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Gürulelik 

TlTlZLlG lMiZ 
Acaba hangi İite eski zaman

dan daha geriyiz? Sanatta mı, 
ilimde mi devlet yönetiminde 

1 d ., 
yahut bayındırlık davasın a mı· 

Hakikat odur ki hiç birinde eski· 
den geri değiliz. Hepsinde eskiden 
ileriyiz. Değişen tudur: T enkid 
düzeyimiz yükselmiştir. Eski za
manlara göre bizi hoşnud etmek 
zorlaştı. Uraylarımızı en ileri Av
rupa şehirlerinin içinden, mimar
larımızı en yeni garb eserlerinin 
yanından, işyarlarunızı, artistle
rimizi, fikir ve iş adamlarımızı, 
endüstri ürünlerimizi, hepsini, ruh 
ve teknikte, ileri ve yüksek bakım
dan tenkid ediyoruz. 1914 osman
lısına dinizlik vermek, onu sevin
dirmek, artık yapacak pek az işi
miz kaldığına inandırmak kolay
dı. Bugün bütün kıymetlerin d ..! -

ğ e r i başkalaşmıştır. En yakın 
Avrupa'yı Baı!<anlar ötesinde gö
rüyoruz ve onun içinde yeni bir 
~ey yapmak istiyoruz. 

Acaba kendi kendimizi bu 
tenkid yapıcı mı, yoksa yıpratıcı 
bir hareket midir? Bu soruya an
cak, kolay kazanmak ve kolay ra
hat etmek istiyen demagoglar ve 
gösterişçiler evet diyebilir. 
Memleketi ve halkı, temel taşın
dan ve şuurundan başlayarak b İ -
n a etmekle uğraşanlar için me· 
sele ayrıdır. Kafamızın düşündü
gu ve gönlümüzün susuzlamı.• 
durduğu büyiik Türkiye güzel gö
rünür ve elle dokunulur bir g e r -
ç e oluncıya kadar, bu titizligi
miz devam edecektir. 

Kurtarıcı kültür, mevsimlik 
sarmaşıklar gibi, birkaç atılışta 

boş duvarları sarıp gözleri aldat
ıııaz. Ağır, yayılarak, kökü topra:k 
katlarını dolayarak, insan sabrını 
tüketerek yet: 5İr. Kurtarıcı kültür, 
bol ve hop.na ı bir ışıkla gözleri 
kama§tırmak değil, büyük halk 
yığınlarmm içten ıııntp aydınlan
masıdır. Biz Trakya ve Anadolu 
türklüğünün yalnız eski kuvvetle
rini onarmak değil, onda yeni za
manlar için lazım olan y e n i 
k u v e t l e r yaratmak istiyoruz. 
T aribte eski olduğumuz kadar ça· 
ğnnızda yeni ve gene olmak ül
küsündeyiz. Her şeyde dar ve ulu
ıal değil, geni§ ve arsrulusal de
ğerlere doğru kanat çırpıyoruz. 

Bizim kurtuluş davamız, Atatürk 
gelinceye kadar, hiç kimse tara
fmdan, hiç bir sebeb ve fırsatla 
bilinmemiş, sezilmemiş ve söylen
memiş olan bir davadır. Tanzi-
mattan beri sürüp gelen pinti ve 
eksin görüş ve düşünüşlerle avu-
namayız. 1914 ileri 'sini görün
miyecek kadar geride bıraktık. 
Lozan Türkiyesi için osmanlı i~
~aratorluğunun hiç bir devrinde 
doğamıyacak olan bu ideoloji la
zımdı: Kurtarıcı kültür, bu ideo
lojinin yuğrulması ile varlaşacak
tll'. Onu hiç bir zaman katı mad
deler, donmuş kurallar, kopye 
prensiplerle durduramıyacağız. 
Rahatçdarm işine gelmiyen şey~ 
lerden biri de budur. 

F. R. ATAY 

B. Celal Bayarııı Le -
ningradda etüdleri 

Leningrad, 21 (A.A.) - Tür
kiye Ekonomi Bakam B. Bayar 
ile yanındakiler şehri ve endüstri
yel girişitleri gezmişlerdir. Lenin
grad sovyeti batkam türk konuk -
ları şerefine bir akşam yemeği 
vermiştir. 

