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Kamutay buglln beşinci devresinin ilk toplantısını yapıyor. 
T oplanb Atatürliün yıllıli disliuriyle açı ... 
lacak , başk.an ve başkanlıl{ divanı 

seçimi yapılacak.hr 

Gaz maskesi fabrikamız törenle açıldı 
~ . J 1 

Dördüncü Kamutay 5 ilkka -
l\unda seçimin yenilenmesine ka
tar Vennİf ve 8 şubatta beşinci 

· dene içia saylav seiçmi yapılmış
tr. Bir •arttan yaz azadı olan 15 
hazira.aa Ye birinci teşrin başın -
dan acm toplantı olan 26 birinci 
te!riae kadar fevkalade toplantı -
llın deYams olarak çalışan Kamu · 
tay bugün beşinci devrenin birin
ci içtima yılı, ilk toplantısını ya -

· Paca:ktır. Toplantı Cumur Başka -
·Ilı Atatürk'ün yıllık diskuriyle -..-• · 
lac:aktır. Atatürk'ün diskurun -
dan ıonra K~mutay ba~kanlığı ve 
!:::::=~====================-~== 

Giindelik 

SAYIM VE SA(;LIK 
lŞLERİi'\ltz 

F. R. ATAY 

Kendi elindeki ölüm ve do -
ğum istatistiklerine dayanan sağ
lak bakanımız, Türkiye'de nüfus 
artışı nisbetinin binde 21 den aşa
ğı olamryacağını bize söylemekte 
idi. Sayım, kendisini hakh çıkar
tnıştl1'. 

Anadolu' da sıhhat işlerine ve 

salgınlar aavaşma hemen hemen 
sıf•rdan başlamış o!duğumuz için, 
eksiklerimizin ne kadar çok oldu
ğunu biliriz. Hatta bunları, ara -
tnızda Sağhk Bakanımız kadar 
kimse bilmez. O !İze sıtma, firen
gi ve trahom s '.vaşlarımn sonuçla
rını söyler, y. • r.İ dispanserlerin, 
hastanelerin ve yeni hekimlerin 
sayısmı bildirirke:ı, geride kalan 
ibtiyaçların ne kadar büyük ol -
duğunu düşünür. 

Çocuk ölümlerini, salgın, ilaç 
ve teda't'İ yoksulluğu nisbetlerini 
gittikçe azaltmak, nüfus artımı 

bakımından; daha uzun yıllar, 
haşlrea meselemiz olarak devam 
edecektir. Bu, aynı zamanda, bi -
zim daYamızın yüksek İnsani ta
rafıdır. 

Sağlık Bakanımızdan her köye 
bir hekim ve bir ebe göndermesi
ni, her hastaya ilaç ve yatak bul
rnasmı, Türkiye sınırları içinde hiç 
bir sivrisinek ve mikrop bırakma
tnasmı, bize tifonun, sıtmanın, tra-
homun ismini unutturmasını kim 
istiyebilir? Bütün büdceyi onun 
emrine •erseniz, maddi manevi 
vasıtalarımız ve kadromuz bu ide
ali gerçekleştirmemize yeter hal -
de değildir. 

Fakat biz kendi yardımları
mız Ye bazı pratik usullerle Sağ -
hk Bakanımızın, bugünkü gayret
lerinden daha büyük neticeler al -
masnu aağlıyabiliriz. Küçük bir 
misal: Sağlık Bakanımız fstan -
bul bölgesindeki sivrisinek s~ -· -
şmd~ balkı, hiç olmazsa, mazut 

! • • • 
. masr.afma iştirak ettınnemıştır. 
Biz EreokÖy tarafındaki savaşın 

·nasd J'apddığını gözümüzle görü
·yonız. Usul basittir. Sivrisinek 
bultn1&11 bölgeler, kendi araların · 
da toplanarak, Sağlık Bakanl~ğın
dan yalmz fenni kılavuzluk ıste
seler, bir mevsimde İstanbul'da, 
ve difier uyanık şehir ve kasaba 
larda ha hayvancıktan eser hı 
rakma,.ız. Bu yardımı bırakınız: 
Evine •e bahçesine savaş memur
la ı r solum an bir takrm düşün-

başkanlık divanı seçimi yapıla -
caktır. 

Komisyonlar, kamutayın ileri 
ki toplantılarında seçil~ektir. 

C. II. P. l(amutay 
• grupunun yenı 

idare heyeti 
C.H. Pactisi Kamutay gcupu i

dare heyeti ba:şkanlığrndan: 

Fabrikanın açllrş töreni B. Refik Saydamın Başbakanımıza verdiği izahatla ba§ladı 

Kızılay kurumunun Mamak - - kanlar, Kamutay başkanları, say- bakan ismet lnönü'ne dedi ki: 
C.H. Partisi Kamutay grupu 

bugün İsmet lnönünün başkanlı. 

ğında toplandı. 

ta kurduğu zehirli gaz maskesi lavlar ve birçok davetliler bulun- « _Sayın Ba,bakanım, 933 
fabrikası, bugün, bizzat Başbaka- dular. senesi mayısında, siz Kızılay ce _ 

NizamnamPye göre yenilenmesi 
gereken grup asbaşkanlıklaı ına it
tifakla Antalya say/avı Dr. Cemal 
Tunca ile Trabzon say/avı Hasan 
Sakayı seçti. 

nımız İsmet lnönü'nün eliyle işle- Sağlık Bakanı B. Refik Say - miyetine, zehirli gazlara karşı ya-
meye açıldı. Törende bütün Ba- dam, açılış töreni başlarken, Baş· pılacak maske fabrikasının İnşası 

Bundan sonra Hasan Sakanm 
başkanlığrnda grup idare heyeti 
seçimine geçerek aşağıda isimleci 
yazılı üyeleri ayırdı: 

Rasih Kaplan (Antalya) 
Aziz Axyürek (Erzurum) 
Abdülhak Frat (Erzincan) 
Ali Kılıç (Gaziantep) 
General Ihsan Sökmen (Gire. 

son) 
General Şükrü Gökberk (/stan-

bul) 
Hamdi Yalman (Ordu) 
Damar Arıkoğlu (Seyhan) 
Rasim Başara (Sıvas) 

Ulus'un Anketi ___ _... ___ _ 
Ank.arada mesken meselesini 

hallede biliriz !. 
nasıl 

Cumuriyet hükümetinin An
karada mesken meselesinin halle
dilmesine ne kadar önem vermek
te olduğunu biliyoruz. Emlak ve 
Eytam Bankası yeni meskenler 
hakkında tetkiklerde '.ulunmak· 
tadır. 

Ankara'da bulunan memurla
rı yerleştirmek, yalnız onlara bir 
hizmet olmakla kalmıyacak, An-

karanın Bayındırlığrnı ve nüfusu
nu büyük bir hızla artıracakttr. 

Bu mesele ile az çok ilgili o
lanlara birkaç sual yolladık. Ce
vablarını neşrederken, birçok kro
kiler Je basacağız. 

Bu suretle bu işle uğraşmakta 
olanlara ve Ankaraya küçük bir 
yardımda bulunmak istiyoruz. 
Yolladığımız sualler şunlardır: 

Komplo teşebbüsünün 
yankı •arı çok geniştir 

Arzu eden herkes bu suallerden 
birine veya birkaçına kendi ceva
bını da yollayabilir: 

1 - Devlet memurları mesken
leri: 

a) Memur meskenleri bahçeli 
evler halinde mi, büyük apartı
manlar halinde mi yapılmalıdır? 
Fayda ve mahzurları. Büyük Önderin hayatına el 

uzatmak istemiş olanlara karşı bJ 
tün memleketin duymuş olduğu 
tiksinti o kadar. derindir ki bunu 
anlatmak için her yandan her gün 
binlt;rce telgraf gelmektedir. ~u 
telgraflardan birkaçını rteşredi -
yoruz. 

Çankırı, 29 (A.A.) - 0 -~en 

bir vatan yaratan milyonlarla öl _ 
çüc9 bir ulusu soysallığın en yük 
sek kertesine ulaştıran Atatürkü . 
müze karşı kaldırılmak istenen al 
çak ellerin tutulduğunu duyuşu 
muz yeni bir ömre kavuşuş kada~ 
gönendi oldu. Atatiirk sen bizim 
başımızın tacı, acılarrmızın ilacı, 
vüreklerimizin tek carpmhsısrn. 
Topraklannı varattıi!ın genç uhl 

sun genç inanı ve sana karşı d\..J 

dukları son~uz sevgi ve saygı ... : 
geçilmez örüsü sınırlaşroıştır · Se
ni yok etemye hiç bir adam gücH
nün yetişeceğine biz inanamay .z.. 

Çünkü sen tanrının en mutlu ve . ' ş . 
en eri.şilmez bir varlığısın. u 
kikada bütün bir memleket ulus•• 
alnın kadar temiz ve açık göğsü 
müzün özgen havası içinde topla -
narak alçaklara lanetler yağdır 
mıştır. Onu, sana kadar bir k . 
daha bildirmeğe biz araç olurkc. 
tanrının acun durdukça seni başı 

• • 1 
mızdan eksik etmemesım er>· ~·.10 
yüreğimizle yalvarırız Ulu Ön . 
der. 

Çankırı ura.vı şarbay vek::; 
E. Dolunay. 

(Sonu 5. cı saytfada) 

b) Bahçeli evler usulü tercih o
lunursa, bitişik evler ve bahçeler 
siı;temini mi, yoksa ayrı bahçeler 
içinde ayrı evler sistemini mi ter
cih edersiniz? 

c) Evler makama mı hasrolurı
malıdır? Fayda ve mahzurları. 
Yoksa Memurlara temlik mi edil
melidir? Fayda ve mahzurları. 

2 - Yapı Kooperatifleri: 
a) Yapı kooperatifleri hangi 

unsurlar için favdah olabilir? 
b) Yapı Kooperatiflerinde işti

rak sermayesi ve yardımcı serma
ye nasıl temin olunmalıdır? 

3 - İşçi meskenleri. 
Aileli ve şehirde devamlı otu

ran işçiler, mevsim işçileri, bekar 
işçilere göre işçi evleri hakkında
ki düsünceleriniz? 

iç Bakanı B. Şükrü Kaya, dün saat 17 de, Cumuriyet bayramında ödev alan Ankara ve lstanbul polis teşkilatı men. 
supları şerefine şehir lokantasında birçay şöleni veı·miştir. 

Şölende iç Bakam B. Şükrii Kaya ve lç Bakan/cğr büyük işyarlarr, Tüze Bakam B. Şükrü Saraçoğlu Kamutay Reis 
vekili B. Tevfik Sılay, Ankara saylavr ve başyazarımız B. F. R. Atay, Jandarma genel komutam Korgen~ral Nnci Tınaz 

a en ektörü Tuğgeneral 0<;man Nuri ve merkez komutanı albay Demir 

emrini verdiniz. Cumuriyet hükü
meti, Kızılay emrine bu emirle 
birlikte sermaye de ayırdı. Bir bu
çuk yıl süren tetkiklerin sonunda 
bu fabrikanın inşasını bir firmaya 
verdik. Fabrika günde 8 saat ça -
hşmak suretiyle yılda 100 bin mas
ke çıkaracaktır. Üç ekip üzerin -
den işletildiği takdirde ise yılda 

.300 bin maske yayacak kudrette -
dir. 

Cumuriyet hükümeti, fabrika
nın kurulması için 1.270.000 lira 
tahsisat ayırmıştır. Bunun 800 bin 
lirası bilumum tef erruatiyle inıa
ata, su, yol, kontrol işlerine har -
candı. 333 bin lirası da, 25 bin 
maskenin iptidai maddsi karşılı -
ğıdır. Geri kalan 140 bin liradan 
56 hini ihtiyat olarak ayrılmıştır. 
86 bin lira da müessesenin fenni 
idaresi masrafları ve amele ücret
leri karşılığıdır. » 

B. Refik Saydam, cumuriyet bü· 
(Sonu 3. cü sayı/ada) 

Dil hakkında 
~timolojik ve Morfolojik 

ili üncü Anket 

1 -Ağı-:; 
2 -Bağız 
3 - Gırılcık 
4 - Dil 
5 - Dit! 
6 -Dudak 
7 - Alın 
8 - Gi>z 
9 - Burun 

10 - Kulak 

1) Yukardaki kelimelerin ilk 
ve asri kökleri nelerdir? 

11) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için kÖke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin herbiri ·• 
nin mana ve farkları bakı -
mm dan rolleri ne olmuştur? 

iV) . Bu ara~tırma neticesinde : · 
A Türk dili kökleri ve , 
B Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekkü

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

Yukardaki üçüncü dil anketi. 
mize okurlarımızın verecekleri ce
ııabları, gazetemiz yazı işleri di • 
rektörlüqüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aPcl· v nız 
cevabları sırasiyle ho:;I. ·:;. tuz 



SAYIFA 2 

SON DAKiKA 
• 
Italyanlar i er 111or 

İtalyanlar SkiJJave bölgesinde bir kale 
a1dılar - Habeşlcı· taarru7~ hazırlanıyor 

Londra, 31 (A.A) ....- Royter ajansı 
bildiriyor: 

Bütün kuzay cephesinde italyanlar 
taaırruzlarmda devam için hummaJı bir 
'ekilde hazırlanmaktadırlar. Tibre böl. 
gesinde İtalyanların ileri hareketi. bir 
çok noktalarda devam etmektedir. Ma
kak yolu açılmıştır. Artık İtalyanlar 

bu §ehri hemen hemen harpsız işgal 

cdebileceklerdiır. 

İtalyan taarruzu Musaali bölgesin. 
de hazırlanmaktadır. Danakildeki ital -

yan taarruzu öteki kuzay bölgelerinde
ki taarruzla birlikte Herletilecektir. Bu 
auretk kuzayda hareket eden bütün 
italyan kuvvetleri tek biı' cephe kur • 
muı olacaklardır. Ancak böyle bir 
cephe Sudan nnınndan fransız Soma-

Hsine kadar uzanan 500 kilometrelik 
bir hat olacaktır ki bunun sıkı sıkıya 

tutulması güç.leşecektir. Bu geniş cep. 
henin aralarından önemli habeş ik!lıv. 

'fttlerinin içcriltre girememesi için U

çaklar çok oiddi tarassutlarda buluna. 
caklardır. 

Güney cephesinde bir çok çarpıı1-
malar olmaktadrr. İtalyanlar Adisaba. 
bada teyit edilmiyen bir habere gön: 
Gorahaiyc girmişlerdir. 

Habeş hükümctine gelen haberlere 
göre italyanlar genel karargahlarını 

Daruikilde Eritre sınırmdan 100 kilo-

metr<; kadar ileride kurmak üieredirler. 
Bu tertibatuı hedefi haıbeşlerin genel 
karargahı olan Dessie'dir. Buraya kü. 
çük miıfreezler halinde boyuna habeş 
lw~tlcri gitmektedir. Binlerce kadın 
ordunun arkasında pek iptidai mutfak 
takımlariyle yürümektedir. 

Habq bükümeti, Musaali dağı böl. 
gesinde italyan kuvvetleriyle oymaklar 
arasında sık sık çarpışmalar olduğu ve 
Danakil'Jerin bu dağın güneyinde bir _ 
çok noktalan İtalyanlardan geri aldıkln 
bildirilmektedir. Bir İtalyan erzak kolu 
muhafızlanna hücum edilmiş ve bunlara 
ağır kayıplar ver:dirilmiştir. 

l ıalyanlar önemli bir 

kale aldılar. 
Roma, 31 (A.A) - Gazetelerin lla. 

her verdiğine gore, ıtalyan Somalisi • 
nin Decbats denilen yedi askerleri, 
çarşamba sabahı Skillave kalesini al : 

mıt1ardır. Bu işgal, İtalyanlara Skilla.. 
ve bölgesinde hakimiyet vermekte o • 

lup Gorrahei yolu üzerindeki önemli 
bir engeli ortadan kaldırmış olmaktadır. 

Tahmin edildiğine göre bu bölge • 
deki italyan tazyiki artacak ve italyan. 
lar, harketlerinin bundan sonraki geli
Jimi bakımından büyük bir önemi olan 
Gorrahei'ya doğru yürüyüşlerine daha 
faal bir 'ckilde devam edeceklerdir. 

_ Ha~ler kuyu1arı t1ızluyorlar 
Adisababa. 31 (A.A.) - 15 bin ital. 

yan yava§ yavaş Asla kuyularına doğru 
ilerlemektedir. Habeşler kuyu sularını, 
tuz atmak suretile, içilmeğe yaramaz 
bale koymuşlardır. 

İtalyan kıtalan ,Mohzalleden doğu. 
JJa doğru hareket ederken geniş hare. 
ketlerde bulunmaktadırlar. Burada Ali 
dağı ile Addohs arasında bir yol yap
mışlardır. İtalyan atlıları İnmıuna ka. 

dar ilerlemiştir. Musaali kıuzayında ye. 

ni bir italyan hava üssü kurulmuştur. 

Kamyonlar burada toplanmaktadır. 

Bundan, Danakil çölli hava üssünün A. 

lagarrada lrurulaccğı anlaşılmaktadır. 

DansteiJler 25 jJkteşrinde bir italyan 

karakoluna hücfım etmişlerdir. hal. 
yanlardan 15 ölü vardır. Habeş kıtaları 
birçok deve ek geçirmişlerdir. 

İtalyan resmi bildiriği 
Roma. 31 (A.A.) - Bildiriğ. 

Eritre sınırında birinci kolordudan 
bir siyah gömJekHier müfrezesi dün sa. 
bab Edaga Hamus ile Malrıale arasında. 
ki yol üzerinde Mai kuyularını işgal 

etmiştir. İkinci kolordu ile yerli kolor. 

IJoğu A/rikasıtw Kitlen kum etl(•r 

Napoti, 31 (A.A.) - 3.300 siyah 
gömlekli dün Viancamano gemisi ile 
doğu Afrikası~a hareket etmişler ve JL 
mana akın eden halk tarafından selam. 
lanmışlardır. General Traditi ile gönül. 
Jü olarak giden iki oğlu da aynı vapurla 
Afrikaya hareket etmişlerdir. 

