rapor ba
ZD"lanuştır. Karadeniz bugünlerde 
çok fırtınalı olduğundan Trabzon 
ve Ordudan gelecek oruntaklar 
gecikmiştir. Eğer pazartesi saba
hı gelmezlerse toplantmm birkaç 
gün geriye bırakılması ihtimali 
vardır. 

Söaün selifi 

Near Easte teşekkür 
lngilizlerin ~ 

Near East der
gısı, bundan 
birkaç ay önce 
kendine yeni 
bir dllzea ver
mi§, kapağın
daki resimleri 
değiştirm i § t i. 
O zaman, do
ğu ülkeleri i
çinde Türkiye
yi gtiya temsil 
için öAal sa
rıklı, iri tıqaldı adamı, camısı ü 

lan bir resim koymU§tu. 
O zaman, 9 mart 935 tıuibli u. 

l~ta bir lıkra yumıı ve demiştii 
kı: 

"Türkiyeyi entarili, lblnl .. 
nkh hacı babalar ve cılız qelder-
le dolu sokaklariyle acaip bir A
libaba ülkesi gibi tasvire yelten-
mek belki, bir zamanlar bot ge;.. 
rülmüştür, Fakat 1935 ydmdaym. 
Zamanın ve Türkiyenin ba kadar 
ilerlediği bir çağda yurdumuza 
ister bilgisizlikle, ister kötü di
lekle bu yolda tasvir etmek, kısa-
ca, ayıptır.,. 

Near East dergisi, 26 eylfil ta-
rihinde çılıan sayısında adını Gr• 
at Britain and Eut'e ~nli. 

Derginin üzerinde ge• esiri 
resimler,, eski biçim, azçot, alı
konmuştur. Fakat değipk dop 
ülkelerinden on birinin ,..;,med 
içinde bir tanesiain 4~lial 
görlJyoruz: 

Türkiyeyi tellJ!lil eden resim. 
artık o •• Alibaba iiliesini. batırl• 
tan t a s .. i r değildir. Bıı dela. 
aşağı yukarı, lstanbulu 'Ve lıöpriJ
sünü gösteren resmin oraya io• 
duğunu görmekle sevindik. 

-V enililı. ve ilerilik yalıma attı
ğı adımlar, dünyanın her bacağın-
da duyulpı Türkiyeyi böyle daha 
yakışıklı ve daha uygun bir resim· 
le tflmsile bqladığı için Near E
ast'• tepkkiJr ederiz. 

9 martla 26 eylfll arasında epey 
zam an geç
medi değil. Fa
kat ne de olsa, 
yanlıştan, ya
landan ve çir
kinden geri dö
nülmüş; doğ
runun, uygu
nun ve güzelin 
dediği yerine 
getirilmi§ ol
sa, memaıın et
meğe yetifir. 

Genel nüfus sayımı 
hazırlıkları 

İstatistik genel direktör mua
vini B. Selim Aykut Sıvasta sayım 
memurlariyle halka önemli bir 
konferans verdikten sonra ref aka
tindeki ecnebi müşavirle Tokata 
geçmiştir. 

Genel direktörlük şeflerinden 
B. Sabri Sayar da Bolu ve Zon 
guldak il ve ileclerinde sayım me
murlanna konffl!rans vennek üze
re yola cıkmıştır. 

Ekonomi ha '<anlığı direktörle
rinden B. Servet aym 13 üncü pa
zar günü akşamı Ankara radyo
sunda nüfus saymu hakkında il
mi bir konferans verecektir (A.A.) 

MMMMWY&sMaww&w 

KAMUTAY KOMVSYONLARI 

ÇAGRILARI 
- iç işler Komüsyona yarı~ 

saat 10 da. 

- Killtür Komisyonu salı gü
nil saat 10 da. 

- Finans komüsyona yarın 
saat 10 da toplanacaktır. 



SAYJFA 4t ULUS 

Komşularımızda r~~~~~~~~~~~-~~~~~~~m~~-~--~~ 1 

neler oluyor? ~ abancı gazetele o kfa_r!_ iZ j 
SURİYE'DE: 

§ Berut'ta Akar havaliıinde 
HabetLttana gönderilmek üzere 
İtalyan ajanlan tarafından 4 bin 
öküz satın alınmıştı. 

Son verilen haberlere göre, 
italyanların, bir taraftan Habe
ıistana giderek orada ltalya hesa
bına çalı§mak için halk arasında 
propaganda yaparlarken, timdi de 
Ltibnan ve Suriye köylerinden 5 
b~n katırla 10 bin deve almak ba
hanesiyle köylüler arasında ltal
ya lehine propaganda yapmakta 
oldukları haber verilmektedir. 

Halbuki, memleketin ulusal 
bir serveti olan katır ve develerin 
İtalyanlar atrafından ıatm alın
ması memleket için büyük bir za
rar sayılmakta ve hükümetin buna 
mani olması için önemli tedbirler 
alması istenmektedir. Çünkü bu 
gidişle manda altındaki ülkelerde 
katır ve deve mevcudu azalacak 
ve köylünün en mühim nakliye ve 
it vasıtaları yok olacak demektir. 

Lübnan gazeteleri bu önemli 
mesele üzerinde uzun yazılar ya
azrak yüce komiserliğin çabuk 
ite karıımasiyle bu İ§İn önü alın
masını istemektedirler. 

YUNANİST AN'DA: 

§ La Bülgari ıazeteıine göre 
Yunanistan'ın bu aeneki tütün 
tiriinü 50 milyon kilogramdır. 
Türkiyenin 46 ve Bulgaristan'm 
14 milyon kilogramla Balkan ya
nın adasının ürünü 110 milyon ki
logramı bulmaktadır. Bundan baş
ka geçen seneden arta kalını, ıtok 
mikdan da aynı gazeteye göre 88 
milyon kilodur. 

YUOO~A VYADA: 

§ Yugoslavya hükümeti tara -
fından lngiltere'ye önemli 111ik -
cfarda uçak sipari~inin veri1"'nİŞ ol 
ması İngiliz basınını çok ho,nud 
bırakmıstır, çünkü Yugoslavya 
,imdiye kadar ucak ihtiyacım yal
nı:ı: fransız fabrikalarından temin 
ediyordu. Gazeteler, bu ıiparit · 
ten sonra, İngiliz uçaklarının dil 
ha ucuza mal olduğunun Belnr' 1 

ta anlaşılacağını yazmakta, ve Yu
goslavya'aa yeni yapılacak olan 
Havker sistemi uci'.klara aid mo -
tör\erin bundan bövle hep f..,,,.;lte
red,.n alınacaiYını b;Jdirmektedir · 
ler. 

ROMANY A'DA: 

~ Romany ic ha 1<am B. l 
kuletz, istisn"8.İ d r mun ve ~"""m 
sansürünün daha altı ay m;;,Jdet -
le uzatılması meselesi ha 1<md" 
ga;r;P.tel re verd;öi diyevde demiş
tir ki: 11Bu tedh1rleri htbik ettiği· 
miz 20 ayda beri Romanya'dn 
tam bir .,"kun hiiküm sürüyor ve 
herkPs raha ca ve emniyet içinde 
işiyle ,;r ım 'liyor. Hem bu istis
na1 ted irl r, ancak İç dü"Pı>ni boz
mak · tiyenlerin kötü n;y0 tlerini 
kar~ı1 ac k mahiyettedir. J<~nun· 
lara it at edenler bu rejimden 
h·c sı b c kmemekted"rler. 

Bakan sözüne devamla ~ ı.' 
da söylemiştir: "Hükümetin, sıya· 
sal rakiblerinden kendini koru -
mak için bu tedbirleri bir silah gi
bi kullanmı! olması yayıntıları 
hiç doğru değildir. Toplantı hür
riyeti bütün sıyasal çevenlere ve -
rilmiştir. Basın sansörü için de hal 
böyledir. Sansör hükümeti ten· l 
eden ve hatta bu sahada çok cür
etli bir dil kullanan yazıların bile 
çıkmasına karşı göz yummuştur. 

Doktrin bakımından ele alınır
sa belki bu tedbirlerin saf demok
rasi fikrine uymadığı görülür. Fa
kat istisnai zamanlarda istisnai 
ted'ı"rlerin alınması da pek doğru 
b;r harekettiı. Hem, harbtan heri. 
bütün hükünıetler, ve iktıdarda 
olan bütün partiler devletin mü 
dafaası için aansör ve istisnai ted
' · 1' "'aen faydalanmı,lardır.,, 

Zecri tedbir yerine elastil{i sıyasa mı ? 
• 

lngiliz dı§ bakam Sir Samuel Hor Fransanın Londra elçisıne bir mektub verdi. Hu mek-
tub, İngaizlerin euri tedbirler almak hususundaki yeni clü§ünüşlerini anlatıyor. Bu yeni dü
§ÜnÜf, /ngilterenin bugünkü nyasal buhranda ela daima alestiki olmaktan ayrılmıyan an.'.ı
navi sıyasasını güdeceğini anlatmaktadır. 
Şu halde lngiltere ne .aıretle zecri tedbir alacaktır? Yahut bu yolda tedbirlerin alınmasın
dan vaz geçilmiş midir? 
Üç büyük İngiliz gazetesi bu noktaları incelemektedirler. ita/yan - habeş harbının bQ.§lcı-
clığı fU sıralarda bu zecri tedbir bahsindeki ingili;ı düşünüşünü aydınlatan bu üç yazıyı dili
mize çeviriyoruz: 

Sir Samucl Horun fransız elçisinin 
vermiş olduğu notada ingitiz sıyasası
nı gayet dürüst ve açık olarak anlat. 
maktadır. 

Bu alanda ingiliz ve fransız sıyasa.. 
lan her ne kadar muvazi de gıtscler, 
biribirinc müsavi dere.:ede ileri gidp 
gitmiyecekleri şüpheJidir. 