BASBAIUNIMIZ 
' 

Karsta 
Kars, 21 (A.A.) - Başbakan 

İsmet İnönü 20 temmuz sabahı Er
zurumdan hareketle Tortum, Ulti, 
ilçelerinden geçerek akşam Kars'a 
gelmiıtir. -----·-----
Bayındırlıl{ Bal{atıı 

Afyonda 
Afyon, 21 (A.A.) - Bayındır· 

lık Bakanı B. Ali Çetinkaya İzmir 
ekspresiyle şehrimize gelmiştir. 
Bakan istasyonda bir süel kıta, 
halk ve İşyarlar tarafından karşı
landı. Ali Çetinkaya şehirdeki ba
yındırlık işlerini incelemiye baıladı -·-
Atinada cumuriyetçi bir 
generalı yaraladılar 
Atina, 21 (A.A.) - Gazetele

rin verdiği bir habere göre, bir 
köylü toplantısında cumuriyet re
jimi hakkında söz "'öyliyen emekli 
General Kla vokannis, kıralcılar 
tarafından ağır surette yaralan -
mıştır. 

IJiin kii spor 

Dün Karadenizde ikinci de
niz yanşlart yapıldı. 

Çankırı'ya giden Gençler 
Birliği ile Altınordu takımları 
orada bir maç yaptılar ve be· 
rabere kaldılar. 

Beşiktaş Beykoz'u 1 - 2 yen
di. 
(Yazısı 5. İnci sayılamızda) 
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B. MUSOLİNİ GENE KONUŞTU 

• • 
llkteşrinde bir milyon Italyan 

silih altına alınmış olacak mış 
İngilizler Mısrr:a asker biriktiriyorlar; fransız gazeteleri habeş savaşmın Av

rupayı kuvvetten düşüreceği kaygusundadır. 

Paris, 21 (A.A.) - 8. Muso -
lini, İtalyan - habeş anlaşmazlığı 
hakkında Eko dö l'ari gazetesinin 
Roma aylarına elemiştir ki: 

''- Ulusjar sosyetesi zencile ·. 
rin, bir takım geri kalmış ve vahşi 
ulusların, insanlıkta devrim açan 
büyük ulusları sürükliyecekleri bir 
hakyeri mi olacaktır? Uluslar sus
yetesi Avrupa'nm sayı fazlalığı 
kanununa yenileceği ve kendi ken .. 
disinin düştüğünü göreceği bir 
parlamento mu olacaktır? Bir ka
rar vermek zamanı artık gelmi§ -
tir.,, 

Gazetecinin, Habeşistanda ıü
el hareketlerin karşılaşacağı coğ -
rafya ve ha va zorlukları hakkın -
daki sorusuna da şu cevabı ver -
miştir: 

''-Bütün bunları bilivorum. 
Çok düşöndüm, her şeyi büyük bir 
dikkatle tarttım ve hazırlad ••. 1. 

Körükörüne gitmiyorum. Size şu
nu söyliyeyim ki ltalya istediğ:ni 
yapacaktır. Büyük Britanya impa
ratorluğunu kuran büyük İngiliz -
ler İngiltere için ve fransız İmpa
ratorluğunu kuran büyük fransı?: 
sömürgecileri Fransa için na .. ' 

B. MusofinJ bir sae1 geçid alanında 

dütünmüşlerse ben de ltalya için 
öylece düşünüyorum.,, 

Gazeteci ltalya'mo Habetia -
tan' da yapacağı süel hareketler sı
rasında Avrupa' da kargaşalık çık
ma11ndan korkup korkmadığını 
sormuş ve B. Musolini' den şu ce • 
vabı almıştır: 

''-Bir kere Avrupa'nm önün
de daha iki üç yıllık nisbiğ bir sü
kun devresi vardır. Sonra ağustos
ta ltalya'nın lruzayında bet yüz 
bin askerin katılacağı büyük ma . 
nevralar yaptıracağım. Birinci tet· 
rinde ltalya'da bir milyon as!{er 

ailab altında bulun•caktır. Hiç bir 
şeyden ve hiç bir kimseden kor · 
kum yoktur. Bütün İtalyan ulusu 
ne istediğimi ve ne için istediğimi 
anlamıştır.,. 

Fransı* sa:aeteleri n6 diyorkvi'. 

