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Giindelik 

lKl HABER ÜZEIUNE 

Ağaç kestiği için Büyükdere if
iebayma ceza verildiğini gazete
lerde okuduk. Aynı günde Muğla
~an gelen bir telgraf, orada ağaç 
sever bir yurddaşm kendi bahçe
~erinde fidan yetiştirer.ek, her yıl, 
parasız halka dağıttığım bildir
mektedir. 

Bu memlekete ağaç sevgisini 
yerleştirmek ve orman faydaaım 
anlatmak için yazılmadık şey kal
@lamıştır. Sıkı tedbirlerle şehirler-
3eki kıyaların önünü az çok alryo
'11Z· Dağlar ise henüz kimsesizdir. 
Halbuki ormanlar, şehir parkları 
Ye bahçeler gibi, yalnız sıhhat ve 
güzellik davası değil, Türkiye -
nin en büyük su ve tarım davası· 
tlır. Şehirde ağaç kesenin cezası 
ne 'İse, orman yıkanın cezaaı onun 
birkaç misli olmalıdır. Çünkü o 
köprü atmak, demiryolu boz.malı 
gibi büsbütün ağır bir kamuğası 
auçu işlemektedir. Romanya' dan 
Trakya' ya göçmen getiriyoruz: 
Ağaç yolmaktan başka geçinecek 
vermeyen dağ başlarının parazit 
köyleı ini ve göçebelerini de T rak· 
ya veya Antalya ovalarına indir· 
ineliyiz. Bir yerde doldurulmak ve 
çalı!ılmak gereken bof topraklar, 
bir yanda boşaltılmak ve doku ~ 
nulmamak gereken tıka hasa or
manlar! 

T oroslarda nehir kaynakları
nın başındaki ormanların nasıl 
kemirilmekte olduğunu görünüz. 
Eşsiz B'Olu dağları, ~atlak ve kı
raç istep topraklarına döndürül
müştür ve 10 yılda! Antalya'yı 
içine alan büyük kıyı parçasında 
ormanlar alabildiğine aeyrelmek
tedir. Siz, oı·man teciminden bah
ıedenlere kulak asmayınız· onlar 
kendi tecir..ılerinden bahs~tmekte
dirler. Antaly \'da ormanlarında 
H i ç için, dh· !erine kadar batak 
İçinde, sıtmad:m sapsarı didinen 
türk köylüsünün iki kolu, Antalya 
ovasının toprağında a l t ı n ve
rir. İki kol, ırmaklarla sulanan 
ılık bir toprak üstünde bir hazne~ 
dir. 

. . Türıkiyede toprak kalmadığı 
ıçm, tunun bunun hesa·bma, dağ
da boğaz tokluğuna sömürülen 
köylüler olmasını hangi akd ala
~ilir? Çünkü, hakikatte ancak bü
yük bir iki kerestecilik kurumun _ 
dan başka, bütün öteki girişimler 
ne köylüye para vermek ne d~ 
keıtikl~ri yerleri ağaçlamak gibi 
kaygılara bağlı değildirler. 

Balta girmiyecek ormanları 
İzmit •e İzmir körfezlerinin aüeİ 
bölgeleri gibi y a 8 a k b ö ( g e _ 
1 er olarak ilan etmelidir. Bu u
sul ormanlarını kurtarmak isti
yen birçok memleketlerde yapıl
mıştır. Türkiye ormanlarının üstü
ne .ö 1 i m t e h l i k e s i'ni nö
betçı koymak çok değildir. 

F.R. ATAY 

B. Celal Bayar 
Leningradda 

Leningrad, 19 (A.A.) - B. 
Celil Bayar'la B. Zekai Apaydın 
dün buraya gelmişlerdir. Sovyet. 
ler birliğinin Türkiye' deki tecim 
oruntatı B. Vo•·obief ile Türkstroy 
şefi Sa, Zolotaref de konuklarla 
birlikte gelmişlerdir. istasyonda 
Leniagrad sovyeti başkanı vekili 
B. lvaıaof. dış tecim komiserlici 
o.runtağı B. T royanovslri, dış işle
rı bakaDbğı oruntağı B. Veinştayn 
tarafmdan karşılanan konuklar 
Leniİıgrad'ta bir kaç gün kalacak
lard1T. 

BAS BAKANIMIZ 
' 
Erzurumda , 

Erzurum, 19 (A.A.) - Baş • 
bakanımız İsmet İnönü 18 tem -
muzde. Sarıkamıştan hareket ede
rek yoldaki ilçelere uğrıyarak ak
şam Erzurum'a gelmişlerdir. 

l(o ~ ~ 

Erzurum, 19 (A.A.) - Baş -
bakan İsmet İnönü yeni yapılan 
öğretmen okulunu, hasta yurdunu, 
yönetgeleri gezmişlerdir. 

Adımız, andımız(hr 

• 

20, TEMMUZ 19:~5 CU.l\JARTESl 

Rio di> Janeyro_ 19 ( A.A.) - Kahve 
komisyonu toplanmış ve 19.'$1 )·dı ilklui-
111.uııma lwdcır biitüıı Brezilyll'cfo )"eni kah~ 

ve /idarılan dikilmesini )·ma1'~ etmeğe ka
rar t'ermiştir. 

fkr yerde 5 kuruş 

lstanbul telef on sosyetesi 
Yunan 1<.abinesi 

çel\: ildi 

Hül{ümet, sosyetenin çalı~malarını ya -
lundaıı ve fi]i kontrolu altına almağ·a 

){arar verdi 
6 Mayıs 1911 tarihli bırakığ 

sözbağıyle malik olduğu yetkiye 
dayanarak, hükümet Telefon Sos
yetesinin İstanbul enstalasyon ve 

Atina, 19 (A.A.) 
cekilmiştir. 

Kabine 

----~-----------~-... ----------~~~ 
Eğer bir harh olursa 

örüsünü satın almağa karar verdi
ğini 21 temmuz 934 tarihinde şir
kete bildirmişti. Satınalma işi için 
konuşmalar yapmak üzere Anka
ra'ya gelen delegelerle konuşul -
duktan sonra, delegeler yirmi yıl 
süre ile yılda 46 bin İngiliz lirası 
ödenmesini önergemişler ve hü • 
kümet de yıllık bölünün 34 bin li
ra olmasını istemiştir. Habeşler nasıl savaşacak Hükümet tarafından yapılan 
bu önergeye akıiyonerlerin kabul 
cevabını almak ve 10 gün aoııra 
geri dönmek üzere, delegeler Lon
dra 'ya hareket etmişlerdir. Ancak 
hükümet, raşa hakkımn 21 tem -
muz 1935 de kesinleşmiş olması 
dolayısiyle, ilerideki konuşmala • 
rm alacağı şekle göre hareket et· 
mek üzere şimdilik sosyetenin ça· 
lışmalarım yakından ve fili kont -
rolü altına almağa karar vermiş ve 
bu iş için bir komisyon kurarak 
lstanbul'a göndermistir. 

(İmparator beyaz harb atına binecek , 
asker arkasından gelecektir.) 

bir milyon 

Londra, 19 
(A.A.) - Lon
dra'ya yeni ge -
len habeş hükü
metinin yüksek 
bir işyarı, ltal -
ya ile harb olur
sa, Habeşista -
nm ne fekilde 
savaşacağım dik 
kate değer bir 
şekilde Röyter 
ajansına anlat -
mış ve demişt~r 
ki: 

..... ......... Çok fay dalı llir 
l\:aphca lluluııdu 

B. Çaldarls 

Atina, 19 (A.A.) - Gazeteci
lerin sorusuna cevab veren B. Çal. 
daris fÖyle demiştir: 

"- Kabineyi, kendi düşünce • 
lerime göre ve ulusun güvenine 
~ayanarak kuracağım, yoksa kal. 
dırım kabadayılarının güvenine 
dayanarak değil. Çünkü kamuıal 
işlerden yalnız ben aoravltytm.,, 

- İmparator 
beyaz harb atı - L..:Z=----..;;..----------------

İstanbul, 19 (Telefon) - Balı· 
kesir - Bandırma tren hattı üze -
rinde Ilıca köyünde tababette adı
na Moonbaad denilen bir çamur 
kaynağım inceleyen 27 kişilik bir 
doktorlar salğıtı bu kaynağıı t~ 

rupadaki bütün benzerlerinden 
üstün bulmuşlardır. Su hafif klor
sodyumlu ve sıcaklık derecesi 62 
ile 65 arasındadır. Bataklığın ça
muru Ka.·lsbad ve Marienbad 
çamur banyolarının çamurlarmm 
nevindendir ve çamur yapma ol · 

B. Kondilisin durumu 
Atina, 19 (A.A.) - Atina a. 

jansı, telefonla bildiriyor: Baı -
bakan B. Çaldaris, bu akşam saat 
19 da kabinenin birge çekilimlnİ 
Cumur Başkanma verecektir. 

na binecek ve ordularına kendisi 
komuta edecektir. En aşağı bir 
milyon İnsan, mızraklar, hançer 
ve ellerinde bulunan birkaç mo . 
dern silah ile harb edecektir. Ka
dınlar bile harb alanında kocala -
rma yard1m edeceklerdir. Din 
adamları, harb edenlerle beraber 
yürüyecek ve düşmanı yenmeleri 
için onlara cesaret vereceklerdir. 

- Artık önüne geçilmesi im -
kansız gördüğüm bu harbta, yal · 
nız birçok habeş değil, birçok İtal
yan da ölecektir. Habet ulusu ka
dere uyar, modern harbm nasıl 
korkunç olduğunu bilmez ve on ı 
karşı kayıtsızdır. 

Bombardıman uçaklarına kar -
şı Habeşistanın na11l bir lcorunma 
tedbiri alacağı kendisinden soru . 
lan habeş işyarı fU cevabı ver -
miştir: 

- Hiç. fakat neyi bom bardı -
man edebilecekler? Savaş başlar 
başlamaz, Adisababa boşaltılacak 
ve halk dağlara ve yamaçlara sı -
ğmcaktar. Coğrafya durumu ha. 
beşlere yardmı edecektir. 

Habeşlerin başarı ile dayamp 
dayanamıyacakları hakkındaki so
ruya cevab veren habeş işyarı de -
miştir ki: 

- Buııu harb alanında göre -
ceğiz. Her zaman sopası büyük 
olan kazanmaz, Allah her vakit 

Tefeciler hüküm 
giydiler 

Bir müddettenberi ikinci ıulh 
cezada tefecilikten suçlu olarak 
duruşmaları yapılan Avunduk 
oğullarından Bay Osman f evzi , e 
oğlu Bay Hasan Nazmi ile suç or
takları Bay Hasan, Bay Adem ve 
Bay Celil hakkındaki. hüküm dün 
kendilerine bildirildi. 

Osman f evzi'nin tefeciliği sa· 
nat haline getirmesi, küçük işyar· 
ları ürem ödemekten ana borcu 

(Sonu J iocD sayıfada) 

kalabalık taburlarla beraber de . 
ğildir. 

Habeşli işyar, görüşmenin so -
nunda, Avrupa devletleri er veya 
geç bu işe karışmazlarsa buna acı 
acı eseflenecelderini söylemiş ve 
demiştir ki : 

- Eğer İtalya Habeşistan'ı ele 
geçirirse, bu durum, Afrika'da, he · 
le Mmr'da ciddiğ yankılar yapa ~ 
caktır.,. 

Ankara, en 

(Sonu 3 üncü sayıfada) 

Cumur Başkanı B. Zaimiı'in 

yeni kabineyi yeniden kurması iti
ni B. Çaldaris'e vereceğine hiç 
§Üphe yoktur. 

(Sonu Z. el sayıfada.) 

güzel türk şehri oluyor 
Ankara'nın genel bayındırlık pliinuxla; Kamutaydan durağa doğru giderken .ol tarafa JiJ. 

şen g_eniş alan Gençlik Parkı olarak ayrılmıştı. Bugün içinde yalnız bir şehir bahçe•i ile bah;e
ler dırektörlüğü kurağı bulunan bu alan Prolesör Yansen taralından yapılmı§ olan Gençlik 
Parkı planının yeritilmesinden sonra eksik11iz ve bütün ihtiyaçları karıılıyacak bir gezinti ve 
dinlenme yeri olacaktır. Bu yazımız Gençlik Parkı bittikten sonra §ehrin en kalabalık veba
yındır kısmının yanı ba5ın da yü.k•elecek olan bu büyük eıerin 1ehre vereceği orijinal giiz.elliği 
anlatmaktadır: 

Anayol: 

Parkın anayolu yalmz gezinti 
için değil, yaya yürüyenleri istas -
yondan şehre götürecek en kestir· 
me ve aynı zamanda Ankara'ya 
gelen yabancılarda iyi bir etki hı. 
rakacak bir yol olacaktır. Bu yol 
istasyonun önündeki meydanlık -
tan hafifçe kıvrılarak gidecek ve 
bir köprü ile İncesuyun üstünden 
geçip Gençlik Parkı'nm ana mih -
veri ile birleşecektir. Gençlik Par
kına girilirken ilkönce "neza";" :!t 
kulesi,. göze çarpacaktır. Ve bu 
hal yolun, büyük havuzun kapla
dığı açık kısınma kadar devam 
edecektir. 

Yol, bu havuzun boyunca ya 
kenarındaki oturmaya ayrılmış bir 
taraçanın, yahut sarmaşık nevin
den çiçeklerle süslü ve kenardan 
1.20 metre yükseklikte yapılan 
güzel bir çardağın önünden geçe
cektir. Bu surttle büyük taraça 
enstalasyonuna çok güzel bir gö . 
rey elde etmek mümkün olabile -
ceği gibi bunun üstünden görünen 
eski Hisar da iyi bir peyzaj doğu
racak olan bu ei!zel görünümün 

fonu olacaktrr. Çardağın yöneti, 
Gençlik Parkının esas mihverinde 
büyük taraça enstalasyonunu ayı 
ran geniş kaskad tizerinden bakı -
lınca her zaman eski Hisarın pers 
pektiv halinde görülmesine hiz . 

· '!t edecektir. 
Büyük taraça, düzeltilmiş Cu-

muriyet caddesiyle ıu düzeyi ara. 
Blndaki yükseklik ayrımından asığ
lamlarak gölgelikli bir dinlenme 
yeri sağhyacak olan dört büyük 
basamak üzerine yapdacaktır. Bu
na karşı kaskad 10 tane havuz ile 
aşağıya doğru inecektir. 

(Sonu 5 inci sayrfads) 

Genç/ile parkının geMl g6tfi11tqtl 
' 



SAYl.t-A 2 

Bayonne 
Vi§İ, temmuz 

Aşağı Pirene'nin en önemli bir 
parçası olan ve Biyariç'le beraber 
gözden geçirilmesi gereken Ba
yonne hakkında biraz bilgi ver
mek, Pays Basque hakkında yeter 
derecede bilgi verebilmiş olmak 
~çin çok lüzumludur. Çünkü Pire
ne dağlarırun, Atlas denizine ve 
Gaskonya körfezine dayanan Pays 
Basque adlı büyük kara parçası 

üzerinde oturan bugünkü halk 
kütlesi cidden araştırmağa değer 
bir konudur. Türk tarihini araş
tırmakla uğraşan cemiyetımızın 
bu konu üzerine kuvvetle elini 
koymasını dilerim. 

Beni bu dileğe sevkeden sebeb 
hiç de İspanyanın Endülüs zama
nından kalma görenekleri ve isim
leri olmamıştır. lsa'nın doğumun
dan daha çok önce orta Asyadan 
gelerek oralarda yerleşmiş olan 
ıinsanlann bugün de yaşıyan gö
renekleri, giyimleri, masalları, 
lkullandıklan tarını yaraçlan ile 
bunların adları, rastlanan bazı öz 
tür.kçe kelimeler, iki hafta gibi 
ıkısa bir zaman içinde orada duy
duğum sözler arasından toplan
mıştır. 

Şimdi Fransa ve İspanyanın 
yönetiminde bulunan altı yüz bin
-den fazla Basque'lilerin konuş
tukları dil ne fransızca, ne İspan
yolcadır. Bambaşka ve ayn bir 
dildir ki o iki lisanla aralarında 
ne kelimede, ne de konuşma tar
zında benzerlik vardır. İsanm do
,ğumundan önce orta Asya'dan ge
lerek buralara yerleşmiş olan in· 
sanlar sonradan hıristiyan olmuş
lar, İsa dipinin doğuda açtığı 
harblara girerek şüphesiz kan 
kardeşleri olan tüııklerin de kanı
m dökmüşlerdir! Hıristiyanhğm 
çıkışi1e bu dini kabul eden bu halk, 
2000 yıl gibi büyük bir devir için
de ulusal göreneklerini, ulusal dil 
ve varlııklanm unutmamışlardır. 
Fransız ve ispanyol tarihleri bu 
ikahraman ırkın kendilerinden bir 
kol olduğunu ispat etmek ıçın 
çok uğraşmışlarsa da, ileri sür
dükleri §eyleri haklı gösterebil
mek üzere, bir dayanak bulama
dıkları için durumu örtün bırak
mağı daha uygun göriip işi sükUt· 
la geçirmişlerdir. 

Bayonne, işte bu bUyü:k parça
nın önemli bir merkezidir. Bu şeh
rin nüfusu 33.000 kişidir. İ'iinden 
geçen Ador ve Nio nehirleri şeh
rin ortasında birleşerek büyük bir 
nehir haline girmekte ve Gaskon· 
ya körfezine dökülmektedir. Bu 
.iki nehrin birleşmesiyle ortaya çı-

an su o kadar çoktur ki, suların 
cenize döküldüğü yerden Bayan
ne'a, yani denizden on iki kilomet
re içeriye kadar tecim gemileri iş
lemektedir. Nehirlerin bu durumu 
Bayonne'u önemli bir tecim mer
lkezi yapmıştır. 