Fransanm lngiltereye Uluslar Sos • yetesinin bağlılık hususunda ne dere· 
ceye kadar gideceği yolunda sorduğu 
soru bu memlekıette hiç yanlış anlaşıl. 
mamıştır. 

B. Lava), İngiliz yükenini her yer
de ve her zaman da her türlü soravlar 
da dayanışık davranmak diye tarif et· 
mişti. 

B. Laval'in halefleri, herhangi bir 
andlaşmanın bozulması takdirinde İn. 
gilterenin yardımda bulunmasını sağla
mak hususunda teşebbüslerde bulun 
muşlardı. 

İngiliz dış bakanı notasında nazika
ne bir eda Cenevrede söylediği söylev. 
de bir saldırganlık karşısında kollektif 
ıbir harekette bulunulacağını söyledi. 
ğinden ve verilen her büküme gereken 
değeri vermek İcab ettiğinden de hah 
setmektedir. Herhalde bir andlaşmaya 
karşı menfiğ tedbir almakla saldırgan
lık arasında da dünya kadar fark bu. 
lunduğu bu notada işaret olunmakta. 
dır. 

Bununla beraber saldırganlıktan sal 
dırganhğa fark vardır. Onun için bu
na karşı tatiıi.k edilecek zecri tedbir. 
lerin de suçlara göre değiıik olması 

icab etmektedir. 
Çeliklerde bile alastikiyet vardır. Ve 

ananavi İngiliz sıyasası, her hadiseye 
layık olduğu değer ve manayı vermeği 
gerektirmolrtedir. 

... Kollektif hareketlerin içinde kol. 
lektif soravlar da vardır. 

Bir kollektif hareket bahse mevzu 
olunca öteki devletlerin İngiltereye 
gözlerini çevirmeleri bUyü'k bir neza 
ket ve saygı eseridir. 

Fakat bundan on iki yıl kadar ön
ce BP Bonar Lavun söylediği gibi, İn. 
giltere hükümeti, ötekilerin elbirliği 

olmadıkça Avrupamn bir tr-k polis kuv
veti gibi harekete geçemez. 

Herhalde İtalya bütün hiıcumları 

lngiltereye karşı yönettiği için bu 
memleket harekete geçmek yükümünü 
duymuş değildir. Bütün dünyanın vic 
danı da bunu kabul ve tasdik eder ki 
İngilterenin almak istediği tedbirler, 
geçmiş zamandaki fela:ketlen bir defa 
daha tekrar ettirmemek içindir. 

Zecri tedbirin sonu 
Deyli Meyl'e göre Sir S. Hor'un 
mektu u lng"lterc'n"n :z; eri leci 
birden vaz. gcçtiwini anlatmakta 
dır. 

30 eyliı/ 1935 tarıh/ı Dey/ı Meyi ga

zetesi "zecri tedbırlcrin ~onu,, başlrgı 
altında yazdığı bir başyaZJda dıyor ki: 

Sir Samuel Hor'un fransız elçisine 
vermiş oldugu mektub, İtalyaya karşı 
zecri tedbirler tatbik edileceği hakkın
da bütün dünyanın zihnini işgal eden 
kabusu ortadan kaldırmaktadır. 

İngiltere hükumetine 10 eylul tarih
lerinde Fransa tarafından bir soru so 
rulmuştu ki meali, aşağı yukarı, şu 

idi: 
"Eger biz, İtalyan - habeş anlaşmaz. 

lığında İtalyanlara karşı zecri tedbirler 
almakta sizinle elbirligi etmemize kar. 
şılık, siz de ilerde andlaşmaları çiğni· 
yenlere karşı bizimle birlikte aynı ted. 
birleri alacağınızı temin eder misiniz~ .. 

İngiliz dış bakanı cevabında and
laşmanm on altıncı maddesine gi:>re a. 
lınması gereken zecri tedbirlerın ha 
dise ve vakalara ,göre değişeceğini bil
dirmiştir. 

Bu suretle İngiltere hükümeti. ver· 

diği sözden önceden ayrılarak bugün. 
kü dünyanın statik bir dünya olmadı· 
ğını ve alastiki davranmanın güvenli. 
ğin bir kısmı olduğunu anlatmış olu
yor. 

Bu cevabın Fransada acı bir hoşnud. 
suzlukla karşılaşacağından korkımz. 

Fakat bundan başka tiirliı bir cevab 
ve-rmek de imkansızdı. 

İngiltere, kendisini Avrupada böy 
Je bir zamanda böyle yükiimlerin altımı 
koyamazdı. 

Eğer bunun sonucu olarak B. Laval, 
en hafif mikyasta bile olsa zecri tedbir 
almaktan kaçınmağa karar verecek olur. 
sa o zaman İngiltere de herkes, büyüv 
bir yükten kurtulrluğu için rahat bir 
nefes alacaktır. 

Bu mektubta İngilterenin geçmiş sı
yasasmdan da bahsolunmaktadır. 

Lord Salishuri, bir defa söylemiş ol. 
duğu bir sözde lngilterenin kendi seç 
menleri razı olmadıkça hiç bir sebeblc 
hiç bir harb ilan edemiyeceğini söyle. 
mişti. 

Şimdi. zecri tedbirlerin harb demek 
olduğu Sir Austin Çemberleyn tarafın
dan da söylendiğine göre İngiliz hlikü
meti 16 ıncı maddeyi yerine getireyim 
diye böyle bir tehlikenin içine kendisi 
ni atamazdı. 

Herhalde Sir Samuel Hor'un bu ce
vabı. Avrupada yeni bir sıyasa doğura

cak ve f ngilterenin asığlarını tkoruya. 
caktır. 

Uluslar Sosyetesi Avrupaya ve dün· 
yaya barı~ getirebilmek yolunda flciz 
kalmıştır. Birçok büyük devletler O

nun sandalyalarında bulunmamakta ve 
yahut ona düşman bir durum takınmış 
bulunmak tadır tar. 

Eğer biz de Uluslar Sosyetesi yeri. 
ne İngiltere imparatorluğunu ele alır 

ve sıyasamızın merkezini Cenevreden 
Londraya nakledersek çok iyi yapmış 
olacağız. 

İngiltere sosyeteden ayrı 
İtalyanlarla anlaşa -

maz mı? 
30 ey/iıl 935 tarihli Deyli HerR/d 

gazetesı, yazdığı ba§yazıda diyor ki: 

Fransız elçisinin bir sorusuna ce. 
vah olarak Sir Samuel Hor'un gönder · 
miş olduğu mektub, hakikatte, bütün 
dünyaya karşı bir ilan sayılabilir. 

Bu, İngilterenin bugünkü hadisrler 
karşısında ve her zaman için Uluslar 
Sosyetesine bağlılıktan ayrılmıyacağı. 
nı gösteren bir belgedir. . 

Bu mektubtaki açık kelimelerin 1-
talyada beklen ... n etkiyi yapacağını u. 
marız. Çünkiı İtalyan Bakanlar Kuru· 
lunun toplantısından sonra çıkarılan 

bildiriğde İngiliz dış sıyasasının Roma.. 
da gayet yanlış tefsir edildiği görul 
müştü. 

B. Musolini'nin İngiltereye bildirdi. 
gi ve İtalyanın Büyük Eritanya asığ· 
Iarına zarar verecek bir sıyasa takih 
etmediğini anlatan sözler, barı ı boza. 
n karşı ingilizlerin gösterdiği muha
lefeti bertanf etmek için alınmış bir 
tedbir olarak göze çarpmaktadır. 

Bundan anlaşılıyor ki B. Musolini. 
İngilterenin kendisini değil - vakıa U 
luslar Sosyetesini müdafaa etmek bil. 
tün milletlerin kendi kendilerini de 
müdafaa etmesi demektir . Uluslar 
Sosyetesi andlaşmasını ve dünya barı. 
şını korumak azminde bulunduğunu 

anlayamamıştır. 

Fakat hayret edilecc _ c:r nokta, itııJ. 
yan Başbakanının gerçekten mi bu ka· 
dar yavaş anlayışlı olduğudur. 

Acaba Uluslar Sosyetesinin toptan 
almıf Olduğu karar, bÜtÜD insanlık a)e. 
minin kendisine karşı oldııüu kanıı'lti 

....,...:c:; mul r' 

... Şimdi İtalya'nın bir İngiliz _ ıital 
yan konuşma ve anlaşması yapmak için 
bir başvuruda bulunması, meselenin ve 
ihtilafın İngiltere ile İtalya arasında 
olduğunu ve bunun Uluslar Sosyetesi. 
nin tarafsız bulunduğunu aleme gös
termek için olsa gerektir. 

Fakat bir İngiliz • İtalyan konuşma. 
sı olamaz ve ortada tarafsızlık yok 
tur. 

B. Musolini, İngiltereye değil, Ulus. 
lar sosyetesine hücum etmektedir. 

Eğer bu hücum, baskısını daha faz_ 
la artıracak olursa o zaman herhalde, 
sosyeteden 'buna kollektif bir cevab ge· 
Jecektir. 

Zecri tedbirler nelerdir? 
Bu zecri tedbirlet iki kısma ayrıla. 

bilir: Bir kısmı airkoyucu tedbirler, 
hir kısmı ise ceza tedbirleri ·ir. 

Birinci takdirde sosyete saldırgan. 
lık tehdidinde bulunan devlete karşı 

alınacak tedbirleri öğüt yollu anlata
rak andlaşmanın onuncu maddesine uy
gun olarak işi konseye havale eder. 

Eğer Uluslar sosyetesi üyelerinden 
birisi, kendi yük-::nıerini ayak altına a. 
larak saldırganlığa kalkışacak olursa 
o 7 aman, zecri tedbirleri almak bir yii
küm olur. 