Pariı>, 21 (A.A.) - Gazetele.., 
italyan - babeı anlaşmazlığının ı~ 
lit imini iz demekte deTam ediyor
lar. Bu gazetelerin yazılarında 
asri göze çarpan ıey, maddiğ vaka 
larm erkin bir gözle görülmesidir. 

Gittikçe fazla kaygılar göster
mekte olan gazetelerin eğilimi 
Fransa'nm lngiliz veya İtalyan 
dostluğuna zarar verebilecek her-

1 ngilizler de luızırlanıyor 
Roma, 21 ( A.A.) - Ka -

hirc'den gazetelere bildirildi • 
ğine göre Mısır'a Hindistan' 
dan beı tugay İngiliz askeri~ 
nin gitmen beklenilmektedir. 
Bunlar ıimdilik mııır askerle
"'"'" bulundukları kıılalara 
yerleıtirileceklerdir. Mııır'da -
ki İngiliz ıüel hazırlıklarına kr
naola clevanı edilmekte oldu -
ğu gibi. Mınr kuvvetleri de ha
zırlanmaktadır. 

ÜRÜNLERİMİZİN EŞSİZLİGİNDEN YURDU FAYDALANDIR1\1AK İÇİN 
hangi bir hareketten çekinme .. : ... i 
tavsiye etmelerinde görülmekte • 
dir. · 

Yaş sebze ve meyvalarımızı dış pazar
larda sattıracak yeni tedbirler alınıyor 

Yaş sebze ve meyva, çıkat mad
delerimizin içinde en önemli bir 
yer almaktadır. İyi bir örgütle 
yurda milyonlar getirecek kadar 
verimli bir gelir kaynağı olan bu 
iş üzerinde epi zamandanberi uğ
raşan"Türkofis,, ilk müspet so
nuçlan almıştır. Bu yazı yaf seb
ze ve meyvacılık alanında bugü .. e 
kadar olan durumumuzu, ahnan 
ve alınmakta olan tedbirleri ve 
bu tedbirlerden beklenen sonuc
lan anlatmaktadır: 

Yurdumuz, iklim ve toprak 
bakımından yaş sebze ve meyva · 
yetiştiren memleketler arasında 
en önemli yeri alır .• Büyük savat
tan önce yalnız 1.zmir limanından 

Muur'a 3 milyon liraya yakın bir 
para getiren yaş üziim satardık. 
Bundan başka istatistiklerimiz, 
Köstence ve Odesa'ya da aı~ı 
yüksek rakama yaklaşan yaş seb
ze ve meyva gönderildiğini an
latmaktadır. Karadeniz kıyıların
dan Mısır'a ve Orta A.vrupaya sat
tığımız elma bile tek başına bir 
gelir kaynağı sayılabilirdi. 

Bugün için durum, satışa da
ha çok elverişli bir hal almıştır; 
vitaminin sıhhat üzerinde yaptığı 
yüksek etki, orta ve kuzay Avru
pası memleketlerinde daha çok 

1 

anlaşıldığı için bu memleketlerde 
halk, yat sebze ve meyvayı çiy o
larak yemeyi öneylemişlerdir. Bir 

raş iJzümlerimiz eşsiz bir gelir kaynağıdır. 

zamandanberi kurulmakta elan 
Rohesser'lerin ''çiğ maddeler yi
yenler cemiyeti,, gittikçe arttığını 
görmekteyiz. 

Bu durumdan yakından fayda
lanan komşularımız ve bu arada 
Yunanistan, Bulgaristan ve Yu
goslavya yaş meyva ve sebzelerine 
orta Avrupa ve kuzay Avrupası 
memleketlerine göndermişler ve 
piyasayı tutmuşlardır. Yapılan 
incelemelere göre Bulgaristan ge· 
çen yıl orta ve kuzay A vrupasma 
ortalama bir hesabla 3500 vagon 
yaş üzüm satmıştır. Yugoslavya -
nm sattığı erik, elma ve buna ben· 
zer meyvalar bundan aşağı değil
dir. Yunanlılar geçen yıl yalnız 
Mısır piyasasına "8,, milyon kilo
dan fazla yaş üzüm göndermişler
dir. 

Türkiyemiz en nefis ve en faz. 
la çeşidli meyva yetiştirdiği halde 
timdiye kadar türlü sebeblerle 
mallarımız yoğaltan piyasalara 
gönderilememiş, yalnız kuru mey· 
va sevketmekle kalınmıştır. 