Kelimenin bütün anlamiyle 
güzel ve düzgün olan şehir, nehir
İerin bideşmesi yüzünden büyük, ı 
eski ve küçük Bayoruıe adlarını 
taşıyan üç büyük parçaya ayrıl
mıştır. Her parça, büyük gürsel 
köprülerle biribirlerine bağlan
mıştır. İnsan Bayonne'de olduğu
nu unutup da bir an nerede oldu
ğunu düşünse, A vrupanm en düz
gün ve modem bir gehrinde oldu
ğunu hemen duyar. Şehrin büyük 
kurağlan, otelleri, mağazaları, 
tiyatroları, müzeleri, kilise ve o
kulları, parkları, asfalt caddeleri, 
kısaca her şeyi güzel ve düzgün
dür. 

Bu arada §unu da ıöyliyelim 
!ki Bayonne'in sokakları ve cad
deleri, Fransanın büyük ve önem
li bir tecim §ehri olan Bordo'nun 
Bokaklanndan daha temiz ve daha 
güzeldir. 

Bayonne yalnız olarak gözden 
.geçirilemez. Çünkü ona bağlı ve 
onun kadar güzel olan yöresi de 
vardır. Bunlardan birisi de Biya-

riç'tir ki, bu iki gehri biribirlerin
den ayırmadan gö.z önünde tut -
mak daha doğru olur. Çünkü Ba· 
yonne'un nerede bittiği ve Biya4 

riç'in nerede başladığı kesin ola
rak söylenemez. Aralarındaki ay
nhk "itibari,, dir. Hakiıkatte her 
iki şehir biribirlerine elektrikli 
tramvay ve tren, yüzlerce otobüs, 
otokar veya otomobille bağlıdır. 

Gerek Bayonne, gerek Biyariç 
villalar şehridir. Her villanın çok 
güzel yapılmış bahçeleri, parkları, 
iklimin özelliği dolayısiyle s:rcak 
memleketlere özgü palmiyeler ve 
muzlarla çeşidli ağaçlar ve çiçek
ler insanda doyulmaz ve unutul
maz izler bırakıyor. 

Bayonne'un göze çarpan özel
liklerinden birisi de, hemen he· 
men sekiz asır önceki koyu bir hı
ristiyanlığın orada şimdi de yaşa
makta olmasıdır. Pazar günleri, 
dinsel törenlerden dolayı, cadde
lerden hemen hemen geçilemez! 
Sokaklarda kiliselere bağlı uram
lann, kadın, erkek ve çocuklan
nm, özel urubalar giyerek, ellerin
de din kitablan veya bayraklarla, 
hep bir ağızdan bağırarak geçiş· 
leri, bazen oradaki tramvay ve o
tomobillerin tören bitinceye ka· 
dar, saatlerce yerJerinde kalmala
rını gerekleştirir. Hıristiyan di~ 

ninin gerekliklerini bilmeyip de 
papas işaret verdiği halde istav
roz çıkarmıyanlara tuhaf tuhaf 
bakarlar. Bununla beraber Bayon· 
ne her bakımdan ileri, tecimi ge
niş, zengin bir şeh1rdir. 

Bayonne'un hemen yirmi dört 
kilometre gerisinde ve Pirene 
dağlanna dayanmış olan Kambo -
le • Ben adlı ayn ve 3200 nüfuslu 
bir ufak şehri vardır. Burası din
lenme ve sanatoryom şehri oldu
ğu için Bayonne'a aynca önem 
kazandıran bir yerdir. Bu ufak 
şehrin çevresinde on, on iki sana
toryom vardır. Pays Basque'de sa
yısı yüzü geçen başka sanatoryom· 
lar da vardır. Onun için aşağı Pi
rene'ye dünyanın her tarafından 
her yıl gelen yolcuların sayısı pek 
çoktur. Bu yüzden Bayonne ve 
yöresine her yd milyonlar akmak
tadır. 

Kastamonu saylavı 
Tahsin COŞKUN 

Y Wlan kabinesi çekildi 
(.81.aşı 1. ci sayı/ada) 

Bu arada yeni hükümete girmesi İih 
. Kondilis kıtında girgiler yapılmıştır. Fa

kat bu girgilerin sonucu daha belJi değ'J. 
dir. B. Maksimos, Pezmazoğlu ve Rali~
in yeni kabineye girecekleri kesin gö • 
rülmektedir. Fakat asıl mesele, Kondi • 
lis'in girip girmiyeceğini bilmektedir. 

Sıyasal buhran hakkında hiçbir kaygı 
yoktur. Bütün ülkede baysallzk vartlıı 
Kara ve deniz kuvvetleri hükilmete bay
rı olup kargaşalık çıkarmak hususunda 
hiçbir eğlim göstermemektedirler. 

Plebisit geri kaldı 
Atina, 19 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: Gazetelerin elde etmiş oldukları 
bilgeye göre rejim meselesinin bir an ön· 
ce kotarılması için plebisit ağustos ve 
eylUl ayları içinde yapılacaktır • 

Kabine buhranı neden çıktı? 
Atina. 19 (A.A) - Ha,vas ajans bil. 

diriyor: Kırallığm ilanını istiyen bakan 

ların, ve hele B. Kondilis ile B. Teoto· 
kisin baş.bakana başvurarak cumurluk 
rejimine bağlı olduklarını ileri süren 

bakanların yani iç bakanı B. Rallis ile 
sıhat koruma bakanı B. Kirkosun • ka
bineden çıkarılmalarını istemeleri üze
rine kabine buhranı çıkmıştır. Bu iste

ğe sebeb olarak kabinenin bicins bir 
hale getirilmesi lazım geldiği ileri sü

rUlmektcdir. B. Çaldaris ulusal kurul 
karşısında plebisitin içtem olması için 
plebisit sıralarında hükürnetin nötür 
kalacağını bildirmiş olduğunu hatırla

tarak bu isteği kal\;>ul etmemiştir. 
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DIŞ HABERLE 
FRANSA'DAı 

B. Laval'in kararlannın lngilıe
redeki miisbeı yankıları 

Londra, 19 (A.A.) - İngiliz basını, 
B. Lavali saygı ile anmaya devam et

mektedir. 
Gazeteler, B. Laval tarafından ku· 

rulan planların teknik bakımından Fran
sada olduğu kadar Londrada da iyi bir 
ttki bıraktığını yazmaktadırlar. 

Morning Post diyor ki: 

"B. Laval ve arkadaşlarının göster· 
dikleri cesarete karşı ingilizlerin duy
duğu hayranlığt açığa vurmak isteriz.,, 

Taymis şunları yazıyor: 
"Bu kararlar işlere yeni bir hız ve

rebilecek ve güvenliği yeniden ortay:ı 
koyabilecek 1eğerde görülmektedir.,, 
f'inancia1 Nevs diyor ki: 

"Bu k:'!rarla~, toplu olarak incele
nirse, göriiJür ki ,alınması mümkün her
hangi bir tedbirden, su götürmez dere
cede üstündür .. 

IJ. Ribentropun yeni çtılı!}maları 

Paris, 19 (A.A.) - Övr gazetesi, B. 

Fon Ribbentrop'un yakında B. Laval i

le Almanyanm sömürgeler için olan is· 
teğini ve Londra ve Parisde kotar:la· 
cak ödüne alma işini görüşeceğini ya
z yor. 

lTALYA'UA 

Ama vudluğwı erkinliği 
ve İtalya 

Tiran, 19 (A.A.) - Lö Tan gazete· 
sinin Roma aytarı B. Jantizon bu gaze
tenin 11 temmuz tarihli sayısında ita]. 
yan - habeş anlaşmazlığı hakkında yaz· 
dığı bir yazıda Arnavutluk e-rginliğinin 
arsıulusal anlaşmalara ve italyan resmiğ 

1 

çevenlerinin görüş noktalarına göre 
buçlanmış olduğunu bildirmişti: buna 
cevap ver~n Besa gazetesi önemli bir 

italyan gazetesi olan Koriere Della Se· 
ranın B. Jantizonuo yazısını baştan so
nuna kadar yazarken italyan resmiğ çe
vcnlerinin bu fikirde olmadığır.t söy
lemeye lüzum görmemesinı hayretle 
karşilamakta ve iki memleket arasında 
t'Şltlik ve •am ve saltık ergırhlr esası
na dayanan anlaşmalar var olduğunu 

hatırlatmaktadır. 

Besa gazetesi diyor ki: 

İtalya • Arnavutluk ilgilerinin bu 
temel formülünü değiştirmek istiyen· 
ler; her iki memleıket için çok faydah 
ve değerli olan bu dostluğun içtem is-

tiyenleri olmayanlardır. Bundan başka, 
Arnavutluğun kesin erginliğini şüph"

li gösterenlere karşı, bu erginliğin bil· 
yük devletler tarafından Londra kon· 

feramanda 28 ikinci teşrin 1912 tarihin

de devletimiz kurulurken resmiğ ola
rak tanınmış ve 9 ikinci teşrin 1921 de 
de bağlaşrkiar tarafından berkitilmiş 

olduğunu hatırlatmak faydalı olur. 
Mesele, 17 birinci kanun 1920 de, 

Arnavutluğun uluslar sosyetesine alın
ması sırasında, bir kere daha konuşul
duğu vakit ,Arnavutluğun erginliğ.j ve 
bu kutsal hakka kayıt ve şartsız olarak 

sahip olacağı bir kere daha berkitilmi§-
tir. Bu hakkı ancak düşmanlar şüpheli 

böreıbilirler. • t -vutluk !!Jnırlarının 

veya erginliğinin bozulması, İtalyanın 
güvenıigine karşı bir tehli~e teşkil e· 
debilecegi., hakkında olan ve bazı ted· 
birleri gözönü~e koyan 9 ikinci teşrin 
1921 tarihli Paris büyük elçUer konfe
ransının bildiriğine geUnce, B. Jantl
zonun görüşünü savgamaık için kanıt o
larak aldığı bu anlaşma Arnavutluk i
çin bir yüken olamaz. Aslında: Arna
vutluk bu hususta bir çok fırsatlar düş· 
tükçe anlattığı diişüncelerinde, bu bil· 
diriğin kendi erginliğini buclıyacak hiç 
bir tüzel değeri olmadığını bildirmiş

tir. 

l •nnziğdt> difoiz meselesi 

Danzig, 19 (A.A.) - Bugün çııkan 
bir buyrultu ile döviz buçlamaları haiif
Jetilmişti r. 

ITALYA- HABEŞİSTAN 

B. ftlusolininin teşekkiirii 

Roma 19 (A.A.) - B. Musolini, ı. 
talyanm doğu Afrikasındaki komiser{ 
General Debon'un altı aylık r~poruna 

verdiği cevapta, bütün kınav alanların
da elde ettiği ba\larılardan dolayı kut
lamakta ve gerek kendi gıerek bütün 
memleket adına generale teşekkürlerini 

bildirmektedir. 

Doğıı Afrikasındaki a~l.·erlerirı 

gii ndelilclc ri 
Roma, 19 (A.A.) - B. Musolini, t

talyadan doğu Afrikasına gönderilen 
askerlerin gündeliklerini şöyle kestir

miştir: 

Eritre için: Beşer. onbaşı 6, çavuş 7 
liret, Somali için altışar, onbaşı 7, ve 

çavuş 8 liret. 

luılycm - Jwbeş <mlaşmazlığı 
kon~eycle 

Londra, 19 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, uluslar sosyetesi konseyinin üs
nomal toplantısı, 29 temmuzda yapıla
caktır. İngiliz çevenleri İtalyanın, İ
talyan - habeş anlaşmazlığının ayrıntılı 
olarak görüşülmesini kabul edeceğini 

ummaktadır. 

Kmı.lfey ne kormşac,ıl.·? 

Cenevre, 19 (A.A.) - Uluslar soc;

yctesi genel sekreterliği, sosyete kon· 
seyinin habeş - italyan anlaşmazlığını 
kotarmaya memur dört yargıçın 25 tem 
muz tarihinde bir uzlaşma elde edeme
meleri halinde beşinci yargıcı seçmek ü

zere yeniden toplanmağa 25 mayıs ta· 
· rihinde karar vermiş olduğunu bildir· 

mektedir. 
Şu halde konsey. 25 temmuz tarihin· 

den sonra toplanacaktır. O zamana ka· 
dar da yargıçların gerek beşinci yar· 
gıçı se~me-k ve gerek konseyin toplan
tısının tarihini geri bırakmak hususun
da anlaşmaları mümkündür. 

RfRLEStK DEVLE'fıLER'DE: -
Amerikada ~sizlere yardım 

if;in hazırlık 
Nevyork, 19 (A.A.) - Nevyork He· 

rald Tribune,, gazetesinin öğrendiğine 
göre, B. Ruzvelt, iş ve finans bakanlığı 
yönetgerleri acele yardım işleri yönet
meni B. Hopkins ve acele meseleler U· 

lusal konseyi başkanı B. Franos Valter 
Beyazsarayda bir konferans halinde 
toplanmışlardır. Bu toplantıda 36-37 fi. 
nans yılı içinde 4 veya S milyon işsize 
yardım etmek için yapılan ve önceden 
tasarlanmış ol~n 4 milyara katılacak o
lan 3 milyar dolarlık program incelen· 
mistir . 

Arneriktı - Norı·eç lıaua yolu 

Ontreal, 19 (A.A.) - Norveçli uç
man Torsolberg, yanında telsizci Os· 
kanyan bulunduğu halde hem kara, hem 
denizde kullamlabilir Leif Erikson R• 

dmdaki uçağı ile dUn öğleden sonra 
Nevyorktan hareket etmiştir. 

Uçman, üç saat sonra Saint Laurent
te denize inmiştir. Yarın, Gioenland ve 
fsJanda yolu ile Norveçte Bergcn şeh
rine varmak üzere yeniden havalanmak 
niyetindedir. 

LEH lST AN'DA: 

Polonya kültür bakanı 
Sofyaya gidiyor 

Var~ova, 19 (A.A.) - Kültür baka
nı önümüzdeki hafta sonunda Sofyaya 
giderek bulgar kültür bakam Radefin 
Varşovaya yapmış olduğu göretc cevap 
verecektir. Polonya kültür bakanı 4 a
~ustosta Varnada Polonya kralı Ladis
laı için dikilen anıtrn açılış töreninde 
bulunacaktır. 

Yabanc izci kıırulları JI arşovadll 
Varşova, 19 (A.A.) - Birçok ya

bancı izci kurulları salgıtları Spala Br

sıulusal kongresinde bulunmak için bu 1 
sabah buraya gelmişler~ir. Salgrtlar şe
hirde gezmişler ve saat 10 da bilinmez 
askerin mezarına çelenkler koymuşlar
dır, 

ALl\IANY A 'DA: 

Nazi pcırı;sirıin konqren 

Berlin, 19 (A.A.) - Berlin polis dlı 
reıktörii Kontramiral Levetzov\ın çe~ 

kilmesi üzerim: B. Göbbels, hükümet 
merkezini komünistlerin harap etmeğo 
girişmesinden, kaytakların çalışmala• 

rmdan ve yahudilerle sovyctieri n bu• 
runlarını sokmalarından temizlemek f. 
çin bir konferans toplamıştır. 

Konferans nazi partisinin sıyasal dl· 
reksiyonu ile hücum kıtalan kurulları
nın kurmayı, güvenlik ve şarbaylık ara
sında yaprlacak beraber çahşmalar için 
bir takım yo11ar kabul etmiştir. 

Resmiğ bir bildirikte deniliyor kit 
"Bundan böyle Berlinin nazi parti· 

si tarafından zorla alınmış ve alman 
devleti ile alman ulusuna yakışır biıı 

nazi hükümet. merkezi olmasm1 sağlı· 

yan bir anlaşma yapılmıştır. 
Polis direktörünün çekilmesinin B, 

Hitler tarafından kabulünü be-kliyere1' 
iç bakanı B. Frik, Bcrlin polis direk• 
törlüğiinün işlerini Potsdam polis dl• 
rektörü Kont Helldorf'a vermiştir. 

EslLi İngiliz savaşçılarının 
Almany<ıdaki gezi!tİ 

Bedin, 19 (A.A.) - İngiliz eıski sa. 
vağçıları Potsdam'a gitmişler ve ingi11-
prensesi olan imparatoriçe Friedrick'iıı 
mezarına bir çelenk koymuşlardır. Ge .. 
neral Fon der Gcldz ile general Fon 
Forbek savaşçılarla beraberdir. 

Rt!r lin Politı direlaörii ı,;ekildl 

Berlin, 19 (A.A.) - Berlin polis dl, 
rektörü kontramiral Levetzov çekilrnlft 
tir. 

SOVYETLER BIRLlCl'NDEı 

--------------------------
Semırist Zarlıi öldii 

Mo&kova, 19 (A.A.) - 17 temmu-. 
da bir otomobil kazası üzerine ağır su. 
rette yaralanan ünlü Sovyet senaristlei 
rinden Zarhi dün ölmU§tür. Gene oto. 
mobilde bulunan ünlü sinemacı Pudov1 
kin çok ağn sinir bozukluğuna uj~ 

J 

Dağınık cluyuklar 

ispanyada kabine brılıranı 
ba§lıyor 

M.ıdrid, 19 (A.A.) - HUkil~t dUıl 

ronunda buhran tehlikesi vardır. ÇUnı. 

kü çoğunluktan pek azı parlamcntoy• 

devam etmektedir. Hükümet ihtiyaç ol 

duğu zaman bunların oylarına güven~ 

miyecektir. Paılamentonun cumarted 
günü azat yapacağı sanılıyordu. Fakat 
çoğunlukla beraber olan çfftçı ·grupu1 

tarım alanında yapılacak düzeltmeleri!\ 
yeniden gözden geçirilmesi projesinil1 
bu toplantının kapanmasından önce ko
nuşulmasını istemektedir. Sol taraf pa1' 

tileri ise bu gözden geçirme projesine 
karşıttırlar. Genel düşünilş hlikümetfn 
güç bir durumda bulunduğunu gölteh 
mektedir. 