Sosyeteye bağlı olan bütün devletler, 
saldırganlık eden devletle bütün tecim 
ve finans ilgilerım keserler. Fakat bu 
tedbirleri alabilmek için konseyin oy. 
birliği ile buna k.ırşı karar vermesi 
tarttır. 

Yalnız boykot kararının da genel 
verilmesi lazımgelir; çünkü dun yanın 
dörtte üçü bir saldırgana boykot da 
yapsa, geriye kalan dörtte birden la
zımlı nesneleri elde etmek imkan için· 
dedir. 

Bugün ise Amerıka. Almanya ve 
Japonya sosyeten\r dışında bulunduğu 
içın buralardan b•rçok gereçlerin teda. 
rik edilebileceğinı hesab edebiliriz. 

Böyle bir durun,, ortaya harb çıka. 
rabilir. Uluslar Sosyetesinin böyle bir 
barba atılabileceği lrestiriJebilir mi? 

Uluslar Sosyetesi andlaşmasının 

hükümleri yerine getirilecek olursa bu 
işin ne gibi engellerle karşılaşacağı 

hakkında birçok ı;ôıder söylendi. 

Şu halde Ulusl.ır Sosyetesinin ken. 
di yükenlcrini yerme getirmek husu
sunda gerekli kavnııkları bulunmadığı 

göze çarpmaktadrr. 

Bunun gibi UluFlar Sosyetesindeki 
"boş sandalyalar .. meselesi de ortaya 
bir takım güçlükıer çıkarmaktadır. 

Uluslar SosyetePi andlaşması, bütün 
büyük devletlerın ı:ıosyete içinde bulu
nacagı hesab edilerek yazılmıştır. Ye. 
di büyük devletten üçünün onun dı. 
şında kaloığı tudirde ne yapılacağı 
hesab edilmemiş, buna göre bir tedbir 
düşünülmemiştir. 

Zecri tedbirler t~tbika başlandıktan 
sonra sosyeteye bağıı devletlerin yü. 
kenlerinden hangilerini yerine getirip 
hangilerini - bağlılıklarına halel gel
memek üzere - bihnemezliğe gelebile. 
cekleri de dünya tUzeci ve moralcile
rini oyalıyacak bir mesele olarak or. 
taya çıkacaktır. 'Ra;1;darı, bu tedbirler 
makinasmın işliyrmiyeceğini iddia e
decek kadar ileri gitmektedirler. 

Durum ne olurcıa olsun, ingiliz hü. 
kümeti, elinden 5e!diği kadar sosyete. 
ye karşı olan yükenlerini yerine getir. 
mck kararını veımıt bulunuyor. 

Fakat bu karar, başkalarının da el· 
birliği etmesi ger ... kliği gibi bir şarta 
bağlanmıştır. 

Acaba, buradakl 'başkaları,. arasın

da Uluslar Sosyeter.ine üye olmıyan 
devletlet de var mrdır? 

Morning Post 
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bıliyormusunu 
k. ' l • • • • 

s Kanada'nm karakteristik va
sıflarından biri de şehirleri biri
birinden ayıran mesafelerin uzu 
luğudur. Kebek ve Montreal ge
çildikten sonra, çoğun, köylülerin 
bahsettikleri en yakın ıehrin iki 
üç yüz kilometre uzakta olduğu
görülür. 

Fakat dahası var: Yeni başla
yan seçimlerde yeni bir rekor kı
rılmı,tır. Alberta'h bir adam, ken
di namezdlerine reyini verebil
mek için, bulunduğu en kuzayda
ki buzlu bölgeden Albertaya ka
dar olan 3000 kilometreden fazla 
mesafeyi, kızak ve kayıklarla a'ia
rak gelmiştir. 

Sıyasal ihtirasın insana ne bu
yük zahmetleri göze aldırabilece
ğine bundan güzel örnek olabilir 
mi? 

§ 28 eylul günü Habeşistanda 
yağmur sonu bayramı kutlandı. 
Bu aynı zamanda diniğ ve aüel bir 
bayramdır. Negüı'ün önünde as
kerleri bir geçid resmi yaptılar ve 
tefler, hükümdarları önünden ge
çerken, meşhur Adua harbında 
kendilerinin veya babalarının 
yapbkları kahramanlıkları anlat
tılar. 

Şimdiki imparator Haile Se
lasiye, Menelik'in yerine geçtiği 

zaman taç giyme bayramiyle bu 
yağmur sonu bayramı hirle,tiril
mişti. Törende bütün yabancı el
çiler ve bu arada İtalya elçisi duk 
Daost da bulunduğu için kabiyle 
ıeflerine, ltalya harbından bah
sebnemeleri sıkı sıkıya tenbih e
dilmi~ti. Fakat coıan ıeflerden bi
ri bu emri unutarak Aduada ken
di eliyle elliden fazla italyan öl
dürmüı olduğunu herkesin önün
de söyledi. 

Çok tükür ki törende hazır 
bulunan yabancılardan biç biri 
habeş dilini bilmiyordu, ve dük 
Daost bu hadiseden haberdar ol
madı. 

Sovyetler Birliğinde Tolatoi günü: 

§ 20 ilkteşrin 1935 de büyük 
rus yazmanı Leon T olstoi'nin ölü
münün 25 inci yıldönümüdür. Bu 
münasebetle bütün Sovyetler Bir
liğinde T olstoi adına büyük bir 
hatıra günü yapılması kararlaştı
rılmıştır. Bunun için Maksim Gor
kinin başkanlığı altında bir ko
misyon kurulmuıtur. Bu arada 
T olstoi müzesinde bu büyük yaz
manın hayabnın aon senelerini 
gösteren yeni bir şube açılıruıkta
dır. Yazmanın vatanı olan Yas 
naya Polonya'ya özel bit gezi ter
tib edilmiştir. Bütün şehirlerde 
T olstoi için konferanslar v rıle
cek :ve törenler tertib olunacaktır. 

Yeni bir lransız kruvazörü: 

§ 26 bin tonluk ilk fransız kru
vazörü dunkerk suya indirı"lm' t' ır . 

Nez.ilerde yahudi du manlıwı: 

§ Londra'da çıkan St r _. 
lesinde okuyoruz: İngiliz $i n 
artisti Edna May, h kiki ad' le 
Bayan Oskar Levisin geceni de 
Amerikada, doğduğu şehir olan 
Siraküz'e gitmişti. Londraya do -
nerken, büyük alman transatlan
tiklerinden birinde bir kamara ki
ralamak istedi. Sosyete İşyarla -
rından biri kendisine yahudi o up 
olmadığım sordu. Artist kendisi
nin değil, fakat kocasının yahııdi 
olduğunu söyledi. Bunun üzerine 
kendisine artist adı olan Edna 
May namı altında seyahat etme . 
sini tavsiye ettiler. Buna çok hid
detlenen sinema yıldızı da bqka 
bir vapura binmeyi tercih etti. 

Bremen vapuruna binmiı olan 
zengin bir amerikalı da yolcula • 
rın listesinde kendi adını göreme
yince hayrete düştü. Sebebini 
araştırınca anladı ki bir yah !.idi 
•~mi taşıdığı için kend" sini li•• --ve 
Robenson namı altında kavc1et -
,.,,;~ı~rdir. 





Bugünl{ü at 
'arısları 

Bugün sonua. 
har at yarışları

n m birincisi ya. 
pı'acaktır. Dünkü 
nüshamızda bi· 
rinci ve ikinci ko. 
şuları anlatmış ve 
kazanması umu· 

lan atları yazmış. 
tık. Bugün de di. 
ğer koşular hak. 
~unda malılmat 

veri yoru:ı. 

' 

Üçilncü koşu: Dört ve daha yukarı 
yaşta ve 935 senesinde hiç koşu kazan. 
mamış yerli, yarım kan ve arıkan arab 
at ve kısraklara mahsustur. Mesafesi 
2000 metredir. 

Koşuya sekiz at yazılmıştır. Prens 
Halimin Poruj ismindeki atı rakiblerin· 
den kuvvetlidir ve birinciliği en çok u
mutan attır. 

Birge bahiste ikinci ve üçüncü pla. 
ae için ÜnlU ile Kahramana oynanabilir. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha yu. 
karı yaşta ve 1935 senesi içinde 1500 li· 
radan fazla ikramiye kazanmamış arı 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsuııtur. 
Mesafesi 1800 metredir. 

Bu kotuyu Mısırdan yeni gelen Şur
bara ismindeki kısrağın kazanacağını 

umuyoruz. Rakibi Kazbadalyanın taşı. 
dığr 6 kilo fazla siklet koıudaki şansı. 
nı azaltmıştır .. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki yarım kan İngiliz at ve kısrak· 
tara mahsus handikaptır. Mesafesi 1800 
metredir. 

Bu koşuda yazılı atlarla taşıyacak. 
tarı kilolar şunlardır: Çıplak 62, Boz. 
kurt 57, Nuna 55, K. Klas 53, Selten 51 
AsUman 49, Ceylan ve Bozkurdun koşu
ya girecekleri şüphelidir. Koşmuş ol
salar da tansları fazla değildir. Nuna 

ıyi vaziyette olduğu takdirde bu koşu. 

yu ıkazanibilirdi. Fakat geçen hafta 
Bursada yaptıkları koşu iyi vaziyette 

olmadığını göstermektedir. 
Taşıdığı hafif kiloya göre koşuda 

en fazla şansı olan Klastır. 
Şimdiye kadar hırçınlığı ve asabi. 

liği yüzünden düzgün bir koşu yapa 
mıyan Selten idmanlarda gayet sakin 
görünüyor. Koşuyu da aynı sükunet 
yaparsa Klas için korkuludur. 

Çifte bahis ikinci ve beşinci koşu· 
lar arasında olduğuna göre ikinci ko. 

şuda Barç ve Şorompodan beşinci ko. 
şuda da yukarda yazdığımız gözdeler· 
den birini intihab etmek İcab eder. 