Siyah gömleklileri teftiş etmek üze. 
re gemiye çıkan veliahd, asker tarafın • 
dan coşkun gösterilerle karşılanmıştır. 

llabe'Jİstarıda bir i~· /;riz mi 
bn~lıyor? 

Mo adıselo, 3 (A.A.) - Stefanı ajan 
sı bildıriyor: İtalyan ordusu somali cep. 

hesine doğru ilerlerken, Gerlogubi'yc 
kadar giden yolun yapılması bitirlmiş. 
ir. 

Öte taraftan, Asmara, Acligrat, Ak. 
sum, Agordat ve Adua'ya mal taşımak. 
ta olan kervanlar, Tigre bölgesinde .suel 
maksatlarla yapılan yoll'lrdan geçmek. 
tedir. 

Söylendiğine göre, Debarck sülale
sinin hükümetc karşı bir durum takın • 
ması üzerine Hab~stan'da bir iç kriz 
ba§ göstemıi§tir. Salat Debarck, habcş 
tahtı üzerinde iddialarda bulunmakta _ 
dır. 

Mahpuı> Prens Lig Yassu, Adisaba 
ha bölgesi içinde bulunan Radolfo'ya 
nakledilmiş ve daha sıkı bir muhafaza 
altına alınmıştır. Diredaua'dan bildiril 
diğine göre, habeşlerin çıkardrkl:tn zor
luktan dolayı çalışmak imkanını bula • 
mıyan fransız gazetecileri Eritre veya 
sotnaliye gitmek iznini istemiblerdir. 

Bu gazetecilerin çoğu, şimdi de Ci _ 
b •+"ve hareket tmi<'.1 rdir. 

du tarafından işgal edilen bölgelerde 

fevkalade komiseTliğin e.mri üzerine 

scnbest bırakılan kölelerin sayısı tes

pit edi1mi tir. 

Bu adet 16 bine yükselmektedir. 

lwlya emrine gef.·en yerliler 

Endiscio, 31 (A.A) - Birkaç gün. 

denberi sivil halk, kendi dileğiyle, ital 
yan otoritorle.rinin emrine geçmekte • 

dir. Bir kaç yüz yerli, yol yapılarında 
ve nakliyat kondoktörlüğünde çalışmak 

istemişler ve kentlilerine bu husust~ 
izin \.'Crilmiştir. 

taJyan ışgali, rekolte devresine düşen 
Aduadan haber verildiğine göre, L 

tarım faaliyetine sekte v&:-memiştir. 

İtalyan otoriteleri, yerli işçilerin 
tarım faaliyetim ihmal etmemeleri için 
ülke şeflenne emir vermektedirler. 

B. 1'eJ..-l.e Haı:nriat ne diyor? 

Adisabeba, 31 (A.A) - B. Tekele 

H, variat, gazetecilere aşağıdaki sözle _ 

ri söylemiştir: 

c :._ İtalyan - habeş anlaşmazhğı_ 
nın kotarılması iç.in F.ransa. İngiltere 

ve İtalya arasında şimdi görüşmeler ya 

pılmakta olduğu muhtemeldir. Fakat 

şunu söyJiyeyim ki, Habeşistan italyan 

1ar işgal ettikleri yerlerden çıkmadık • 

ça, yapılacak bütün teklifleri reddede. 

cektir. Eğer İtalyanlar, topraklarımız • 

dan çıkmazlarsa, sonuna kadar fıarb 

edeceği:ı. 

Habe istan dunya haritasından si _ 

lirunek istemiyor. Ülkemize yapılan si 

lah ihracatına yapılan ambargonun kal. 

dırılması ıle yakında İtalyanınki ka. 

da; mo..ı .. 1 bir harb malzemesine sahib 

ol<ıcağız. O zam:ın İtalyanların üzeri • 

mizd hic l ır i' tünlüğü olmıyııcaktır.:. 

~LUS 1 ~Uf-1 TEŞRJN l~~..> 

iŞ LE 
Anlaşma yolu aranıyor 1 

lNGIL TERE'DE: 

İngiltercde seçim 
mücade]{~Sİ basladı B. Aloisinin Cenevreye gelmesi yeni 

bir ıımut doğurdu 
Cenevre, 31 {A.A.) - B. Aloisi'nin 

cuma sabahı Ccnevre'ye geleceği habe. 
ri, Cenevre'deki itçimalann havasını ta. 
mamen değiştirecek bir mahiyettedir. 
İtalyan baş delegesinin yolculuğu ulus. 
lar sosyetesi çevenlerince, habeş mese • 
lesinin ha]]j iç.in üç büyük devlet arasın. 
da sıkı görüşmeler yapılacağına bir işa. 
ret olarak telakki edilmektedir. Bu yol. 
culuk, B. Laval'ın sıkı tavsiyesi üzerine 
yapılmaktadır ve B. Musolini, nihayet B. 
Laval'in fikirlerini kabul etmiştir. Söy. 
Jendiğine göre, zecri tedbirler lconfcran. 
sı muvakkat bir zaman için kesin karar. 
lar almryacak ve ça:ı.şması sırasında, ay_ 
ru zamanda yapılacak olan bu konuşma. 
Jarı göz önünde bulunduracaktır. 

lnı:ilterP. ve ltulvı . . 
Roma, 31 (A.A.) - Sıyasal çevenle. 

rin ileri siırdüğü bir tahmine ıöre, İn • 
giltere, İtalya'run Trablus'daki kuvvet. 
lerinin bir fırkasını daha çekmesini iste. 
mektedir. Aynı çevenler, böyle bir tek. 
lifin son Musolini • Drummond görü§ • 

mesinde yapıldığını söylemektedirler. 
İngiltere Akdenizden henüz hiç bir 

gemi çekmemiş olduğundan B. Musoli. 
ni'nin bu teklife red cevabı verdiği söy. 
lcnmektedir. 

B. Musolini'nin zecri tedbidere rağ. 
men, İtalya'nın Afrika hareketine de. 
vam edeceğini inğiliz büyük elçisine bil. 
dirdiği de söylenmektedir. 

R. H ıuolini fJittoria)·tı gidecek 

.Roma, .31 {A.A.) - B. Musolini'nin 

buğday ekiminde hazır bulunmak Ü7 .. r~ 

3 • 11 de Littoria'ya gitmesi mubte 

dir. Musolini'nin aynı zamanda ya:..-n. 

cı ülkelerden gelen ve şimdi Sabandai'. 

da kamp kurmuş olan italyan gönüllül~. 

rini teftiş edecektir. 

B. Laral ve R. Aloi.~i 

Cenevre, 31 (A.A.) - İtalyan dele.. 

gcsi Baron Aloisi'nin B. Lava} ile bera. 

her salı sabahı Cenevre'ye gelec<"ğj, ulus 

lar sosyetesi sekreterliğine ve delegas • 
yon lanna bildirilmiştir . 

Habcşistarım yeni delegesi 

Cenevre, 31 (A.A.) - Habeş hükü. 

meti, B. Belaten Guetta Volde Maryan 

Ayalen'in B. Tekele Havariate'm yeri _ 

ne Habeşistan'ı temsil edeceğini, uluslar 

sosyetesi sekreterliğine bildirm:ştir. 

Barı~ umudları yenidım 
beliriyor 

Londra, 31 (A.A.) - Taymis gaze. 

tesi baş yazısında diyor ki: 

"B. Laval'in, Musoliniyi bir uzlaş • 

maya ikna ederek 'Fransayı bugtll1kü ""· 

kmtılı halinden kurtarmak için safret • 

tiği yorulmak bilmez gayretler, yakmd~ 

bir netice verecek gibi gözükmemektedir. 

Çünkü şimdiye kadar, hükümetlerin mu. 
vaffakiyetli surette müdahale •debile • 

Htıbe~ kuvvetleri taarruza 
luızrdanıyor 

Adisababa, 31 (A.A.) - Havas ajan. 
sı aytanndan: İtalyanların Volkait böJ. 
gesi, Tigre bölgesi gibi dağlık ve anza. 
lı olup, habeştere kolaylıkla gizlenmek 
imk5nmı vermektedir. 

Harar • Diredua yolunun güneyinde 
devamlı bir faaliyet gösteren habeş kuv
vetlerinin yakında taarruza geçmeleri • 
ııe ihtimal verilmektedir • 

Bir iıu/~·arı subayı esir edildi 

Adisababa, 31 {A.A.) ..... Ç>gaden ci. 
varnda bir tanktan inerek kuyu başın. 
da sıı içmek istiyen bir italyan subayı 
esır cdilmış ve buraya getirilmiştir. 

cekleri bir dakikaya vanlmamış ve ulus. 
far sosyetesine vaziyetten nasıl baber
verileceği kararlaştmlmamıştır. Halbu. 
ki her ihtimalde herhangi bir uzlaşma 

vukuunda bunu uluslar sosyetesinin k&. 
bul etmesi lazım gelmektedir. B. Lava!. 
in teklifleri eksperler t-;rafından tetkik 
edilmektedir. Bununla beraber müzak:: 

reler için şimdiye kadar sağlam bir te • 
mel kurulmamıştır.,, 

Taymis gazetesinin Roma aytan ise. 
verdiği bir telgrafta, diyor ki: 

'. Zeri tedbirlere karşı şimdiye ka • 
dar alınan karşı tedbirleri başkalan ta. 
kib edecek ve İtalyan ulusu bunlara sa. 
dakatla tahammül edecektir. 

B. Musolini ile İngiliz büyük elçisi 
arasında 29 ilkte§rinde yapılan konuşma. 

iki memleket arasındaki ilgilerin ivileş. 
mesi işine hasrolunmuştur.,. 

Kon11t1mnltırın ÖnPmi 

Cenevre, 31 (A.A.) - Royterin bil. 
dirdiğin.e göre, yarın sabah Aloisi ile 
Samuel Hor ve Lavatin burada bulunm.. 
alarına çok büyük bir önem verilmek. 
tedir. Mevcut kanaate göre bunların 

Cenevrede bulunmaları bir hal suretinin 
sanıldığından daha çabuk elde edileoc. 
ğinı göstermektedir. Ve öyle sanıfıyor 
ki, §ahsi konuşmalar ilgili taraflarca ve 
uluslar ıosyetesi tarafından kabul edi· 
lebilecek bir sonuca varacaktır. 

Fran!ı:zs muhrıra!ı 

Londra, 31 (A.A.) - 26 ilkteşrin. 

de Londraya verilen fransız muhtırası 

hakkında Taymis gazetesi, ilham edil. 

diği zannedilen bir bent neşretmekte. 

dir. Bu, bende göre fransız muhtirası 

Akdenizde bir fransız - İngiliz iş bir. 

liği hakkında bir seri teklifler ihtiva 

etmektedir. Ve bu teklifler halen fran. 

sız ve ingiliz deniz eksperleri tarafın. 

dan incelenmektedir. , 

BiRLEŞiK IJEVLETLEK'HE: 

A.nıerikarun kontrolu 

Vaşington, 31 (A.A) - Beyaz ev 

tarafından ne~edilen bir beyannamede 

B. Ruzvelt amerikalr ihracatçılaırı, hü. 

kümetin İtalya ve Habeşistana gide _ 
• 

cek malları dikkatle kontrol ettiğinden 

haberdar eylemiştir. 

Bildiriğdc şöyle denilmektedir: 

« H ükümet. anlaşmazlığa karışmış 
1 

olmamaya azmetmiştir. Ve candan ar • · 

suzu, barışın avdeti ve muhafazasıdır. 

Bununla beraber, ha.rbın devamı m
1

üd _ 
I 

detince, amerikahlar, bu harbı uzata • 

bilecek maddeler vermek için, çekici 

ve menfaatli tecim fırsatları karşı ın • 

da kalılhilirler. Fakat ben zannetmiyo. 

rum l i amerikan ulusu, bu gibi madde. 

ler satışlarını ziyadesiyle fazlalaştır _ 

mak suretiyle muvakkat bir zaman için 

çoğaltılacak kar istesin, ve nisbeten 

az baz amerikalılann kaz~acakları bu 

kar yü~ünden harz meydanındaki sava. 
'm uzamasını arzu etsin.> 

Alakadarlar ve müdekkikler, ulus • 

lar sosyetesinin ekonomik zecri tedbir

lerin tatbik tarihini tesbit için yapaca. 

ğı toplantının arifesinde çıkarılan bu 

bildiriğe büyük bir önem vermektedir -

ler. B. Ruzveltin bildiriği, hükümetin 

harb edenlere yapılacak ihracatı çıo • 
ğaltmamaya matuf sıyasasmı istek ve 

arzu ile tatbik etmek için icra edilen 
kuvvetli bir teşebbüs olarak tefsir edil. 
mektedir. Müdekkiklerin düşüncesine 

göre, Amerika cumur başkanı, ancak bu 

gibi teşebbüslerin muvaf.f akiyetsizliği 
üzerinedir ki, hnrb edenlere: yaptl:ı-cak 
ham maddeler · ihracatına kanuni anı • 
bargo koyacaktır. 

. ' 
Londra, 31 (A.A) - Seçim mucJ 

delesi başlamıştır. İki esaslı 
karşılaşmaktadı.r: 

Muhafazakar blok ile işçiler. 

Mücadele, en fazla silahlanma. e 
konomik ve sıyasal meseleler üzerı 
yapılacaktır. Hükümct, ile ayrış par 
tisi birbirineçok uygun ve uluslar s 
yetesine istinad eden bir sıyasa ta\ si 
ye etmektedirler. 

Silahlanma, mücadelenin en esı 
noktalarından bidni teşkil edecektİI 

Hükümct. ülkenin taahhüdlerini ye 
ne getirmesi isin, .korunma vasıtaları 
nın yenileştirilmesini istemektedir. JJ 
na karşı işçiler kollektif güvenli.,. 

saldırgana karşı bir koalisyon yapa 
tehlikeleri azaltmak mümkün oldugu 
nu iddia etmektedirler. Mücadele te 
nik alanda devam etmektedir. Hükii 
met, mevcud filonun çıkması muhtertıı 
tehlikelere karşı gelmek kuvvetindl 
olmadığım söylemekte ve sosyalist 
niz otoriteleri, bunun aksini isbat et 
mektedirler. 

Sosyal alanda itçiler hükümetin 
prdığı işleri incelemektedirler. 8 

tenkidlere cevap olaırak, hiikümet, İl 
sizlik istatistiklerini neşretmektedir 

Deni~ konll§maları ba§lıyor 

Londra, 31 (A.A.) - Fransız ve in. 
giliz deniz eksperleri, dün konuşmald 
yapmışlardır. Resmiğ çevcnlerde söylcııı! 
diğine göre, bu konuşmalann gizli kaL 
ması gerekmektedir. Aynı çevenlere 
re şimdiye kadar neııredilen çözelerdcd 
ötürü hoşnudsuzluklannı· bildirmktedit• 
ler. • 

Dünyanın en paluılı pulu 
Londra, 31 (A.A.) - Dünyanın ed 

pahalı posta pulu dün Brarmer.Rukl 
kurumu tarafından satılığa çrkarılmıJ
trr Bu pul, bir centlik olup ingiliS 
güyanasrna aiddir. Mezad, 7.SOO sterli"' 
lirasına kadar çıkmıştır. Fakat pulUJI 
sahibi B. Hind, pulu Pariste aynı fiatıı 
satın aJmı:J olduğundan Brarmer mU.. 
essesesi, bu fiatı kabul etmemiştir. 

İTALA YA'DA: 

Romada ingili.:slere lcarıı 
söateriler 

Roma, 31 (A.A.) - Bu ak~ bu. 
rada yeniden ingilizlere karşı bazı gös
teriler olmuştur. ÜniversiteJiJer sokaL ' 
ları dolaşarak ingili:ıee yazılar ve in. 
giJiz mallan araştırmışlar ve nihayet 
İngiliz mamulat; satan bir kahveye gL 
clerek camekanlardan ingiliz mamulatı.. 
nrn indirilmesini istemişlerdir. Univ.er. 
sitclilre Be kahve müstahdemleri ara. 
sında şiddetli mifnakaşalar olmuş fakat 
sonunda ingili:ı mamulatı•camekanlardad 
kaldırılmıştır. 

YUNA~ISTAN'DA: 

Kır<Zlın lıal.la,.ı 
Atina, 31 (A.A.) - . B. Kondilis,. 

kıralın, esas teşkilat kanununun kcndr.. 
sine verdiği Qütün hakları ve bu ara. 
da ulusal meclisin dağıtılması hakkını 
kullanması pek tabii olduğunu söyle • 
miştir. 

FRANSA'DA 

Sovyet - Fran!ıus an~rruuının 
ımıdiki . 

Paris, 31 (A.A.) - Övr gazetesinin 
öğrendiğine göre, dün B. Laval ile Sov. 

)"Ct Rusya büyük elçisi arasındaki ko. 

nuşma sırasınad fransız - sovyet an • 
Jaşmaının fransız parlamentosu tarafın. 
dan tasdiki tarihi de mevzuu bahsol • 
muştur . 

· Paris, 31 ('A.A.) - 2 • 5 - 1935 ta • 
ribli fransız • sovyet anlaşmalarının 

tasdiki layihasına bir tadil verilmi~ • 
tir. 

Bu tadile göre layihanın tasdiki için 
uzlaşma yoluyla hal suretini göz önün 
de bulunduran bir hükum ilavesi şart 
kosulmaktadır. 
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iç HA 
Sar kurulu 

toplanıyor 
Şarkurulu ikinciteşrln toplantıları

pa yarın başlayacaktır. Yarınki toptan. 
·tmm gündeminde şunlar vardır: 

1 - Başkan vekillerile sekreterle
rin ve komisyonlarla daimi komisyon Ü

yesinin seçilmesi. 
2 - İlbaylıklar arasında işliyen oto· 

· büsJerle şehir içinde işliyen otomobil. 
lcrden fazla müşteri alanların maktu 
c:ezadan çıkarılmaları hakkında komis. 
yon kararı. 

3 - Numerotaj için tahsisat veriL 
mesi hakkında Belediye enclimen kara
rı. 

4 - Bazı fasıllar arasında münaka. 
le yapdması hak1kmda uray komisyon 
kararı. 

5 - Büdceye tahsisat ilavesine dair 
uray komisyon kararı. 

6 - Kati hesab cetveli. 