Bir utak kazası 
Kahire, 19 (A.A.) - İngiltercden 

Kap'a gitmek üzere yola çıkmrş otan 
uçman Brukun kullandığı uçak, Meri&• 
!sratruh yakınında yere düşmllş ve par. 
çalanmxştır. 

Bruk yaralanmıştır. 

" it ,, 

lskenderiyc (Royter) 19 (A.A.) ...1. 
U.;:man Bruku Kahireye varmadan ka
ranlıkta yere inmek .zorunda bITakaıı ka> 
zaya, benzin yokluğu scboo olmuştur 

Rruk, ineceği alam, gereken çabuk
ltıkla seçemediği için, uçak, alanın dı .. 
şıni:Jaki yere inmiş ve parçalanmı§tır. 

Makine tamamile parçalandığı haJ .. 

rJe Bnıka hiç 1Jir şey olmamıştır. 

Kanaruı - Polonya aecim. 
flJllaşması 

Ottava, 19 (A.A.) - Kanada ile Le
histan arasında dUn bir tecim anlasma11 
imza edilmiştir. 
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1,.. ~a yaznıalıyız 
Bir lstanbul gazetesi, birkaç o

kurundan, gazetelerimiz hakkın
da fikirlerini sormuş. Cevapların 

hepsi bir nokta üzerinde birleşi
yor: Gazeteler, yazılarım fazla şi
şiriyor, {azla uzatıyorlar, öyle ki 
yorucu iş zamanlarından okuma
ya ay1tacak pek az vakti olanlar 
beş satırla anlatılacak bir mese
leyi öğrenmek için sütunlar dolu
su yazı okumak veya okumaktan 
büsbütün vazgeçmek zorunda ka
lıyorlar. 

Her birimiz, ne zaman elimize 
bir gazece alsak, gözlerimiz satır
ların üzerinde dörder dörder atla
yarak sabırsızlıkla dolaşrrken hep 
böyle dü~ünmüşüzdür. Yazı şişir
mek, gazetelerimizde ve gazete 
yazarlarımızda bir hastalık haline 
gelmiştir. Kısa yazının ne zararını 
gôtdük bilmiyorum, gazete sayı

la/arı çoğaldıkça, yazrlar bir yan
dan özü ve kalitesi düşerken bir 
yandan da ~abun köpüğü gibi şiş
tikçe ~i§tİler. En iyi gazeteci bir 
haberi en iazla uzatabilene ve bir 
hiçten üç sütun yazı çıkarabilene 
denilmeye başlandı. 

Ve bu yazı şişirme yarışına gi
ren gazetelerin okurun fikrini al
mak, onun bu işte ne düşündüğü
nü sormak hiç hatırlarından geç· 
medi. Başkalarının vakitlerini bol 
keseden ve büyük bir cömertlikle 
harcamaya koyuldular. 

iyi yazı, sat1r atlanmadan oku
nan yazıdır. Ve bugün, sayıla ka
labalıkları içinde bir araştırma 

:yapmaya kalkarsak, korkarım ki 
bu va~ı1 ta§ıyan yazrlara ancak a
/ans ıısberleri arasında rastlama
~allm. 

Okunmak istiyen yazar ve ga
zete devrin şartlarına sıkı sıkıya 

uymak zorundadır. iş ve sıkıntı 
saatlerinin çok artmış olduğu bu 
devirde ise okumaya ayrılan va
kitler her zamankinden çok daha 
daralmıştır. 16 sayıla/ık bir gaze
tede bir sayıiadan fazla yazı oku
yan kaç okur bulabilirsiniz? 

Kısaltalım ve özete/im, hem 
sayıla yarışı kendiliğinden orta
dan kalkar, hem de okunan yazı
ların mikdatı çoğalır. 

Yaşar NABİ 

~----··------~~ 
Türk Maarif Cemiyetinin 

yeni yıl büdcesi 
Tiırk marif cemiyetinin genel 

/l•nctim kurulu Giresun saylavı 
r:encral 1hsan Sökmenin başkan
hğı altında toplanarak cemiyetin 
1935 - 1936 yılı büdcesini görüş
miıs ve kabul etmiştir. Kabul edi
len büdceye göre cemiyetin bir 
yıllık geliri (222832) lira olarak 
tasınlanmıştır. 

Büdcenin harca kısmı da 222832 
lira olarak tasmlanmıştır. Harca 
kısmının içinde Ankarada yapıl
ması düşünülen kollej kurağı için 
(100) bin lira ayrılmıştır. 

Cemiyetin Ankaramıza yakı

şacak bir okul yapmağa girişmesi 
brğenilecek bir hadisedir. Cemi
yetin genel yönetim kurulu ile 
merkez yönetim kurulWla başarı
lar dileriz. 

J aponyaya gönderilecek 
mallar hakkında 

Jap nya'ya gönderilen mal!ar 
ali Japonyaya doğrudan doğruya 

ao tdukları hakkında Japon 
gumrük1erince vize edilmiş türk 
"menşe şehadetnameleri,, getiril -
miş bulunan mallar için, japon an
lasr> asmm hükmünün yürüyeceği 
tarihe: kadar takas öğreneğinde 
yaz lı altı aylık sürenin yeritilme
mesi kararlaştmlmı,br. 

Dünkü 
lstanhtıl gazeteleri 

Başyazılarında 

diyorlar? 
ne 

Ku R UN 
dakı yazıda deni
liyor ki: 

c Yunanistanda cwnuriyetten kr

rallığa dönmek için bir plebisit hazrr. 
lığr yapılırken, Fransada eski yunan 

kıralr Kostantinin gizli metresi olan 

prenses Paola d'osthein a<imdaki bir 

kadına yazdığı aşk mektupları neşre

dildi. Kostantin bu mektuplarından 

bırindc : 
cc Türklere karşr harp etmek için 

bulgarlaT ile birlc~tiğimize hata etmi

şiz. Elimden gelse şimdi türkler ile 

birleşeceğim. V c bul garlara ka~ı bir

likte harp edeceğim.,, 

Anlamına gelir sözler yaz'llr~tır. 

K ıral Kostantin ask günahları arasın

da bö}'le bir gerçekliği anlıyabilmrsi 

iyilik hesabına yazılacak bir nokta de
ğil midir ? 

zıı. 
T d ki baş yazıda 

deniliyor ki: 
c Hiç kim e ıçın meselci müzevir ve 

zorba bir adamın durup dururken iftira 
veya taarruzundan masun kalmağa im
kan yoktur. Her fert bir gün ya hak· 
kını istemek veyahut da ürerine mu· 
sallat olan hakı;ızlığı defetmek mem
leketin temelidir düsturu konmuştur. 
Mcm'eketi sevenler •nemleketini mede. 
niyet nimetleri içinde yiıksc lmiş gör

mek isteyenler için bu Jüstur bır iman 

olmalrdrr. ~ 

C 
, deki baş yıJzıda B. 

umhurıye( Yunu~ Nadi şun -

larr yazmaktadır: 

« Kendi çalışmalar~le kendi öz-

genlik1erfoj kazanan millerler çatıştıkça 

Avrupanın kapitalist medeniyeti gcri
lcmeğe yüz tuttu. Hala içinde yüzdüğü
müz buhranın a ıl kaynağr buradadır. 

Bu hakikatte bir Avrupa buhranıdır. 

Eski sisteme dönen yeni zorlarla bu 

sistem ancak daha şiddetli ve daha ka. 
rışık olmağa sürüklenebilir. Avrupa 
kendi eliyle kendi mezarını karıyor 

demek ki, her zaman iki el bir .baş için

dir. Ve ancak gemisini kurtaran kap

tandır. Öyle anlaşrlıyor ki bu ağır 

derslerin kan kusturan imtihanları ya -

vaş yavaş bütün lnsanlrğı kaptan yapa

caktır.,, 

----·-··----
Türkiyeden mal alan ve 
almıyan memleketler 

hakkında 
Türk parasının kıymetini ko

ruma hakkındaki kararnameye gö
re Türkiyeye aldığından fazla mal 
satan ve Türkiye ile kliring veya 
benzeri anlaşmalar yapmayan ya
bancı memleketlerle anlaşmalar 
yapan ve Türkiyeden, sattığından 
fazla mal alan memleketlere karşı 
başka türlü hareket edilmektedir. 
Son duruma göre Almanya, A vus
turya, Belçika, Çekoslovakya, Es
tonya, Fransa, Holanda, İngilte • 
re, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaris
tan, Norveç, Yugoslavya, Yuna
nistanla aramızda bir kliring an
laşması vardır. Bulgaristan, Fin
landiya, Rusya ve Japonya ile a
ramızda kliringe benziyen bir an
laşma yapılmıştır. Amerika, Arna
vutluk, Danimarka, Filistin, Hi
caz, Irak, Letonya, Mısır, Suriye, 
Malta, Kıbns bize sattıklanndan 
daha çok mal almaktadırlar. Bu 
memleketlerden mal alan tecimer
lerin bu malların karşılıklarını sa
tıcı hesabına türk parası olarak cu
muriyet merkez bankasına yatır
malarına lüzum yoktur. Arjantin, 
Brezilya, Çin, İran, İspanya, Lit
vanya, Hindistan, Meksika, Peru, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Si
yam, Şili, Yemen, Batı Trablus, 
Bin gazi, Ef ganistan, Bülücistan, 
Orta Amerika hü.kilmetleri ve in-
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ISTANBUL TELEFONL~l J 

8ovyet uzmanlarının 
araştırmaları 

1 stanbul, 19 - Sovyet uzman
ları lstanbul yöresinde yelkenli 
uçuşa elverişli yer aramağa başla
dılar. Bugün Vecihinin uçuş ala
nım gezdiler. Sarık ağzı, Yakacık, 
Kayış dağına gittiler ve Kayı~ da
ğının km~aya bakan tarafım yel
ken uçuşları içhı elverişli buldu
lar. 

Hekimler sınıflandırılıyor 
lstanbul, 19 - Hekimler odası 

lstanbulda sınıflara ayrılması la
zımgelcn 1200 doktordan 500 ünün 
sımflandırm a işini bitirmi.ştir. 
Şimdi Beyoğlu, Üsküdar ve Kadı· 
köy bölgelerindeki doktorlann ~ı· 
mllandırılmalarr yapılacaktır. 

Akayrn yeni iskelesi 
lstanbul, 19 - Köprüde yeni 

yapılacak Akay vapurları iskelesi 
projesini uray len kurul:ı onayla
dı. Yapımn, gereçler geldikten son
ra, ağustos sonlarına doğru yapıl
ınasrna başlanacaktır. 

Yerli mallar sergisini dün 
30.000 kişi gezdi 

fstanbul, 19 - Yedinci yerli 
mallar sergisini bu akşama kadar 
30.000 kİ§İ gezdi. Gene Galatasa
rayda bugün açılan güzel :>anatlar 
birliğinin resim sergisinde 100 par
ça eser vardır. 

Yeni göçmen geliyor 
1stanbul, 19 - Yarrn lstanbula 

ikinci göçmen katarının gelmesi 
bekleniyor. 

Bisikletçilerımiz 

Denizlide 
Ucnizli, 19 (A.A.) - Ankara 

bisikletçileri bugün Nazilli'den 
buraya gelmitlerdir. Konuklar şar
bay ve halkevi başkam ile bisik • 
letçilerimiz tan.fmdan Sarayköy
den karşılanmışlard1T. Y arm sa .. 
bah lsparta'ya gideceklerdir. 

Çankırı kazasında yara -
lanan B. Ali öldü 

Birkaç sayı önce Çankında ol
duğunu yazdığımız acıklı demir. 
yolu kazasında yaralanan üstenci 
Mühendis Bay Ali aldığı yarala . 
rın sonunda ölmü~tür. Ölüsü dün
kü trenle lstanbul'a götürülmüt, 
durakta tabutuna Bayındırlık ba 
kanlığı ve mühendisler birliği adı
na çelenkler konulmuştur. 

Motosikletli polis kursu 
Ankara güvenlik direktörlü • 

ğünde motosikletli polisler için bir 
kurs açılmıştır. Bu kursta polisle -
re motör hakkında teorik ve p. o.
tik bilgilerle beraber motosiklete 
naınl binileceii s;.!Österilecektir. 

giliz dominyonları ile aramı{.da 
bir kliring anlaşması veya benzeri 
olmadığından ve bu hükümetler 
ve memleketimize, aldıklarından 
fazla mal sattıklarından bu mem
leketlerin saucılan cumuriyet 
merkez bankasına depo ettikleri 
mal karşılığını ancak Türkiye • 
den türk mab alarak ayni menıle
kete göndermek suretile kullana
bileceklerdir. 

SERLE 
Fransa ile tecim 
görüşmeleri 

Paris, 19 ( A.A.) - Tecim ba
kam dün Türkiye büyük elçisi ile 
Türkiye ekonomi bakanlrğı yönet 
keri B. Kurtoğlunu kabul etmiştir. 
Görfüm~'er tiirk - fransız tecim 
konuşmaları hakkında nlmustur. . . 

Finans Bakanhğc yö -
netgeri gitti 

Finan~ Bakanhğı yönetgeri 8. 
Faik Baysal, pa~artesi günü dön 
mek üzere dün akşam lıtaobul'a 
hareket etmiştir. 

Yeni Adisababa 
işgüderimiz 

Adisababa İtgüderliğioe ala -
nılan B. Nizamettin Dış Bakanlı -
ğiyle değeth•rini bitirerek dün ak
şam lstanbul'a gitmiştir. B. Ni • 
zamettin lstanbul'da kısa bir za -
man kala.rak yeni işinin batına ha
reket edecektir. ileride Adi~uı'h" ı,"' 
işgüderliğine lüzumu kadar sekre
ter de gönderilecektir. 

Çiftçilere verilecek 
topraklar için 

Finans Bakanlığı defterdarlık
lara bir genelge göndererek top • 
rağa ihtiyacı olan çiftçilere toprak 
dağıtılırken 1341 yılı büdce ka -
nnnunun A böleği hükmünün 
kaldırılmış olma't dolay11iyle, art
tırma, eksiltme ve ii~terme kanu · 
nunun 56 mcı maddesi hükmünün 
veritilmesini bildirmittir. Bu mad
denin hükmüne göre: 

" Oturdukları köy ve kasaba -
lar içinde veya yakmmda biç ara
zisi olmıyan veya tasarruflarında
ki arazi 200 dönümden az bulunan 
ve bizzat ziraat He me§gul çiftçile · 
re yedi taksitle ahnmak üzere ve 
köyde oturanlar tercih edilmek 
şartile, 200 dönüme kadar milli 
araziden yer verilecektir.,. 

(Türkiye Yürüyor) adlı 
bir kitab çıkarılıyor 
Basın genel direktörlüğü mem

leketimizin bir yıllık gelİfmesini 
resimler, grafik, harita ve yazılar 
la gözönüne koyacak bir kitab ha
zırlıyacaktır. Bu yıllığa "~ürkiye 
yürüyor,, adı verilecektir. Bunun 
için ba\.;anlıklar ve bağmsız direk
törli.iklerden l: ilği İstenmiştir. Ön
ce hazrrlanmağa başlanan '•Va 
tan albümü,, için calıtan fotog • 
rafçı, güney Anadolu illerinde ve 
bir kısım orta Anadolu şehirlerin
de işini bitirerek memleketin do· 
ğu bölgelerine gitmiştir. 

Tefeciler hüküm giydiler 
(Başı 1. ci sayıfada) 

ödeyemiyecek hale sokmaaı ve 
izinsiz para vermekle kalmayıp 
ufak ayle yuvalarının ıaraılması • 
na sebeb olması, ürem mikdarım 
aşırı surette artırma11 ve yeni yeti
şen oğlunu bu işte kullanması 
''takdiri tiddet., sebebi sayılarak 
8 ay hapsine, 4 yıl kamusal hiz · 
metlerde kullamlmamasına 8000 
lira para cezası alınmasına karar 
verilmiştir. Oğlu Hasan Nazmi 
hakkında da bir ay hapse, 500 li · 
ra para cezasına iki yıl kamusal 
hizmetlerde kullanılmama cezası 
verilmiştir. 

Hasan, Adem ve Celil'in Oa • 
man Fevzi ile ortaklığının tefeci
likle ilgisi olmadığı öteki tecim İf· 
lerinden dolayı olduğu görüldü -
ğünden bunlar berilenmi!1erdir. 
Suçlular dilerlerse hükmü "tem • 
yiz., edebileceklerdir. 

İnanca mektublan kabul 
edilecek bankalar 
Artırma, eksiltme ve üsterme 

kanunu hükümlerine göre, deYle~ 
dayrelerinde artırma ve eksiltrce .. 
ye girenlerin verdikleri inanca 
mektublarmı alabilecekleri ban • 
kaları Finans Bakanlığı göster .. 
mektedir. Bakanlık yeni batvur • 
malar üzerine altı amerikan ve bir 
bulgar bankasımn daha inanca 
mektublarının kabul edilebilece • 
ğini ilgili yerlere yazmıştır. 

Azat zamanında çalışacak 
hakyerleri 

Bugün başlıyacak olan yaz aza. 
tının sürdüğü zaman içinde Anka.
ra, İstanbul ve lzmir' de şu hak -
yerlerinin çalışmaları kararl&ştı • 
rılmıttar: 

Ankarada ağır ceza ve birin • 
ci hukuk hakyerleri; latanbu1da 
ikinci hukuk, ikinci tecim, biri ci 
ceza ve ikinci ceza hakyerleri; iz
mirde ağır ceza ve birinci asliye 
h11kuk hakyerleri. 