Karmıl takım bugiin Gençler bir
liii ile ekzer!fiz yapacak 

Bu ayın on altısında Ankaraya gele. 

cek bulunan Sovyet Rusya futbolculari 

le karşılaşacak olan Ankara karma ta 

kımı Gazi terbiye enstitüsünde açılan 

kampta çalıştırılmaktadır. Şehrin ve do

layısiyle memleketin şerefini koruya 

cak olan takımrn iyi bir şekilde kurul -

ması ve çalıştırılması için hiç bir feda

karlıktan çekinilmemektedir. Karma ta 

kım bugün saat on altıda Ankara Gücil 

alanında şampiyonumuz Gençler BirliY,i 

ile bir maç yapacaktır. Bundan başka 

bugün İstanbul'da Fenerbahçe ile kar · 
şrlaşmakta olan Leviski'nin iki maç yap
mak üzere Ankara'ya çağırılması düşü 
nülmektedir. 

Bisiklet birincilikleri 
Ankara Bisiklet Kurulundan: 
1 - 1935 bölgemiz bisiklet sürat bi. 

rincilikleri 12 ilkteşrinde Akköprü yo· 
lunda yapılacaktır. 

2 - 100 kilometre mukavemet birin. 
ciliği 13 ilkteşrin saat 8,30 da Akköp· 
rü • Sincanköy yolu üzerinde iki defa 
gidip gelme ile yapılacaktır. 

3 - Bu birinciliklere lisansiye bi
sikletçiler girebileceklerdir. 

4 - Her iki yarış da arsıulusal tU. 
ziiğe göre yapılacaktır. 

5 - Mukavemet birinciliğinde ik; 

ULUS 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - Eğitim saati: Dr. Halil Fik. 
ret konuşuyoc. 

19.45 - Musiıki: 

Mossolow Üç türkmeıt gecesi 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
20.05 - Kütahya saylavı N41id Hak· 

kı Uluğ konuşuyor. 

20.20 - Musiki: 
F. Poulenc Valst: 
D. Milhaud Mazurka 
V. D'İndy Bercöz 
Wiener One Step (Beyaz köy) 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
20.4Q - Haberler. 

ISTANBUL 

12.30 - Hafif musiki ve dflns musl. 

kisi (plak) 

18. - Dans musikisi (plak) 

19. - Senfoni 

19.30 - Ses musikisi (plak) 

20. - Ziraat Bakanlığı namına or

mancılık hakkında konferans: Necati. 

20.30 - Radyo caz ve tango orke1.1. 

traları. 

21.35 - Son haberler. 

21.50 - Tiyatro musikisi (plak). 

yargıç otomobili ve bir motosikletten 

başka hiç bir nakil vasıtası yarışı ta 

kib etmiyecektic. 

6 - Yarışlara şehir.den iki kilomet. 

re uzaktaki Akköprüden başlanacaktır. 

7 - Yarışçrlarm biribirlerine hile 

yaptıkları ve arkadaşlarrnı düşürmek 

istedikleri görüldüğü takdirde hemen 

orada o yarışçı yarıştan ç~karrlacaktrr. 

8 - Yarış yargıçları, her kulübdeıı 

birer kişi ile Bisiklet Kurulundan mü
rekkeıbdir. 

9 - Kulüblerin bu yarışlarda yargıç 

duracak arkadaşların adlarını bildinne. 

leri ve 10.10.935 gününe kadar da ya 
rışçrların adlarını yazdırmaları gerek. 
tir. Bugünden sonra bildirilecek koşu· 
cular birinciliklere giremezler. 

POLiSTE. 

Onların kavgm~ı 
Dün saat 19 da umumi kadınlardan 

Mustafa kızı İkbal'ın evden dışarı çık • 
masrna izin vermiyen ev sahibi Şerife'yi 
tokatladığı ve gene aynı evdeki umumi 
kadın Hafizenin de boynundaki beşibir. 
yerdeyi koparıp kaçmak istediği anlaşıl 
mış ve yakalanarak tüzeye verilmiştir. 

Ka~ablar arasında 
Dün saat 20 de Tabakhane mahalle 

sinde Mehmet oğlu kasab Hasanla Mi -
tat oğlu şoför Fevzi arasında kadın yü 
zünden kavga çıkmış ve kasab Hasan 
bir ara eline geçirciği bıçakla Fevzi'yi 
sol elinden yaralamış ve vaka yerine ye· 
tişen polis tarafından yakalanarak tüze
ye götürülmüştür. 

Apartımandan düşen işçi 
Yenişehir'de Orduevi karşısında mU 

hendis Ali Galib apartımanının dördün
cü katına sıva harcı çıkaran Kayserili 
amele Ali merdivenlerden çıkmakta ik~n 
muvazenesini kaybederek düşmüş ve 
vücudunun birçok yerleri zedelenmiştir. 
Ali tez yetişen zabıta işyarlarr tarafın -
dan hastayurduna kaldırılmıştır. Bu hu 
susta gerçin vamlmaktadır. 

Kü~iik hırsız 
Gene Tabakane mahallesinde terzi 

Agop kızı Ojeninin açık bulunan kapı -
sından dün Tevfik oğlu 12 yaşlannda 

Mustafa girerek bir kısım eşya çalmak. 
ta iken suç üstünde yakalanmış ve tü 

zeye verilmiştir. 

Teşekkür 
Çangın saylavı merhum B. Sa

mi Çölgeçenin cenaze merasimine 
gelmek suretile acılarımızı payla
şan ve baş sağlığı isteğiyle evi-
mize kadar gelmek veya mektub 
yazmak zahmetinde bulunan sa
yın zevata, ayn ayn teşekküre ve 
yazı ile beyanihale teessürümüz 
mani olduğundan ödevimizi şu sa-
tırlara bıraktığımızdan dolayı ö
zürlü görülmemizi rica ederiz. 

Çölgeçen ailesi 

Tarım Balcanlığına 

üterc·m alınacak 
ilk ve orta tahsil tale

besin~ ilin 
Memurın kanununun 4 üncü ve 5 incı ınaddelerındeki vasıflan 

ban olmak tartile bakanlığımız yayın direktörlüğünde kullanılmak 
üzere İngilizce ve fransızcayı türkçeye ve türkçeyi bu dillere çe. 
virmeğe muktedir olan ve ileride artırılmak üzere şimdilik ayda (125 
yüz yinni beş) lira ücret verilmesi takarrür eden bir mütercime 
lüzum hasıl olduğu evelce ilan edilmişti. Müsabaka günü 23·X.935 
çarşamha gününe kadar uzatılmıştır. Ankarada bulunan isteklilerin 
o günü bakanlığımız yayın direktörlüğüne ve İstanbulda bulunan 
isteklilerin ise vilayet ziraat direktörlüğüne aynı günde baş vur· 
maları ilan olunur. (2877) 1-4483 

İmar Müdürlü[!ünden: 
Kimden istimlak Muhammen b. 

edildiği Mahallesi sokağı Ada No. Parsel No. Lira 
Bay Ali Rıza Hatuniye Hamam 184 18 150 
Bay Celal İmam Yusuf Ak Dibek 185 5 100 

Yukarda kaydr çıkarılan evlerin enkazları 17. 10. 35 perşembe 
günü saat on beşte bilmüzayede satılacağından taliplerin müdür-

Otohüs işleri llirektörlüğünden 
İlk, Orta ve Lise talebesi çalışma gün ve saatlerinde Uray oto. 

büsleri üzerinde yarı ücretle seyahat edebileceklerdir. 
Bunun için kendi okul direktörlerinden fotolu, mühürlü ala· 

cakları 16 kuruşluk pullu vesika, 15 kuruşluk pul ve iki foto ile 
Belediye reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (2902) 1-4496 

Karacalley Harasında Müteşekkil 
Merinos Yetiştirme Çiftliğinden: 

Merinos yetiştirme çiftliği ve elit sürü hayvanları için 9690 ki. 
lo Mısır 6839 Kilo tuz 319699 kilo yulaf 93609 arpa 83917 kilo su · 
sam küspesi 6731 kilo bakla kmntıaı 35743 kilo kepek kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 1630 lira muvakkat 
teminatlariyle birlikte eksiltme günü otan 14/T. evvel/935 pazar. 
tesi günil saat 15 de Merinos Çiftliği Müdürlüğüne müracaatları 
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11 ve ilçelerde 
değişik) ikler 

Bilecik ilinin Bozüyük ilçesine 
bağlı Dombay çayırı köyünün Kü
çükler mahallesi bu köy ve ilçe
den ayrılarak Kütahya iline bağlı 
Tavşanlı kazasının Çukurova kö
yüne bağlanmıştır. 

Geyvenin Doğançay nahiyesi· 
ne bağlı İkramiye köyü de Ada
pazarmın Sapanca nahiyesine b~ 
lanmıştır. 

Erzurum ilinin Otlu ilçesine 
bağlı Kömürlü nahiyesinin mer
kezi şimdiki bulunduğu Dölgah 
köyünden kaldırılarak aynı nahi-, 
ye içinde Gölle köyüne götürül
müştür. Gene Kömürlü nahiyesin
den Pertas, Libi, köyleri Kasor na
hiyesine ve Mozmoz, Mezgerek, 
Kale dibi, Hotitap köyleri de O
lur nahiyesine verilmiş ve Olur 
ve Kasor nahiyelerinden ayntıla
rak Kömürlü nahiyesine Kaban, 
Zuvart, Parik köyleri bağlanmış
tır. 

Tünel sosyetesinin bina 
vergısı 

İstanbul tünel sosyetesi bina
sının bina vergisine tabi tutulma
mış olduğu etrafındaki yazılar Ü· 
zerine Finans Bakanlığı lazım ge-
len tetkikleri yapmıştır. Bakanlık 
İstanbul tünel sosyetesinin danış
tayca alınması karan üzerine bi
na vergisinden müstesna olduğu
na, yalnız 1936 numaralı kanun 
gerekince buhran zammi ile mü
kellef tutulması lazım geldiği so. 
nucuna varmış ve verginin tahak
kuku keyfiyeti İstanbul ilbaybğı
na bildirilmiştir. 