Bakanlar Kurulunun 
bir karan 

Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 11 numaralı ka
rarnamenin muaddel 32 inci mad
desin in gUmıtiklere tebliğ edildi
ği 27.6.1935 tarihinden evel meri 
umumi id:ıal l'ejimine göre mem
lekete sokulması kabil ve bedel1e
rin ~- serbest dövizle ödenmesi 
mümkün olduğu için ısmarlanarak 
yola çıkarılnuş veya gümrüklere 
gelmiş malların bir defaya malı 
ws ~lmak üzere 32 inci madde hü
kümlerinin tatbik edileceği her

. hangi bir veya birkaç memlekete 
aynı mikdarda türk mallarının e
velemirde ihracı şartile ithalleri
ne izin verilmesi Bakanlar kuru
lunca onanmıştır. 

Srhat Bakanlığının bir 
genelgesi 

Serom ve aşılar Neo Salvarsan 
ve emsali ile baytarlıkta kullanı
lan ilaçlar ve gümrük tarife kanu
nunun 8538 pozisyona dahil olma
yıp tarif enin ayrı bir maddesinde 
isimleri cıçıkça yazıh bulunan ve 
yurda girmesi için Sağlık ve Sos 
. ya1 yarJım bakanlığından ruhsat
name a!ınmıyan toz halindeki 

• müstahztırlarla doktorlara bedava 
Jağıtrlnı:ı.k üzere getirilen yeşiJ e
tiketli :lmeklerin tıbbi ve ispen
ciyar1 nıü-..tahzarlar nizamnamesi
ne tabi olmadığı ve bunların is
tihlak oulu yapıştırılmadan yur
da sokulııbileceği sağlık ve sosyal 
yardım bakanlığınca ilgililere bil
dirilmiştir. 

Bir kararname 
3112 sayılı kararnameye bağlı 

(KL) listesinde yazılı eşyadan lü
zum görülenlerin (s) listesine a
lınması için Ekonomi bakanlığına 
yetki verilmiştir. Bu kararname 
ekonomi, finans, gümrükler ve te
kitler bakanlığına aynca tebliğ e
dilmiştir. 

Türk Maarif Cemiyeti 
İstanbul talebe 

vurdun da 
Türk Maarif cemiyetinin İs

tanbul Kadırgadaki talebe yurdu 
bahçesine dikilen cemiyetin koru
yucusu Büyük Atatürkiın anıtı 
cumuriyet bayramında birçok da
vetliler huzurunda cemiyetin İs
tanbul yönetim kurulu başl:anı B. 
İsmail Hakkı Saymkul tarafından 
wrenl e açılmıştır. 

ı fırsatla cemiyeti kuran 
mt. um Necati ve arkadaşı Va
sıf Cmarm ruhu için davetliler bir 
dakika sükfita davet edilmişler ve 
bundan sonra erkinlik marşı ile 
anıtın kordelası ilyönkurul ilye
lerinden B Refik Bayar tarafın
dan kP ... i1 ôrc•~ törene son veril
miştir 

fırtına 
Bir vapur karaya dü -

şüp parçalandı 
Zonguldak, 31 (Özel) - Fır

tına şiddetle devam etmekte
dir. Vapurların hepsi birer ta
rafa kaçtılar. İstanbuldan ge
lip Ereğliye giden Aksu vapu
ru yolcularını çıkaramadı. A
cıkta bulunan Gazal vapuru 
gece demirini keserek karaya 
düştü ve parçalandı. Başta li
man reisi olduğu halde, her an 
ölüm tehlikesi ile kar:>,ılaşarak 
gece yanlarına kadar büyüle 
fedakarlıkta tayfalardan 12 si 
kurtarıldı ve yaralılar hasta
haneye kaldırıldı. Önce ken
disini denize atan ateşçi Ali 
i~e sekiz aylık çocuğu boğ"uJ
mustur. İçinde her~n seki-!. on 
vap~r bul~nan Z~nguldak li
manında bir an önce tahlisiye 
teskilatı kurulması lüzumu bu 
facia ile bir daha ortaya çık
maktadır. 

Gebze vapuru karaya 
oturdu 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Bar
tın postasını yapan Gebze vapu
ru İstanbula gelirken fırtına yü
zünden dün sabah Karabarunda 
karantine mevkiinde karaya otur
muştur. Vapurda bulunan iki yüz 
yolcu ve mürettebat tahlisiye va
puru taraf mdan kurtarılarak ka
raya çıkarılmışlardır. Tahlisiye 
tertibatı gerek karada ve gerek 
gemide tam zamanında ve eksik
siz olarak alındığı için nüfusça ka
yık yoktur. 

Sinopta 
Sinop, 31 (A.A.) - Sabaha kar

şr başhyan fırtına gittikçe şidde
tini artırmaktadır. Yağan yağmur
lar<lan dereler taşmış ve ağaçlar 
devrilmistir. Vapurlar limanlara 
sığınmışlardır. Deniz seferleri 
dunnuştur. 

Yeni gelf~cek profesörler 
Ankara dil tarih ve coğrafya 

fakfütesi için Avnıpadan getirıle
cek olan prof~örlerin muka-vele
nar.ıeleri gönderilmiştir. Yeni pro
f es6rlerin bu birkac gün içinde 
!Şehrimi7e gelmesi r-~k1cniyor. Ye-
ni gelecek olan profesörler şun
lardır: Layp7.ig üniversitesi kadim 
diller profesörü Landsberger. E
ti dili için Dr. Güterhok, sinoloji 
iciıı Bayan Dr. Fongelim · idoloji 
sanskirit için Dr. Ruber, coğrafya 
için Berlin üniversitesi profesör
lerinden Luis, ayrıca antropoloji 
içjn İstanbul üniver~itesi profesör
lerinden H. Şevket Aziz atanmış
tır. Fakült~ye kimin dekan olaca
ğı bir iki güne kadar kesin olarak 
kararlas.tırılacaktır. 

İç Bakanlıkta işleri bitiri
len tekaütler 

Kızılcahamam kaymakamı Di
laver eytam, Alyan nahiyesi mü
dürü Mehmet Hilmi eytam, Tos· 
ya eski tahrirat katibi Mehmet 
Hu10si eytam, Pertak kazası nü· 
fus katibi Ömer tekaüt, İskilip ka
zası hususi muhasebe tahsildarı 
Mehmed Hamdi eytam, mülga da· 
hiliye nezareti teftiş heyeti kale
mi müdürlüğünden mütekaid A· 
dil eytam, Yanya mektupçuluğun
dan mütekait Mustafa Tevfik ey
tam. Ordu nüfus müdHrü Sait Gü
ney tekaüt. Usak nüfus memuru 
Mehmed Ali Akgün tekaüt. R:-ıkır
köy belediye şubesi mutemedi Zi 
yaettin Tekin tekaüt. ~anyer lta· 
zası tahrirat katibi Süleyman Hik 
met evtam. ' 

Biiyiili ha)'Tam 
Yurdda nasıl kutlandı? 
. "iiirtlf•: 

Siirt. 30 (A.A.) - Cumuriyet bay. 
ramı hava ya.,,;nurlu ol chığu halde çok 
~enlikli olmu~tur. Şirvan otomobil yo
l" merasimle açılmıstır. 

Gireı;uu, :>O (A.A.) - Cumttriyeti. 
mizin on ıkincı yıldönünı.ı t o~kun bir 
şekilde kutlanmaktadır. Bay ramm ikin. 
ci günü hükümette yapılan törenden 
sonra cumuriyet alanında piyade alayı, 
jandarma okulu, orta ve bütün ilk o
kullar, esnaf cemiyetleri, polis ve zabı. 
tal belediye ile itfaiye ve yüzlerce atlı 
ve yaya köyliılerimiz ve bütün işyar
lar yerli ve yabancı müesseseler direk· 
törleri yerlerini almış bulunuyorlardı. 

Cumuriyet dlanmm her yanı, bütün ya_ 
pıların üstleri, balkon ve pencereleri 
halkla brncahmç dolmuştu. Saat 10 da 
ilbay yanlarında piyade alayı komuta. 
nı ve '?arbay olduğu salde cumuriyet a
l;ınma geldiler. Tü11k yurdunun kahra.. 
nıan bekçileri askerlerimizin, mektepli. 
!erin, köylülerin halkın büyük hayra. 
mını kutladı. Bandonun çaldığı istik
lal marşı ile tören başladı. Ve bunun o. 
n uncu yıl marşı taıkiıb etti. Binlerce 

halkın coşkun ve yürekten kopan alkış. 
lariyle geçid resmi başladı. Geçid res. 
n1inde mekteplilerimizin süslit .kamyon
lardaki timsalleri, herkesin gözlerini 
yaşarttı. Baştan başa donanmı:ı olan şe. 
hirrle gece elektrik tenviratı yapıldı. 

İlbay tarafından gece verilen resmi ba. 
lo nezih bir surette sabaha kadar de. 
V'Ul'l etti. Cumuriyet halk partisi ve be
lediye önlerinde cumuriyet alanmda 
mılll çalgrıarla halk sabahlara kadar 
milli oyunl;ır oynadı. Halkevinde yapı. 
1an toplantc çok heyecanlı oldu. Büyü':t 
kurtarıcı ve yaratıcımızın yUksek ad.. 
!arı büyüık bir ta?im ve sonsuz saygı ve 
yürekten kvpan ateşli bir sevgi i!e a. 
ıııldı. Ve çek büyük tezahürata vesile 
oldu. İlç~lerde ve ilde yaprsı biteıı kcy 
yatı mekteplerinin açılma töreni vaoıl
dt. 

Rizede: 
Riz~ 30 (A.A.) - Cumurlyet oay. 

ramı bu yıl daha parlak bir surette 

:rntlanmışm. Halk dlindenberi coşkun 

ve taşkın :ıt şelerle bayramı yaşaml\.kto. • 

dır. Gece ~arti evinde guzel bir balo 

verilmiş ve halkevinln spor kolu giln. 

dUz futb.>l maçı yapmakla beraber tem

sil kolu da halka Ergenekon piyesini 

göstermiştir Herkes krvanç içindedir. 

Yurd dısında 
' 

Knlrir~d'•: 

Kahire, 29 (A. A.) - Cumuriyet bay. 

ramı Kahire elçiliğimizde bUyük bir 

sevinç ve toplulukla kutlanmaktadır. 

Dı$ bakanı Aziz İzzet paşa elçimizi gö. 

rerek mısır bükümeti adına kutlamış ve 

Şevki Alhan tarafından iadei ziyaretle 

teşekkür edilmiştir. Gece 300 kişilik bir 

şölen verilmiş ve bu şölende kıral dele. 

gesi, bükümet ileri gelenleri, Vefd li

deri Nubas Pi4ia, diplomatlar ve ingiliz 

yüksek komiserliği, kara ve deniz ordu 

kumandanları ve mısırın tanınmış ayle. 

ıeri bulunmuşlardır. Dostluk ve kardeş. 

tik gösterilerine vesilen veren kabul 

törenini Buyük Önderimizin sıbat ve 

sağ tığına kaıi~hler kaldırılmıştır. Ma.. 

halli m.ıtıbuaı. cumuriyc:timizin 12 inci 

yı1donümü dolayısiyle sitayi'}li yazılar 

neşir ve cumuriyet hUkiimetimizin mem

lekette yarattığı feyiz ve terakkiden 

bahsetmektedirler. 

Yurtlda~: 

Baukacfa hir h,-.urrnf lw· 

.. ah1 olm1yauın yarını karan

Mdır. 

Ulus;\! ft;konf"lmik ve :ır+ r rnııı kıı• ı• nı 

J 

Gaz maskesı fabrii<ası törenle açlldı 
( llaşı ı . cı sayıt ada) 

kiıınctini n, kı ı!aya kar~ı olan bu sevgi 
vı.: güvenine teşekkürlerini sundu ve 
soylevini büyük Ö nder Atatürkle Baş.. 
h<..kan İsmet İnönünün yi.ıksek himaye. 
leri altında duyduğu şi.ıkran hislerini 
anlata rak bitirdi. 

Başbakan İsmet İnönü de B. Refik 
Saydamın bu sözlerine kurulan işin Ö

nemini gösteren bir söylevle karsılık 
verdi. Başbakanımız; dec.ii ki: 

"- Bir buçuk yıldanberi, böyle bir 
fabrikanın kurulmasına çok ehemmiyet 
verdik. Maske, ordu silahı halinden 
çotdn çıktı ve heı evde bulunması ge. 
r ,....'.di bir C§ya halini aldı. Bu sebeble. 
dir ki bu fabrikanın memlekete biz. 
-netlerile çok övi.ıneceğiz.,. 

İsmet İnönü, burada, gaz maskc:si 
meselesinin, bir halk meselesi, bir va.. 
tandaş meselesi addedildiği noktasında 
bilhassa durdu ve: 

.. _ Bunun iç;ııdir ki bu işi kız;ıla

ya verdik, dedi ve kızılay kurumuyla, 
de;erli başkanı B. Refik Saydamın bu 
önemli işi muvaffakiyetle başardığını 

sö.d( rnie ekledi. 
İsmet İnönü. gaz maskelerinin sıhhi 

bir vasıta, bir yaşama vasıtası olduğu
nu, fabrikanın şimdi mütevazi bir şe
kilde i c:- e başlamakla ·beraber, herkesin 

birer maske bulundurmak lüzumunu .lı:n.. 
!aylıkla anlıyacağını kaydederek söy
levini bitirdi. 

Başbakanımız bu söylevden sonra, 
ön ünde bulunduğu makinenin manin

lasını sola doğru iki defa çevirdi Ye 

dı'rhal fabrika, büyük bir gürültil ile 
işlemeğe başladı . 

Bundan sonra, davetliler toplu bir 
halde fabrikanın dayrelerini gezdıler. 

Evvela iptidai malzeme deposu. bu 
malzemenin inceden inceye 
edildiği laboratuvar, sonra 

pres makinelerinin çalıştığı 

boyama kısımlan ve dikiş 

muayene 
sırasiyle 

dayı:-elcr. 

atölyeleri 

görüldü. Maskeler, dikiş dayrelerindıc 

muhtelif kafa tiplori üzerinde prova 

edilerek hazırlanıyordu. Nihayet fab. 
rikanın dispanseri ve idare kısmı da ge 
zildi. B. Refik Saydam, her kısımda 
ayrı ayrı izahat verdi. İsmet İnön' 

fabrikanın çıkardığı ilk maskeyi bizzat 
takarak tetkik etti. Davetliler hazır _ 

!anan büfede ağrrlandılar ve cumuri _ 

yet bükümetinin memlekete Kızd _ 
ayın hayırlı eliyle kazandudığı bu ö -

ne.mli fabrikayı yakından görmekten 
doğan iftihar duygulan içinde, şehre 

döndüler. 

. :a~bakammız .SO tonlul "Iİ inceııvnr 

f'ahrikanrn ilk maddeleri Kontrol laboratuvarında 

t . ~ıı · :am ın• r· 1rınKıı "'-;rmıarrrı hn hn ınrınd~ izahat atıyor. 
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Giindelik 

SAYIM VE SAtLIK 
lŞLERttuJZ 

(Başı 1. cı sayıl ada.) 

Halbuki sağlık savaşlarını yal
aız uyanık sınıfa değil, bütün hal
ı. maletmek, yani herkese elin -
den geleni yaptnmak, Bakanlık 
büdcesine milyonlar ili.vesi ile 
ancak temin edebileceğimiz so -
nuçlar verebilir. 

Köylerin biribirinden uzaklı -
jı, muhitin gesiliği, vasıtaların az
bğı bakımından bize çok benzi -
yen dost savyetlerin başvurup bir 
~ok faydasını görmüş oldukları 
bir usulü de burada hahrlatmak 
istiyoruz: Geniş halk yığınlannın 
sağlık ve çalışma tekniği seviyesi
ni az zamanda yükseltmek ihtiya
cında bulunan savyetler bi:r dele
geler sistemi tatbik etmiılerdir. Bu 
usule göre her köyde on kadın -
dan birini, genç ve zeki olanını, 
delege olarak çağırır, kışla gibi 
bir binada, yahud mevsim eyi ol
duğu vakit, çadırlarda bunları 
toplarstilız. Kendilerine doğuma 
yardım, çocuk bakımı, temizlik 
ve saire gibi işlerden basit olanla
rını anlryabilecekleri kadar öğre
tirsiniz. (Mesela Rusya'da böyle 
delege kadmlardan birine sorulan 
ıual şu idi: Bir kız çocuğunu na -
ıd tutup temizlemelidir?) Bu de
legeler döndükleri zaman, hiç ol
mazsa, en şade ijiyen fikrinin ve 
usullerinin kendi muhitlerinde 
yerleımesine vasıta olmaktadır 
lar. ihtisasım olmad•ğı için bu de
legeler terbiyesi pl'Ogrammın ne 
kadar gemşliyebi1eceğini · kestire 
mem. 

Erkek delegelere, ev ijiyeninin, 
lagım ve sairenin pratik şekillerı 
öğretilebilir. Eğer sağlık çerçeve
sinden ayrılırsanız, köyde yapıl -
masım istediğiniz birçok ~yleri 
de delegeler vasıtası ile yaptırabi
lirsiniz. Savyet Rusya'da ordu da 
bu işe büyük yardımlarda bulun -
muştur. 

Aca~ Türkiye'nin herhangi 
bir bölgesinde bu deleP"1er siste -
mini tecrübe edemez miyiz? Köy

cülül: eden halke'Ylerimiz, birkaç 
esaslı meseleyi delegeler vasıta -
siyle halledemezler mi? 

F.R-ATAY 

Devlet deıniryolıan gene_ 
direktörü 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresi genel direktö
rü B. İbrahim Kemal Bayburanın 
bazı idari ,:;ebehlerden dolayı va
ki olan istifası Baymdırhk bakan
lığınca kabul edilmiş ve yerine bir 
başkasının seçilmesine kadar iş

ler genel direktör yardımcısı B. 
Muhsin tarafından vekaleten ida
re olunmağa başlaıımıştır. 

Düzeltme 
B. Kemal Akman tarafından dil an

ketimize verilen ve dünkü sayımızda 

çıkan cevapta bazı yanlışlıldac olmuş -
tur. özür dileyerd düzeltiriz: 

ag + ir + iş - giriş iken gazetede 

ag + ir - iş - giriş olmuştur. 