Türkofis ana ödevlerinden olan 
bu önemli meseteyi ele alarak yaş 
meyvalarımızı yabancı piyasalara 
çokça satmak için gereken her 
türlü tedbirlere baş vurmuştur. 

Her şeyden önce yoğaltman piya. 
salarda hangi meyvaların satıldı
ğı, bunların satış tarzları, Hatları, 

alıcıların adresleri, satış formül 
leri, ambalaj tarzları, ofisin dış 
kolu araciyle yakından incelendi· 

(Sonu J üncü sayıfada) 

Eko dö Pari gazetesi bu hu 
suıta şunları yazmaktadır: 

u İngiliz dostluğunu feda et ' 
mek bir delilik olacaktır. Aynı za
manda ltalya'ya gösterebileceği• 
miz arka bizim uluslar sosyetesin
deki yerimizi saydırmalıdır. Çün
kü birge güven 11yasamız bunun 
üzerine kurulmuştur.,, 

Övr gazetesi Almanya'mn dip
lomatik tam bir salım yaptığı aı -
rada Musolininin Habeıistanda 
savaşa girmeyi düşünmesinden ö
türü eseflenmekte ve şunları yaz -
maktadır: 

"Muıolininin ltalya'yı Avru -
pa' da zayıf düşürmemek istemesi 
çok İyi bir fikirdir. Fakat Muao • 
lini ıuna inanmalıdır ki, Hitler, 
italyan - habef savaşı sıraımda 

fSonu 2. ci sayıfada) 

SlJRiYEDE 
İsa' dan üç bin yıl önce 

Eti medeniyeti 
Paris, 22 (A.A.) - Fransız es

ki escı ler uzmanı Andre Perrot 
Suriye'de Abukemal yakınlarında 
Telhariri'de toprak altında yap. 
mış olduğu araştırmaların sonuç -
larmı bildirmektedir. Perrot lsa -
dan üç bin sene önce burada çok 
parlak bir medeniyetin yaşa •Ş 
olduğunu gösteren mühim eserler 
bulmuştur. Hiyeroglif yazılarl~ ,ı 
bur da Etilerin yaşadığı ve bun -
ların Mısır'a ve Babil'e lmrşı çol< 
çetin savaslar yapmış olduğu anla
şılmaktadır. 

Perrot'n ... n bulduğu şey surla -
rının çerçe ·esi kilometrelerce uza
yıp giden ·e hücum izleri taşıyan 

(Sonu 2. ci sayı{ ada) 



SAYIFA 2 

l tznkıl<ırı 

Şehr;n gürültüleri 
( U raylar ıehirlerde 

rüriiltü ile savaşa
caklardır - ga::ewler) 

Gö,zlerinizi açtığınız ;zaman 
karşınızda bulduğunuz ve yarısın
dan çoğunu beğenmediğiniz ga
zeteyi biz gazeteciler, siz yata· 
lğınızda mışıl mı§ıl uyurken hazır
lar ve sabaha karşı evlerimize dö
neriz; biraz dinlenmek hakkımız
dır. 

- Sabahleyin çocukları bahçe· 
lerden birine gönderin, telefonun 
li~ini çıkarın, kapının ziline bir 
bez tikayrn, yatak odasmm per
delerine sakın ilişmeyin! 

Sizin çocuklarınız bahçelerden 
birinde, fakat mahallenin bütün 
çocukları pençerenizin önündedir. 
Telefon çalmamakta, kapının zili 
ötmemektedir. Fakat bir kaç yüz 
telefon çanından kuvvetli, falso
lu sesler mevsim sebzelerinin ad
larım birer biter ve yanlış vasıf~ 
/arla bağırmakta, demir teker • 
]ekli yük arabaları beyninizin için
den geçiyormuşçasına, taşın de
mire çarpıp tahtanın da yardımı 
ile bir kaç defa büyüttüğü boğuk 
takutılarla, dört yana toz saçan 
yükler taşımaktadırlar. 