Bu duruma göre tünel sosye-

1 

tesi kanunun yürürlük tarihi olan 
1932 senesinden itibaren buhran 
zammı görecektir. 

lüğündeki komisyona müracaatları. (2886) 1-4485 

Ankara Evkaf 1iidüriüğünden: 

ilan olunur. (6156) 1-4500 

Gümrül{ mu haf aza geneJ komu
tanlıffe:ı İstanbul sabnalma komis
yonundan: 

2 ve 20 komprimclık JmbalJılarda 

bulunur. Ambalaı ve kornpr •me 

ferin üzerinde halı~lığinı tckellul 111~~-lıııı!!J 
Altıntaş mahallesinde Anafartalar caddesinde 51 numaralı kar· 

gir mağaza 30.9.935 gi nündeki artırmada istekli çıkmadığından 

artırma bet giın daha uzatılarak 7-10.935 gününe kadar tekrar ar. 
tırmaya konmuştur. Tutmak istiyenlerin o günü Ankara evkaf di. 
retörlüğüne gclıneleri. (2883) 1-4484 

• Büvük pıyangosu 
Şımdıye kadar binlerce kişiyi zengin etmıştır 

19 uncu tertib 6 ncı keşide 11/1 inciteşrin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 200.000 lira 

Kiralık ev 
Vek8letlere yakın havası ve 

mevkii güzeldir. 3 oda, 2 sofa 
andık ve hizmetçi odaları bod 
rum ve sair müştemilat vardır. 
tkiye taksim olunabilir. Hep bir. 
den veya müştemilatta iki odası 
kiralıktır. Anafartalar caddesin. 
de Sebat eczanesinde B. Şerife 
uat 12,5-13 tc müracaat. 

Y enişehirde kiralık 

ev 

Lozan meydanı ile Havuz ha 

şı arasında çarsı yanında dört 
oda tam konfor. tı.-'efon: 2655 

1 1.«;0" 

1 - Deniz vasıtaları için satın alınacak 210 ton birinci ve 28 ton 
ikinci nevi benzinin 28.10-935 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf. 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı birinci benzinin 75600, ikinci benzinin 
9240 olmak üzere 84840 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyoP.dan 425 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

4 - İstekliler % 7.5 tutakları olan birinci benzin için 5670 ve 
ikinci benzin için de 639 liralık vezne makbuzu veya banka mek· 
tuplarını teklif mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte saat 10 
da komisyona vermeleri. (6068) 1-4492 

Harita Genel l)irektörlüğünden 
1 - Muhammen bedel (16000) lira Harita Genel Direktörliığü 

için bir adet matbaa OFZET makinası kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 23-11.935 cumartesi günü saat (9) dadır. 
3 - Şartname Harita Genel Direktörlüğü satın alma komisyo. 

nundan parasız verilir. 
4 - Eksiltmeye girecekler ( 1200) lira kanuni ilk inanç veya 

makbuzlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı ve. 
saikle birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel 
Cebecide Harita Genel DirektörlUğü satın alma komisyonuna ge. 
tirr"'leleri. (284Q) 1-4486 · 

eden Ei-' marka~ını aroyınız 

Satılık apartman 
Türkiye Ziraat Banka~uıdan: 

Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan Ankarada A-, 
nafart.:alar caddesinde Mersin Palas namile maruf her da
iresi üç oda bir mutbak bir banyo ve tuvalet olmak üzere 
altı daireden ve alt katta üç mağazadan ibaret bina 15 
ikinci Teşrin 935 cuma günü saat on altıda, aşağıdaki şart· 
lar dahilinde, satılacaktır. 

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

sitle satış yapıldığı takdirde ilk taksit peşin olmak ve beş 
sene ve beş müsavi taksitte senevi o/0 9 faizile birlikte 
ödenmek üzere satış bedeli istifa olunacaktır. 

3 - İsteklilerin pey akçesi olarak, 3000 liralık nakit 
veya Banka mektubu ile birlikte tekliflerini havi zarfla
rını satış zamanından evel Ziraat Bankası Merkez Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri Ye fazla tafsilat almak veva bi· 
nayı gezmek için de Merkez Müdürlüğü muhasebesine 
rlüracaat eylemeleri ilan olunur. 1-4493 



Kapalı zarf us1ıli1e ek i1tme ilanı 

Si.mer Bank 
Genel Oirekt(irlüğünden : 

l. - Bursada kurulacak kammgam fabrikası esas 
binalariyle Müdürlük ve işçilere mahsus binalar, il
tisak demiryolu toprak tesviyesi, fabrika ve iç yolla
n drenaj işleri inşaatı vahidi fiat esasiyle eksiltme
ye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 1.357.320,70 
liradır. 

. 2. - Bu işe ait evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Umu mi şartname 
e) Metraj ve keşif huiasa cetveJJeri 
f) Projeler 
İstiyenler bu evrakı 68 lira bedel ile Sümer Bank 

Ankara şubesinden alabilirler. 
3. - Eksiltme 18 birinci teşrin 1935 cuma günü 

saat 15,30 da Ankarada Ziraat Bankası binasında • 
ki Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapıla · 
caktır. 

4. - Eksiltme kapalı zari usuliyle yapılacaktır. 
s. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 

54.470 lira muvakkat teminat venneteri, bundan baş
ka en az 250.000 liralık bir bina inşaatını muvaffaki
yetle bitiımiş olduğunu isbat etmesi ve eksiltmeye 
çıkanları 1.357.320.70 liralık bu işi halen yapabilecek 
mali iktidarda olduğunu arttırma ve eksiltme kanu
nunda teminat mektubu verebileceği tesbit edilmiş 
bir bankadan alınmış şehadetname ile isbat etmeleri 
Iazrmdır. 

6. - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve 
saattan bir saat cveline kadar Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale tari
hinden bir saat eveline kadar gelmiş ve zarfın kanu
ni şekilde kapatılmı~ olması Hizımdır. 

Adliye velı:aletinden: 
20 lira maagla Arapsun ve 25 lira maaglı Şebinkarahisar ve 25 

Hra maaşla Samsun ve 20 lira maaşlı Aksaray ve 25 lira maaşlı Ko· 
caeli ve 20 lira maaşlı Silifke hapishane mildürlükleri münhaldir. 
Bu mUdilrlllklere lise ve yedi senelik idadi mezunları alınacağın. 
dan talip olanJarzn ~JrnJete milracaat etmeleri. (2858) 1-4462 

t:r1x1xt'd · ~ . 

KIŞ GELİYOR 
Odunı.nz ve könıün;iiz kalacağız 

diye düşünmeyiniz 

6AYDA 6 TAKsr-ıvı-E 
H. inanç ve Said tecimgesi sobahk kesilmif gayet kuru 

meşe odunu ve Meşe kömürü ile Değirmiaaı Linyit maden 
k8mürünil altı ayda altı taksitte ödemek şartile memur ve 
müstahdemlerle hususi müesseselerde aylıkla çalışanlara ver· 
meğe başlamıştır. Nakliye mUessesemize aittir. 

Sayın müşterilerimizin Yabanabatlı Ali Rıza apartımanı 
zemin katındaki yazıbanemize müracaatları 1-4424 

8a1ıke ir llbaylığından: 
. 

ı - Eksiltmeye .konulan İ§ Balıkesir viJiyeti merllezinde hükü. 
met konağı binası, bina inşaatı her tUrlil tesiaatile beraberdir. B:. 
na tesisatın keıif bedeli 94182 doksan dört bin yüz eckıen iki lira 
75 yetmiş beş kuruştur. 

2 - Bu işe aid prtnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şer;Jiti umumi.yeal 
E - Fenni ve hususi şartnamesi 
F - Keşif cetveli ve silsilci fiat cetveli 
G - Beş adet plan . 
lstiycnler şartnameleri ve evrakı 750 kuruş bedel mukabılınde 

~ncümenden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7.10.935 günlemecinde pazartesi günü saat 15 de 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksıltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. .. 
5 - Binanın idarei bususiyeye ait olan 94182 doksan dort oırı 

yuz sek en ıki lira 75 yetmi! be! kuru,luk kısmı yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için 5959 lira 14 kuruş muvakk~t 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gi.is. 
termesi lazımdır. Eksiltmeye en az bir parçada 30000 otuz bin li
ralık birinci nevi resmi daire binası yapmış olduğuna dair Naha 
mudürluğiınden vesika alanlar girebiecekler. 

7 - Teklif mektupları saat on dörde kadar vilayet encümeni!!e 
ınak:buz mukabilinde verilecektir. Saat on dörtten sonra teknf 
rarfları kabul edilmiyecektir. (2740) 1-4264 

Manisa valili~inden· 
ı - Manısa _ Akhisar yolunun 34+440 - 42+860 ıncı k~lome~

relerı arasındaki tamiratı esasiye 25488 lira 97 kuru! bedelı keşıf 
llı:erinden kapah zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmı~tır. . 

2 - Bu işe aid keşif evrakı parasız olarak Manısa Nafıa Mı!. 
dfirlüğunden alınabilir. .. . 

3 - lb le te rinıevelin on bırinci cuma gUnu saat on bırde 
Man·sa Vil yet Daimi Encümeni öniınde yapılac"aktır. • . 

4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat temınat mık. 
d:ı.rı 1911 Iıra 67 kunıştur. . . . . 

5 _ Eksıltmcye gireceklerin bu senekı Tıcaret odası vesıkası 
nı kapalı arf içine koymaları şarttır. 