Gezişte de iş'den önceki zayit nakıs 
teklinde yazılmıştır. 

Yalın karşuığı şule. ~u, le, yazıl _ 
mrstrr. 

(a du <lak - dudak oh.cakken) 

(a - du - dak = dudak yazılmıştır.) 
aı + m = alın olacak yeırıd.e a + lm 

olmuş burada al kök, m ektir. 

A + Jı::al + ın = 1ra1m olacak yerde 

• + 1m yazı1mıftır. 

Siiriin IÖZÜndc (bu söz emirdir) ya.. 

nlrna11 gerek iken burada da emirdir 

denilmiftir. 

Yazuun sonunda ctükeAqe tükelle. 

fe> yazı1ac:ak yerde yaln.u ctükelle~> 
yazıı.m,tır. 

tlst dudağın oluğu yerine dudak 
çukuru yazılacak iken oluğu sözü ol _ 

duğu yerine yazılmı~tır. ı 
Burkaza ırar.ıhk sur iken sovr ya. 

ın1mıştır, çıkıt, çıkat olarak yazılmıştır. 

uLUS 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
-- - ~ 

Zecı·i tedbirler hakkında ingilizkanaati değisti mi? 
Bir tauJtım İtalyaya karşı zecri tedbirler tatbik edilmesi, bir tar ·tan da Londra ile Ro
ma araanda Uluslar .SO.yeteai dıfında konuşmalar yapılması hazrrlığı, bu.günün biribirine 
aylun ihi önemli maelnidir. 

İngilizler cuaamtla ~eri tedbirlerin yürümiyeceği kanaati kıı.vvetlenmekteJir. Es.'-1.iden bun
clan yana olanlar bile, şimtli bunun pürüzlerini ortaya cqmağa başlamr§lardır. 
Af'liıcla z«Ti tedbi.rlttden yana ve ona karşı olan iki İngiliz gazetesinin iki yazısını tiirkçe
ye ~fwm7onu:. 
Üçüncü yazı İae habeşleTin zecri tedbirler hahkında ne düşündüklerini anlatmaktadır. 

25 ilk teşrin 1935 arihli Deyli Meyl 
gazetesinden: 

Hükümetimizin sıyasasını UJuslar 
Sosyetesinin dizginlerine bağlamak Si

yasasının soravhlanndan birisi olması 
lazımgelen Lord Lotyan da artık fikri. 
ni değiştirmiş görünüyor ve "zecri ted

birler almak, dünya üzerinde fena te
sirler yapar ve bir devletin erkin1iğine 

kanşrml'k sayılır ... diyor. 
Şurasmı da katmak gerektir ki, bu 

zecri tedbirler, alınacak olursa alan dev. 

Jetler ve hele Büyük Britanyayr İtalya. , 
dan çok daha önce ft çok daha fazla 
sarsacaktır. 

İtalya, bizim kendisine sattığımız_ 

dan daha fazla malımızı satın alan bir_ 
kaç memleketten birisidir. 

Geçen yıl İtalyan 10.S00.000 ingiliz 
liralık mal satmış y;e ondan 8,458,000 

tirahk mal almıştık. 
Eğer biz İtalyan mallarına karsı 

boykot ilan e<.ft!cek olursak, İtalya da 
ingiliz mal !arına karşı aynı tedbiri a
lacak ve böyle iki milyon ingiliz lira_ 
sı daha faz) azarara girecek olan İn
giltere İtalyayı cezalandırayım derken 
kendi ulusunu cezalandırmış olacaktır 

Bundan bütün İngiliz işçileri zarar 
görecekse de madencilerimizin zararı 

herkesten büyük olacaktır. 
Geçen yıl, İngilterenin İtalyaya sat

tığı kömür mikdarı 3,783,000 tonu bul. 

muştur. Şimdi, bunun eoksilmesi maden 
işçileri arasında binlercesini aç ve iş

siz bırakacaktır. 
Öteki endüstrilerimiz de büyük za_ 

rarlara ugrıyacaktır. Entlüstncilerden 
birisi bize yazıp gönderdiği mektupta 
diyor ki: 

"İtalya ile kurmuş olduğumuz \e_ 
cimsel ilgileı. lngilterede. aşağı yuka
rı. yüz işçi çalıştıran bir müessesenin 
yüzde elli işini İtalya doyuruyor. Şim
di, biz. kendi işimiıi yapamıyacak bir 
duruma girince, İtalyan dostlarımız ay
nı işi A iman ya ile yapmağa başhyacak
lardır . ., 

Aytarımızın verdiği habere göre 
İtalyanlar da, tabiiğ. kendilerine yardım 
eden uluslarla tecim vapaca:klardır. O 
halde şu ~uruyu soralım.. 

- Mc~ru tecim bakla.-.Jıdan mah
rum edilmiş olan frmalar uğradrkları 

zaran1an nasıl korunacaktır? 

Bundan baska. uluslar sosyetesi sı

yasasının en ateşli taraftarları da zecri 
tedbirlerin harbı durduramıyacağını 

söylemeğe haşlamışlardır. 

l ' eni inl!Uiz sıywm~ı uluslar sos
~·t•le.~ine son mu verecek? 
25 ilkte§rin 1935 cal'İlı/i Deylı He

rald gazetesir•<Jen: 

Yayıntı ve yalanlama sısleri arasın.. 
da açıktan açıga beliren bir şey var
dır. 

Bay Baıdvin ile Sir Samuel Hor, bu. 
gün henüz doğrudan doğruya başlama.. 
mış1arsa bile Bay .llusolini ile Habe. 
şistan meselesi üzerinde onun saldır _ 

ganhğmı hoş gösterecek ve prestijini 
koruyacak bir konuşmaya hazırlanmak

tadırlar. 

Bunların bundan birkaç gün önce 
ta•kınmış oldukları durumdan sonra bu 
ne acıklı bir değişmedir! 

Birkaç gün önce Büyük Britanya, 
istila edilen topraıklar boşaltıJmadıkça 
süel bir tazyik karşısında hiç bir mü
zakereye giri§memelt hususunda ulus. 
lar sosyetesi asamblesinin vermiş ol
duğu karara ne k~dar bağlı bulunuyor
du. 

O zaman, İngiltere, herhangi bir mü
zakerenin Cenevrede Uluslar Sosyete
si çerçevesi içinde yapılması için ayak 
diriyordu. 

O zaman, İngiltere beşler komitesi-
nin önerge !erinin yerine getirilmesi 
azminde olduğunu gösteriyor-do. 

Bu durum. ancak birkac ~iln ;;,., .. ~ 

böyleydi. Bugün ise ne kadar büyük 
bir değişiklik göze çarpıyor. 

Bugün. artık ne istila edilmiş top
rakların bosaltrlmast, ne de batta, h~r. 
bın durclm ulmasr lakırdrsı edilmiyor. 

Basbakanımrz B. Musoliniye öner
geler bulunup onun Romaya yiirüyüşün 
yıldönümüne rastlayan 28 ilkteşrin gii
nü yeni bir hücuma hazırlanmak için 
fr"at ve~ktedir. 

Şimdi. Roma ile Londra arasında 

kah doğrudan doğruya. kah B. Lava! _ 

in vasrtasiyle konuşmalar yapılmakta
dır. 

Bütün bu konuşmalar İtalyaya Ha
beşistandan yağlı tıir parça vermek ve 
yardımsız küciik bir devleti ezmek ko
nusu üzerinde yapılmakt?drr. 

BöyJe fJjr önergenin bite şerefsiz bir 
şey olacağ"ı ha kkrnda İngiltereden hiç 
bir resmi(t ~es vükselmiyor. 

Bir taraftan İtalya. habeş toprakla
rında ilerlivt' dursun. bir taraftan Bay 
Baldvin ve B. LavaJ taraf'rndan oyaJa. 
nan Uluslar Sosyetesi hic bir şey yap
mamakta, yahut tesirsiz ve hükümsüz 
zecri tedbirlerini düşünmekle vakit ~
çirmektcdir. 

Bundan sonra, hem bu savsaklama 
yapılacak. hem de meseleyi kotarmakta 
aciz göstermcık suçu Uluslar Sosyete
sine yüklenecektir. 

Hükü~tten yana o)an gazeteler, U

luslar sosyetesine bu yolda hücumlara 
daha şimdiden. baslamıştır bile. 

Başbakanın fikirlerine en yakın ya
zrlar yazan Londra gazetesi Deyli Te
legraf. bunu daha ziyade açığa vura
rak diyor ki: 

'Kollektif güveni, tutunabilmesi için ' 
bir takım zayıf devletlerin değil, kuv_ 

vetli devletlerin. üzerinde. elbirliği et_ 
mesi gerektir .. , 

Kedi. torbadan çıkarılmıstır. Bu su
retle eski ittifaklar sistemine doğru bir 
yürüyüş yapılıyor. "Stresa yöneyi,, , 
"kuvvetlilerin elbirliği., bunu göster_ 
mektı:dir. Böylt> bir1esmeler yapanlar, 
bütün dileklerini zayıf devletlere zorla 
kabul ettirecek. Jrnrşı1arrna çıkacak cJa_ 
ha kuvvetli gruplarla çarpışacatdar de_ 

mektir. 
Eğer hükumetin bu hareketi, tatbik 

alanına girecek olursa, bu. Uluslar Sos_ 
yetesine bir son vermek demek.olacak_ 
tır. 

Seçmenlerimizin gelecek ay, göz ö. 
nünde bulunduracakları nokta. bir 01-
mahdır. 

Htıl1eder :wcri tedbirlerden 
hayır ummHyoTlar 

25 ilkteşrıo 1935 taribli Taymis ga. 
zetesine A disababadan bildiriliyor: 

Sir Samuel Hor'un söylevi hakkın_ 
da söz söyiemek hususunda imparator 
ve resmiğ çevcnler pek ihtiyatlı davran. 
makta iseler de bu söylev, hem hoşnud_ 
luk, hem de hoşnudsuzluk uyandmnı~
tu. 

Devlet işyarlarının 

suçları 

Devlet işyarlannın vazH".!leri 
haşlanr.da işledikleri suçlara aid 
gerçinliğin imkan olduğu nisbette 
tez yapılması hakkında önce baş
bakanlık eliyle bütün il ve ilçele
re birer genelge gönderilmişti. 

BaJbakanlık bu sefer de bu gibi iş
ler için istenilen derecede fazla a
laka göstermiyen il ve ilçelerimi
ze yenidr.n birer r,enelge daha 
göndermistir. Bu genelgede dev
let işyaı ]arının işliyecekleri suç
ların bir an eve] kesinleşmesi lü
zumu bun<'lan doğacak faidelerle 

Hoşnudluk şuradan geliyor: Bura_ 
da doğru ve yahut yanlış olarak itaJ_ 
yanlardan yana telakki edilen Fransa, 
İtalya'ya karşı tatbik edilecek olan zec

ri tedbirlerde ingilizlerle berabeı ola
caktır. 

Hoşnudsuzluk ise bu zecri tedbir. 
)erin pek az tesiri olacağı kanaatinden 
ileri gelmektedir. 

İtalyaya gönderilecek silahlara am.. 
bargo konulmasının faydalı bir şey oL 
mıyacaktır, çünkü İtalya kendisine li
zım olan bütün silahları kendi yapmak
ta ve elinde yetecek kadar hammadde 
bulundurmaktadır, diye düşünülüyor. 

Sonra, burada Habeşistana göndcri
lece k silahların üzerinden ambargonun 

kaldırılmasında çok geç kalındığı ka. 
naati de büküm sürmektedir. 

Dışarda yapılıp gelecek silahların 

Habesistana varmasmdan önce halleş 

asker1eri ınızraklar, eski silahlarla ve 
yahut ölen arkadaşlarının silahını alıp 

kullanmak iizere ateş boyuna gitmiş bu
lunacaklardır. 

f talyaya banka ve finans kredileri-
nin kesilmesi ise zaten aylardenbcri 
ortada mevcud olan bir duruma yeniden 
ad koymaktan başka bir şey değildir. 

İtalyan ihracatına boykot tatbiki, 
her ne kadar İtalyayı müşkül bir du
ruma düşürecekse de Amerika, Alman
ya ve Japonya Uluslar Sosyetesinin 
dışında oldukları için bunun tama.ıniy
le tesirli oTamıyacağx habeşierin kana
atleri arasındadır. 

Habeşistanda Uluslar So.syetesi ma
kinesinin ağır ağır işliyebileceği kana
ati de vardır. Eğer bu mesele de biraz 
fa.zJa hareket gösterilecek olursa bu
nunla ancak maneviğ bir zafer kazanı
lacak ve böylece Uluslar İosyetesi, U. 
çüncü defa olarak Aciz düşmekten kur_ 
taı ılacalı:trr. 

Habe11ler, Ulnslar Sosyetesini. ma
kinasının ağır ağır işlemesi sayesinde 
iatlyanların vakit kazandıklarını söylİ
yorlar. 

Sözün kısası, habeşler, tesiri az o. 
lacak zecri tedbirlerin tatbiki ile itaL 
yan duygu n sıyasasmm değiştirile

bilece~ine inanmıyorlar. 

Bir in~iliz der!!İ,sin · 
(_; .. 

den ald!i.ımız 

mektup 
Londra' da çıkan Near East 

dergi.si, bundan birkaç ay önce 
kapağım resimlediği zaman Tül' -
kiye'yi burada kötü bir şekilde 

göstermişti. Bunun üzerine biz) 
bir fıkra yazarak bunun uygun 
iş olmadığını, yeni Türkiye'niıı 

dah.a başka türlü temsili gerekti -
ğini ileri sürmüştük. 

Yakınlarda ismim Great Bı"itain 

and The Eas.t'e çeviren bu dergi, bu ad 
altında çıkardığı ilk sayıda Türkiyeyi 
güzel bir 'jehir göreyi ile tasvir etti. 
Bunun üzerine biz de bir fıkra yazard 
bu hareketine karşı teşekkürümüzü bil. 
dirdik. 

Bunun üzerine ingiiiz dergjsiain 
başyazarı B . Kenneth Williams bize 
şu mektubu gö .. derm.iştir. 

"12 ilkteşnn tarihli sayınızda der_ 

gimiz hakkında yazdığınız nazik sözler 

hakkında tcşlckürlerimizi bildirinz. 

Söylediğiniz değiştirme benim der

giyi elime aldıktan sonra yaptığım ilk 
iş olmuştur. Bundan böyle Great Bri
tain and The East'da tiirk noktai naza. 
rrna çok uygun yazrlar bıılmağa devam 
edeceğinizi umarım. Saygrlar.,, 

lngilı'z dergisi sahib ve başyazarrmn 
bu mektubundan dolayı kendisine tek. 
rar teşekkür ederiz. 
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Biliyormusunuz 
ki ? .. 

En büyük basım makinaaı 

§ İsveç hükümet merkezinde 
Stokholm Ttdningen adında tira
jı yüz binleri geçen bir gazete çık
maktadır. Makınalannı değiştir
meğe karar vermiş olan bu bveç 
gazetesi dev kudretinde bir basım 
ına.k.inası kur durmaktadır. Ame.
rikadan getirtilmekte olan basım 
makinası Amerikadan bugüne ka
dar Avrupaya gelen en büyük ma
kinadır. Saatte 32 sayıfalık 90.000 
veya 24 sayıfalık 120.000 nüsha 
basmaktadır. 

Buyılın Nobel miikalatı 

§ Viyana gazetelerinde okudu
ğumuza göre hu yılın Nobel ede
biyat mükafatı için iki kişinin a

dı geçmektedir. Bunlardan biı i, 
F enlandiyah yazar Silanpa, öbü
rü de Pol Valeri'dir. 

Kartal yerine yıldız. 

§ Sovyetler Birliği Moskovada 
çarlık devrinden kalma ne kadar 
kartal sembolü varsa hepsini kal
dırıyorlar. Meşhur Kremlin sarayı
nın avlu kapısı üs4:ünde 17 ine: a
sırdanberi duran kartal bugün! r
de indirilerek yerine Sovyet s_ 1-

bolü olan iki ton ağırlığında bir 
yıldız konmuştur. 

Torpille posta gönderilecek 

§ Noyes Viner Jurnal gazetesi
ne Londradan yazıdı~ına göre, ın 
giliz muhterii yüzbaşı Burton pra
tik olarak kullanılması mümkün o
lursa Avrupa ile Amerika arasın
daki pom işlerinde büyük bir 
devrim yapacak olan bir torpil 
yapmı§tır. Burton torpili 300 mek· 
tup taşıyabilecektir. Mubteriin 
söylediğine bakılırsa, torpil. ln
gibereden Fransaya yanın aa.atte 
varacaktır. Hatta bu torpilin daha 
büyük modeli 49 saatte Amerika. 
ya gidecektir. 

Çimento lıçısı içinde silah 

§ Viyana gazetelerine Kudüs
ten yazıJdığma göre, manda hükü
meti Filistine yapılmakta olan si
lah .kaçakçılığı hakkında bir be
yanname neşretmiştir. Bu beya• 
namede, hükümet, bu ayın 16 mı
da Yafaya 537 fıçı çimento getj.. 

rlldiğiııi, konıimentolarm, timdi
lik adı gizli tutulan bir Belçika fir. 
ması tarafmdan hazırlandığı, fıçı
ların silahla dolu olduğu kaydedi
liyor. 

Kargadan çok tavus kuşı. 

§ Her şeyin fa2lası usanç veri
yor. A vusturalyanın doğusundaki 
illerde çoğalmıı olan tavua kuJla
rı kargalardan da beter bir beli 
halini almış olmalı ki, bunlarla 
başa çıkamıyan köylü hükümete 
başvurarak asker gönderilmesini 
istemiş; eğer buna imkan buluna
mazsa, makinalı tüfek verilmesi
ni, ileri sürmüştür 

Bir yoklama 

§ Çekoslovakyalı bir hoc. ~ok 
enteresan bir istatistik yapmıştır. 
Hoca on yaşında olan, beş yüz eı
kek ve beş yüz kız çocuk arasın
da bir anket açmış hangi mesleki 
seçmek istediklerini sormuştur. 
Çekoslovakyalı hocanın tuttuğu 
bu istatistiğe göre, erkek çocuklar 
teknik meslekleri tercih etmekte
dirler. Bunlarm yüzde 38 i pilot, 
yüzde 32 si mühendis olmak isti
yormuş. Birçoğu da pastacı olmak 
niyetinde imiş. Pek an asker, şo
för, orman bekçisi olacakmıı. 