Ankara sanat okulWldan 
çıkan gençler 

Bu sene Ankara saant okulun
dan 20 genç çıkmıştır. Bunun ye
disi elektrikçi, dördü teaYİyeci, be
ti marangoz, üçü demirci, biri J5-
şemecidir. Bunlardan bir kısmı en. 
gür hayata ve kazanca atılmı1lar
drr. Ankara atadyomu yapısında. 
Salahattin Refik marangoz fab -
rikasında, Y enitehirde bazı ya.- -
tarda kendi hesablarına it almq -
lardır. Beş çocuk Kayıeri pamuk .. 
lu dokuma fabrikasına, bir teaft. 
yeci de Eskişehir 1imendüfer fa!>
rikasma yerle1miştir. Okul dire1'· 
törlüğü çıkanlardan dışarda it b.
lanlara takım Yermek aureti71e 
yardım etmektedir. 

Okul haziranın baımdanbed 
genel büdceden para almağa ~ 
1am11m. Bu yıla kadar talebe yal. 
nız okul işleri için çalışl1'ken önü
müzdeki okuma devresinde oku
la verilecek "mütedavil kapital,, 
ile dıprdan it verenlerin dilekleri 
yapılabilecektir. Bunun için ha -
zırhkhtn ba,lanmısbr. 

B. Yusuf Kemal kazanç 
komisyonuna üye oldu 

Finans bakanlığı işyarlar di
rektörü iken kendi isteğile emek· 
liğe ayrılan B. Yusuf Kemal :S. 
kanlık ikinci kazanç komisyona 
üyeliğine atanmış ve dün işine bq 
lamıştır. 

Ş. Karahisarda Hava 
Kurumuna yardnn 
Ş. K. Hisar, 19 (A.A.) - llço. 

miz han. kurumuna, tehlikeyi bi
len ve yardımcı olarak bugüne ka
dar yazılan Üyeleri yekWıu 2650 
lirayı buldu. 

Çok fay dalı bir kaplıca 
bulundu 

(Başı 1. ci sayıfada) 

madığı, llıcanın kendi auyu ı~e 
meydana geldiği için bunlardan 
daha faydalıdır. Doktorlar bu ça
murun müzmin romatizma, mÜ&· 
min mafsal afetleri, ateşli ohnı. 
yan mafsal iltihapları, mafsal ilti
sakları, adale zayıflıklara ve adale 
ağrıları icin çok afydalı olduğa 
kanaatindedirler. Çamurun y~ -
kınında, romalıtar devrinde de 
bundan faydalamlrlt~mı gösteren 
izler bulunmuı.htr. Ilıca pek ya~m 
bir zamanda Türkiye'nin büyük 
bir saP1ık ,...e,.kP7İ ofacaktır. 

NKARA BtRASI: Sıcaklarda serinlik, her zaman neşe ve sıhhat verir. 
Bütün gazino, bal-çe ve lokantalardan isteyiniz. (Yenişehirde Orduev.i bahçesinde ve Orduevi karşısmda rrıiHıendisler birliii. 

lokantasında busust tertibat ve teşkila tunız herkesi memmm eCler.) 



SAYH·A 4 

T anınmt~ tran 
nz yazarı B. Pi
yer Bönı:a'mn, ~ 

Jiinkii sayımız -
da ilk parçası m 
ne§rettiğim · z bu 
yazısı, kısa bir 
ıeri halinde b ·r 
kaç gifo dev(JTtJ 
edecel~tir. 

Yazan: Piyer Bönua 
Fransız akademisi üyelerindP,, 

Piyer Bönua'nrn habeş inıpar<uoru tarafından kabulüniı 
gösttren ve bir habeş resimcisi tarafından yapılan resim 

En güzel &Omürge şehirlerimizden 

biri olmak üzere bulunan Cibuti'den 
en sonra, vapura bin "p dönmek ı;ıracı 

gıeldiği zaman bahs. cegim. Şimdilik 
vakit geç.irmeden, beyazlar giyinmiş o
lan bu baylarla bayanlardan, Negüs'den, 
Saba melikesinden ve Ha:heşistandan 
bahsetmek istiyorum ... 

Bununla beraber, şimdiden söyliyc
yiın ki, Cibuti'nin bizim için iki taraf
lı faydası vardır. Bu faydalar, bazı kur
naz kimselerin, ibu yerden • tabiiğ ken
di asığlarına olarak • vaz geçmem.iz yo
lunda'ki sö?.lerini dinlememek için ye· 
ter. Her şeyden önce bu liman bizi u
zak doğu, Büyük Okyanus ve Hind de
nizi sömürgelerimize bağlayan büyük 
deniz yolu üzerindeki ilk konaktır. Bu 
işleri bilen birisi şunları yazmıştı.: "Ci
buti'yi bırakmak, oraya &bülmendeb'in 

öt.e yanındaki sömürgelcrimizin satılık 
olduğu ııaklunda bir levha asmakla bir· 
dir.,, Bu fena bir görüş değil, f.aJ:at hep· 
ai bu kadar değil: Cibuti aynı zam.an
da, denizden Habeşistanm başşehri A
disababa'ya giden ha.beş - fransu de· 
miryolunun başlangıç noktasıdır. Şiın 

dilik kırallar kıralmın toprakları üs 
tünde ba~ demiryolu yoktur. Bu Oe· 
miryolu, kolayca anlaşılacağı gibi. bi
sim faydamıza olarak, ilerde istersek 

nz geçebileceğimiz bir durum yarat
maktadır. Fakat şimdiki hadiseler bu 
durumun önemini azaltmaya yardım e

decek gibi değildir. 

Tab.iiğ Adisababa'dan Cibuti'ye 
"yoldan,, gitmenin imkanı yoktur. 700 

.kilometrelik olan bu yolu almak iç.in 
hedefe varılacağından emin olunmaksı· 
zm, dört hafta yürümek lazımdır. O· 

nun için, fransız - habeş demiryolunun 
beyaz ve altın renkli vagonlarından bi
rine binmek daha rahat ve daha akıllı
ca bir iş olur. Bu kumpanyanın bütiln 
i§yarları tabiiğ fransızdır. Bu da iıenim 
gibi, ana dillerinden başıka bir dille tuz 
istedikleri zaman kendilerine her za
ınan şeker getirilen yolcuların hoşuna 
gitmiyecek bir şey değildir. 

Orada ben ne tuz, ne de şeker iste
dim; çünkü ihtiyaç hissedebileceğim 

her §CY bana önceden verildi. Burada, 
en .Cüyüğünden en küçüğüne kadar, 
bütün demiryolu işyarlarına bundan 
dolayı açrk olarak teşekkür ederim, on· 
Jar beni, değeri ve kırılma ihtimaJi faz
laca büyütülen bir kolu gibi, "götürü,, 

olarak Cibuti'den alıp Adisababa'ya ka
dar bıraktılar. Onlara böylelikle ödedi
ğim minnet borcunun, girdiğim serü
venin tehlikeli özü hakkında pek de 
yüksek bir fikir vermiyeceğini ıyıce 

hissediyorum. Ben hiç şüphesiz, haya 
tı Habeşistan'da tehlikeye girmemiş bi
ricik yolcuyum. Fakat ben, minnet ve 

hakikat adlı iki melek arasında ilerliyo· 
nım. Şimdiye kadar böyle rahat ve gü
zel bir yolculuk yapmadığımı açrkça 
söylemezsem hem biri~e, hem ötekine 
saygısızlık etmiş olurum. Asıl güçlük· 
lerin de dönüşte, Liyon garında bir 
taksi bulmak gerektiği zaman başladı
ğını söylemek zorundayım. 

Cibuti ile Adisabaıba arasındaki bu 
yol iki günde alınabilir. Fakat ben bu 
yolu dort günde aldıysam bu yalnız be
ni ılgilendiren bir şeydir. Çünkü yol
da e vlemr.ek l/e H rrar'ı, çocukluğum

da To uktu gibi k ... palr, sırlı bir yer 
oldugu söylenilen Harrar'ı g• rmek is-

tedim. Ko:npartimanm:ıdan, Lana yapı· 
lan nazik tavsiyelere karşı gelmok için 
değil, vicdanım rahat olsun di~e çık
tım. Kendi keyfime kalsaydı hiç çık· 
mazdım. Bundan birkaç yıl önce 'Fa
hiti'de, beni adayı gezmeye kandırmak 
için uzun uzun söz söylemek lazımgel
mişti. Güzel Papete limanının ortasına 
demirlemiş olan vapurda kalmak o ka
dar işime geliyordu ki. Fakat, madem
ki birçok ciddiğ adamlar var, benim de 
ciddiğ olmam lazım, işin doğrusa, ele
fantiyazis ve cüzam hastahğiyle dolu 
olan Harrar'da, diinyanın bütün bulaşı
cı hastalıklarını taşıyan sinek yığm· 

ları altında, güzel göreylcrden yana 
<;ok verimli olan rahat vagonumu aradım. 
Auaş ve Borşotta garları arasında bir 
yerde tam dört saat, bir dakika bile ~ 
turmak ihtiyacını hissetmeksizin, va· 
gonun penceresinden baktım. Tan ye
ri ağarıyordu, sıcak memleketlerde gö· 
rülen muhteşem bir tan yeri .. bu top
raklarrn el değmemiş yabaniJiği üzerin
de onun ihtişamını bir düşünün. 

Her tarafta, her yerde, ga.u.1 ve ge
yik sürüleri otlayordu. Bunlar araaın
.-Ja boyları bir tavşanınkind.en pek de 

"Piyer Bönua Adisaf)aba~da dostlarınd:ı· 
birinin yaban kedisiyle oynuyor .. 

büyük olınıyanlar bulunduğu gibi. doru 
atları andrran pek <kocamanları da var· 
dı. Bütün bu hayvanlar hiç bir kaygn 
göstermeden, lokomotif in geçişine sa
kin sakin bakarak, belki de onu bir 
ağabey sayarak otla} orlar, ancak tren 
yavaşladığı zaman korku gösteriyorlar
dL Tren durursa hepsinin bir anda sa
vuşmağa hazır oldukları belli idi .. 

Sonra, çabucak kaçabileceklerini 
bildikleri için daha teklifsiz olan kuş
lar vardı; yılanlardan korunmak için 
yuvalarını ağaç dallarının ucuna yapan 
çulha kuşla!.l; bengalJi'Ier, papağanlar; 
kocaman gagalarının muvazenelerini 
bozduğu tokanlar, leylekler ve beyaz 
kartallar, balıkçıllarla akbaıbalar... ve 
işlemeli çelik rengind~ parlak tüylü, 
koyu renkli karatavuk'lar 1 ••• 

Geceleri, küçük istasyonlarda dur· 
duğumuz zaman sırtlanların güldükleri 
ve çakalların ağladıkları duyuluyordu. 
Kırmızı bir ay, yüce dağl;ırın arkasm
da kaybolmak üzere idi. Kırmızı du· 
mantarla tutuşan lokomotif bu kayalık 
kaos arasında yokuşlardan çıkarak, al· 
tımda mağdenden örümcek ağını his
settiğim köprüler üzerinde selleri aş,"l

rak, inildeye inildeye ilerliyordu. Biri
bi::lerinden aşağı yukarı otuzar kilo 
metre uzakta olan istasyonlardakinden 
başka. tabiiğ ne bir ışık, ne bir yol. 
Vantilatörler artık hava vennez oldu-

ULUS 

(~-- -- -

Yabancı gazeteler e 
İtalya Cenevreye gidecek 

mi, gitmiyecek mi? 

13 temmuz 935 taribli Deyli 
Herald'ın sıyasal yazarr yazdığı 
bir betkede diyor ki: 

Habeşistan meselesini görüşecek o
lan Uluslar Sosyetesi konseyi bu ayın 
aonunda Bay Litvinof'un başkanlığı al· 

tında toplanacaktır. 
Herhalde anlaşamazlık ynlnıı; yar· 

gaç tarafından kotarılamıyacak kadar 
kapsallıdır ve Uluslar Sosyetesi and
la!';masmm 12 ve 15 inci maddelerine 

~ 

uygun olarak sosyete konseyine ıunul· 
ması gerekecek derecede önemli görül· 

mektedir. 
On beşinci maddenin i.'"inci bölegi 

böyle meselelerin yazı ile ve ıair haber 
yolları vasıtalariyle elden geldiği ka· 

dar Uluslar Sosyetesi konseyine btldi

rilmesini ger\!kli gösterir. 
Gerek burada, gerek Ccnevrcde, :

ğcr İtalya hükümeti Habeşist.ana kar
şı bir takım yeni ve haklı şilc.Syetl e rde 
bulunmıyacak olursa, o ıaman anlaşa
mazhğın barışçıl lıir hava icinde kota· 
rılabi1eceği umudları gösterilmektedir. 

Herhalde sosyete konseyinin böyle 
şika,~ıetlere adam akıllı kulak asııı.ası ve 

bütün anla-şmazlığm esası olan bu 
giıbi sızıltıları birer birer gözden geçır· 
mesi başlıca ödevi olacaktır. 

Görünüşten öyle hükmolunabilir ki 

İtalyanların yenid n ileri sUrecekleri 
belgeler eskilerinden ve eskiden umul
duğundan çok geniş olacaktır. 

Herhalde konseyin tutturacağı dü
rüst ve tam gerçin yolu bwıdan önceki· 
!erden daha üstün olarak işi kotarmağa 
yardım edecektir. 

İtalyan gazetelerinin yudığı bir ta
k:mı yazılardan İtalya'nın sosyete kon-

seyinin böyle bir çağırısma kulak as
mıyacağı, kidip orada meseleyi anlat

mıyacağı da seziliyor. 

Fakat böyle bir hareket. konseye 
karşı kesin ve aon bir meydan okama 
olacağı için soruk çevenlerde buna ih
timal verilmemektedir. 

Bundan dolayı konseyle ilgili olan 
devletlerin İtalya Ukslar Sosyetesi ile 
ili~iğini keser ve sonra harb çıkarsa ne 
yapmak gerektiğini şimdiden kesin bir 
arar altına almaları gerektir. 

Bu ayın sonunda yapılacak bir top
lantının kesin bir karar veremiyeceği, 
bunun otomatik olarak yapılacağı söy
lenebilir. 

25 mayısta alınan bir karara göre 

anlaşamazlığr inceliyecek olan dört yar

gaç eğer anlaşamazlarsa o zaman bir be

şinci yargaç seçmeleri ve gerçin süresi
nin uzatılması yazılıdır. Bundan dola
yı aralarında anlaşamryan dört yargaç 
tarafından gerçin süresi 20 tennnuza 
kadar uzatılmış bulunmaktadır. 

O halde ortada 20 temmu.ıla 25 tem. 
muz arasında yargaçların anlaşması . 

yahut beşinci bir yargaç seçmeleri, 

yahut gerçin süresini uzat.malan ihti
malleri vardır. Bakalım hangisi olacak? 

lar. Fundalıkların sıcak nefesi boğazı· 
nıza dokunuyor. Kocaman bir şimsek, 
görünmeyen semayı yukardan aşağıya 
yırtıyor. Sağanak bir başlasa 1 fakat da. 
ha yağmur mevsiminde değiliz, yağ

mur yağamaz, yağmıyacak ... 

Bu sabah scıat sekizde, çiçekler, ça· 
h kuşları ve sinekler memleketi oian 
güzel Dire • Daua şehrinden çıktık. 

Afdem büfesınde durarak, çok iyi bir 

öğle yemeği yidi.k ve Kiyanti şarabı iç

tik. Alaca karanlıkta Auaş köprüsün

den geçtik ... yeniden gece oldu. Yaya 

ve sırtında çanta ile yiirürken görmek
tense, trenden görmesi şüphesiz daha 
iyi olan bu verlerden geçtikten sonr:a 
yarın sabah tan yeri ağarırken Adisa
baba'ya varacağız. 

Çünkü, görüyorsunuzya, kendisini 
size tanıtmak için d2ha fazla gecikmek 
istemediğim dost-mı Sir Erik Stördi'nin 
de söyle diği gibı, Adisababa yolu uzun· 
hemen hemen Tipperari yolu kadar ... 
uzun. 

(Sonu var) 

Yunan cumuriyet -
çil eri çalışı yor 

B. Papanastasyu, krralcı
lık hareketleri için 

ne diyor? 
Riçi Kalder imza.,ile Deyli He

rald gazetesinde yazılıyor: 

"Şimdi sürgünde bulunan ve oJüm 

cezası hükmü giymiş olan B. Venizelo~. 
kıral Yorgi'nin yunan tahtma yeniden 
geı;irilmesi i~in yapılacak herhangi bir 
girgi ile çarp•şmak llı:ere Yunanistana 

dönmeğe andiçmiştir 
Bizi, Genel oyda yunan ulusunu kı· 

rallığa oy vermemesi gerektiğine inan· 
dırae<rlrtır. Yok eğer, bütün bunlara kar
;m olara.k kıralhk gelecek olur~ o za· 
ınan Yun.anistanda &ürekli ıhir i~ savaşı 

başlıyacaktır.,. 

Bu sözlerıi kırallığa ayrışık olan par
ti liderlerinden olan Papanastasyu, 
Londra'ıla yaptığımt:ı bir görüşmede 
söyledi. 

Bu sözleri, yakın bir zamanda al· 
nmın yazısı belirecek olan kıral Yorgi· 
nin oturduğu otelden yarım mil uzakta 

konuşuyorduk 

Bay Papanastasyu, Amerlkaya git· 
mektedir Kırallıktan yana ve yahut 
lnrallığa k.arşı oy verecek Glan yunan 
f;l'neloyundan önceki bir ayı orada ge· 
çirecektir. 