6 _ Bu eksiltmede esas 2490 sayılı kanundur. Kanuna aykın 
teklifler tetkik&iz red olunur. (2727) 1-4238 

İstanbul 

YEDtKULE GAZHANESi 
Bilhassa Demir işlerinin hüsnü mu haf azası için 

şayanı tavsiye: 

PASLANMAZ SiYAH BOYA 
stokları daima hazır bulur: durmaktadır. 

Tafsilat ve sipariş için: 

Fabrikaya : Telefon 2207 
Metro Hanına: Telef on 4480 

müracaat olunmasır:ı:x:ı: :ı: :txıxı• 

A\7RUPAYA TALFBE 
GöNDERtIJECEK 

M. T. A. ENSTİTÜSÜf' DEN: 
1. - Maden mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya müsa. 

baka ne sekiz talebe gönderilecektir. İstiyenlerin a ağıdaki şartla. 
n haiz olmaları lazımdır: · 

a) Türk olmak, 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak, (sıhhi muayene Ankarada yaptrrrlacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca, almanca. ingilizce dillerinden 

birisini okuyup yazabilmek, 
d) Yaşı on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukarı olmamak. 
2. - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 9. 

teşrini evel 1935 tarihinde yapılacaktır. Açılacak müsabaka imti
hanında muvaffak olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz 
ettikleri derece itibarivle ilk sekiz arasında mevki almaları Taznn.. 
dır. 

3. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri Jca. 
dar mecburi hizmete t8bi otdukla~dan bu hususta vesaik mükel. 
lefiyetleri hakkında bir teahhütname verecek ve bunun için mu· 
teber bir kefil gösterecektir. 

4. - fstiyenlerin: 
Nüfus hüviyet dızdanını hüsnü hal varakasını mektep şehadet. 

namesini veye\. bunların tasdikli suretlerini ve dört kıta fotoğrafı 
ile dilekçelerini 7 teşrinievel 1935 akşamına kadar Ankarada M. 
T. A. enstitüsü genel direktörlüğüne göndermiş olmaları ve 8 
teşrinievel 1935 tarihinde yapılacak sıhhi muayenede hazır bulun. 
maları lazımdır. 1-4337 

TOPOGRAF VE RESSMf 
ALINACAI{ 

MADEN TETKİK VF 
ARAMA ENSTİTÜSÜNDEN: 

Tecrübeli topoğrafla harita ressamları aranıyor. hteklilerin 
Ankara, Maden tetkik Ye arama enstftO.One mDrac:aatları. 1-4338 

Maliye Vekaletinden 
1 - Eksiltmeğe konulan ış (Ankara hüki!'<Jlet konağı arkaıın

dn garaj inşaatı) emtaki milliyeye ait yeni yapılacak garaj işi ke 
şif bedeli ( 5883J lira (76) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiye.si • 
d) Tesviyei türabiye. şose ve karglr ınşaata dair fennf artname. 

e) Hususi şartname, . . . . 
f) Keşif cedveli, silsılel fıyat cedvelı, nıetra1 cedvell, 
g) Proje, grafik 

tstiyenler bu şartnameleri ve evra~~ 25 kuruş bedel mukabilin. 
de M"Jl" Emlak Müdürlüğünden alcıbılırler. 

3 .:._ 
1 
Eksiltmeye ıs teşrinievel 93S tarlhine müsadif sah günü 

saat on beşte Maliyt Vek§leti Mim Emlik MildilrlUğUnde yapı. 
lacaktır. • . 

4 _ Eksiltme, açık eksıltme ?sulırle y~pılacaktır. 
5 _ Eksiltmeğe girebilmek ıçln ısteklılerln .. 41 lira 28 kurut 

muvakkat teminat vermesi ve Nafo: Müdürlüğünden ~erilmiı E~nni 
ehliyet vesikasını hafa oırnası lbımdır. (2813) 1-4372 

An),ara i]haylığındaıı: 
Etimesut Dispanserine 30 ton yerli kok kömUrü ekailtmeyc: ko

nulmuştur. Tahmin bedeli 870 lira~rr. İstekli olanların 14.10·935 
pazartesi günü saat 11 de sıhhat Dırektörlü~lıne gelmeleri. 

(2845) 1-4420 

15 Tüm komutanlı~ Sa. Al. Ko. 
Bşk. dan: 

1 _ Samsun garnizonunda bulunan ve 1>ulundurulacak olan kı· 
taat ve müesse .. at eratının bir ~nelik ihtiyacı olan (3611('100) kilo 
ekmeklik un k-pah zarfla ekaJltmeye konulmuştur. Tahmin be. 

deli (39600) liradır. • 
2 _ Şartnamesi ıs. TÜM. Satın &lma komısyonunda-tır. 
3 _ İhalesi ıı. ı. •eşrin 193S cuma ffÜnü saat U de Til:nen Ma. 

tın alma komisyonund;ı kapalı ıarf usulıyle yapılacaktı ... 
4 _ latc:klilerin 2490 uyılı kanunun 2. maddesinde vazıh vesa. 

ikle birlikte gelmeleri. , 
5 _ M vakkat teminatı (3070) lıradır. 
6 _ K~palı zarflannı (temi~atlarını havi banka mektubu veyı 

veıne makbuzlarını) ihaleden bır saat evci komisyona ve:'T'e1eri 
ilan olunur. (2774) 1-4315 

Hariciye V PkalPtinden: 
Haridye Vekaletıne şımdilik_ 80 lira ücretle musabaka ile fran

sızca bir daktilo alınacaktır. ':1usabaka Ankarada Hariciye V eki. 
Jetinde fstanbulda Anadolu AJansında 11. 10. 935 cuma gunU saat 
3 de yapılaca ,tır. Taliplerin hüsnü hal vcsikolarile sıhat raporla. 
rını ikametgfih adreslerini havi dilek ya-ılarını 5 X 9 ebadında 
ikişer fotoğrafla birlikte. tes~ini~velin ~ ~ne kadar Ankara Hari
ciye Vekfilcti Zat İşlert Daıresı Şcflığıne tevdi eylemeleri ilan 
olunur t 2764) '-4322 

Orman çiftliği 
otobüs servisi 

Ankara otobüs işleri 

direktörlüğünden: 
Her cumartesi Ye pazar giinleri öğleden gonra Orman çiftliğne 

otobüs işletilecektlr. 
Hareket saatkri apgıda yaulıdır. (2890) 

Taıhandan: 
Saat 14 

~. btaayonundan, 
aaat 15 

" 14,30 
,, ıs 

.. 15,30 

,, lS,30 

" 16 
n 16,30 
.. 17 
.. 17,30 
.. ıs 

J--4475 

" .. 
" ,, 
.. .. 
" 

16 
16,30 
17 
17,30 
18 

18,30 
19 

15 Tiim konıutanlığı Sa. AJ. I o. 
ll~k. dan: 

1 - Samsun garniıonu hayvanatının bir senelik ihtıyacı olan 
435000 kilo arpası kapalı zarf usuli ile cks'iltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli (19575) liradır. 

2 - Şartnamesi 15. TOM. Satın alma komisyonundadır 
3 - İhale i 10. 1. teş. 1935 perşembe gunı.i saat 15 de Tumen sa. 

tm alma komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır 
4 - Muvakkat teminatı (1468) lira (12.5) kuruştur 
S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. madde inde ya ıh vesa

ikJe birlikte komisyona gelmeleri. 
6 - Kapah zarflarını (teminatlarını havı banka mektubu veya 

vezne makbuzlarını) ihaleden bir saat eve1 komisyona ver-neleri 
ilan olunur. (2775) l-4316 

Harita genel diı"ektörlüğüııd~n: 
1 - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış Harıta Genel Dırektôrlu.. 

gü Topoğraf ve Nirengi §ıtbcleri için zirde muhammen bedellerilc 
ihale gün ve saatları yazılı a15t açık eksiltme ıl~ satın ahancaktır. 

2 - htekliJerin şartnameleri görmek için her gün ve eksıltme
ye gireceklerin de muvakkat teminat makbu ... farile vaktinde Cebe. 
cide Harita Genel Dire1rtörJUğlJ satın alma k.,misyonuna gelmeleri, 
Muhammen bedel Teminatı muvakkate 
Lira Cinsi mikdan Lira. Kuruş. ihale tarihi GONO saati 
4500 Alidatolome- adet 337 50 16.10.93• çar amha 14 

tolometrik 
680 Kolimatör 1 ,, 51 00 lf>..10.93.S 

(2817) 

Nafıa Bakanlığından: 

.. 
1--4381 

Kapalı Zarf Usuliyle EJ siltme İlanı. 

u 

1 - Eksiltmeye konulan İf: (Frat nehri üzerinde Malatya Vi. 
!ayetinde Jhç ve Erzincan Vilayetinde Kemah Demir köprükıi 
inşaatı. 

Lııaatın keıif bedeli (48147.50) liradır. 
2 - Bu iıe ait prtnameler ve evrak ıunlardır. 
a) Eksiltme gartnameııi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa itleri teraiti umwniyeai, 
d) Teıvlyei ttirabiye, Şose ve ıktrgir inpata dair fennJ şartn.._ 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname 
f) Keşif hulasa cetveli, 
e) Proje, 
btiyenkr bu pnnameleri ve evrakı (241) kurut bedel muka. 

bilinde Nafıa Vekaleti ıoseler reisliğinden alabilirler. 
3 - Ekıiltıne 18·ll.93S tarihinde pazartesi günU aaat J6 da 

Ankarada Nafıa Ve'ltaletinde Şoseler Reisliği dairesinde yapıla
caktır • 

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

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki veıikaları halı 
olması lazımdır. 

1 - Ticaret oda11na kayıtlı bulunduğuna dair 'ttsika, 
2 - f ste1clilerin yapmış oldukları itlere ait vesikaları ihL 

leden en az üç giln evel göstererek Nafıa Vekaletinden 
alacakları ehliyet vesikası. 