Beş yüz kıza gelince, bunların 
da yüzde 40 ı t~rzi, yüzde 20 si 
hoca olmak istiyormuş. Aşçı ol
mak istiyel'!JP.rin sayısı da büyük
müş. En çok p,öze çarpan şe-v, kız
ların hiç biri ~inema yıldızı olma.fi 
istememı:>leri d;r. 

Yuvarlanan otobüs 

§ Bundan birkaç gün önce Ce-
zayirde Cicelliye giden bir otobüs 
40 metre derinliğinde bir yamaç
tan devrilerek içinde bulunan 34 
yolcu ağır surette yaralanmıfbr. 
Bunfardan sekizi ölüm haUndedir. 
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Bibliyograf ya 

ILGAR 
Gene ve değerli pirlerimi1dcn Zile 

orta o-kul öğretmeni Haşim Nezihi d~
rim ve Kamalizm ateşiyle yanan iilkü
lü .mısralarnn Ilgar adıyla küçük bu 
cildde topladL Bu kitabc.ığın isindelri 
ıiirJerin azlığı ö~lliğine engel değil
dir .. Biz geııdiği bu iym.aıı.la tutu.Ş,muş, 
bu ülkülere bağlı ve bilhassa bu enerji 
ile ayaklanmış ~örmek isteriz. Bu gü
zel şiirlerden bir tanesini a~ağıya alı

yoruz: 

.A taıiirk cocnklarınm ~rkısı , ~ 

Sonsu2 karanlıklan alryoru:ı bir hızda , 

Yüzyıllar bir sel gibi kayıyor a/u. 
mrzda 

Tuçtan bir kale gibi yükseliyor her 
omuz. 

BF.z !}imdi dolu dizgin güneşe gidiyo
rıır. 

J!J.n aldrk varacak yer göstuilirıce 
biu. 

Öyle bir gidiş ki bu. yer ve gök. gel
di dize, 

Kan yerine ateştir doldımm gt;ğsü

müzü. 

Bizden ışık allyor. ~en/eniyor yer. 
yüzü. 

TJ;qini köpTü ettik, çiğnedik yüqrl
Jaıı, 

Yeryüzü görmemi~tir h4!nüz böyle 
ılgacı. 

Bir inana bailıyJz, birdir ülkümüz 
bizim. 

Adına türkllik denir, yoluna Kama
Tİ7.m. 

VARLIK 
Bu değerli edebiyat ve fikir dergisi

nin 29 ilktesrin tarihli 56 mcı sayısı da 
çıkmıtşır. Bu sayıda Yaşar Nabi. Na
hid Sırrı, H. R. Öğmen, Abdülhak Şi

nasi, Cevdet Kudret, Cemil Sena. Sab
ri Esad, Sabaheddin Ali, Said Faik. 
Behçet Kemal. A. Gaffar'm hikaye, 
giir ve makaleleri vardır. Ayrıca Ve
dad Nedim'in "Hayvan fikri yedi,, 

isimli piyesi de tefrika edilmektedir. 
Bu kadar değerli im:ıaları bir arada 
tophyan varlığı okurlarımıza çekinme. 
den tavsiye ederiz. 

:)por 

Atlı subaylannuzm 
müsabakaları 

Süvari subaylarımızın 19l5 yı
lı Ankara ordu atı müsabakalarına 
başlanmış, çarşamba günü manej 
müsabakaları yapılmış ve bu su
retle subylanmızın at terbiyesi 
kudretleri bu amaç için teşkil edi
len jüri tarafından görülmüştür. 

Dün havanın iyi olmamasına 
ve bütün gece yağ·mnrnn devamı 
neticesinde arazının çamurlan
rmş olmasının ata ve atlıya ver
diği müşkülata bakılmıyarak, o 
gün mukarrer programın tatbikine 
devam edilmiş ve birinci katego
risi 35, ikinci kategor · <;j 25 kilo
metre uzunluğunda ve muhtelif 
anzalr arazide, ayrıca 15 :20 tane 
ve arazide her vakit tesadüf edi
len manilerle atın ve atlının hare
keti müşkülleştirilmiş olan engel
li arazi binişleri (mukavemet mü
sabakası) yapılmıştır. 

Müsabakaya saat onda başlan
mı~ ve saat 13.45 de son veriJmiş
tir. Bu kadar değişik ve çetin a
razide çetinleştirilmiş şartlar için
de biniş yapan kıymetli subayla
rımızın gösterdikleri ustalık v,. 
<layanrklrk her türlü takdire layik 
görülmüştür. 

Bugün Ankara atlıspor kulü· 
bünün engel parkında A vrupada 
yapılmakta olan arsıulusal en
gelli yarışların bir benzeri olan en-
gellerden asma vanşları yapıla
caktır. Bu vansl;:ıra saat 10 da 
başlanacaktır. Her suretle çok eğ
lenceli olan bu atlı sporlara sayın 
Ankara halkından arzu edenler ai
leleriyle serbestçe gelebilirler. 
Duhulive voktur. 

Ankara radyo~u 
19.30.19.50 Çocuklarla konuşma 

19..50-20.50 Plaık 

20.15.20.30 Ajans haberleri 

Z0.30-21.- Ankarapa1as orkestra. 
sı 

Türk 
Antras~ti J t. ge-.c ı 

Sıhhi 

Ucuz 
Her yerde yanaı 

l\lüracaat yer.. : 
ADAPAZARI 

l ürk ticaret hankasıı 
Ortaklar servisile merkez kolu [ 

IŞIKLAR CADDESİ Telefon 2338 ve Telefön 2316 

ULUS 

Komplo teşf bbüsünün 
yankıları çok geniştir 

( iJ•~ı I. c:ı .~ayıt.ıda) 

/)evelide: 
Develi, 24 (A.A.) - Sen v~ senin 

yarattığın devrim için sevgi ve saygı 

ile bir tek yürek gibi iarpan Develi 
halkı şahsınızda bütün türk ulusunun 
varlığına yapılmak rstenen son yağmç 

tesebbiisü do'ayısiyle bugün cumuriyet 
al:ınında toplandılar. Yağım~ faili olan 
vatansrz hainkri lanrt ve nefret!e an. 
dılar ve icahmda size uzanaczk hain 
elleri ulusça göğüslerini siper yapma. 
ğa hazır olduklarının ve hu hiidise do
layısiyle nihayetsiz tce•:sürlerimn bil. 
dirilmesine bizi memııı ettiler ve ulus
ça senin ve ülkünün pe1inden bir an bi
le ayrılmamaya hir kere daha andiçti. 
lcr. Sonsuz saygılarımılla ve halk adı. 
na arzeyleriz. 

Şarbav Hadi P:ırti ba.~kaııı S;ızııi 

Tavşanlıda: 
Tavşanlı. 28 (A.A.) - Yiice varlı

ğınıza ve ulusumuza haince suikasta 
yeltenen alçaklara \;ar~ı bugün cumu. 
riyet alanında top!;m:ın binlerce köylü 
ve kentli yurdda~ların n::fretledni ko. 
mitemiz namına ar.!etmeye mi.isaadeni
zi saygılarımla dilerim. 

Rua Kaynak 

.4 n<ım Ll. rrla: 
Anamuı. 28 ( A.A.) - Size ve ti.yfü· 

ulusuna karşı hainane tı:rtip olunıın su. 
ikast Anamur halkında derin acılar U

yandırdı. Bu melunca hrareketi Akde
niz kıyrlarmda büti.in alçaktara fa.netleı 
savurarak haykırdık. Si ze büyük varlık. 
Jar ve sağlıklar dileriz. Bı.irlik ônderi 

mız. 

Parti Ba~karıı Okdenı 

Kiitahymla: 
Kütahya. ?.7 (A.A.) - Büyük varlı

ğınıza karşı tasarlanan yağın~ duyum
ları yeniden yarattığınız Kütahyanın 

yüreğini yaktı. Devrim güneşi ve dum-
f tıpmar havası içerek yaşıyan halk ve 
gençlik yurd bağışlıyan TVlığnu.zı ken
di rul. larmın vatanı biliyor ve bu ışık
lı vatana göz koyan dfüşlrünleri ~iddet. 
le kargıyor. Yolunda ve uğrunda can 
vermeyi cana minnet bilir, gönül bağ
lılığımızı ~unar, sağhğınızr dileriz en 

biiyüğümüz. 

Kütahya şarbayr veJcili A . Eralp, C. 
il. P. Tıaşkan vekili S. Kutluğ, /ıalkevi 
başkam Halil Erdem, öğretmeoJer adı. 
na T. Şenturga. tecim ve endüstri oda. 
'' ba~l-am Süleyman. tarım odası baş
kanı /net, uı.,;ık kurumu başkanı A. 
Rıza A ltergun. kızı/;ıy kurulu başkanı 
F. Kar;ıf, çocuk csirl'~me kurumu baş._ 

k.wı •·f'Fı:ili K. Giirprnar. 

8i.:mtlu: 
Biga. 29 (A.A) - Bugün cumuri _ 

yet alarunda toplanan Dimetoka kamun 
halkı kadın erkek köylü kasalıalı seni 
sokmak istiyen kara 1ılanları telin ile 
::.ana tanrıdan uzun ômü.rler diler ile _ 

Jebe..t baıpmızda kalmanızı t emenni e
d~rek can ve yürekten derin saygıları_ 

nr sunar. 
Dimetoka miting başkam A. Uygur 

p,,/ı[i vwıkö;rde: 
Pehlivanköy, 28 (A.A.) - Pehlivan

köy kamun halkı derin saygılarla sağ. 
Jrklar diler. Pehlivanköy 

."W:ırayda: 
Saray. 28 (A.A.) - Büyük devrimi 

ve kuruc.uluğunuıu çe kemi yen alçak.. 
lann teşebbüsünü lanetle karfılar ve 
~e vgili şahsınıza uzun yıl1ar sağlık ve 
est-nlik dileriz. 

Saray C.H.P. başkanı Murat 

* lf. * 
Beyoğlu, 28 (A.A.) - Bugün Be. 

ıoğlunda Suryani kadın kilisemizde se
amet ve sağlığınıza dualar takdim kr. 
tındı. Varolunuz. Ömrünüz uzun olsun. 
Pek değerli sevgili büyük Önderimiz. 

Patrik vekili Hori Piskopos 
Abdnlahad 

.4 J,·sanı~<lu: 
Aksaray. 28 (A.A.) - Yirmi milyo

nu a~amıyan kurşun kendilerine dön
dü. Tanrı bizi güne'}siz bırakmaz. Son 
su.z saygılarımla eğilerek eJ1erinizden 
ö~rim. Zaime Kf"sldn 

Er bamla : 
Erbaa. :lS (A.A.) - Sana yapılmak 

istenen yağıncdan ötürü Erbaa halkı 
bugün yaptığı :;;:~nel mitingde <1.lçakla
~a kar~ı kin ve ııe.fretini Jökmü~. yüce 
Önderine derin ba.,lıhk ve saygılarrnı 
sunmustur. 

Mitin g kıırulu adına Yavuz 

ffo:!artı~ıd<l: 
Sana uzanmak istenen hain ellere 

binlerce lanet savururken yolunuzda 
ölmek andımuı tel;rarlanz. 

Bagara!;ı hrmunu lıa!kı namına S. 
Ak.~ün. İ. Certal, 11. Anter. R. Soy!;a/. 

Y. Ahı11C'J. Enis, N. Enis. C. Harpııt. 
M. Yaraı:ı, Bekir T..,b.-in, B. Uz. Eıem, 
Muharrem, Yusuf, Kenan, 1. Cand, N. 

L~s Caıxlas, l. AJp. Hamit Yusuf, R . 

Kaya, S. Oykan. A. Rıza 

Viron.'ielıirde: 

Viranşehir, 28 (A.A) Yaratan ve ya. 

şatan öldürülemez:. Ulusun kutsal ön
derine kirli ellerini kaldırmak istiyen
lerin fikirleri tarihi yaratan yüce ulu. 

su öldürmekti.r. Dünkü savaşta acun -
sal yumruğunun zorunu ve bugünedek 
yıldırım hıziyle koşturduğu devrimin 

luvancınr camndan duymuş olan Viran
şehirlilerin alçaklara ve kötü düşünce
Jilere soluk vermemek için içtikleri 

andlarmı ve daha nice yıllar bütün u -
lusu bütün ulusla.rı yenilikten yeniliğe 

götümıcniz yolundaki dileklerini son -
sı12 saygılarımızla kutsal varlığınıza 

sunarım 

Vnan~ehir şarbayı C. Babanc 

Gerrıu•ndkte: 

Germt>ncik. 28 (A.A.) - Cumur ba§

kanımız Büyük Önderimiz Kamal A
tatürkünnizün yüksek ~alısiyetinc Y•
pılmak istenilen suikast dolayısiyle ka
mun halkı 27 köyiin birle:şiğiylc yaptıgı 
mitingde !>uikastin lanetleri, nefretle-

SAYIFA 5 

Prof esöı· Pretorius 
geldi 

Prol~sôr .rreıoryus 

28 birinci teşrinde şehrirni.ıe 
geleceğini yazdığımız alman pro-
f esörlerinden B. Pretorius aynı 
gün şehrimize gelmiştir. Profesör 
29 birinci te§rin bayramında cu
mur başkanlığı filarmonik orkes: 
trasının şefliğini yapmıştır. Bun
dan başka şehrimiz musiki öğre
tim okulu için ~ağırdan musiki 
profesörlerinden B. Lehman da bu 
ayın dördüncü günü şehrimize · 
gelecektir. 

rıy!e anar ve büyük kurtancımızın bı.L 
yük ulusumuzun ba"-ında daha binlerce 
yıl ya§ayarak es~nlıklerini diler say1. 
sız saygı ve sevgilerimzı sı.ınar hainle
rin şiddetle cezalandırılmasını dileriz. 

27 köy halkı namraa şarbay Tevfik 
Pazarı;eviren 

Emette: 
Emet, 28 (A.A) - Yüksek varlığı. 

ıuza kıymak küstahlığında bulunan al. 
çakları iğrençle haber alan ilçe. ka -
mun ve bütün köylerimiz halkı bugün 

Emet cumuriyct alanında topl.marak 
hainleri ilen.ek n böyük §efimU tığ • 
runda her türlü öncıilere huır olduk. 
larına andeder -ve ~lr yrllar yaşama • 
m::rı candan dilek~rini bildirmeğe biz
leri araç eder. 

C.H.P. başkam Tuncel. şarbay Ha
meli Erten. 

I stunbulda: 
İstanbul, 28 (A.A) - Ölmez türk 

ulusunu, ölmez yüce .,,.,hsiyctinde tem. 
sil eden sevgili cinderimize karş.ı tertip 
olunan suikast teşebbüs hadisesi bizle. 
ri derecesiz kederlendirmişti.r. Trabzon 
barosunu meydana getiren bütün arka. 

cla~la·rla birlikte tarihin seyrini bir 
hamlede değiştirerek memleketi bat -
maktan kurtaran türk ulusunu batı u -

lusları düzeyine yükselten ulusal kur-

- Sayı{ ı ~'e\lıriniz -

ULUS'un romanı: Tefrika: 22 - V enedıkte kadmtann güzel oldukları 
doğrudur, dedi. 

lan Spontini sokağındaki küçük odayı. sis
ler arasından. müphem surette görüyordu. 
Ve Rober. bir çeşid mahşer gününün sarsı
Iışl~rı arasında, pek sade bir tavurla. ellerine 
eldıvenlerini gecirerek, ortadan yok oluyor
du. 

Beklemedi ği bir hen : alarak şaşırmrş 

olmaktan ziyüde canı sı!:ıl:-ra.k> c.ıa kimin
le gittiğini sonlu. 

K rmızı Zanbak 
Yazan : Anatol FRANS 

Türkçeye çeviren: Nambi BAYDAR 

Geniş caddenin dört smı çınarlannm 
bulunduğu yere varmışlardı. Nehir kıyısın
dakı parmaklık boyunca ilerliyorlardı. Hava 
açıktı. Şehrin ışıkları gökteki yıldızlara ka
nşıyordu. 

- Geçen yıl Venedik'te, her sabah, evim
den çıkarken, kanaldan üç basamak yüksck
t eki kapısmm önünde. küçük başlı, toparlak 
ve kuvvetli gerdanlı, geniş kalçalı, hayran 
olunacak bir kız görürdüm. Güneş ve toz al
tında, eski sarab destileri gibi mevzun. bir 
çiçek gibi ba~ döndürücü, orada dururdu. 
Gülümsedi. Ne güzel bir ağzı vardı! En gü
zel :ı:şık içinde en değerli ziynet! Bu gülümse
melerin. başı üstündeki sepeti ile arkamda 
duran bir kasab çırağı için olduğunu tam 
vaktinde iarkettim. 

Rıhtıma inen kısa yolun köşesinde, iki 
sıra bahçecikler arasında, Madam Marten 
yürüyiic;ünii yavaşlattı . 

- Hemen hepsi güzeldirler, Madam. Ben 
halk çocuklarından, cıgara fabrikalarında, 
cam atelyelerinde çalışan kızlardan bahse
diyorum. Ötekiler her taraftakilere benzer
ler. 

- Ötekiler, yani kibar kadınlar mı? Siz 
bunları sevme.z misiniz? 

- Kibar kadınlar mı? Oh. içlerinde çok 
sevimlileri vardır. Fakat sevmeğe gelince: 
bu uzmı istir. 