Her ne kadar bu parti lideri, yaptı· 
ğı bu gezinin özel olduğunu söylemiş
ac <M gene Amerikada ycrl~şmiş olan 
:nılyonlarca yunanlıya karşı olan ilgiai· 
ni gizlememi! ve bunların curouriyete 
Nı:ğL ve bayrı olduklarını MSylemiştir. 
Bu yunanlılardan para toplanacağı hllk· 
kında da Papanactasyu biç bir ~y söy· 
lememit. yaınu: demiştir ki: 

"Kırdlığm Yunarustana dönmesi 
kesin olerak memlekette bt.r iç harbı 

doğuracaktır 

O .aman demolaui ortadan k9lka· 
cak ve lurallık faşizmin kılık deği§tir· 

mi•· kötfi bir ~mbolü olacaktır.,, 
"Eğer gcoeloy dürüstçe yapılacak 

olursa -> aaman curnuriyetin kazanacağı 
şüphesizdir. 

Kıralcılar, şimdiye kadar yapılmış o

lan seçimlerde hiç bir zaman bütün rey
lerin üçte birinden fazlasını kazanama· 
mışlardır. 

Bugünkü zayıf hükümetin arkasında 
General Kondilis ile General Metaksas 
vardır ve bu iki adam, kırallığı getir
mek behanesi arkasında diktatörlük 
yapmak istemektedirler. 

"Kondilis, yunan işlerini görüşmek 
fi.zere Romaya gitti. Bu göretim ne gi· 
bi hedefler güttüğünü biz apaçık bili
riz. 

Fakat biz de uykuda değiliz .. Bu ~
neloyıian ne türlü asrğlar çıkarılabile
ceğini kestirenlerdeniz. 

Bizim de hazırlığımı.z tamamdır. 

Yunanistanda cumuriyet bir süredir. 
tehlike ile kuıı karşıya bulunmu9tur. 

Fazla tez canlılık göstermiş olan 
Venizelos silahlı azıya kalktı. ÇünkU 
tehlikeyi görmüştü. Fakat ben bu hare
kete kar~ı idim; çünkü henil.z vakti 
gelmcmiştL 

Eğer bir iki ay daha beklemiş ol
saydı, o zaman onun gördüğü tehlike 
herkes tarafından apaçık görünmeğe 

başlıyacak ve hareket başarı ile sonuc
lanacaktı. 

B. Venizelos, bugünkü günde gene 
anayas,ayı üç zabiti öldürten hükümete 
karşı koruduğu için ulusal bir kahra
man gibi tutulmaktadır. 

O, şimdi ölüm cezasına hüküm giy· 
miştir ve yabancı memleketlerdedir. 

Beni de sorguya çektiler; fakat su
çum görülmediği için bıraktılar. Ben 
ve Vcnizelos, birlikte yarattığımız cu
muriyeti ölünceye kadar savgamak yo
lunda çalışmaktan hiç çekinmiyeceği7.,, 

Bu eski yunan başbakanının Londra
ya yaptığı bu göretin başlıca ergelerin
den birisi İngiltere hükümetinin Yu
nanistanda kıralhğm yeniden diriltil· 
mesine karşı ııe gibi bir nurum takın · 

drğmı yakından anlamak iç.indir. 
Bay Papanastasvu dedi ki: 
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ud klarımız 
-=enevre l{ongresinde 

doğu tütünleri 
Bilindiği gibi doğu tütünleri mese

lesini biltün genişliğiyle n: her bakım· 
dan inceliyerek buhranın tütün endü5-
trisinde yaptığı çokzararh etkileri a
zaltmak gayesiyle alınacak tedbirleri 
görüşmek ve ilgili memleketlere tavsi
yelerde bulunmak üzere bir k<>mite kıı· 

rulmuştu. 

Stresa konferansının bir kararma 
uygun olarak Cenevrede toplanan lıu 

komisyon işini bitirmiştir. 

Görüşülen konunun öneminden do
layı hemen bütün devletler bu komite
ye delegeler göndenni lerdi. 

Yunan. bulgar ve türk delege daha 
komitenin ilk toplanışında üç devletin 
arzularını anlatan birge bir bildirik ver· 
dikten sonra bütUn konferane devamın
ca birlik hareket ettiler. 

Komitenin incelemeleri şu üç nok
ta üzerinde oldu: Doğu riltünleri için 
çık:ıtların genişlemesi, doğu tütünleri· 
ne karşı ağır gümrUk resimlerinin in
dirilmesi, ve bu maddenin çrkatçılannı 
şevklendirmek için alınacak tedbirler. 

Bundan sonraki aytışmalar bu güm
rük meselesi üzerinde yapıldı, ve bir
çok devlet delegeleri • üretmen mem· 
Jeketlerin yardımına koşmak lüzumunu 
yadısamadan - doğu devletleri tarafın
dan çıkanlacak tUtünler için gümrük
~rinde daha büyük bir kontenjan payı 
ayırmaya niçin ~yacaklarım an. 

tattılar. Bu ıebeblerin en önemlisi bir
çok devletlerde tütünden alman güm· 
rüğün bu devletlerin finanslarında rol 
oynaması ve bunlar azaltılırsa önceden 
hazırlan.mı~ olan büdcelerde wrsmtıla. 

ra tebeb olacağtdır. 

Bazı devletlerde de, ağır gümrük 

resimleri ne kadar kötü bliteden olsa 

da, yerli riltlin ekimini artırmak yolun
da etkin olmaktadır. Bu itirazlara ver· 
dikleri cevabta bulgar, tUrk ve yunan 
delegeleri, giretçi devletler tarafından 
doğu tlltUnU çıkaran memleketlerde Ü· 

rt!tmenlerin dilşttikleri kötü durumu gi· 
dermek için yapdacak yardımın yalnız 
Avrupa dayanışması bakımından değil, 
aynı zamanda bu devletlerin kendi asığ· 
tarı bakımından da lüzumlu olrluğunu 
söyledi1er. 

Komitenin çalışmalarını kapayan ra· 
porda her iki tarafın ileri sürmüş ol
dukları bütün kanıtlar açık ve sarih 
olarak gösterildikten sonra tütünler 
için daha faydalı bir rejimin kurulması 
çareleri incelenmektedir. Bundan baş
ka rapor her Uç üretici memlekette ta· 
kas yedekleri kurulması imkinları anış· 
tmlmaktadır. Bu yedeklerin finanse 
edilmesi işi Uluslar Sosyetesinin fia
nansal koınit~i tarafından yapılacaktır 
Verilecek avanalar tUttinle ödenecektir. 

Eksperler komitesinin raporu Avru

pa komitesine g8nderilmiştir. Bu rapor 
aynı zamanda Uluslar Sosyetesinin e· 
konomik komitesi tarafından da ince· 
lenecektir. Bu husustaki kararlar ihti
mal ki gelecek Londra ekonomik kon· 
feransında bir karara bağlanacaktır. 

Lö Mesaje Daten 

------·------
Güvens Spor kulübü baş
kanlığından: 

17.VIL935 kongresinde ekseri· 
yet olmadığından kongre 20. vn. 
835 tarihine geri bırakılmıştır. A
zaların saat 14.30 da Belediye sa· 
tonunda hulunmaları. 

"Prenses Marina'nm kent dükiı ile 
evlenmesi, lngilterenin Yunanistanda 
kırallığm kurulması için etkisini kul
lanacağı yolunda bir yayıntı ortaya 
çıktı. 

Fakat ben, İngilterenin bu işe ne 
doğrudan doğruya, ne de araçlı olarak 
karışacağına kanığ bulunmıyorum.,. 

B. Venizt!los, Paris'te bulunuyor. 
Kenc1isini tehlikelerden korumak için 
özel gizli koruyucuları bulunduğu gi'Ji 
eski yunan diplomatına bir şey yap l· 
mamasına fransız polisi de dikkat et· 
m~ktNlir 
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Ankara, en g .. zel 
• r· ş r o yor 

(Başı 1. ci sayı/ada) 
Kaskadın çevreı:ıi, sert renkli çiçek

le~ e süslü geniş ta:-hlarla çevrilecektir. 
Bunlar gençlik parkının türlü renkler

le bezenmiş merkez noktası olacaktır. 

ra sıra ağa~lar ve tünel şeklinde (ka -
mcriye) terle gölgelendirilmiş gül bah
çeli yollar, limonluğa kadar gelecek -
lerdir. Bunun uzunluğunca giden ge -
niş yol (aşağı yukarı 2.500 kişinin ot 1 

Su sporları yarışmaları 
Bu yıl sıcak günler epey ilerlediği 

halde su sporları çalı larınm başla

madığını gören gazetemiz, Karadeniz 

havt.r'Zunda bir kaç hafta sürecek yarış
malar s•ralıyacaktı, bunun için hazırld· 

dığımız programı bugün basacaktık. 

Bu sırada A:ıkara bölgesi su sporları 
kurulunun a!fağıdaki bildiriğini aldık. 

Karadeniz havuzunun açılışında illt ya

nşmaları yaptıran gazetemiz bu spor 
kolunun memlekette yayılmasına çok 
önem vermektedir. Bunun için yarışma· 
lan yakınrl:m gözden geçirecektir. 

ANK.L\RA 
GENÇ IK PARKI Parkın uuyük çağ/ayam 

cuklarm oynamaları için yapılacak bir 

sıra meydanlarla doldurulacaktır. 

Sı?rgi: 
ı - Ctmıuriyet caddesi üzerinde 

(burası için hazırlanan projeye göre) 

güzel arlar sergisinin açılış törenleri -

ne gelen zatları kabule ayrılmış yerleri 
olan bir holden, 

2 - Aşağı yukarı 5000 metre murab 
baı yüzölçede büyük bir sergi holün -
den, 

Sandal gezintisi yapabilmek için 

kahvenin yanında kayık kiraya veren 

bir yer yapılacaktır. Parkın batı tara

fındaki yarı kısmına bir çok grup ha -

lindeki orınancıklar arasına sıkıştırılmış 

i~ecek ve başka öteberi satan küçük kü
çük pavyonlar serpiştirilecektir. Tu -
valet yerleri parkın dört bir ~vrcsine 

yapılacaktır. 

Gençlik parkı dinlenme bakımından 

kendiııinden türlü suretlerde faydalan· 

mayı imkanlı kıldığından, oraya gele -
bilecek ve dilediği gibi eğlenebilecektir. 

Çocukların oynamalarına ayrılan 

Ankara u sporları kıırulıındaıı: 

1 - Aşağıya yazılı program Türki
ye birinciliği, mıntako birinciliği ve 
teşvik müsabakaları içindir. 

2 - Teşvik müsabakaları 20, 21, 27, 

28 günleri saat 15 de başlamak üzere 

dört defa yapılacaktır. 
3 - Müsabakalar içinde doğacak 

tbtilafat haıloem heyetinin ekseriyet ka

rarile neticelenir. 

ı.-tavuzun üzerinden ileri doğru bakılm
ca bunun kuzay ta'l"afımn sonundaki li
moııluk görülecektir. Bu limonluk, av
lusunda biraz tYiikseltilcıek yapılan bir 

racağl yeri olan) açık h:ıva tiyatrosur 
varacatktır. Bu tiyatroda.'1, türlü piyeı; 
ler iç.in faydalanılacaktır Bu kurağa 
dört cihete göre öyle bir durum ver= 

3 - Yapı ve tarım makinelerinin, 
çöl derniryollarının yerlerine konulma 
ve düzenlendirilmesini gösteren bir 
(tatbikat) alanından meydana gel
mekte olup (tatbikat) alanı içinde kü
çük ölçüde özel sergilere ayrılmış u -
fak sergi holleri yapılacaktır. Demiryo_ 

tu, serginin bütün kısımlariyle birleşti
rilecektir. Havuzun iki kolu ile kapa

tılmış olan (zaviye) ve park tarzrnda ve 

"5zgür bir şekilde çiçek ve başka bitki

er dikilecektir. Küçük bir orman ha-

meydanlar ayrıca kurulduklarından, ile 

ri yaştakilerin oturacakları taraça ve 
alanlarda aranılan sükun ve sessizlik 

elde edilmiş olacaktır. 

Parkın türlü yerlerinde gerek uza

ğa, gerek yakma bakıldığı düz toprak
taki türJii düzey ayrımlar dolayısiıyle 

gezinenler olduğu gibi oturanlar da gü

ze] bir peyzaj karşısında bulunacaklar
dır. 

4 - Kulüpler lisansı alınmamış veya 
fişi verilmemiş yUzUcUleri müsabakala

ra i tira.k ettiremezler. 
5 - Teşvik müsabakalarında birin· 

ci gelenlere o gün madalya verilecektir. 

--Otan/eri 

lindeki ağaç.Jarın kenarına oturmak 

için yapılacak taraca ile birlikte bir kah 

ve yapılacaktır. Burası havuzun üzerin

den aşağıya, kaskadlara ve sergiye doğru 1 
yönelmiş ml'r~ziğ bir yöneydedir . 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 • Musiki: 
Nardinı: Sonate Re majeur 

Keman: Necdet Remıi 
Pjyano: Ulvi Cemal 

19.50 - Matbuat raporu 
20.30 - Muaiki: 

Ağaçlarm ve sÜ"leyici çiçeklerin da

ha iyi yetişmesi için gölgelikli alan

lar sıra sıra dikilecek ağaclarm orta

ııına sıkıstırılacaktır. 

İlk okullar öğretmenleri -
nin yükümsel hizmetleri 

ilk okul öğretmenlerinin ye -
tİ§likleri okulun cinsine göre, dev 

YOZMELER 
100 metre serbest 
200 ., serbest 
200 ,, kuıbağalama 

400 ., serbest 

1500 " serbest 
100 ,, sırt üstU 

ATLAMALAR: 
1 • Öne adi bnhklama (dUz) 
2 • Öne adi balıklama (toplu) 
3 • Geriye adi balıklama 
4 - Önden perende (dilz), 

5 - Geriye bir perende 

la~ılmıştır. Bu i yarlara başka 
relerde İ§ verilmesi bunlar hak • 
kındnki kovalamayı da gfü·1- • 

&"l bahçesini her tarafından çevrcliyen 1 
bir kurağ grupudur. Bunlann en bü -
yüğü bir palmiye kurağıdır. Bir çok &ı 

Jecektir ld, 8ğleden .,,,nra ve akşam üs

tU bile :içerisi aydınlık olacaktır. 

Boccerini: Allegretto 
Pugnani: Pregihiera 
Keman: Necdet Remzi 

Piyano: Ulvi Cemal 

Jetin kendilerine baktığı her yıl 
f : • n bir veya bir buçuk yıl yükün:, 
sel hizmet yapmaları kanun gere· 
v • nden iken, bunlardan bir kı~ .. 
mn borçlarım ödemeden işleri · 
başından çekildikleri ve parad3:-
yana ilişikleri olmadığı hakkında 
kendilerine il yönetim k rullara. 
dan verilen mazbatalar üzerine c! e 
h '"J.,.,.ı:ı d<ıvr,..l0rd.- i~ veriJd;;;j 

diğinden, bundan sonra resmiğ 
dayrelere alınacak öğretmenlerin, 
ellerinde mazbata da olsa, işe 
atanmalanndan önce durumları -
nın Kültür Bakanlığından sorul -
ması hu bakanlıl·ça bütün dayre-
1~re lıHtli .. Hm;ıı.tir. 

Parkm güney kı&mı, sergi ve ç" · 

r/." 1-a--. • ~ -
fi!ı>MAHU :lA!-IS"'N 
a-~ulf. ~" 1'fŞ,' 

20.40 - Haberler 

ISTANBUL 
18.30 Yüzme dersleri. Bayan Azade 

Tar can 
18.50 Fransızca ders. 
19.10 Dans musikisi (plak) 

19.35 Haberler 
19.40 Konçagül (Şan) 
20. Müzik (plak) 

20.30 Radyo cas ve tango orkestra
ları ve Bayan Bedriye Tüzün 
türkçe sözlü eserler. 

21.30 Son haberler - borsalar. 
21.40 Bayan Babikyan (Şan) 
22. Plak neşriyatı. 

ZAYİ 

Ankara Belediyesinden almış oldu· 

ğum 451 nunıaralı 927 senesi şoförlük 

chliyetnamemi zayi ettim. Yenisini ala
cağnndan eskisinin hükmü olmadığı t-

. 

Büyük garden parti 
Ankarada şimdiye kadar görülmemiş fevkalade eğlenceler 

20 Temmuz Cumartesi akşamı sabaha kadar 
Yenişehir Ordu evi bahçesinde 

Anliara Gücü sporkıılühü tarafından 
Mükemmel caz, dans, amatör Baylar ve Bayanlar tarafın

dan zeybek, Azeri oyunları, ve diğer milli oyunlar, monolok
lar, parasız ikramiye zengin katyon ve bir çok sürprizler. Bu 
fırsatı kaçırmayınız. 

Biletlerinizi şimdiden Ordu evinden, yerli mallar pazarnı
dan, Mesajeri acentesinden alabilirsiniz? 