6 - TekJif mektuplan yukarda UçilncU maddede yazılı ısaattea 
bir aaat eveline kadar Şoseler Reisliği daireaine getirilerek Ek.. 
si~tme .~omi~yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poe
taıle gonderıle~ek mektupların nihayet üçüocü maddede ya.zıh sa
ate kadar gelmıt olma111 ve dıt zarfın mühur mumu ile iyice kapa. 
tılınıt olması lizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmea. (2703) 1-4374 

Nafıa Bakanlıiından : 
Haydarpaşada sif teslim şartlyle muhammen bedeli 610 Jira o. 

lan (2200} adet lı:omple telgraf fincanı açık eksiltmeye konul. 
muftur. 

Eksiltme 14 ikincitqrln 1935 per,cmbt günti aaat 14 de An
karada B~ka?lık ~alzeme MUdUrJUf6nde yapılacaktır. 

~steklılerın Tıcaret odası vesikası ve 46 20 Jfrahk muvak.kai 
temmatları ile aynı gün ve saatte komisy~da bulunmalan ıt. 
zımdır. 

İstekliler bu hususta.kd şartnameyi parasız olarak Ankarada 
Bakanlık Malzeme MüdürJUğUnden alabilirler. (2765) 1-4347 

Samsun Tiimen Sa.Al Ko. Bşk. 
. Samsun garnizonunda bulunan kıtaat ıhtiyacı içın 10000 erin

mış sade yagı k:ıpalı zarfla el:siJtmeyc konulmu tur. Tahmin be. 
deli ~~00 lira olup muvakkat teminatı 698 liradır. Şartname 1 Sam
sun tumen satın llma komisyonundadır. 1haiesi 16 l. teşrın 935 
çarşamba gunu saat 15 de tümen satın alma komısyonunda y pıla.. 
c~kt~r. 2490 yılı artırma ve eksiltme kanunu mucibince taliple• 
rın ıhaleden bir saat eveline kadar mektuplarını komisyona ver 
melcri ilan olunur. (2879) 1-4458 • 



SA. Ylf A ~ 

Sanısuıı Tünıeıı Sa.Al. l(o. Bşlc. 
Amasya garnizonunda bulunan kıtaat ihtiyacı için 5000 kilo 

erinmit aade yağı açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
4700 lira olup muvakkat teminatr 353 liradır. Şartnamesi Samsun 
Tümen satın alma komisyonundadır. İhalesi 16/ 1. Teşrin/935 çar. 
pmha günü saat 16 da Tümen satın alma kıomisyonunda yapılacak
tır. 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucibince taliplerin 
lla :ı:dcn bir saat evveline kadar mektuplarını komisyona verme. 
IPri i lan olunur. (2872) 1-4453 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif !bedeli 21105 lira 94 kuruş olan yeni hal bınası önüne ya· 

pılacak rıhtıma ait 142 ton 337 kilo gram larsen demiri alınması 
ve mahallerine nakli pazarlığa konulmu~tur. Şartname ve keşif ev
rakı Levazım MüdürlüğUnde görülür. Pazarlığa girmek istiyen.. 
lcr 2490 N. lı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika 1583 
lirahk muvakkat temi, ·at makbuz veya mektubile beraber H>/ 1. 
teşrin/935 perşembe günü saat 15 de daimi encümende bulunma· 
hdrr. (6132) 1-4478 
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~ 
Ankara Levazım Amirliği Satın ~ 

~ 
Alma Komisyonu ilanlan ; 

ii 

t LAN 
1 - Müessese ihtiyacı için 533 ton yerli kok kömürü kapalı 

.zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Münakasası 17 birinci teşrin 935 tarihine müsadif perşembe 

günü aaat onbeştedir. 
3 - Yerli kok kömürünün mecmu tutarı 15190 lira 50 kuruş 

olup muvakkat teminatı 1139 lira 29 kuruştur. 
4 - Şartnamesi Ankara Levazım Amirliği satın alma komisvo. 

nunda parasız görülür. 
5 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncli 

maddelerinde yazılı vesikalarla teminatt muva.kkate makbuz veya 
banka mektupları ile teklif mektuplarını münkasanın yapılacağı 
muayyen saatten bir saat evet Ankara Levazım Amirliği satın al-
ma komisyonuna vermeleri. (2717) 1-4286 

İLAN 
Garnizon dahilindeki kıtaat ve müessesat hayvanlarının senelik 

ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 470,000 kilo saman kapalı zartla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye konulan samanın mecmu tutan 11750 lira olup 
teminatr muvakkatesi 881 lira 25 kuruştur. 

3 - İhalesi 8 ilktefrin 935 salı günü saat on beştedir. 
4 - Şartnamesi Ankara Levazım Amirliği satın alma komisyo. 

nunda her gün parasız görülebilir. . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin teminatı muvakkate makb.uzl~n • 

249Ô numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerinde yazılı vesikalarla . 
birlikte teklif mektuplal'ınI münakasanm yapılacağı muayyen ia
atten en az bir saat evel Ankara Levazım amirliği satın alma ko. 
misyonuna makbuz mukabilinde vermeleri. (2700) 1-4213 

1 LAN 
1 - Bursa garnizonu için 432,000 Mudanya ve Bandırma için 

24000 kilo kuru ot satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli Bursanın 
16200 Mudanyanm 900 Bandırmanın 720 liradır. Şartnameleri Bur. 
sa satın alma komisyon.undadır. Eksiltme 21 ·10-935 pazartesi günü 
saat on altıda Bursada tophanede satın alma komisyonu binasında 
olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. Muvakkat teminat 
Bursanın 1215 lica Mudanyanın 67 lira 50 kuruş Bandırmanın 54 
liradır. 

Teklif mektupları 21.10.935 pazartesi saat 15 şe kad'r Sa. Al. 
komisyon reisliğine verilmiş olacaıktır. (2909) 1-4498 

1 LAN 
Bursa garnizonu iç.in (242,000} Mudanya için (139,000) ve ban · 

dırma için (212,000) kilo un satın alınacaktır. Tahmin edilen bede. 
1i 'Bursanm 26225 lira Mudanyanın 15637 lira 50 kuruş Bandırmanın 
~320 liradır. Şartnameleri satın alma komisyonundadır. Eksiltme 
22-10-935 salı günü saat 16 da Bursada tophanede satın alma ko· 
misyonu binasında olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. Mu. 
v(llkkat teminat Bursanm 2041 lira 88 Mudanyanıri 1172 lira 85 
kuruş Bandırmanın 1749 liradır. Tdtlif mektuplan 22-10-935 sah 
saat onbeşe kadar satı11 alma komisyon reisliğine verilmiş olacak-
tır. (2908) 1-4997 

İLAN 
1 - Ku:ıklarelinde 20 ton sade yağın kapalı zarfla ihalesi birin. 

ci.teşrin 22 inci sah günü yapılacaktır: Eksiltmeye girmek istiyen
lec ihale günü .teklif mektubu ile kanuni belgelerini saat on be§e 
kadar komisyon reisine vermeleri ve saat on altıda komisyonda bu. 
lunmalıdır. 

2 - Sade yağın tahmin edilen bir kilo fiatı 80 kuruş ilk temi· 
natı 1·200 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün kırklar eli satın alma komisyonunda 
görebilirler. (2893) 1-4490 

t LAN 
1 - Tümen kıtaatı iç.in eveke ilan edilen unun ihalesinde ta

libnin verdiği fiat yübek görü~düğünden yeniden 176 ton unun 
kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu. 

· 2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 santim olup 
ihalesi 29-10- 935 tarihine müsadif salı günu saat 15 de Bayramiç 
tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

İLAN 
ı - Tümen kıtaatı için evelce ilan edilen ihalesi esnasında 

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

. 2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 santim olup 
ihalesi 26.10.935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11 de Bay
ramiç tümen satın alma komisyonu binasında yapılacağı. 

3 - Eksiltmeye giceceklerin verecekleri unun şerait ve evsa
fını bulunduğu yerin satm alma komisyonuna müracaat ederek 
ö~renebilirler. · 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü maddeleri mu.. 
cibince istenilen vesaikle teminatı nıuvakkatesi olan 1975 liranın 
ve'ya bank mektubunun ihaleden bir saat evet tümen muhasebesi. 
n~ tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları (2833) 1-4488 

İLAN 
t - Tümen kıtaatı için evelce ilan edilen ihalesi esnasında 

talibinin verdi ğ i fiat yiiksek görülmesinden yeniden kapalı zarfla 
~65 ton unun eksiltmeye konulduğu. 

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

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun ~erait ve evsa
frıu bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek 
öğrenebilirler. 

• 4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü maddeleri mu
ciıbince istenilen veiıaikle muvakkat teminat tutatn olan 1504 liranın 
veya bank mektubunun ihaleden bir saat evci tümen muhasebesi. 
net .. •· ; ;ı n ı .,.,TT"lisyonda hazır bulunmaları (2831) 1-4489 

ULUS 

Dil, Tarih ve Coğraf
ya Fakültesinden: 
TALEBE YAZILMA' SARTLARI 

' 1. Fakülteye 40 yatılı atlebe ile gündüzlü talebe alınacaktır. 
2. Yatılı taleıbe yazilmak için yapılacak sınacı kazanmak şarttır. 
Bu sınaca girmek için lise veya 6 yıllık öğretmen Okulundan 

mezun olmak lazımdır. 
3. Yatılı talebe için yapılacak smaçlar 15.16 birinci teşrin 1935 

tarihlerinde saat 10 da başlamak üzere Ankarada Gazi Terbiye 
Enstitüsünde, İstanbulda Yüksek Öğretmen okulunda yazılı olarak 
yapılacaktır. 

4. Yatılı talebe olmak için bu smaçlara girmek istiyenlerin 10 
birinci teşrin 1935 tarihine kadar Kültür Bakanlığı YU.kse.k Öğre
tim Genel Direktörlüğüne başvurmaları gereklidir. 