- Öyl~ mi sanırsınız? 
Böyle diyerek ona elini uzattı ve birden 

bire köşeyi dönüverdi. 
v 

O akşam kocası ile başbaşa yemek yjyor
du.. Kısaltılmış olan sofrada ne altın kartal
lı çiçek sepeti ve ne de kanadlı Zafer'ler var
dı. Şamdanlar artık, kapıların üst yanında
ki U dri köpeklerini aydınlatmıyordu. Koca
sı günün hadiselerinden bahsederken Te
rez hüzünlü bir düşünceye dalıyordu. O, 
sanki bir sis arasından geçiyordu ve kaybol
muş, her şeyden uzaklara gitmiş gibi idi. 
Bu sakin ve adeta tatlı bir ıstırabtı. Ka
ra yüzlü melekler tarafından alınıp Hima
laya dağlarının bir tepesine götürülmüş o-

Terez ateşi olup olmadığını anlamak için 
nabzına baktı. Birdenbire ş1krrdıyan bir gü· 
müş takım sesi onu uykusundan nvanrlrrdr. 
Kocası şöyle diyordu: · · 

- Gavo bugün parlamentoda, emekli san
dıkları hakkında pek güzel bir söylev veroi. 
İnanılmaz şey: hu a<lamm fikirleri ne kadar 
sağlamlaştı ve nasıl tam yerine vurmağa 
başladı! Emin olun çok ilerledi. 

Terez gillümseme.kten kendini alarnadr. 
- Fakat dostum Gavo öyle bir adanınn 

ki kendini açlar kal~mdan kurtarmak
tan ve ilerlemekten başka bir düşüncfüğ ü 
yoktur. Sxyasal filemd~ oııu sahiden cidcliye 
mi alıyorlar? tııannuz ki o hiç bir kadını. 
hatta kendi karısını bile aldatamamıştır. 
Halbuki bu çeşid aldatışlar sanıldığı kadar 
güç de değildir. 

Ve sonra, birdenbire ilave etti: 
- Mis Bel'in beni. bir ay kadar Fiezole

ye, evine çağırdığını biliyorsunuz. Bu çağrı
yı kabul ettim, gidivorum. 

Tercz cevab \erdi: 
- Mada:o Marme ile. 
Bwıa ele-ne ~ek hiı o:e\ o'-u.ı J\,. ;ıı1 '.'\rrı •ar 

pek faziletli - \'C kocası Etnt~ - M ;ım1en '\ es
kj mezarlarında ka11lar } ... pmı~ oldn u . 
ltaJya icin tam ıa~t"l1 olcın vol arka lac:;r ıdi. 

Yalnrz sorr1n ~ 
- Ken<.li-;ine halı"r c.r\iniz ·ni? Ve ııe 

vakit gitmeğ i düsüıüi .ıcr> .. uu? 
- Gelecek hı[ta. . 
K~ı gelmenin kt , '\i ets..iz r· hcv~: c:::ığ

l,.m1astıracağmı rlüc::iın•rek ve ba t.:ıt"'ınca 
düşr••lcevi esaslan~hr~a~mrlan kC'r' arak 
simdilik bir itiruıia bulunmanıil~T daha a
kıllıca bir hcıreı\:et sa:,1 0.ı. 

- Evet, dedi. seyahat :1evkli bir şeydir. 
l lkbaharda Kafkasvayı, Türkist<mı, Trans
kaspi'yi dolaşmağı dü§ünmiiştüm. Oralar 
pek enteresan ve a:ı tanınmış memleketler
dir. Genera} Anenkof. inşa ettiği demiryohı 
üzerinde emrimize vagonlar, tam takım tren
ler verecekti. Kendisi yakın dosturndur. Siz
den de pek ho~hmtr. Yanım1za \--ir l:azak 
müfrezesi alırdık. Pek güzel bir şey olurdu. 

(Sonu var) 
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tarıcılan ugrunda l n akıtma} ı bıle 

pek kutsal ödev bulmaktayız. Ulu Ön. 
derimizin kendı .ni kurtaran turk u. 
lusu gibi uyanık ,{çisi bulundugunu 

bilmiyccck kadar abtal olan yu.rd ha -
inlerini telin etmekte olduğumuzu ar. 
ıeyler sonsuz sevgi ve s. ygı du) gula
rımızı candan sunarak l:llerinh~den ö. 

periz. 
lstanbııJda Trubzon baro başkanı 

Aımi Ôzt!I 

ıt ol'* 

Kadıkoy, 28 ( .A.) - Türk adının 
namusun lekeleyen ve sana el uzatan al. 
çakların kııtsal hayatına suıkaste cesa· 
ret edenl .. rin kafasını türk gençliği a. 
ıimle ezer ve ana lanet eder, ulu ata. 
mızın esenliğıne dua ederiz. Yıllarca 
ulusun başında olman icin hepimizin ha.. 
yatı feda 
Ka<lrköy sıta No. 16 Lütfiye Yuıt!':ever 

• • 
Bcyog!u, 28 (A.A) - Yurdumuzun 

tatlı canı ol.ın varlıgma ka.rşı el uzat -
ma.k kiıstahhğına yelten n alçaklar 

kahrolsun. Senin kurtaı gın arı türk 
kaniyle yugrulmuş topraklanmu:ın su. 
yu, ekmegi o hainlere zehir olsun. Se. 
nin güneş başından fışkıoran ve yurdu. 
muzun her bucagını aydınlatan ı~k 

selleri birer keskin alevi görmek tını -
mak bılmez katımlık yuvası olan o nan
kör gözleıi yakıp kavursun, sevgili A. 
tatürkUmuz. Buguıı Beyoğlunun ıiç 

türk ermeni kilisesinde yer ve gök ka

dar ölçüsüz değeri olan ömrünüziın gü. 
neşler gibi sönmez olmasını dilemek 
lçin yapılan törende bin erce ttirk er -
meni yüreklerinden kopan bu ateşli te
linleri pek heyecanlı haykırışlar ve göz 

yaşlariyle göklere aksettirdiler. 
Beyoğlu türk ermeni kiliselerı mu -

te.velliler hryeti. 
• * 

Hasköy, 28 (A.A) - Hain ellerın 
yetişemediği gü ... 1 b .. ını takdis için 
bugün yurdun diğer } erlerinoe oldu
lu giıbl Hasköy kamunu musevi halkı 
da ainegosunda toplanarak senin için 
tanrıdan uzun bir ömür diletlt. Ulusu-

muzun ta1:ı gıbı paruyan o guzel başı. 
nm dünya durdukça sağ kaldığını, yiık. 
seklere kalktıgını gcirerek mesut olma. 
yı dıleriz. 

H:ı.~köy musevi kanıunu namma 
Davit Ojalvo 

Eluziztle: 
Eliiziz, 28 (A.A.) - Son suikast tc. 

şebbüsiı dolayısiyle yıice Öndere fena 
duygular ve bu duygl•yu besliyen nan. 
kör yurdsuzlar bütün Elaziz halkının 
lanetleriyle yadedıldigini ve bu Ulu At •
ya butiın halkın birleşik yüreğiyle esen. 
tik ve Aaghklar dileğini ve bağlıhk duy. 
glllarını saygılar13 sunarım. 

Sarbav vekili Gürıgör 

1'w·ulılcı: 
Tarul. 2l) (A.A) - Bugun cumuri. 

yet alanında toplilnan yıizlerce halk si. 
ze uzanmak isti}·en kirli elin yapaçagı 
ya_;mçtan ötıiru lanetlerini yağdırdı -
!ar. Sizin yaırattığınız rejim ve cumu
riyete baglıhklarrnı coşkun duyı,;ular 

içinde bir daha tazelediler ve bu duy • 
gularmuı yüce katınıza kadar ermesinı 
istediler. Ve duru bağlılıklarını d rın 

sevgi ve sayı;.:.ırla sunarım. 

Tarrıl C.H P. başkanı ·arbay Celal Uç 

frıuinde: 

Artvin, 28 (A.A.) - Sana kotulıik 
yapmak istiyen biııkaç kışı çıktıgını 

şimdi duyduk. Can cvımızden vurul. 
duk. Lakin tedbirli hükıirnetimizın bu 
yılanları tuttugunu ugren'nce de sevin. 
dik. Bizi kurtardın, bize vatan VLrdin. 
Sen olmasa idin biz yoktuk. Sen varol. 
Canımız yoluna kurban olsun. 

Berta nahiyesi halkı namına lbrJhım 
Mehmed Rıdvarı 

Ötlıula: 
Ötlu. 28 (A.A.) - Göz bebegimız 

Atatürk, sana karşı melunca hazırla

nan alçakça hareketi otlu halkı çok de. 
rin bir ıstırab ve nefretle karşıladı. U
lu varlığınızı korumak için canlarını 
feda edeceklerine andiçen betde halkı· 
nın sonsuz hürmet ve muhabbetlerini 
uzun ömUrler temennisiyle sunarım. 

Şarbay Yssrn 

U L lt S 

l'uriste: 
Paris, 28 (A.A.) - Batı Avrupada 

okuyan çocuklarınız düşmanlarımızın 

iğrenç ve alçak tasavvurları karşısını. 

hiddet ve ığrençle sarsıldılar. Tür.k u. 
!usunu kurtaran ve yapana çocukları. 
nın sonsuz sevgi ve tazımlerini suna
rım. 

Batı A vrupada okuyan talebeler adına 
lspekter Reşat 

Enlelıı"te: 

Erdek, Z8 (A.A.) - Kutsal varlığı. 
nıza fena gözle bakan gözleri oyar ve 
uzanan hain el eri koparmağa and için 
erdek gençleri Atatürk'üne arsılm .. .ı 
bir imanla bağlıdır. 

lclman Ocağr Muamnıi'ı Agarı 

'l 'u ı·~u11 l ufu: 
Tav~an.u, 2!S ( A.A.) -.- Yüksek var. 

lıı,ınıza katşı a:çakça ve haınce el uzat. 
mak istiyen hain \e alçaklara lanet e. 
dı-n memlokctimiz halkının duyduğu 

yn,;lardan oturü lcciylü ve kentl i yurd. 
cl,1 lnrımızın acılarını arzt'tlrekliğime 

musaadc c nı .ırgılarımla dı erım. 

T v1 .1 ılı C H. P. adırıa Rıza ve 

U~ay b şk.-.nı Rız:ı 1':kız. 

... '( '· 
Tavşanlı, 28 (AA) - Yuks k varlı. 

•ıııız:a karşı yapılmdk ıcıtenen alçakça 
kalkıştan ötürü Tavşanlı gençliğinin 

duyduğu acıları arı:etmeye miısaade 

buyurmalarmı saygılarımla dılerım. 

Tavpnlı gençler birlıği adına 
Enver Açan 

UiıAJde: 
Rize, Z8 (A.A) - Tilrk ulusunun 

oz genlik ve mutluluğuna kavuşturan 

erkinlik savaşının acunda eşsiz başbu. 
guna karşı yapılmak istenilen yagrnç 

haberi bütün ili teessüre sürüklemiştir . 

Ulusun etrafında halkalandığı ve ta -
pmdığı cumurluğu temelinden sar mak 
umasını göstermelerini lanet ve nefretle 
andık. Yı ce ~efimizin sayısız yıllar 

sa~lıkla bnşımızda kalmasını armağa • 
nımzın koruyucusu bulunduğumuzu 

bildirir sevgi ve saygılarımızı sunarız. 

J{apalı zarf usulile eksiltme· 

Ardalumuu: 
Ardahan, 28 (A.A.) - Doğunun sa_ 

na ve senin kurduğun türk cumuriye· 
tine bağlı Ardahan hahkı sana yapıl. 

mak istenen suikasti telin eder. Ve sa. 
na kötülükle uzanacak elleri yok et. 
mek başlarını kırmak için andiçerler ve 
bağlılıklarmr saygı ve sevgilerini su. 
narlar. 

Ilalk namına Ardahan ~arbayı Said 
Yüce 

Sumsunda: 
Samsun, 28 (A.A.) - Samsundan 

başlıyarak dünyada bir eşi görülmemiş 
harikalar yaratan büyük >·aratıcı önder 
Atatürke yapılan suikast teşebbüsünü 

Samsun spor gençliği üzerinde tiddet. 
li bir heyecan ve asabiyet uyandırmıt 
cumuriyet alanında ve 10kaklarda bin
lerce halk arasında sporcular tarafın· 

dan coşkun tezahüratla miting yapıl. 

mış, menfur suikast müteşebbıisleri la. 
net sadalari} le telin ve terzil edilmiş. 
tir. 

idman mrntakası başkanı A. M. Gir. 
gin. Samsun spor kulübü Muhittin, halk 
spor kulübü H. Eirp Karadeniz kulü. 
bü Faik. idman yurdu Naim Ômer Yap. 
rak, spor kulübü Mustafa, Demtr spor 
kulübü. 

Medıijzii.mle: 

Mecitöı:u, 29 (A.A.) - Türk yurd 
ve ulusunun lrnrtarıcısı Ulu dahi, sana, 
uzanacak kötü eller ve diller kurusun. 
Kalplerimiz senin kalbine bağlıdır. Çöz. 
meye çalışan bu kötü ve alçak kişilere. 
toplanan ilçemiz halkı !~net etti. Göz. 
bebeğimiz olan Atatürk, sen çolı: yaşa 

ve sana sonsuz saygılarımızı candan 
unarız. 

Şarbay, C.H. Ergon, C.H. H. Aksoy 

hnıkda: 
lznık, 29 (A.A.) - Sana candan 

bağlı olan ızn ıkhlar heyecanla toplan. 
dı. Senin için varlıklarını ve canlarını 
vermeye hazır olduklarını önemle bil
dirmemizi dilediler. Sen çok yaşa. La. 
net sana el uzatmak istiyen alçaklara. 

Şarbav Demircan 

l SON TEŞRlN 1935 CUMA 

POLl~TE: 

Zorba aşık 
Tabakhane mahallesinde otu

ran marangoz Ahmed oğlu Meh
med istanbullu Ali kızı Hüsniyeyi 
dost tutmak istemiş fakat Hüsni
ye bunu kabul etmemiştir. Bu red 
edilişe kızan suçlu Mehmed bıçak 
cekerek Hüsniyenin üzerine atıl
mıs ve kaba etlerinden ağır sur~t
te yaralamıştır. Zabıta bu hadi~e 
üzerine kaçmak isteyen sucluvu 
yakalryarak tii7.f"Ve t~~lim etm_iş
tir. 

Oeliriııc·t· 

Dün saat 23 de Akşemseddin 
mahallesinin Toprak sokağında 1 
sayılı evde oturan Kazım biraz ak 
hm kaybetmiş ve eline geçirdiği 
talaştan evin koridorlarına yığa
rak yakmıştır. Talaşların tutuş
ması ile bir yangın baslangıcı ol
muş ise de itfaiyenin tez haber al
ması dolayısiyle büyümesine mey· 
dan verilme<len söndürülmü~ti.lr. 
Polis suçlu Kazr u yakalamış ve 
görülen lüzum Ü?.erine hastaha
neye kal<lınlmı~tn 

Kama çekmi~ 

Dün akşam Kırşehir hanında 
oturan Asnn oğlu Hayreddin fazla 
sarhoş olarak hana gelmış ve hc:n 
kapıcısı Çakıra bir meseleden do
layı dargın olduğu için eline geçir
diği bir kama ile saldırmak iste
mişse de vaka yerine tez yetic::en 
polis tarafından sucüstü yakalan· 
mıştır. Suçlu sarhoş Hayreddm 
dün tii7.eve rntiiri11rııiic:tiir. 

Kumaı· oynarlarken 
Gene dün sehrımiz istasyonun

daki boş vag~ntarm birine gide
rek tavla icinde zarla kumar oy
nayan Sab~i. Mehmed, Şiikrü ve 
Hasan adlarında dört kişi suç i.1-
zerine yakalanmış ve tüzeye götü
rülmiic;Jerdir. 

Kapalı zarf usulile el siltme: Ankara icra dairesi ~ayri nrnn kul "latş mcnıur

luğund3n: 
l - Ankaranın Mukaddem mahallesı agrilik evi sokağında mu

kim Seyit Mehmede borçlu Ali Haydarın tapunun 11.2.1338 tarih 
ve 46/131 No. lu kayıtlı Süleyman bty mezarı mevkiinde bulunan 
4 dönüm, ı evlek 277 arşın 1579 lira değerli tarlası aşağıda yazıl~ 
tattlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Bo arsa 

Nafia vekaletiıı(leıı · 
!-Eksiltmeye konulan iş Tokat vilayetin 

de Niksar - Reşadiye yoh nda betonanna 
Fadh könrüsü inşaatı) <l rr. 

Nafia vekaletinden· 
1-Eksiltmeye konulan iş Ankara vilayeti 

Çubuk kasabası içinde Çı buk çayı üzerin 
de betonarma Çubuk köt rüsü inşaatı) dır 

• 3 - Satış pe§İn parn ile olmak üzere 2.12.1935 tarihine müsa. 
dlf pazartesi günü saat 14-16 )a kadar icra dairesi gayri menkul 
•tı§ memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edılmiş olan yukardald muhammen kıymc. 
tin yUzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah. 
~illeri gctiı eceklerdir. 

5 - Satış giınn arurma bedelı takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten snra mezkGr gilnfiu 16 
mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy. 
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 17.12-1935 tarihine müsadif 
salı günü saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok ar. 
tıran talibine ihale olunacaktır. (Keza muhammen kıymetin yüz. 
de 75 ini bulmak şartile en çok artıran talibine ihale olunacak ve 
bu ·nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numaralı kanunun abkimı
na tevfikan borç beş sene mUddetle tecile tibl tutulacaktır.) 