1-3029 
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,~., olunur. Şoför Muammer 

Snn Michelenin kitf bı 
Türkçeye çevıren: rvasuhı HAYDAR 
V11zanı Akse/ MUNT 

Her yıl oraya, binlerce ve binlerce güver
ein, ardıç kuşu, kumru, leylek, bıldırcın, 
sarı asma, ispinoz, saka, bülbül, kuyruk ka
kan, kırlangıç gibi, kuzaym sessiz ormanla
rında, ıssız ovalarında ilkbahar konserleri 
,vem1 .. ğe giden küçük artistler gelirlerdi. 
Bunl..ır, iki saat geçmezdi ki, insan hiyleci
'1.iğinın, deniz kıyısından ta Monte Solaro 
Ue Monte Barbarosa'nın en dik yamaçlarına 

adar, bütün ada üzerinde kurduğu ağlar 
içinde, çaresiz, çırpınırlardı. Ve hemen o ak
şam, susuz ve yiyeceksiz, tahta sandıklara 

Yhzlerle doldurulup, Paris'in sık lokantala
ı:nda lezzetle yenilmek üzere, vapura bindi
rıle~"'k M.ar~il~aya gönderilirlerdi. Bu, para 
getıren hır ışt. ve Kapri asırlardanberi, bü
tün hizmetleri böyle tuzakta turulan kuşla· 

nn geliri ile ödenen bir piskapos'un merke· 
zi idi. Bu piskapos'un Roma'da bir de adı 
vardı: "Bıld:rrcın piskaposu,,. 

Bilir misiniz, kuştan ağla nası tutarlar? 
Ağların gerili olduğu direklerin ve otların 
arasına yerleştirilen kafeslerdeki çığırtkan
lar, durmadan, yorulmadan, makina gibi, ö

terler. Bu çığırtkanlann susması imkansız
dır; gece gündüz, ölünceye kadar öterler. 
Türlü s~nir. merkezlerini beyinde toplamak 
yol~~ ılının bize öğretmesinden çok za
man once .şertan, sevgili çömezi insana, kız
dınlmış hır ığne ile kuşun gözü çıkarılacak 
o~ursa .o?~~n durmadan, yorulmadan, bir ma
kına gıbı otmekte devam edeceğini - ne kor
kunç şey • öğretmişti. Bu, yunanlıların da, 
romalılann da bildikleri eski bir şeydir ki 
bu~n hile İspanyanın, İtalya'nm (1) ve Yu
nanıst~?1 Akdeniz kıyrlannda yapılmak
tadır. Yuz kuştan ancak birkaçı bu operas
yondan sonra yaşayabilmekle beraber gene 
kazanç getirmektedir, cünkü böyle bir çığırt-

( 1) Şimdi yasak edilmiştir. 

kan, bugün Kapri'de, yirmi beş lirete satılıp 
alınmaktadır. 

İlkbaharda altı hafta ve sonbaharda da 
altı hafta, Monte Barbarosa'nın yamaçları, 
tepedeki vıkık kaleden San Michele'nin bah
çe duvan~a kadar, hep ağlarla örtülürdü. 
Buralar adanın en iyi av yeri sayılır ve 
günde, zaman olur, bin kuş tutulurdu. 

Dağ, İatlya'dan gelme ve kuştan kör et· 
mede uzman, eski bir kasabmdı ki kendisini, 
doktordan sonra, en büyük düşmanım bilir
dim. San Michele'yi kunnağa başladığım
danberi aramızdaki savaş durmaksızın sürüp 
gidiyordu. Napoli ilbayına, Roma hükümeti
ne başvunnuş ve yapılacak bir şey olma
dığı, dağ onun olduğu için, kanun da ondan 
yana bulunduğu cevabını almıştım. Memle
ketin en ünlü kadınlarmın birinden bir çağ
rı almıştım; kendisine bütün İtalya'nın kal
bini kazandırmış olan af sunlayıcı güJümse
yişlerind en biriyle bana gülümsemis ve sof· 
rasmda yer vem1işti. Yemek listesinde oku· 
duğum ilk kelimeler şunlar olmuştu: "Tar
lakuşu türlüsü,,. Papadan meded ummuş-

tum; şişman bir kardinal bana kutsal baba
nın daha bu sabah, erkenden, Vatikan bah· 
çelerine inerek, gerili ağlan gözden ge-
çirmiş olduğu haberini vermiş, avın iyi so
nucunu, iki yüz kadar kuş tutulduğunu bil
dirmişti. İngilizlerin 1808 de bahçene bırak
mış olduklan küçük topun küflerini kazıya
rak, kuşları bu şeametli dağdan uzaklaştır
mak için, gece yarısından güneş doğunca· 
ya kadar, her beş dakikada hir, top atmağa 
kalkışmıştım. Eski kasab, kanuniğ haklarına 
engel olduğumu ileri sürerek hakyerine baş· 
vunnuş ve beni iki yüz liret cezaya çarptır
mıştı. Geceleri çok az uykum olmasma bak-
mıyarak bütün köpeklerimi bütün gece hav
lamağa ahstırmıştım. Büyük Marcmma kö
peğim birdenbire ölüvennişti. Hemen otopsi 
yapmış ve kamında arsenik izleri bulmuş
tum: Ertesi gece, köpeğimin canına kıyan 
adamı, bahçe duvarının ardında saklı bula .. 
rak bayıltmcava kadar döğmüş ve bu sefer 
de, adam döğüp yaralamak sucundan beş 
yüz liretlik bir cezaya nğramxctım • v"'t' "" ·Sonu ... 



SAYiFA 6 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum ,,
1 

Müdürlüğü ilanları 
Muhammen bedeli 13785 lira olan (750) ton yerli kok kömüı·ü 

31. 7. 35 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulil ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gimıeık istiyenlerin 1040,63 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun dördüncü maddesi 
mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyan
nameyi havi tekliflerini ayru gün saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Buna dair şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada tesellüm v~ sevk müdürlüğünden alınabilir. 

(1754) 1~2971 

l LAN 

Muhammen bedeli 23595 lira olan muhtelif eb'atta 786,500 rn3 
çıralı çam kalas 2 ağustos 1935 cuma günü saat 15.30 da kapah zarf 
usulil ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1770 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibin
ce işe girmeğe kanuni manileri bulunmadlğına dair beyanname ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 kadar komisyon reisliğine vermele
ri lizımdrr. 

Bu i~ ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden ffaydarpaşada Tesellilm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılmak-
tı'dır. (1765' 1-3022 

1 LAN 

Muhammen bedelleri ile mikdarlan, eksiltme tarihi 
günü, saati ve muvakkat teminat mikdarlan aşağıda ya
zılı olan malzeme kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. Bu işler~ girmek istiyenlerin a
şağıda yazılı olan muvakkat teminatı vermeleri ve kanu
nun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni 
bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile eksiltme 
günü saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. Bu işlere ait şartnameler Haydarpaşada tesellüm ve 
sevk müdürlüğünde An.karada Malzeme dairesinde pata
sız olarak dağıtılmaktadır. (1811) 
Malzemenin ismi müham- Eksiltme tarih Muvakkat 
ve mikdarı men bedeli gün ve sati teminatı 
200000 adet tel- 16000 lira 19.8.935 pazartesi 1200 lira 
graf makinesi bandı saat 15 de 
52 adet kasa 11440 lira 20.8.935 salı 858 lira 

. saat 15 de 
Bir adet malzeme 8500 lira 3.9.935 salı 637.50 lira 
tecrübe cihazı ile saat 15 de 
bir adet azot tayini 
cihazı 1-3057 

Etlik merkez lahoratuvarlaı·ı mü · 
clürlüğünden: 

Serom Bakteriyoloji haneleri için 57 kalem alatı fenni· 
ye açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Şartnamesini 
almak istiyen isteklilerin her gün için Laboratuvarlar Mü· 
dürlüğüne ve eksiltmeye girecek olanların da (160) liralık 
banka teminat mektubu ve yahut bu mikdar paranın hazi· 
neye yatırıldığına dair makbuzla birlikte ziraat vekaleti 
muhasebe müdürlliğünde toplanacak olan komisyona 
211-07·935 tarihine müsacHf cuma günü saat 15 de gelmeleri. 

(1632) 1~2805 

Tophanede İstanbul Levaz mı amirliği 
Satrnalma komisyonı1 iJ · larr 

5 temmuz 1935 cuma günü ihalesi yapılacak olan 24840 
liralık sığır etine mezkilr gün verilen fiat yüksek görüldü
ğünden yine kapalı zarfla ihalesi 25 temmuz 1935 cumar
tesi gün;! saat 17 ye bırakılmıştır. İlk pey 1853 liradır. İs· 
teklilerln vize satın alma komisyonuna gelmeleri. (1693) 

1-2'676 

İLAN 
İstanbul Levazım amirli- bilinde alınır. Eksiltmesine 

ğine bağlı kıtaat için 3500 gireceklerin şartnamesi veç
ton Lavamarin kömürü 23 hile teklif ve vesikalariyle 
temmuz 935 salı günü saat 3787 lira 50 kuruş ilk temi 
15,30 da kapalı zarfla alma- natlanm belli günde saat 
caktır. Tahmin bedeli, beher 14,30 a kadar Tophanede 
tonu 14 lira 50 kuruştur. satmalma komisyonuna ver 
Şartnamesi 254 kuruş muka- meleri. (52-3716/1614) 

Ankara Jandarma Müstaki] 
Taburu Komutanl ğından: 

T~bur Era~m. 26-7-935 den Ağustos 935 gayesine ka· 
uar yıyeceklerı thtıyacı olan 7400 kilo birinci çeşit ekmek 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 25-7-935 per
şembe günli saat 15 de yapılacaktır. 
. . Tali_ı>!erin şeraiti anlamak üzere her gün, eksiltmeye 
ıştırak ıçın % 7,5 teminatı muvakakteleriyle belli gün ve 
sa~tta Ankara J andanna müstakil tabur komutanltğma 
mUracaatlan. (1706) 1-2891 

Ankara Elektrik sosyetesinden: 
Harita Genel direktörlük müessesatma yeni trans

formatör bağlantısı yapılacağından: 

21 temmuz pazar günü 
Sabah saat 8 den 11 re kadar Cebeci - Öncebeci • 

Sağlık Enstitüleri çevresine Elektrik verilmiyecektir. 
Ankara Elektn'lc 

Sosyetesi 
1-3063 

ULUS 

Ü{bsat V ekfiletiı1 den: 
İhlamur üzerine Ceviz kaplama üzeri camh 14 Mr. 

uzunluğunda dolap açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli beher metresi 70 liradır. 
Eksiltme 23 temmuz salı günü saat 16 da Yenişehirde 

Vekalet binasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 75 liradır. 
Eksiltmeye gireceklerin Marangoz veya marangozha 

ne sahibi olmaları ve hu gibi işler yaptıklarına dair vesi
ka göstermeleri lazımdır. 

Sartname Levazım Müdürlüğünden verilir. (1649) 
1-2835 

:\nkara nüınune ha~tanesi baş 
tahih li~i nden: 

Hastönenin 1935 Mali yılı ihtiyacı olan 1000 ton kok 
kömürü kapalı zarf usulile eksiltemeye konulmuştur. 

Şartnamesini görmek istiyenler Ankarada Nümune 
hastanesi Baş Tabipliğine tstanbulda Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 

Eksiltme 23 temmuz 935 sah günü saat 14 de Ankara 
Nümune Hastanesinde yapılacaktır. Talipler muvakkat 
teminat olarak 2175 lira teminat vereceklerdir. 

Teminata mukabil para yatırmak istiyenlerin ihale gü
nünden evvel müracaatla parayı vezneye yatınnalan ve 
vezne makbuzlarını ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektupları ihaleden yarım saat evetine kadar 
makbuz mukabilinde hastaneye teslim edilmelidir. 

(1645) 1~2830 

Ağrı Valiliğinden· 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon - Karaköse yolu

nun Agrı Vilayeti dahilinde Saçtepe ile Kürtali köyü ara· 
sında yapılacak tesviyesinde imalat ve makam şose inşa
atiyle Saçtepe ile Karaköse arasında üç adet mütemadi 
tamirat Ekip binası inşaatıdır . 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli 153031 lira 46 kuruş
tur. 

2 - Bu tşe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 

B • Mukavelename projesi 
C · Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D · Tesviyei türabiye şose ve kargir inşaata dair fenni 

şartname 

E - Hususi şartname. 
F - Keşif hulasası cedveli, ve silsilei fiat cedveli. 
G - Sinas İmalat tesviye ve Şose Grafiği 
H - Taş, kum ve su Grafiği. 
t · Ekip binaları projesi ve keşif hulasa cedveli 
İstiyenler bu şartnameleri ~e evrakı 765 kuruş bedel 

mukabilinde Agn Vilayet Nafıa Başmühendisliğinden 
alabilirler ve Ankara, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Ag
n vilayetleri Nafıa dairelerinde okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 1 ağustos 935 tarihinde perşembe günü 
saat 15 de Agrı vilayeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye g-irehilmek icin 8901 lira 57 kuruş mu 

vakkat teminat vermesi ve bundan baska Ticaret odası 
vesikasm1 hamil olup gösterilmesi laz~für. 

6 - Teklif mektupları vukarda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Agn vil~veti Nafıa Baş
mühendisliğine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta iJe gönderilecek 
mektuplann nihavet ücüncü maddede yaz11t saata kadar 
gelmiş olması ve dtı? zarfrn mühür mumu ile iyice kapatıl· 
mış olması Hlnmd1r. Poc;ta<la olacak l!Pc-ikmeler kabul 
edilmez. (16R9) 1-2869 

Ankara Nafıa Baft' 
Mil h~ndisliiJnden: 

Bedeli muhammenesi 7011 lira 75 kuruş olan 1050 te
neke benzin ve 525 teneke vakum ve sair yağlar açık ek
siltme ile 29. 7. 935 pazartesi günü saat 15 te satın alına· 
caktır. 

İsteklilerin 526 liralık muvakkat teminat makbuzu ve. 
ya banka mektubu ile aym günde encilmeni daimiye gel· 
mel"rl. Buna ait şartnameyi anlamak için her gün nafıa 
baş mühendisliğ"ine müracaat edebilirler. (1751) 1 - 2Q52 

Meteoroloji enstitüs Ü arbrma ve 
eksiltme komisyon undan: 

Meteoroloji Enstitilsü için mikdar ve cinsleri aşağıda yazılı 10 
kalemden ibaret temizlik eşyası ve ampuller eksiltme ve artırma 
kanununun 46 ıncr maddesinin A Fıkrasına göre pazarlrk usuliyle 
aatrn alrnacaktır. Pazarlık 19-7-935 cuma günU saat 10 da Keçiören 
c:'ddesi üzerinde bulunan Ziraat Vekaleti Tohum Islah istasyonu 
bınasm~.a toplanan komisyonda yapılacaktu. İsteklilerin vukarda 
yazılı gun ve saatta komisyona başvurmaları. (1795) 

Mikdarı Oinei 
50 Adet Hasır sUpUrge 
15 Kilo Tuz Ruhu 

100 Kutu Vim (250 gramlık> 
50 Metre Telis 
10 Adet Toz TU:rU {BiiyUk) 
10 ,. Ampul (100 Vatlık~ 
ıs ,. .. ( 75 .. ) 
15 .. .. ( öO • ) 
tS ., ,, ( 50 •• ) 
u .. .. ( .4G .. )' 1-~17 

20 TEMMUZ 1935 CUMAKll::S1 

1 ı-;;;;:::;;~:~~~; ~;~:--i 
( Alma Komisyonu ilfuılan İ 

l LAN 
J -Ankara garnizonundaki kıtaat ve müeasesat efra

dının ihtiyacı için 450,000 kilo ekmeklik un münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Şartnamesi 2 lira 14 kuruş ücret mukabilinde An
kara levazım amirliği satın alma komisyonundan verilir. 

3 - Münakasası 25 temmuz 935 tarihine müıadif per
şembe günü saat 15 de Ankara leYazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - 450 Bin kilo ekmeklik unun beher kilosunun tiab 

dokuz buçuk kuruştur. Mecmu tutarı 42750 lira teminab 
muvakkatesi 3206 lira 25 kuruştur. 

6 - isteklilerin ticaret odasında kayitli olduklarına 
clair veaika göstermeleri mecburidir. 

7 - T eminah muvakkate makbuzu ile birlikte teklif 
mektuplarını münakasanm yapılacağı belli saatten bir sa
at evveline kadar Ankara levazım amirliği sabn alma ko-
misyonuna vermeleri. (1622) 1-2798 

iLAN 
1 - Niğde mevkii için 480.000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltme

ye konulmuştur. 
2 - İhalesi 30-7-935 sah günü saat ıs de Niğdede tümen satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Arpanın tahmin edilen fiatı beher kilosu "beş,. kuruştur. 

Tahmin edilen bedel 24,000 liradır. İlk teminatı 1800 liradır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2-3. üncü 

maddelerinde yazrlr vesikalarla birlikte teminatlarının ve teklif 
mektuplarının ihaleden bir saat evetine kadar Niğdede ııatın alma 
komisyonuna vermeleri lbnndır. 

5 - İsteklilerin şartnamevi her gtin komisyonda görebilirler. 
(1759) 1~2975 

lLAN 
1 - Niğd garnizonunda bulunan kıta hayvanlarının 

ihtiyacı olan 365.000 kilo kuru ot kapalı zarf usuli Ue ek· 
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 18250 liraüır. 

2 - İstekliler şartnamesini her gün komisyonumuzc'a 
görür ve bedelsiz alabilirler. 

3 - İhalesi 22 temmuz 1935 pazartesi saat 15 Niğ.!e 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektuplan 
ihale günü saat 14 de kadar verilmiş bulunmalıdır . 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 1368 lira 75 kuruştur. 
(1590) 1-2772 

1 LAN 
A - Trabzon kıtaatı için kapalı zarfla eksiltmeye ko-

nulan takriben 28412,5 liralık 255,000 kilo ikinci nevi un 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

B - Şartnamesi talep vukuunda kGmisyondan parasu 
olarak gönderilir. 

C - Artırma eksiltme Trabzonda kalede satm alma 
komisyonunda 22 temmuz 1935 pazartesi günü saat 16 da· 
dır. 