5. Gündüz talebesi olmak istiycnlerin: 
a) Bir liseden mezun olmaları 
b) Lise bakaloryası geçirmiş olmaları 
c) 1935 yılı lise mezunlarının olgunluk yoklamasını Yermiş ol· 

malan. 
6. Gündüzlü talebenin 1 ikinci teşrin 1935 gününe kadar Anka. 

rada Evkaf Apartımanındaki Fakülte Sekreterliğine başvurmaları 
gereklidir. (2911) 1-4499 

Samsun Tümen Sa.Al. Ko. Bşl<-. 
Merzifon garnizonunda bulunan kıtaat ihtiyacı için 5700 kilo 

erinmiş sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 5415 lira olup muva~kat teminatı 4-07 liradır. Şartnamesi 
Samsun Tümen satın alma komisyonundadır. İhalesi 17 1. teşrin 
1935 perşembe günü saat 15 de tümen satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucilbince ta
liplerin ihaleden bir saat eveline kadar mektuplarını komisyona 
nrmeleri ilan olunur. (2878} 1-4457 

Samsun Tümen Sa.Al. Ko. Bsk. 
' 1 - Çorum garnizonunda bulunan kıtaat ihtiyacı için 4300 ki· 

lo erinmiş sade yağı açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
' 4128 lira olup muvakkat teminatı 310 liradır. Şartnamesi Samsun 

Tümen satın alma komisyonundadır. İhalesi 17 / 1. Teşrin/935 per. 
şembe güqü saat . 16 da Tümen satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucibince taliplerin 
ihaled~n bir saat evveline kadar mektuplarını komisyona verme-
leri ilan olunur. (2871) 1-4452 

Tapu l(adastro Genel Müdürlü
ğünden: 

Genel Müdürlüğünde müstahdemleri için ·yeniden yaptırılacak 
9 adet paltonun münakasa günü 9.10-935 tarihinde icra edileceğin
de,1 istiyenler % 7,5 depozit akçesi ile birlikte memurin ve levazım 
Mi.ıdUrlüğüne müracatlan. (2864) 1-4463 

Anl{ara llhaylığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş ''Ankara Kız Lisesi Kimya ve Fi. 

zik laboratuvar mobilyası,, yapılacak işin keşif bedeli 11052 liradır. 
2 - Bu işe ait şaı-tnameler ve evraklar şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Fenni şartname. · 
c) Mobilya ve tesisat lahikası. 
d) Keşif çizelgesi. 
e) Proje. 

l İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak kız lisesi 
direktörlüğünden alabilir ve görebilir. 

3 - Eksiltme 17. 10.935 perşembe günü saat 15 de Ankara okul· 
\ ıar sağrşmanlığmda toplanan komisyonda yapılacaktır. 
, 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

s - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 828 lira 90 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
göstermesi lazımdır. • ~ . . 

1 - Ticaret odasİna kaytlı bulunduguna daır vesıka. 
2 - İsteklilerin yapmış oldukları mobilya işlerine ait An

kara Nafıa müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikası. 
6 .- Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 

bir saat evveline kadar oıkullar sağışmanhğına getirilecek eksiltme 
k'omisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yaı:ılı saata 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatıl. 

· mış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(2840) 1-4403 
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,., 1 . ~ 
Milli Müdafaa Vekaleti ) 
Satmalma Komisyonu .} 

llanları ~ 
~ 

BlLlT 
1 - 850 adet keten iplik ve 

ip pazarlıkla eksiltmeye konmuş· 
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
552 lira 50 kuruş ilk inanç para. 
sr 66 lira 40 kuruştur. 

3 - İhalesi 14.10-935 pazar. 
tesi günü saat 14 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenlerin lier gi.iri Sa.at 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek. 
lerin de 2490 sayılı kanunun Z,3 
üncü maddelerinde istenilen !:>il. 
gilerile ihale günü M. M. Vekil· 
leti satınalma komisyonuna var. 
malan. (2750) 1-4291 

BİLİT 
1 - Edremit garnizonu ile 

Ayvalık garnizonu için 370.000 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Hepsine biçilen eder 
37.000 liradır. 

3 - İhalesi 17-10-935 perşem
be günü saat 11 de Edremitte ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceıkler 
3775 liraltk ilk inanç parası mek. 
tup veya maklbuzlariyle birlikte 
kanuni şekilde hazırladıkları te.k" 
lif mektuplannı ihale saatından 
bir saat evel Edremitte Tümen 
satın alma Ko. n~ vermeleri. 

(2829) 1-4397 

BİLİT 
Etlik a:lı ve serÜm evinde bir 

sıcak ve bir soğuk oda ile tesi. 
satının yapılması işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli. (5940) liradır • . Ke. 
şif ve projesi !;>edeli karşılığın· 
da inşaat şubesinden alınacaktır. 
İhalesi 17 .X-.935 . perşembe günü 
saat on birdedir. Uk teminatı 445 
lira 50 kuruştur. Eksiltmeye gi. 
reeckler 2490 sayılı kanunun 2, 
3 c\i maddelerinde istenen bel. 
geleriyle birlikte tem.inat ve' teık-i 
lif mektuplarını havi·mumta mü- · 
hürlü zarflarını ihale saatından 
en geç bir saat evveline kadar · 
M. M. V. satın alma komisyo. 
nuna vereceklerdir. , (2830) 

1-4399 

BİLİT 
1 - 50 metre mikabı gürgen 

kalas açık eksiltmeye k:onıp1;1ştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

2000 ilk inanca parası 150 lira. 
dır. 

3 - İhalesi 14-10-935 pazar. 
tesi saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gfreceıklerin 
2490 sayılı kanunun 2,3 UncU 
maddelerinde istenilen bilgele. 
rile M. M. V. satın alma komis. 
yonuna varmaları. (2634) 1-4201 

BlLIT 
İsta"nbuldaki Kuleli ve Mal. 

tepe liselerile Bursadaki Bursa 
Askeri lisesinin 10 ve 11 inci sı. 
nıflarıtla yeniden talebe alına
caktır. Ginİıeğe istekli bulunan· 
lann bu mekteplere veya asker. 
tik şubelerine hemen müracaat. 
tarı ilan olunur. (2866) 1-4448 

BİLİT 

1 - Evvelce kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuş olan 21750 
metre çamaşırlık beze verilen 
fiat gali görüldüğli"nden yeniden 
pazarlıkla alınttiasına karar ve· 
rilmiştir. 

2 - Hepsinin biçilen ederi . 

SaçJarı 

döl<illenJer 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve 

kepeklenmesine mani olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasrd.ır. 
Tabii renklerini bozmaz, la· 
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağa
zalarında bulunur. 

L1N1MANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 
§lllllfDllRıatltlDlllllllJJllUIRllllHllllllllDllllıaıttmlllllll1IEl 

~ = 
g Dr. TURGUT ~ 
§ ~ 
~ Cebeci Hastanesi OperatörU ~ 

1 Hastalarım Adliye Sarayı 1 
~ karşısında Hayati apartmanın· ~ 
~ · da her giln 15 den 19 za kadar ~ 
~ kabule . ba_ş1amıştır. . ~ 
~llWlllllllURmlllUllllllllUllllllllflltmtımını~~ 

Öz almanca 
Halis bir alman Bayan en kı. 

sa zamanda müsait şeraitte öğ· 
retir. ' 

Müracaat P . K. 173 
l...:....t425 " 

ZAYİ 
Taş nakliyesinde çalışan 208 

ve 676 No. lu arabalarımın nu.. 
mara plaklarını zayi ettim. Ye
niaini alacağını eskisinin hükmtl 
yoktur. 

Emin oğlu Emin namr 
1-4482 diğeri Ömer 

ZAYi 
Etlik İlık Olrulundan aldığım 

Tasdiknamemi yitirdim. Yeniai.. 
ni alacağandan hükmü yoktur. 

1-4501 Saffet 

ZAYİ 
Mehmet Hallın ismine yazılı 

ve 932 tarihli mühUrilmü kay. 
bettiın. Okur yazar "olmadığım
dan imza şeklinde bir ·yenisini 
kazdıracağrmdan eskisinin hU.k:· 
mil yoktur. 

Şen Kıraathane Müatec.iri 
Mehmet 

-----------------
5437 lira 50 ikn.ıruş ve ilk inanç 
parası 408 liradır. 

3 - İhalesi· 22..10.935 lalı 
günü saat 10 dadır. 

4 - Pazarlığa girecekler 249< 
sayılı kanunun 2 ve 3 cU ma~de
lerinde yazılı bilgilerile birHkte 
M. M. Vekaleti satın alına ko· 
misyonuna varmaları. (2899) 

1-4491 

Dr. CEVAD ARiF 
ATASAGUN 

HER SENE BİR ÇOK Kfl\1SELE RE ZENGİN iKRAMİYELER DA CITAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 
Anafartalar caddesi Zenit 

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

,, 
• 

M 

imtiyaz sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umum1 neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarında 

1 
Ulus Basımevind• basılmış· 

l tM'. 

[ 

Büyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

• 

ikramiye: 15.400 lira 
BiR BiLET BiR LlRADİR. BUT UN PIY ANGO SATICILARINDA BULUNUR 

1 i SİNEMALAR 1 
YENİ 

BUGÜN BUGEE 
!}ıkıarı.u yıldızı Kay Francis ve 
kadınların sahhar mabudu Ro -
~ald Colman'ın temsil ettikleri 

GÜNAHIM, AŞKTIR 
Fransızca sözlü büyük aşk ve 

ihtiras filmi 

BU GECE 
(KULÜP) 

Baştan başa heyecanlı 
sahnelerle dolu 

iNSAN KAÇAKÇILARI 
Claudette Colbert - Ben Lyon 

Fransızca sözlü 