7 - Bırincl ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mlitea. 
kip verilmediği takdirde tizerine ihale edilenin talebi U~rine iha. 
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle
mesi için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında 
da ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarih .. 
ten evel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa 
raz ıolup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı 
lse ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale 
edilecektir. Teklifi vcçhile almağa razı olmazsa gayri menkul ye.. 
aliden on bet günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran 
talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildik. 
te; tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar 
olan müterakim vergi ve resim borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarların bu gayri men. 
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan icL 
clilarını evrakı milabitelerile ZO gün içinde dairemize bildirmeleri 
llzımdır. Akli takdiTde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkÇa iL 

bf bedelinin payla§tırılmuından hariç tutulacaklardır. 
10 - Artırmaya iştirik tdecekler bergiln tarihinde 934/120 nu.. 

mera ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan tıırtna· 
memizl okuyabilirler. 1-4944 

Ankara llbayhğından: 
ilimiz Mektubl kcleminde açık bulunan 10 lira aıU maqh kL 

tipliğe Dahiliye r..;cmurlarr kanundaki evsaf ve teraiti haiz Orta 
mekteb mesu~larından yazı ma.kiaaaını kullanmasını iyi bilir bir 
ışyar alınacaktır. 

isteklilerin beJgelerlle birlikte 7-11.935 lkincite§rin perşembe 
• nü lmtilıdnı yapılmak üzere müracaatları ilan olunur. (3208) 

1-4939 

İnşaatın kesif bedeli (2150[)) liradır . 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnaınesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri seraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei tür~biye, şose ve k3rgir inşaata dair fenni şartname, 
e) Betonarme büyiilc köprüler hakkında fenni şartname, 
f) Keşif hulllsa cetveli, 
g) Proje, 

1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı (107.S) kuruş bedel muka
bilinde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 11-11-935 .tarihinde pazartesi ~ünü saat 16 da 
Ankarada Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı :ıarf usutile ff;pılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklinin (1612.S) lira mu

vakkat teminat vermesi. hundan başka a~a~ıdaki vesikaları haiz 
olması lazımdır: 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları ihaleden 

en az Uç gün evet göstererek Nafta Vekftletinden alacakları ebtl
yct vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarda iiçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek ek
siltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. PoL 
ta il gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı aa. 
ate kadar gelmiş olması 9e dıı .ıarfm mühür mumu ile ivice kapa· 
tılmıı olması lbımdır. 

= Post:ıdıo olacak gecikmeler kabul edilmez. (3015) 1--4787 

Kuru/ 

İnşaatın keşif bedeli ( 11.500) liradıı 
2 - Bu işe ait tartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei tilrabiye, 90ee ve klrgir inpata dair fennt prtnaml, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni prtname, 
f) Keşif hulisa cetveli, 
g) Proje, 
İstiyenler bu tartnameleri ve evrakı (62.S) kuruı bedel muka. 

bilinde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11-11-935 tarihinde pazartesi günü saat 16 da 

Ankarada Nafıa Vekaleti Şoeeler Reisliği dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (937.S) lira mu. 

vakkat teminat vermesi. bundan batluı aşağıdaki vesikaları b.ais 
olması llzımdır: 

l - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - isteklilerin yapmış olduldan itlere ait vesikaları ihaleden 

en az üç gün evci göstererek Nafıa Vekiletinden alacakları ehli
yet vesiS: ası. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede vazıh saatttn 
bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği daitesine getirilerek ek
siltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta il gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı M

ate kadar gelmi• olması ve dış zarfın mühür mumu ile ivice kıw.1-
tılmıı olması Jlzımdır. 

Postada otar.ak gecikmeler kabul edilme~. (3052) 1-4783 

Uevlet Uemir yollan doı·ouııcü 
işletme müfettişliiJnden: 

Muhammen bedeli ile evaafı aşağıda yazılı Polatlı deposnnc'a 
yapılacak temisleme işi, 15.11-1935 tarihinde rastl:yan cuma günü 
saat ıs de açık artırma usuliyte Kayseride itletme müfettişlik bi. 
nasında ihaleıti yapılacaktır. 

Bu ite girmek istiyenler (490) kuruşluk temina. 
tı muvakkate vermeleri .e kanunun tayin ettiği vesikalarla bu işe 
girmeğe manii bnunl bulunmadığına dair beyanname ve te-klifle.. 
ri ne aynı gün saat ıs e kadar 4. üncü işletme komisyonuna müra. 
caatları veya mektupla bildirmeleri lazımdır. 

Bu ite ait prtnameler ve mukavele projeleri parasız olarak 
Kayseri İşletme müfettişliğinde ve Polatlı İstasyonunda dağıtıl. 
maktadır. 
İŞiN MAHİYETi. 

idarenin Polatlı deposundaki lokomotiflerinden çıkan cürufun 
ve küllük pisliklerinin ve makina kanallarının ve depo içerisile 
etrafın temizlenmesi. 
İŞİN MUHAMMEN BEDELİ: 
Yapılacak bu temizliğe mukabil müteahhide yalnız dlruf için.. 

den çıkacak yanmış kok kömürü verilecek, ve, mUteahhitten bu İl 
için wr•,., "~·Ja fon li"a alınacaktır. (3204) 1-4935 
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1 Ankara Levazım Amirliği Satın i 
~ s 
! Alma Komisyonu ilanları 1 
i i 

1 - Garnizon dahilinde1ki kıtaat ve müessesat ihtiyacı müteah. 
bit namı hesabına nlmak üzere açık eksiltmesi' 2490 numaralı ka
nunun 43 üncü n.. "esi mucibince 10 gün uzatılan 9000 kilo sade 
yağma istekli çıkmadığından bu defa bir ay pazarlığa dökülmüştür. 

2 - İlk pazarlığı 4-11-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
11 dir. 

3 - Yağın mecmu tutarr 8550 lira olup teminatı muvakkatesi 
641 lira 25 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnamesini her gün komisyondan görebildik.. 
Jeri gibi pazarlığa iştirak edecekler muayyen gün ve saatte temi
natı muvakkate makbuzları ile birlikte Ankara Levazım amirliği 
satın alma komisyonunda bulunmaları. (3139) 1-4818 

1 - İzmir müstahkem mev~i kıtaatıoın "530,000,. beş yüz otuz 
bin kilo un ihtiyacı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - İbatesi 4/2. teş/935 pazartesi günü saat on beş buçukta İz· 
mirde kışlada müstahkem mevki satrn ;ılma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Unun tahmin edilen mecmu tutan 68900 liradır. 
4 - Beher kilo un için on üç kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 4695 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - tstekliler ticaret odasında kayıth olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun 2 ve: 3. üncii mad· 

delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı muvak
kate makbuzları ve teklif mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklardır. (3055) 1-4707 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatını'.l 200,000 kilo un ihtiyacı 

kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 4/2. teş/935 pazartesi günü saat on yedide İzmirde 

kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 27,000 liradır. 
4 - Beher kilo un için on üç. kuruş tlli sant1m fiat tahmin edil-

miştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçası 2025 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - EksiJtmeye iştirak edecekler kanunun 2 ve 3. üncü mad· 

delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı muvak
kate makbuzları ve teklif mektuplarım ihale saatından en az bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklardı.r. (3056) 1-4708 

İLAN 
Kırıkkale askeri sanat me!tepleri ihtiyacı olan 70 ton linyit kö· 

mürü açık eksiltme suretiyle 5-11-9~5 salı günü saat 14 :17 ye ka. 
dar satın almacaktır. Taliplerin muhammen bedeli olan 1050 lira
ya mukabil "78,, lira 75 kuruş teminatı evveliyelerini KırıkkaJe 
askeri fabrikaJar muhaseıbeciliğine yatu arak vakti muayyeninde 
mrittep satm alma' komisyonuna müracaatları. (3061) 1---4715 

tLAN 
Siirtteki erler ihtiyacı için bir milyon beŞyüs iki kilo odun kapa
h zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. İhalesi 13.11-935 çarşamba 
günü saat ondadır muhammen bedeli 22530 liradır. Şartnamesini 
görmek istiyenler her giin ve eksiltmeye gireceklerin yüzde yedi 
buçuk teminatları ile mezk-Qr günde saat dokuzda tümen satın al-
maya vermeleri. (3175) 1-4877 

İLAN 
Garnizon dahilindeki kıtaat ve mües.'>esat hayvanlarının senelik 

ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere münakasaya konulan 470,000 kilo 
samanm ilk pazarhğında talip çıkmadığından son pazarlık günü 
8/2. Teş./935 trihine müsadif cuma günü saat onbeşe bırakılmı~
trr. Samanın tahmin edilen bedeli ·11750 lira olup teminatı muvak
katesi 881 lira 25 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyondan görü.. 
lebilir. Pazarlığa iştirak edeceklerin betıi .gün ve saa~e teminatı 
muvakk:ate makbuzları ile birli!rte Ankara Je-.azım amirliği satı nal-
ma komisyonuna gelmeleri. (3177) J--4879 

İLAN 
1 - lzınir müstahkem mevki kıtaatının 208200 kilo un ihtiya

cı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - İhalesi 4/2. teş/935 pazartesi günü saat onaltı buçukta İz. 

mirde kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Unun tahmin edilen fiatr 13 kuruş 50 Eıantimdir. 
4 - Unun teminatı muvakkatesi iki bin iki yüz dokuz lira olup 

umuna 28107 lira tahmin edilmiştir. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - İstektiler ticaret odasmda· kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun 2 ve 3. ilncü mad

delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı muvak
.kate makbuzları ve teklif mektuplarım ihale saatmdan en az bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklardır. (3054) 1-4706 

İLAN 
1 - ı.~mir müstahkem mevki kıtaatmın 219,000 kilo un ihtiyacı 

kapalı zarf usuli ile eksiltmeye,.konulmuştur. 
2 - İhalesi 4/ 2. teş/935 pazart.esi günü saat onaltıda İzmirde 

kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 29565 liradır. 
4 - Beher kilo un için 13 kuruş 50 santim fiat tahmin edilmiştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 2218 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda gifrillebilir. 
7 - f stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun 2 ve 3. üncü mad· 

delerin<le ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı muvak
kate makbuzları ve teklif mektuplarmı ihale saatından bir saat 
eve! komisyona vermiş bulunacaklardır. (3057) 1-4709 

1 LAN 
Sıvas merkezinin 8.10.935 de kapalı olarak eksiltmeye konulan 

400,000 kilo ununa verilen fiat pahalı görüldüğünden ihale kanu
nunun 40 ıncı maddesi mucibince şartnamesinde tadilat olmamak 
üzere bir ay içinde pazarlıkla intaç olunacağı ilan olunur. 

(3124) t-4798 

İLAN 
Zaradaki kıtaatının 8-10-935 de kapalı olaı-ak eksiltmeye konu

lan 250,000 kilo ununa verilen fiat pahah olduğundan ihale kamı. 
nunun 40 mcı maddesine tevfikan bir ay içinde pazarlıkla intaç 
olunacağı. (3125) 1-4797 

t LAN 
1 - Konyadaki kıtalarm hayvanları ihtiyacı için 418. bin kilo 

arpa pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi Konyada kor satın alma komisyonunda istek

lilere her gün okutturulur. 
3 - Eksiltme 4.11-935 pazartesi günü saat 11 de olacaktır. 
4 - İsteklilerin 1570 liralık ilk teminat mektup veya makbuz. 

ları iJe kor satın alma komisyonu1na gelmeleri. (3207) 1-4938 

İLAN 
Kayseri kor merıkez kıtaat ve müessesat eratınm ekmeklik unu 

kilo münakasa a konulmu tur. 1312 . tcş.11935 tarihine mü-
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Muayenehanesini Kınacı ~!C 

hanında 14 numaraya nak - ~~ 

!etmiştir. Her gün 3 - 6 l..2 l 
!C 

hasta kabul eder. 
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Diş Hekimi -

A. Rıza Okta)1 

.. 
Adliye sarayı karşısında 
No: 58 Telefon: 3881 
Gece gündüz hastalarrnı _ 
kabul eder. 1-46{)3 !§ 

m•ııı:ı1111ıı IHmııımınnmıımın , ar.n ıııımııımnııııı ;;;; 

Doktor 
Ali i\1aruf i1nver 

I
~ Doktor 

ffilmil{oşar 
J. 

Cebeci Hastahanesi Cilt. Saç, 
Zührevi hastalıklar 

DERİ, F1RENG1 VE BELSO· 
GUK1 IJÔU HASTAT.IKLARJ 

MtlTEH ASSISt 
Tabakhane caddesi başında Al 
hntaş sokak No 17. Hastalarını 

hergün 9· 13 ve 15-20}'e kadar 

Mütehassı ~ 

Balıkpazarında Polis nokta- ~~ 
ıu karşısında, Çıkrrkçılar yo· li, 

kuşu alt başındaki evinde, ı~ 
Hastalarını her giin öğleden ~~ 
sonra kabul eder. ~~ 

Telefon: 3506 J. 
;y;~~~...,,,.~~~- .. ~ 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun 

Anaafrtalar caddesi Zenit 
saat mağazası üstünde No ... 
70 salı ,ünleri . Yoksuzlara 

~-~ 

inşaat sahip
lerine 

Taş, Kwn, Tuğla 
vi nakliye işlerinizi 
ucuz olarak yalnız 
yapar. 

ve her ne
çabuk ve 

İş Bürosu 

Anafartalar caddesi T. L Z037 
1-4909 

Kiralık oda 
Ayle yanında möble ve kon. 

forlu, Yenişehir Tuna caddesi. 
Yiğit koşun sokağı No 15 

1-4945 

kabul eder 
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1 Dr. TURGUT 1 
~ s 
~ Cehec:i H;ıstanl"si Operatöril ~ 

~ Hastalarım Adlh•e Sarayı ~ 
~ kc.r!>ı-:ında Hayatf apartmanın ~ 
~ da her gün 15 den 19 za kadaı ~ 
~ kabule basJamıştır. ~ 
-,., nnımı••ımımıı~ı~ 

Sa trlık apartnlıan 
Şehrin en mutena bir yerin. 

de, senelik iradı 3000 lira olan 
4 katlı, altında arziyeyi havi be
ton ve kargir bir apa.rtıman ace. 

le ve ucuz olarak satılıktır. Gör. 

mek ve almak istiyenelr Anka
ra Palas 254 numarava müracaat 

edebilirler. 1-4903 

Acele satılık ev 
Leblc.-bici mahallesinde huğ. 

day sokağında 7 No. ev satıllktır. 
3 oda, iki sofa, iki mutfak ve bir 
ha,•1uyu havidir. İsteklilerin İs. 
metpaşa mahallesinde Uzuyolda 
7 No. v<le "-ahiplerin~ müracaat. 

sadif çarşamba günü saat 16 da xapalı .zarfla ihalesi yapılacaktır. 
İlk teminatr 1298 lira 50 kuruştur. Muhammen bedeli 17312 lira 50 
kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenler hergün komisyonda gÖ
rebilirler. Taliplerin mezkfır saatten bir saat e\'d teklif mektup. 
Jarmı Kayseride kor binasındaki artırma ''t eksiltme komisyonuna 
vermeleri ilan olunur. (3210) 1-4940 

İLAN 
Cinsi Miktarı Muhammen bedel ilk teminatı 

adet Lira ku Ljra ku 
Futbol forması 22 27 50 

,, pantalonu 44 26 40 
44 55 00 
55 357 50 

,. çorabı 
kundurası 

nori• 4 32 00 topa ,arnpiyon " 
pompa 

Futıbol yedek iç lastiği 
Çuha süveter kırmızı) 
zemin lacivert şeritli) . 
Yün süveter voleybol ıçın 
Disk 
Cirit 
Gülle 
Güreş mayusu 
Güreş kundurası 
Antraman elbises. 
Veleıbol ve atlet fanilesi 
Voleybol agı 
Voleybol topu 

2 3 00 
4 z. 50 

11 
18 
4 
5 
1 
6 
6 

10 
so 
2 

110 {)0 
81 00 
40 00 
27 50 

7 00 
30 00 
41; 00 
60 00 
17 50 

. 20 00 
16 00 

J60 80 yekun 72 06 
Kırıkkale aske'ri sanat mektepleri ihtiyacı olan on sekiz kalem 

spor malzemesi 20.11.1935 çarşamba günu saat 14:17 ye kadar açık 
eksiltme suretiyle satın alınaca.ktır. Taliplerin muhammen bedeli 
olan 960 lira 80 kuruşa m~kabil 72 lira 6 kuruş teminatı evveliyele
rini Kırrkkale askeri fabnkalar muhasebeciHğine yatırarak belli sa. 
at ve günde mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. (3209) 

Cinsi 

Makarna 
Arpa şehriyeı 

Kuru fasulya 
Nohut 

.Mıktan 

ltilo 
4000 
600 

İLAN 

Muhamcn B. 
lira 

1200 
180 

1380 

1-4941 

lki kalem e. uK &bir şannam~de 
3500 700 
1500 3()() 

1000 

ilk temina" 
Jira ku 

Jl)3 50 

75 00 
iki kalem erzak bir şartnamede 

Tosya pirincı 5000 1500 112 50 
Kırlkkale askeri san~t mektepleri ihtiyacı olan beş kalem er. 

zak yukarda yazılı oldugu veçhile ayrı ayrı şartname ile 18/Z. teş/ 
935 pazartesi günü_saat.14:17 ye kadar açık eksiltme suretile sa. 
tın almacaktır. Talıplerın muhammen bedellerine mukabil hizala
rında gösterilen teminatı evveliyeterini Kırıkkale askeri fabrika
lar muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve saatte mektep satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (3194) 1-4932 

İLAN 

1 - Erzincan garnizonu kıtaat ve müessesat ihtiyacı olan 20250 
kilo sade yağına ihale gününde talip çrkmadığından 2490 sayılı 
artırma eksiltme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince açtk ek. 
siltmeye çevdlmiştir. 

2 - Muhammen be<le1i 12656 lira 25 kuru§ ilk temıhatı 949 
lira 22 kuruştur. 

SAYIFA 7 

-l 
Simon - Simon, Harry Baur ~ 

rtlir.t.::ımıı.::ımrı:ıı:aı~~~~~~3D~~ll'.llıı1iiQli2.~lı."lf~fQl:'J'.::.'!'11'..:~ll'rjlliıaaliQl1~~~.~~ 

Be§.İnci Daire Su 

işleri l\lüdürlüğünden: 
Ke if bedeli 6285 lira 82 kuruş olan Kilometre 8 bendi ile Ak· 

köprü bendinde yapılacak tamirat 19-10.935 de icra edHecekti. Ya
pılan ilan 2490 numaralı kanuna uygun olmadrğrnrlan yeniden l4 
Teşrinievel 935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı r.ar f 
usulile eksiltmeğe konmuştur. Eksiltme teşıinisaninrn 9 n:u cu
martesi günü sut ıı de Nafıa Beşinci Daire Su işleri Miıdürl ı
ğündeki eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktrr. İsteklilrr n 
eksiltme ve artırma ve ihale kanununda yazılı v~sikalarfo !':İm~ e 
kadar yapmış oldukları işlerde teahhüdlerini ifa et•ikJerrne t1- r 
vesikalarını Teşrinisaninin 9 nen cumartesi Mina s-ıt 10 na k .. tl r 
Beşinci Daireye vereceklerdir. Muvakkat teminat 170 liradır. Şa t. 
name ve projeyi görmek için her gün mezkfü •f::ıireye mür;ı,. 
edebilirler. (3128) 1-4329 

İstanbul sıhhi müesse~~ller 

artırma El<siltme Komisyonu 
Azı C:oğu Muva.ı t.ıı r. 