D - Artırma ve eksiltme kapalı zarfladır. 
E - Muvakkat teminatı 2131 liradır. 
G - İsteklilerin 22 temmuz 1935 pazartesi günü saat 

15 d~n evet teklif mektupları ile Trabzon satın alma ko-
misyonuna müracatlan. (1623) 1-2790 

İLAN 
İstanbul komutanhğma bağ'h birlikler hayvanatın ihti

yacı olan bir milyon üç yüz sekiz bin kilo kuru ot 2 ağus· 
tos 935 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeve kon· 
?1uştur .. Beher kilosuna t~hmin edilen fiat üç kuruş olup 
1lk temrnatr 2943 lir~drr. ~artnamesi 197 kuruş mukabili 
komisyondan almabiHr. Eksiltmeye gireceklerin ihale 
saatmdan bir saat evveline kadar teminatı muvakkate ve
ya mektuplan ile birlikte teklif zarfını Fındıklıda satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1737) 1-2963 

t LAN 
Pr:ıar hisar kıtaat hayvanları için 2l!i50 liralık yulaf ilk peJ 

1617 lıra, 18660 liralık kuru ot tık pev 1399 lira. 18620 liralık arpa 
ilk pey 1396 lira, 6525 liralık ı;~man ilk pev 489 Jir;ıchr. Kapa!r zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. 1hıı1eleri S ağul'tos 935 pazartesi saat 
15. 16. 17. 18 dec'Hr istek1ilı-rin Ri,.e !l.1tm a1ma komiııyonuna ge1-
nıe1f'ri (18'-5' 1-10'i5 

İLAN 

Belediyeye ait muhasebe binasının lağam ve tağam 
boruları keşif mucibince yaptırılacak ve tamir ettirilecek
tir. İsteklilttin 26.7.1935 cuma günü levazım direktörlü. 
ğüne gelmeleri. Keşfi (117,5) ve teminatı (9) liradır. 

(1198) 1-2875 

Tokat şarhaylı'hndan: I 

Su eksiltme geciktirmesj bildirimi 
Tokat şehrinde yaptırılacak su tesisatı Baymdırbk Ba

k~n~~ğ'mca onaylı projesi ve şartnamesi gereğince 21-7-935 
gunune rastlayan pazar günü ihale edilmek üzere gazete· 
lerle Han edilmişti. Bu kere tesisatın şehir şebekesine ait 
olan kısmında Font borular kullanılması da kate alınarak 
bu husus için esas proje ve Rartnameye eklemeler yapıl· 
mış olduğundan ihale günü 26-R Q35 günlemecine rastla
yan pazartesi günü saat on dörcle bırakrlmıstır. 

Bütün tesisatın Çelik boru ile keşif bedeli (144442) li
ra (81) kurus, isale yata~mm C~Hk ve sehir sebekesi Font 
boı:u ile kesif becteli ! (149881) lira (81) kuruştur. İstekli· 
lerın bu yoldaki proje ve mukaveleye bitisik fenni ve ek· 
si~tme şattnamelerile eklerini ve<U buçuk 1ira bedel karşı· 
lrgında Tokat Şarbayhğından eclinebilecek,er<lir. (1688) 

1-2883 
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Kapalı zarf usulile eksiltme ilaaı 'lstanbuJ Sıhhi Müesseseler arbrma 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

ı - Nazilli basma fabrikası iltisak demir yolu 
topndt tesviyesi sınai ~~tı, bal~t ted~ ve dö
pnmesi ve poz işi vahıdı fıat esaaıle eksiltmeye ÇJ· 
karılmıştır. Tahmin edilen bedeli 28.588.25 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır= 
a • llbiltme prtnamesi 
~ - Mukavele projesi 
c - Jlen.ni ..,uımneler 
et - Muauai tartnameler 
e • Metraj vtrhMi fiat ve keşif hulasası 
f - Projeler 
İstekliler bu evrakı 1,45 lira bedel mukabilinde 

Sümer Bank Ankara şubesinden ve İzmir yerli mal
lar pazarından tedarik edebilirler. Fazla tafsil~~ An· 
karada Sümer Bank İnşaat servisinden alınabilır. 

3 - Eksiltme 7.8.1935 çarşamba günü saat 17 de 
Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank U· 
mumi Müdürlüğündeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
s - Eksiltmeye girebilmek için istekliniR 2145 li· 

ra muvak.kat teminat vennesi ve f.enni ehliyetini is
pat etmesi lizundır. 

«5 - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve 
saatten bir saat evetine kadar Sümer bank umumi mü· 
dürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. . 

Posta ile gönderilecek mektuplann ihale saatın
den nihayet bir saat eveline kadar gelmiş ve zarfın 
ltan\IAi §Milde kapaulmış ohnası 18.mndır. 

1-3050 

ANKARA İCRA DAİRESi GAYRİ MENKUL SATI§ ME· 
MURLUÖUNDAN: • . 

ı _ tzal::i şuyudan dolayı satılmasına karar YCnlen tapunun 
717 paftalı 53 ada 420 parsel numıaraıı.nda. ka!rtlı ve ~anın 
turan ~nesinde öksüzce sokağmda klin bır ev 8§8iıdakıi tart· 
lar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve hilftemilat: Ev, üçük bir avlu, merdivenle çıkı· 
baca m oda, birer tarase sağ kısmın altında bir oda bir mutbah, 
bir odunluk, ıol kısmın altında küçük taşlık, bir oda, büyük avlu· 
dan geçme bir oda, ev .içinde bir dii~ sol tarafta ~ir m~tf~ 
ibattttir. Heyeti umumiyesine 1402 lıra kıymet takdir .e~lmif!.ır. 

3 - Satıı pefin para ile olmak ibere 26 • 8 • 935 tarihıne musa· 
dif puarteai gtini11at 14-16 ya kadar icra dairesi p7ri menkul 
latlf memurluiunda yapılacaktir. 

4 - Talipler takdir edilmi§ olan yukardldai mubaırm>cn luyme· 
tia ~ 7,5 fu niebetinde pey aıtkçeti veya mim bir bankanın te· 
milat mektubu He kanunen temmat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Sattf cDnll artırma bedeli takdir ecıııen ın,metin )'Uzde 75 
~ buJdaktan ve Uç defa nida ettirildikten tonra mezkilr glhıUn 
~ ıncı sathıde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İ§bu taribt~Jri artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy· 
metin% 75 ini bubmaığı takdirde 10.9.935 tarihine müaaclif salı gil· 
~ aaat 14 • 16 ya kadar yapılac:ak ikinci artırmada en çok artrran 
tülbine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ildnci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 

(€.fi takdirde Userine ihale edilenin talebi ü.ıerinıe ihale ta· 
itibmm kendisine bedeli ilıaleyl te&limi ve.ıne eylemesi 

yedi ıtbı kadar mebD verilecektir. tıbu milddet zarfında da 
bedeli yatırılmadıtz takdlrc1e ihale bozulacak ve bu tarihden 

9"411 ea. ytlkaek teklifde bulunan talibe teddHi veçlıile almağa razı 
~lal~lmadıft torulduıktan sonra teklifi veçbilc almağa ruı ile iba-

•--.u birinci talipten tahsil edilmek ti.zere bu talibe ihale edile· 
cektir. Teklifi veçhile aJmaia razı olmazaa ,.,n menkul yeniden 
~! ~tik ikinci artırmaya çıkanJarak en çok artıran talibine iha· 
aıı: edileeektıir. 

8 - Rer iki artumada da ~yri menkul talibine ihale edı,aikte J: hardle dellaliye resmi mütteriyc ve ihale tariıbiM llac1ar olan 
NıWm vergi ft reihn ise borçluya aittir. 

9 - ~lu ve aJıicM.Jılula diğer aın&dlwlarm bu pyri men· 

i
tberitı~ hak1amu ve husuaiyle faiz w masrafa dair olan id· 
~,;r.w mllsbiteledyle 20 gün içinde cıatremize bildirmıe
~.1ı-q.ır. Abi takdirde hakmı tapa lici:lliyle ubit olmacbiça 
~ilin paylapl"'Mmdan bari~ tutulacaklardır. 

ıo İh :_.rtmnava lftirak edecekler 15-8-935 tarihinde 935/53 nu .. 
~ • '-- remlı:deti yerinde hertre.e açılı: bulundurulan gıartna. 
ll&llRUIZI OlUlyabilirler. 1-3033 

lE& c r ams 1 T II 

Türk Hava °KBftllllu 

BÜYÜK piyangosu 
limdlye kadar binlerce ki§iyi zengin etmi§tis 
ıl1. cu W"tip 4. eü Jie§ide 11 •iuatoa 935 dedir 

Büvifk İ41ramiye 3S~OOO liradır 
A....-: ı.1.000, ı2.ooo, 10,0000 liralık ikramiyelene 

20.000 liralık mtıklfat vardır. 

Çilıeler HaFası ve Aygır 
Deposu Midiirliiğiiııden: 

Haıa için 80 bin kilo yulaf, 40 bin kilo arpa ve depo için 
D.e 20 bia kilo arpa, 70 bin kilo yulaf, 2 temmuz 935 tarihin
~ kfbaren 20 gün müddetle atık eksiltmeye konulmU§-

"*· 
İhaleleri 22! temmuz 985 pazartesi günü saat 13 de baş-

lmnak üzere Eskişehirde Baytar dairesinde yapılacaktır. 
İsteklilerin ayn ayn buJmwr şartnamelerini ıöımek 

leere Eskifebir Baytar dairesinde Mahmudiyede Hara ve 
._. IN~e 1t1iirK&Hlaııı ilan olunur. (1663-3840) 

y-28&f 

Smner Bank Um1ımi ve eksiltmeKomisyonundan: 
Müdürlogun·· ~.. den: Cinsi Azı. C0 iu Tahmini nau 

Dağlıç eti ' 20000 35000 50 
ı - lmıit kiğıd fabrikası öntade ya~tacak beton• Karaman 4000 5000 45 

anne iskele inşaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye cıkanl- · Kuw 9000 10000 ~o 
JDJ§tır. Tahmin edilen bedeli 119.713.50 liradır. Sığır 2000 3000 3!' 

2 _Bu işe ait evrak şunlardır: Bakırke,de akliye ve asabiye hastanesinin 935 matı 
a) Eksiltme prtnameai yılı et ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmede 
b) Mukavele propjesi teklif edilen fiatlar fazla görüldüğünden ven~den k:?P.al~ 
c) Fenni şartname ,., sarf BW"etiyle eksiltmeye konulmuştur. EksıJtme gunü 
d) Metraj cetveli 26 temmuz 935 cuma günü saat 14,30 da Cağaloğlun<h sağ· 
e) Projeler hk Müdürlüğü binasındaki komisyo~~a Y~Pt!ac.aktır. 
fstiyenler bu evrakı 6.- lira mukabilinde Sumer Bank Muhammen fiatlar hizalannda gostenlmıştır. 

Ankara şubesinden alabilirler. .. . Muvakkat garanti 1938 lira 75 kurustur. 
3 - Eksiltme l ağustos 1935 perşembe gunü saat 17 Şartname 130 kuruş bedel mukabilinde hastaneden aıı 

de Ankarada ziraat bankası binası içinde Sumer Bank nabilir. 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceKlerin 935 yılı Ticaret odası vesik~ 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. siyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri. muvakkat tem1-
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7.235.80 nat makbuz veya banka mektuplariyle birlikte teklif mek-

liralık muvakkat teminat göstermeleri, bundan ~aşka bu tuplannı eksiltme saatmdan bir saat ~we1ine kadar ko-
gibi inşaatı muvaffakiyetle bitirmiş olduklarmı ısbat et· misyona vermeleri. (3830/1662) 1-2882 
meleri lazımdır. 

6 - Teklif mektublan yukarda yazıldığı gün ve saat
ten bir saat eveline kadar Sumer Bank umumi müdürlü· 
ğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektublarm nihayet ihale saatinden bir saat eve
line kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış ol-
ması Jaznndır. 1 - 2955 

lstanbı1J Cumhuriyet müddei 
urnumi1iğinden: 
İstanbul ceza ve tevkif evlerine 31. 5. 936 gününe ka· 

dar lizım olan ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu
lan ve 478080 kilodan ibaret ve beher çifti 960 gramdan 
498000 çift birinci nevi ekmeğin 8. 7. 935 gününde yapı· 
lan eksiltmesinde isteklilerin verdiği teklif mektubunun 
şekli kauna uygun olmamasından kabul edilmiyerek sö
zü geçen ekmek yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. Ekmeğin muhammen kıymeti belediyenin 
bugünkü kabul ettiği narh fiatı göz önünde tutularak 
52588 lira 80 kuruş olup muvakkat teminatı 3944 lira 16 
kunıştur. İstekliler bu baptaki şartnameyi tatil günlerin· 
den maada her gün postane binasında İstanbul müddei 
umumiliği levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 
31.7.935 carşamba günü saat 15te İstanbul adliye levazun da 
iresinde yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin zarflarmı 
eksiltme saatinden bir saat evetine yani saat 14 e kadar 
İstanbul adliye levazrm dairesinde toplanacak komisyo
nun reisliğine bizzat veya vekili ile ve yahut dış zarfı mil· 
hiir mmnu f1e mühürlü ve ismiyle açık adreeinin ve teklif 
mektubunmı hangi işe ait oldufunun yazılması tartiyle 
aynı saate kadar iadeli taahhütlü olmak üzere posta ile 
göndermeleri ilan olunur. (3916/1741) 1 - 2954 

POila. Telgraf ve Telefon 
umumi müdür.lü~den: 

l - Odarede münhal on adet otuzar Ura maqlı miimeyyiz, tet• 
kik memurluğu ve mtifetti§ muavinliklerine liukuk, y61uıek ticaret 
ve uynal bilgiler okuJlan mezunlanndan askerliklerini yapımı ol· 
maJr prtiyJe memur alınacaktır. 

2 - lsteldilerin otu.1 yapndan yukan olmamalan meşnıttıır. 
3 - tıtektiJerin sayısı onu geçene aralanndan ırraneucadaıı 

müsabaka imtihanı yapılacaktır. Müsabaka yapılması fcab ettifi tak· 
dirde g.Unii ve yeri aynca ilan olunacaktır. 

4 - Memuriyete aJmacaldarc!an istidat ve liyakati ıöriilenler 
Derde idarece tayin olunacak mtlddet kadar postaeılıkta iht.aaas 
yapmak ftzere Avrupaya g&uJerileceklerdir. 

5 - Buna g5re istekliler Temmuz 935 sonum kadar P. T. T. 
Umumi MUdilrJ6ğihıe fıtfda De ve 788 numaralı Memurin bnu· 
nmıua dardilncB maddesinde nzıb •esikalariyle milracut etmeli
dirler. Halen devlet hizmetinde bulunan isteklilerin yalnu a&ker· 
lik veaikaaiyJe memurluk h&vlyet varalra1annr vermeleri klfidfr. 

(1761) t-2973 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 
Cinsi Mikatn Tahmini fiatı Tutan Eğreti tutak 
Odun 30,000 1,75 525 39,38 

Kok kömür 85 ton 31 2635 197,63 
Ankara Hukuk Falriiltesi için alınacak olan odun ve 

kok kmnürii açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 22.7 .. 
935 pazartesi günii aat 12 de gelmeleri. (~ft30) 1-2886 

Nafıa Vekaletinden: 
Fevzipaşa • Diyarbekir hattının 421 + 591 inci kilometr~ıinden 

ayrılarak Ergani madenine uzatılan makas hattının 30 000 hra tah
min edilen ikmali nevakrsı pazarlıkla münakasaya konulmuştur : 

ı - Pazarlık 31. 7. 935 çarpmba günü saat on beşte vekilet de· 
miryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonun~a. yapılaca~t~r 

2 - 2490 numralı kanunun 20 inci maddesi mucıbınce bu ışın 
kat'i teminatı 4500 liradır. 

3 - Mukavele projesi, pazarlık şartnamesi. nafıa işleri um~i 
şartnamesi, vahidi fiat cetveli, fenni prtnameden mürekkep bır 
takım pazarlık evrakı 150 kurut mukabilinde demiryollar inşaat da
iresinden alınabilir. 

4 - Bu işe girmek istiyenler 2490 numaralı kanun mucibince 
hazırlayacakları teklif zarflannı ve pazarlık şartnamesinde yazılı 
diğer evrakı pazarlık saatinden bir saat evveline kadar mezkfır dai· 
reye tevdi etmif bulunmalıdırlar. (1700) J-2987 

Ankara şarbaybğından: 
Hamım pınan motor dairesinde mevcut 30 tane gaz 

ve 32 tane boş yağ tenekesi artınna yöndemi ile satıla
caktır. İsteklilerin 20. vu. 1935 cumartesi günü saat 15 de 
İtfaiye meydanında Bel. Su. İt- direktörlüğü eksiltme ko-
misyonuna gelmeleri. (1627) 1-2792 

Harita umum müdürfiliünden: 
t - Mekkiri kadromuz dolm111tut. (<i6) binek ve k~ 

şum hayvanı satın almacağmdan vermeye talip olanla 
her gün Cebecide Harta Umum Müdürlüğü satın alma 
komisvonuna gelmeleri. (1672) 1-28&3 

Edirne Jandarma er at okulu ko
mutanhğından: 

Edirne jandarma okulunun bir aeııelfk ı:tıtıyacı 01811 
(150.000) - (200,000) kilo unun 5-8-935 pazartesi günü 1aat 
10 da şartnamesi ve nümunesi üzerine 115-7-935 den ~ 
yarak (15) milddetle kapalı zarfla eksiltme ile satm ab
nacaktır. Tahmini bedeli (17,250) liradır. Mavakkat temi! 
nat parası (1293) lira (75) kuruştur. Eksiltmeye girecd 
olanların (2490) sayılı kanuna göre teklif zarflariyle t• 
minatlanm saat 9 dan 1 ı re kadar koo,ıiayona verrnlt ol
malan şarttır. İsteklilerin Edime Ker)r..ez llalmildürlU. 
ğünde toplanacak komisvona ~elmelerj. {1712) 1-296f 

Jandarma Genel kcmutanlığı 
J.U.K. Ankara sabnahna komi& -
yon undan: 

1 - Elde bulunan nümune ve evsahna uygun olana 
(6,000) kilim, 25-7-935 pef§embe gilnfiaaat (14) de Jandar
ma Genel Komutanlığı binasında kapalı zarf usuli~le ek· 
siltmeye konulacaktır. 

2 - Bir kilime (310) kuruş kıymet biçilmiştir. 
3 - Şartname parasız olarak her gt1n komisyoadan 

verilir. 
4 - lıteklilerin (1935) liralık teminat makbuzd ve lla• 

nun ve şartnamede yazılı belgeler i~ bulunacak olan 
teklif mektuplarım eksiltme aatmdan bir aat evveliff 
kadar komisyona venniş bulunmalan.. (?665) 1-2960 

Askeri Fabrikalaı Meteoroloji enstitiis i örbrma ve 
Tit-arel Kaleminden: eksiltme komisyon undan: 

da Tavu~uJuk EnatltUaU ihtiyacı için Ebiltme ve artırma .. 
18 Ton Karbonat IR1t nunun 48 ıncı mlc!delfntn A P'ıkraıma gBre pazarlık uaullyle ( 

&oo " Şili Gaberçilelİ. . kilo Balık Tozu •tm alınacaktır. Puuhk Jt-7-935 cuma lbl ... ı 
25 Temmuz 935 PeJ1elllbe gthıil ıaat 14 de pazarlıkla ıo da Keçi8ren caddesi Uzerinde bahımn »raat Veklletl Tf6mfi 

satm alınacaktır. İsteklilerin gelmeleri. laWı l11Myon• bJnaamaa toplanan komisyonda yapılacaktır. !ı· 
Şartnameyi g&mek istiyenler her gBn Ticaret Kale- teklilerfn yukarda yudı gtln " uatta komfsyona bapurmalan. 

mine gelebilirler· 1-29'19 m (l796.) 1-3018 

--M-ali-.y-e_V_ek_il_etin-. _de_n_: --- YBee1ec1Diye 1:-"mnedc• Kmazacıbbamaaıtmdn•e 
ı - 2257 No. ta madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

devlet alacaklarma 60 kuruştan almmakta olan beher me
cidiye gümüş fiatmm tenezzülü hasebile 54 kunı§a indiril· 
mİ§ ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için matıandıkla· 

1 
rma tebliğat yapılmıştır. 

2 _ Cummiyet Merkez ~mda beher on gram ad l 
mes~ v~.~~yri mee1ltk lla1fl-a1m~.1-!111 .... aıa. 
calrbr. {:l na; 1-!IJİI 

Her çeıid fenni gözlük ve çerçe veler 
Tıbbi kona ve lisdk çorap lar 

'.Aradığum bütün ltnyaı •e tuftlet etY ... 

Dikkatli. Taze. u.ea iliff 
'llel"-: lfH 1-3088 

I~ 



SAYIFA 8 lJ L US 20 TEMMUZ 1935 Cu.; 

(Müfettiş namzedliği ve şef namzed
liği için müsabaka imtihanı) 

j(:~lilli Müd-:aa v:ı.aıeti ~ı 
~ Sutmalma Komisyonu I~ 

Türl\:iye Ziraat Baııl\:asından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettiş namzedi ve 

(5) Şef namzedi alınacaktır. . . 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarıhlerınde 

l\nkara İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tah
riri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol paralan veril
mek suretiyle Ankraya getirilerek şifahi bir imti~ana t~bi 
tutulurlar. Bu imtihanda da kazananlardan beşı 140 lıra 
aylıkla Miifettiş namzedliğine ve diğer beşi de (130) lira 
aylıkla sef namzedliğine tayin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedi eri iki sene stajdan sonra Müf~t: 
tişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lıra 
aylıkla müfettişliğe geçirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak 
olan şef namzedleri ise bir senelik stajlannm sonunda eh
liyet imtihanına girecekler ve kazananlar terfi ettirile
ceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Sıyasat bilgiler) 
veya (Yüksek Ticaret ve İktısat) okulasından ve yahut 
Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı memleket
lerindeki benzerlerinden diplomatı bulunmak gerektir. 

5 - İmtihan programım ve sair şartlan gösteren izah· 
nameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından 
elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla birlikte 
en son 26-7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat 
Bankası teftiş heyeti Müdürlüğüne göndermek veya ver· 
mek suretiyle müracaat etmiş bulunmalıdırlar. ( 1702) 

1-2893 

Maliye Vekitinden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Kalöriferler için lüzumu olan 350-450 ton kok kömürü 
şartnamesi veçhile kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 29-7-935 pazartesi günü saat on beşde 
levazım idaresindeki eksiltme komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Tahmin bedeli (13050) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (978) lira 75 kuruştur. 
4 - Şartname parasız olarak levazım müdürlüğünden 

ve İstanbulda evrakı matbua ambarı mümeyyizliğinden 
almabilir. 

5 - İstekliler.in yukarda yazılı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar muvakkat teminat makbuzları veya banka 
kefalet mektuplariyle komisyona müracaatları. ( 1728) 

1-2962 

Jandarma Gene) Komutanlığı 
(U. K. )Ankara Sabnalma 

Komi yonundan: .. 
1 - Ankarada Jandarma ve polis mektebinde yaptın la· 

cak olan sıhhi tesisat 26-7-1935 cuma günü saat 14 de ka· 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Yirmi bin liralık bu gibi tesisat işlerini başarmış 
olan isteklilere (185) kuruş şartname ve teferruatı komis
yondan verilir. 

3 - Keşif bedeli (37000) otuz yedi bin lira, ilk teminatı 
(2875) iki bin sekiz yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanun ve şartnamede ya
zılı belge ve teminatlı teklif mektuplarını üsterme saatm
dan bir saat evveline kadar Ankara jandarma genel ko
mutanlığında komisyonumuza ·vermiş olmaları. (1628) 

1-2859 

KASE 

NEDKALMiNA 
Ank~ara inhisarlar 

Başmüdürlüğünden 
İnhisarlar Ankara Başmüdürlüğü binasının dahilinde 

boş sandık koymağa mahsus bir sundurma yapılması 194 
lira 5 kuruş ve avlunun parmakhkları arasına boyalı tahta 
konması 37 lira 96 kuruş ki ceman 232 lira bir kuruş kesil
miş olduğundan 9-7-935 tarihinden itibaren 20 gün açık 
eksiltmeye konulmuştur. · 

Eksiltme temmuzun 29 cu pazartesi günü saat on beşte 
Baş Müdürlilkte yapılacaktır. İsteklilerin komisyona gel-
nneleri i1an olunur. (1659) 2841{; 

~ na~an : 
~ 

İLAN 
50 tane Arka Teskeresi 
50 ,, Çevirecek kolu 

1000 ,, Kablo Dolabı 

Yukarda yazrlı üç kalem 
muhabere malzemesi kapa· 
h zarf yolu ile nümunelerine 
göre satın alınacaktır. Hep· 
sinin tahmin edilen bedeli 
5037 lira 50 kuruştur. Şart
namesi bedelsiz olarak ko· 
misyonumuzdan alınacaktır. 
İhalesi 26-7-935 cuma günü 
saat 11 de yapılacaktır. İlk 
teminatı 404 lira 81 kuruş· 
tur. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddeleri ile sartname· 
de istenen belgele;i teklif 
mektuplariyle birlikte ihale 
saatmdan en az bir saat ev
veline kadar M. M. V. Sa
tmalma komisyonuna vere
ceklerdir. (1683) 1-2880 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için 165 çift 

seyyar eczayı baytariye san
dığı ile (825) adet ampul 
kutulan kapalı zarf usuliyle 
satmatmacaktır. Ederi 8415 
liradır. Muvakkat teminatı 
(611) lira (13) kuruştur. 
İhalesi 29-7-935 pazar günü 
saat 14 dedir. İstekliler ev
saf ve şartnamesini' görmek 
ve almak· istiyenler bedelsiz · 
olarak M: M. V. satmalma 
komisyonundan verilecektir. 
Eksiltmeye gireceklerin 
(2490) No. h kanunda gös· 
terilen vesaik le ve (611) lİ· 

ra (13) kuruşluk teminat ve 
teklif mektuplariyle birlikte 
belli gün ve saatından en az 
bir saat evvel satmalma ko
misyonuna gelmeleri. (1682) 

1-2870 

t LAN 

1 - 600 Ton 87 oktan de
receli Benzin kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel: 
258.000 liradır. 

3 - Şartnamesi: 12 lira 90 
kuruş mukabilinde verilmek· 
tedir. 

4 - Eksiltme: 24-8-935 
cuma günü saat 11 dedir. 

5 - Taliplerin 2490 sayı
lı kanunda yazılı vesikalar
la ve muayyen SJt:ıttan bir 
saat evvel 19.350 liralık te· 
m!nat mektubu ve teklifle· 
riyle M. M. V. Satınalma 

komisyonuna vermeleri. 
(1581) 1-2774 

İLAN 
Bitlis gaznizonu ıçm 

100.000 kilo fabrika unu ka
palı zarfla eksiltmeye ko • 
nulmuştur. İhalesi 29 tem · 
muz 935 pazartesi günü sa
at 15 dedir. Muhammen fi. 
atı 12,000 lira ilk teminat 
800 liradır. Şartnamesini 
görmek istiyenler her gün 
eksiltmeye girecekler temi
natlariyle birlikte teklif mek 
tuplarını ihale saatmdan bir 
saat evet Bitliste Askeri sa
tınalma komisyonuna ver· 
meleri. (1569) 1-2851 

İLA?J 

1 - 1.600 Ton 73 oktanlı 
Benzin kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel: 
528.000 liradır. 

3 - Fenni şartnamesi: 26 
lira 40 kuruş mukabilinde 
verilmektedir. 

4 - Eksiltme günü: 22-
8-935 perşe.r.ıbe saat 11 de
dir. 

5 - Taliplerin 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 maddele
rinde yazılı vesikaları ve 
muayyen saattan bir saat 
evvel 39.600 liralık teminat 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\1üdüı·lüğü Satmalma 

Komisyonu tıanları 

lLAN 
Kırıkkalede istihdam e

dilmek üzere 10 tanesi birin
ci sınıf olmak üzere 75 Tor
nacıya ve beş Mastar Tor
nacısı ile 4 Mastar Tesviye· 
cisine ve bir iyi Frezeciye 
ihtiyaç vardır. İsteklilerin 
istidalariyle Umum Müdür
lüğe Müracaatları. (1685) 

.1-2879 

100 ADET BİLYALI YATAK 

Tahmin edilen bedeli (2800) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme askeri fabtika
lar satınalma komisyonunca 4 ey
lül 1935 tarihinde çarşamba günü 
saat 15 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname para~ız o· 
]arak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
(210) lira ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki ve-
saikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1819) 

1 -3053 

MÜTEAHHİT NAM VE HE
SABINA 1 TON GRAFİT 

Tahmin edilen bedeli ( 500) 
lira olan yukarda mikdan ve cin
si yazılı malzeme askeri fabrika
lar umum müdürlüğü sat~nalma 
komisyonunca S ağustos 935 ta· 
rihinde pazartesi günü saat 14 
de açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (37) lira 
(50) kuruş ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki ve· 
saikle mezkr gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. ( 1820) 

1-3054 

Saçları 

döküleııler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Ek~siri 
Saçların dökülmesine ve 

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

devlet i arcsi Hava yolları 

is1etnıe 
' 

nüdürlügüııd 

Telsiz mütehassısı alınacak 
Kurulacak muhtelif telsiz ve radyo • gonyo-metre makınaıarı· 

nın cinslerinin tesbitinde bunlar için gereken tesisatın yaptırıl· 
masiyle işletilmelerinde ve bu gibi işlerde çalıştırılmak üzere 2~0 
liraya kadar aylık ücretle bir telsiz mütehassısı alınacaktır. lstı· 
yenlerin çalıştıkları yerleri ve bon servislerini, tahsiıterinin de~e
cesiyle nerede tahsil ettiklerini ve künyelerini göstermek şartıtc 
1. 9. 935 tarihine kadar bir istida ile Hava Yolları İşletme Müdiir· 
lüğüne müracaatları. ( 1775) 1-3035 

=nı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nıııııııııııııııııııııııııı~ 

;; Türkiye Cümlıuriyet Merl{e7~ 
~ qaııkasından · -
- Müsabaka ile çabuk yazabilen daktilo alınacaktır. = Kabiliyetine göre yüz liraya kadar ücret verilebilir. 
:S Tahsil derecesi ve lisan bilgisi tercih sebebleridir. = Temmuzun 24 üncü günü akşamına kadar Memurin 
~ servisine müracaat edilmelidir. 1-3064 
::: il l il il l il il l 11111H1111111111111in11111111111111111111111111111111 l il lll lllll lllllllllllllllll 

Aıikara cezaevi müdürlügiinden: 
Ankara Ceza evinin kiremit ve saçaklarının onarılması ·1250· 

liralık keşifnamesi mucibince 14-7-935 tarihinden itibaren on altı 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin yüzde 7 ,S teminatı muvakkate akçesi veya banka 
mektubu ile birlikte yevmi ihale olan 30-7-935 tarihine mUsadif salı 
günü 'Saat 15 te Cumhuriyet Müddei u~umiliğiode .mU~eş~k~~~ ~
misyona ve şeraiti anlamak üzere Cebecıde Ceza evı Müdürlugüne 
müracaattan ilan olunur. (1764) 1-2994 

Sıhhat ve İçimai Muavenet Vekaletinden: 

Hudut ve sahiller sıhhat umum 

Müdürlüğünden: . 
Eksiltmeye konulan iş: Umum Müdürlük Binası sıY'alarınrn ta· 

miri. Keşif bedeli: (7560) lira (69) kuru~tur. . • 
İsti yenler bu işe aid şartname, keşif ve mukavele suretlerı'!'1. U· 

mum müdürlük ayniyat muhasibi mesullüğünden parasız: alabilır. 
Eksiltme: Yenişehirde hudud ve sahiller umum Müdürlük bi· 

nasında umum Mildürlilk satınalma komisyonu tarafından 1935 
ağustosu S inci pazartesi günil saat on birde yapılacaktır. 

Eksiltme: açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminat mikdarr (567) lira (5) kuruştur. 
Bu eksiltmeye gireceklerden, Ticaret odası vesikası ve .Natıa 

Mildlirlliğünden böyle büyük bir bin.ada edelputz sıva yapml§ ve 
yapabileceğine dair ehliyeti fenniye vesikası aranaca.ktrr. (1823) 

1-3056 

Meteoroloji enstitüs Ü arbrma 
ek:siltme l~omisyonundan: 

Enstitü ihtiyacı için eksiltme ve artırma kanununun 46 ıncı 
maddesinin A Fıkrasına göre pazarlık usuliyle 2250 tane El El~k· 
trik Feneri Pili satın alınacaktır. Pazarlık 19-7-935 cuma günil sa· 
at 10 da Keçiören caddesi üzerinde bulunan Ziraat Veklllcti Tohum 
Islah istasyonu binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. İstek· 
lilerin yukarda yazılı gün ve saatta komisyona başvurmları. (1794) 

Doktor 

Ali Maruf Ünver . 
DERi, FİRENGİ VE BELSO

ÖUKLUÔU HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında Al· 

tmtaı sokak N o. 17. Hastalarını 

hcrgUn 9-13 ve 15-20yc k:adv 

kabul eder 

1-3016 

AFYON SULH H. HAKİM· 
LtötNDEN: 

LİNİMANTOL KANZUK: • 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. iNGiLtzCE 

Afyon viliyeti nafia idaresi
nin tamiratı mütemadiye posta 
çavuşlarından olup 29.6.935 tari
hinde ölen ve son ikametgahının 
bulunduğu Afyon sulh mahke
mesi tarafından terekesi yaaılao 
Ferhat babanın mirasçıtan mü
racaat etmemiştir Ve mirasçdaı 
tamamen taayyün etmemiş old~ 
ğundan alakalılann ilan tarihin
den itibaren üç ay zarfında sı· 
fatlarrru beyan etmek üzere «fi. 
ğıt vesikalariyle müracaat eyle
meleri ve bu müddet içinde hiç 
bir müracaat vak~ olmaz veya ml· 
rasçrların mevcudiyeti sabit ol~ 
mazsa mirasın intikal eden hazi· 
neye tevdı edileceği kanunu ıne 

ve teklif mektuplarını M. M. 
V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (1580) 1-2773 

İLAN 
Milli Müdafaa vekaleti inşa· 

at şubesinde keşif, çoğaltma, 

kopya, daktilo işlerinden anlı
yan ve bu gibi işleri bir aene 
müddetle becerebilecek kimsele
rin ehliyetlerini teabit etmek ü
zere mezkQr şube mUdUrlUğUne 
müracaatları. (1713) 1-3059 

Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Satılılc arsP 
Yenişehir Pşalar Tepesinde 

Gülistan Sokağında 700 metre 

murabbamda ıu teeiaatı mevcut 

Merkez Bankasında Bay Haşim 

Rifat'a müracaat. 1- 2902 

deninin 534 üncü maddC';ine te'V· 
fikan itıln olunur. ı-3065 

lmtiyu sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
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