Akliye ve Asa.biye Hastanesint 500 6 J Ton kok 877 50 r, 
Şişli Çocuk Hastanesi 200 300 Ton .. ~38~7 .. '~· 
Kuduz Tedavi Müessesıne 55 75 Ton .. l(JC) 60 

Yukarda yanlı sıhhf müesseselerin kok kömürü ihtiy:ıçlar ı· 
pah zarfla eksıltmeye konmuştur. Mücssesell'rin hır veya bır ı-
na veya tamamına fiat teklif edilebilir. 

ı - Eksiltme JJ.11·935 çarşamba günü saat 15 de Cagaloğl ıı<la 
Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır . 

2 - Miktar ve muvakkat garantileri hizalannda yazılmıştır 
3 - Tahmin fiat: beher tona 19.5 liradır. 
4 - istekliler şartnameleri parasız ol:mıl: komiwondan alalıılir 
5 - Eksiltmeye gırcceklerin 935 trcar••t ndası vesikasıyle 2190 

sayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat garantı makbuz ... eya b:ın
ka teminat mektuplan ile usulü d:ıiı:esindeki tekJif mekrnplarmı 
havi zarflarını yukarda yazılı eksiltme saatrndan hır s;ı:ıt on.-r'-e 
kadar makbuz mukabilinde komisyona ?t"rmeferi (157.~0} l -4fVl? 

Gümrük muhafaza (;enel komu
tanlığı Ankara ~1erk~z Satın Alma 

Komisyonundaı 
1 - Gümrük ınuhilfaza gı:nel komutanlık k;mırgihı ~htıy<ııc-ı içiı 

şartnamesinde yazılr evsafa göre \20 ton kok komürü açılı eksilt 
mc ıle ve 3480 lira muhaınmen fiatla satın alınacaktır. 

2 Yüzde yedi buçuk hesabiyle m.ıvakk;ıt teminatı 261 lıra-

dır. 

3 Tem.inat parası gümrük ve inhi!<arlar vekilliği muh::ı•C"be 

veznesine yatırılacaktır. 
4 - t .. tekliler şartname ve evsafını görmek il.zere hergun An. 

karada komutanlık mt'rkez satm alma komisyonuna müracaat ede_ 
bilirler. 

5 - İhale 18.11.1935 cum:ırtes günü :saat 15 de yapılacağından 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber mlıracaat etmeleri ilfin olu. 
nur. (3212) 1-4946 

Ankara llhaylığından: 
ı - Ankara ilçeleri özel idare dispanserleri ıçın 129 kalem 

trbbi eczanın açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - fstekliı"er şartnmneyi görmek için her gün sıhhat mudürlµ. 

ğü dairesine ve eksiltmeye gireceklerin de 116 lir.ıı teminat mak
buzlarile HU J.935 pazarteosi günü aaat 15 de daimi encüınene gel. 
meJeri 3190 1-4934 

~lüsabaka imtihanı j(e menıur 
alınacakbr 

Sümer Bank 
Umumi l\'lüdürlüğünd(~n: 

Bankanın Teşkilatiyle fabrikalarmda istılıdrun 
üzere müsabaka ile memur aJınacaktrr, 

Bu memurlar bankanın ve fabrikalarının idaıe, Tıcaıct. 
Teknik gibi iş bölümlerinde muayyen devrelerle çalıştırıla· 
rak yetiştirildikten sonra liyakat ve ehliyetleriyle temayüz 
edenl,s:r bir seçim imtihanına tabi tutulacak ve bun<la muvaf. 
fak olanlar tecrübe ve bilgilerini tckeınmiil ettirmek üzert" 
Banka hesabına ecnebi memleketlerde Fabrika ve Ticaret mu 
esseselerine gönderileceklrdir . 

Müsabaka imtihanında kazanacıaklara başlangıç maaşı ol· 
mak üzre muvaffakıyet dereceleı"ine gÖl"e 50, 60, 70, 80 lira 
verilecektir. 

İmtihana kabul şartları aşağıda yazılıdır. 
ı· - Türkolmak, 
2 - Ankara, İstanbul Ticaret Mekteplerinin Lise muadili 

kısımlarından 1933 - 1934 • 1935 ders ~neleri zarfında me· 
zun bulunmuş olmak? 

3 - 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhati tam olmak 
İmtihana girmek istiyenlerin en son 15-11-935 tarihine ka. 

dar Ankarada SÜMER BANK UMUMİ MÜDÜRLÜÔÜNE 
İstanbulda SÜMER BANK ŞUBESİ MtJDÜRLÜÔÜNE 
aşağıdaki vesikalan tevdi etmiş olmalar ılhımdır. 

ı - Dilek kağıdı, 
2 - Hüviyet cüzdanı veya tasdikli ınueti, 
4 - Mektep şehadetnamesi veya tasdikli sureti, 
5 - 3 Vesika Fotoğrafı, . 
İmtihan 23-11.935 cumartesi günü saat bırde 

SÜMER BANK UMUMİ MÜDÜRLÜGÜNDE, 
SÜl'.-iER BANK ŞUBESİNDE yapılacaktır. 

İmtihanda aranılacak bilgiler şunlardır: 
Hesap 
Muhasebe; 
Ticaret Hukuku; 

3 - Şartnameler Erzincanda tümen satın alma komisyonundan 
verilir. 

4 - !halesi 23/ 2. kanun/ 936 günü saat 11 de tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. (3196) 1-4933 

• tktısad; 

1 İktısadi coğrafya; Yabanct dil. (3117) 
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Jandaı·ma gene) komutanlığı \ 
Ankara satıııalmalcoınisyonuııdaıı: 

• 
ı - Ankarada jandarma ve polis mektebi civarında yaptırılacak 

hayv ... t ahırı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Ve 
eksitUlıeıtİ 21. 11. 935 perşembe günü saat 15 de Jandarma Genel 
Komutanlığı kurağındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli (15,645) lira (20) kuruş, ilk inanç parası (1173) 
lira (39) kuru§tur. 

3 - İstekliler aşağıda yazılı bağlıları ile şartname 79 kuruş 
kar~hğında komisyondan alabilirler. 

A: Şartname 
:B Fenni şartname 
C: Kefif defteri 

D: Plin 
4 - Eksiltmeye girmek istiycnleri neksiltme vaktından en az bir 

saat önce kanun ve §artnaınede yazılı belge ve ilk inanca makbuz 
veya b1111ka mektupları içinde bulunduracakları teklif mektuplarını 
komJııyona vermiş olmaları. (3126) 1- 4873 

Ankaı~a <:. l\lüdde; lJmunıiliğiııden: 
Aok•ra C. M. Umumiliği emrindeki P.ort markalı hizmet otomo

biline --810- lira muhammen bedelli üç bin litre benzin alınması 
açık Ckailtmeye konmuştur. İsteklilerin ihale tarihi olan 8.11-935 
(CUMA) günü saat on beşte Ankara Cumhuriyet Müd.dei Umumi
liğincJc toplanacak olan satın alma komisyonuna 60 !ıra 75 kuruş 
temmat makbuziyle birlikte gelmeleri ve tafsilat için müddei u-
mumlliğe müracaat etmeleri ilan olunur. (3150) 1-4830 

Jn ndarma geı1el konıutaıılığı 

Ankara satınalma komisyonundan. 
Evaafuıa uygun olmak gereğile (20,384) çift kundura 14-11-935 

perfC1Dbe günü saat 14 de kapalı zarf usulü ile Jandarma Genel 
Komutanlığı kurağında satın ahnacaktrr. Kunduranın bir çifti için 
(500» kuruş değer biçilmiştir. Şartnamesi (510) kuruş kar~ılığın. 
da her gün komisyondan alınabilir. İstekliler 2490 sayılr kanunun 
2 ve 3 öncü maddesinde yuıh belgeler ve (6346) liralık ilk temi. 
nat a.ldnızu veya banka mektubunu muhtevi mektuplarını kanu· 
nun (33) cü maddesine uygun olmak üzere eksiltme günü saatın
dan bil" saat önceye kadar komisyona vermiş olmaları. (3181) 

1-4904 

Muğla Vilayeti 
Nafıa baş direktörlüğünden: 

KJ.rah zarf usuliJe eksiJtıne ilanı 
l - b&Siltmeye konulan iş: 
Mağla Vilayetinde Köy~eğiz • Fethiye yolunun Köyceğiz ile 

Dalaman köprüsü arasında ve 64+000 _ 86+ 100 kilometrelerinde 
şose, kaldırım ve, imalatı smaiye inşaatı. Keşif bedeli 30631 lira 
ve 9 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei turabiye. ıose .ve kaq:~ir inşaata dair fenn ~· t. 

name 
E - Beton arme fenni şartnamesi 
F - Keşif Hulasası cetveli 
G - Proje 
İstiyeo}er bu şartnameleri ve evrakı 153 kuru bedel mukabilin

de Muğla Nafıa Direktörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 18.11-935 pazar günü saat 15 de Muğla Vilayeti 

makammda encümeni daimi tarafından yapılacaktır. 

~LUS 

İş arıyor 
Avrupada tahsil ettim. Mü

kemmel fransızca ve almanca o· 
kur yazar ve tercüme ederim. Mü
nasip iş arıyorum. Adres: An
kara Marankoz fabrikası İHSAN 

1~936 

l SON TEŞRİN 1935 CUMA 

Dikkat: 
Paris modellerini hergün 

3 den 6 ya kadar göstermek_ 
tedir. 

lladyolarınızı almazdan evel 

Mevsimin en yeni ipek ve 
yünlü kumaşlarını, kürkleri. 
ni, ajurlu korselerini getir. 

öntimüzdelci Jıafta gelecek olan 

Yeni model 

Kayıp köpek 
Plıilips 

Yenişehirde büyük bir kurt 
köpeği gaip olmuştur. Köpeğin 

boynunda tasma ve beledive ta.. 
rafı:ıdan verilen numara vardır: 

Radyolarını görünüz 
Türk Philips Limited Şırketi, Frenkyan Han Galata, Telefon 44690.44699 

Bulup AJm.ınycı Sefarethanesın. 
de Bay Eiseleina getirene mü. 
kafat verilecektir. 1-4942 

Jandarnıa genel komutanhgı 
Aııkaı .. a satın almak omisyo · 
ııundan: 

1: Evsaf ve örneğine uygun ( l 'iOO) tane portatif çadır Anka
ra Jandarma genel komutanlığı kurağında satm alma komisyonun· 
da 5-11-935 salı giinü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alı
nacaktır 

2: Bu portatif cadır için ( (618) kuruş fıyat tahmin edilmiş ve 
ilk teminatı (695) lira (33) kuruştan ibaret bulunmuştur 

3: Şartname parasız olarak komisyondan alabilir 
4: Eksiltmeye girecekler kanun ve ~artnamede yazılı belge ve 

ilk teminat sandık makbuzu veya banka mektubu içınde bulunacak 
teklif mektuplarını eksiltmeye vaktinden bir aat evvel komisyo. 
na vermiş olmaları. ( 3021) 1-4723 

l\·farn1ara {j~~ii Bahrtl{on1utanlığı 

Satınalnıa Jiomİ~yonu ... 

Reisliğiııdt~n: 
Tahmin IJedel M. Teminat 

Cinsi Kiloı.u Lira Ku. Lira Ku. İhale gün ve saati 
Sade )•ağı 38000 34700 00 2565 00 J3 Z. Teşrin/935 14 de 

YuKarda adı yazılı bir kalem erzak kapalı zarf usuliyle müna. 
kasaya konmuştur. lhalesi lzmitte Tersane kapısındaki komis
yonumuzda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda tıedeJsiı verilir. 
İstekliler yukarda ~dsterilen muvakkat teminat ve kanunun belge
lerini havi teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine verebilirler. (3189) 1-4902 

rıJJUllllHIUllllllllllllUIHlllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllJlllllllllllll~ 
= Heryerde aranan = - -
~Kavaklıdere şarabı~ 
- -
:: Yenişehiı· halkının da ~ 

-= ayağına ve sof rasma yakın § 

:=gelmektedir s 

~y enişehir şUbemiz! 
açılıyor! 

Yenişehir' de 
kilosu50 kuruşa § 

~Kavaklıdere şarabı; 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 2297 lira 33 kuruş muvakkat te. 

minat -.erecektir. Bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup g-ös. 
tumeei lazımdır. 

; içecek! ~ - -- -- -lnhisaı·lar umum Mürliirliifr\inden: 
t 

l - Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İsteklinin imalatı sınayiesi mevcut en az 10000 liralık şo. 

ae yapmış ve iyi surette bitirmiş olduğunu gösterir resmi vesika 
göstermesi lazımdır. . 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir sut evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine ma1<buz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar.fırı mü
hür mumu ıle iyice kapa~ılmış olması lazımdır. Postada olan ge. 
cikmelec kabul edilmez. (3191) 1-4914 

A k~eri f ahı·ikalar 
ticaı·et l{alenıinden 

1758 TON ÇELİK DEMİRİ. 
45 ., AYNALI DEMİR. 
30 ,, FERRO MANGAN. 
2i .. FERRO SİLİSYOM. 

800 Kg. ALÖMİNYUM. 
ıs TON FLUŞPAT. 

500 ,. HAM MAÔNEZİT. 
2it ,. KİREÇ TAŞI~ 

11 ,, KATRAN. 
! ,, KARPİT. 

U ., KOK KÖMÜRÜ 
30t Kg. GRAFİT. . . A 

Vukuda yazılı malzeme 11/2. Teş./?35 pazartesi günü saat 14 de 
pazachtda satın ahna~ağındao istiyeıilerin . aynı gi.ın ve saat\a gel. 
meleri. 

Ş•tnameyi görmek istiycnler her gün Ticaret kalemine gele-
bilirtu. l..o,-4~93 

Yüksek ziraat mektebinden: 
Haftada 3 domuz vermek şartiyle 21 domuz pazarlıkla satıla

caktac. İı;te-klilerin 1-11-935 tarihinde eski Ziraat mektebine gelme. 
lc.ri. (3176} 1-4878 

Ankara C. ~liiddei U mumiliğiııdeıı 
1 

Ankara adliyesinde açık bulunan 40 lira ücretli bir katipliğe 
yazı makinesiyle çabuk yazanlar arasında 4 T. sani 1935 pazartesi 
günü adliye encümeninde müsabaka imtihanı yapılacaktır. İstek. 
lilerio memurin kanununun 4 üncü maddesindeki vesikalarla bera. 
her cttctimene müracaat etmeleri ilan olunur. (aZll) 1-4943 

- -- -
1 - Tekirdağı şarap fabrikasında 45000 Hra bedeli keşifli kav 

ve teferruatı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme şartname ve projeleri 225 kuruş mukabilinde ka

bataşta levazım ve mübayaat şubesi veznesinden alr!1acaktır. 
3 - Eksiltme 11-11.935 tarihine müsadif pazartesı günü saat 15 

de Kabataşta Alım, Satım komisyonunda yapılacaktır. 

~ Cenap Serçeşmebeyler ~ = = = = § Kavaklıdere Türk Şarap ~ 
- -- -

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin tayin olunan gün ve saat
ten bir saat evel yani saat 14 de kadar % 7,S muvakkat gtivenme 
paralarile birlikte kanunun tarifatı ve şartnamedeki şeraitine ta
mamen uygun ve noksansız kapalı zarftan Komisyon Reisine mak. 
buz mukabilinde ve behemehal teslim etmeleri lazımdır. 

~ Fabrikası 

~ Ankara § 

!ls111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Ur. CEMS'iı 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıka!ır· . · 

~mumt deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve mtiessir bir na 
sir ilacıdır. 

-- .. 
imtiyaz sahibi ve Baş.mu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi nc§riyatı idare eden 
Yazı İşleri MildürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarrnda 

I Ulus Basımevindı basılmış· 

l tU'. 
J 

(6602) l--4803 

Jandarma ~enel komutanlıgı Anl{art 
.satınalma komİs·yonundan: 

1: Ankarada kapalı zarf eksiltmesile satın alınacak eşyaya ait tafsilat (4) cü maddede yazılıdır. 
2: Kilimin 163, Battaniyenin 165, çamaşırlık bezin 266, yazlık elbiselik kumaşın da şartnamesi 364 ku
ruş karşılığında ~er gün komisyondan alabilirler. 
3: Eksiltmeye ~ırmek isti yenler kanun ve şartria mede yazılı belgeleri ve ilk teminat makbuzu veya 

banka mektubu ıçınde bulunan teklif mektuplarını eksiltme vaktmdan en son bir saat evet Ankarada 
Jandarma genel komutanlığı kurağında satın alma komisyonuna vermiş olmaları. (3089) 
4: Eşyanın: Miktarı: Değeri İlk teminatı: İhale tarihi 

adı adedi Lira: kuruş Lira: kuruş Günü: saat 
Kilim 10,000 32,500 O 2437 50 11.11-935 pazartesi 11 
Battaniye 4400 33,000 O ~475 O 13-11-935 çarşamba 11 

Çamaşırlık bez 
Yazlık elbiselik 

metre 
177268 53,180 40 3909 2 15-11-935 cuma 10 

kumaş 117700 

r 

4781 o 
70,620. o 

SİNEMALAR 

18.11-935 pazartesi 10 
1-4810 

1 
l' YENİ 1 1 KULÜP) 

BU GECE BU GÜN BU GECE 

Sinema aleminin en sehhar yıldız- Kate de Nagy ve Pierre Blanchar 
larmdan Claudette Colbert'in tarafından temsil edilen 

temsil ettiği ÇlN PRENSESi TORANDOT 
KiRiK HAYATLAR Umumi arzu üzerine her gün 4,30 

~ransızca sözlü hüvük ask filmi seanslarında BULUNMAYAN 
Ayrıca: Dünya Havadisleri ADAM gösterilecektir 

REKS V AHŞl ATLAR Ki RALI - Tükçe sözlü 