Otomobil klaksonları çeşitli 
sesleri ile az çok ahenkli idi. Şo
lörlerin lüzumlu, lüzumsuz çaldık
ları şimdiki kornaların tek tonlu 
ağlaşmaları, mahalle çocukları • 
nın bağıra çağıra tekrarladıkları 
'lutbol terimlerine, türlü satıcı· 
'Jarm bas, kontr bas, alto, kontr
alro yaygara/arma ve bele o yük 
arabaları yok mu, onların yeri 
sarsarak yaptıkları madeniğ çatır
tı/ara karışınca kendinizi deprem 
olurken, işitilmemiş bit cazla avu· 
tuluyor sanarak, yatağınızdan flr· 
lamamamza imkan var mıdır? 

- Koca şehirlerde gürültü du
rur mu? 

Kaldırımları silip süpüren yük 
arabaları kalkarsa, satıcılar ma· 
halle aralarında gezdirilmeyip 
kendilerine satış yerleri gösteri • 
lirse, çocukların sıhhatleri ve ha
yatları pahasına sokak aralarında 
oynamaları büyük zarar sayılarak 
anaları babaları uray kararile ce
zalandırılırsa, şolörlere otomobil 
kullanmak usulü öğretilip boş 
yere korne çalmanın faydasızlığı 
anlatılusa şehirlerde gürültü, hiç 
olmazsa, azalır. 

- Bütün bu tedbirler bir kaç 
gazetecinin sabah uykmu için mi 
alınacak? 

Gece size suyunu2u, elektriği-· 
nizi, hava gazmızı sallayan, so-
lcaklarmızı temİ21iyen, gündüz • 
kü rahatrnız için gece çalışan da-
ha kaç yurddaş vardır ki, tıpkı 
gazeteci/er gibi, onlar da gündüz 
dinlenmek ihtiyacındadırlar. 

Sonra, bütün şehirliler, şehir
lerdf: 'fr.i gürültülerden ho~Jamyor 
musunuz? Gündüz bürolarımzda 
çalışır, mekteplerinizde ders din
ler veya evlerinizde arkadaşları· 
mzla konuşurken işinizin, dersi
nizin, görüşmelerinizin arasına 
giren çatırtı, patırtı, gümbürtii. 
bağırışma, ağlaşma, haykırma, 
çatışma ve daha ne bileyim, bin 
bir şeklile, bin bir tonu ve falso-
su ile kulaklarınızı tırmalayan, 
sinirlerinizi bozan bütün bu ses 
faciaları yok oluverirse rahat mı 
etmezsiniz? 

- Çalışan şehirde gürültü her 
vakit olacaktır. 

- Evet. bunu kabul edelim. 
Ancak, pazar günü, yani bütün 
{alışanların kanun emrile dinlen· 
dikleri azad gününe ne diyelim? 
Hangi şehirlı ertesi günün pazar 
olduğunu düşünerek cumartesi 
akşamı bir gardenpartiye, bir si· 
nemaya, ve en az, komşuya gidip 
geç vakte kadar kalmaz? Sabah
leyin saat yedide simitçinin, fa-

sulyacrnın, armut,unun, hatta 
- sabahın yedisi olduğu halde -
dondurmacının avaz avaz bağır • 
ması, mahalle çocuklarının pas, 
ofsayt ve gol'leri, acemi şoförün 
durmadan bağıran kornesi ve 
- o demir tekerlekli, tahta san· 
d1kl1, gıcrrtzlı, gacırtılı yük ara -
balarının - Jıele onların beynini
zin içini ezip koparan geçişi ile 
uyanmak için mi? 

Nedense çok erken yatıp sa -
bah altı buçukta gazel söyliyerek 
&1yanan alt katın kiracısı, yeni 
evlilerden bahsetmiyorum. Onlar 
yakrnda susacaklardır. Fakat s<r 
kak bari, kanun emrile dinlen • 
me zorunda bulunduğumuz pazar 
günleri sussa. 

N. Baydar 

A VUSTURYA'DA: 

Avusıur~·a durumdan umudlu 
Viyana, 21 (A.A.) - Viner Çaytung 

italyan • habeş anlaşmazlrğrnda İtalya 
tarafından ileri sürülen görüşleri ele 
alarak verilecek kararın Avrupanın fay
dalanması baktmından İtalyanın Habeş
istana harp ile değil barış yoluyla gir -
mesini sağlıyacağı ümidinde bulunmak· 
tadır. 

f)olf usiin öliimiiniin yıl döniimü 
Viyana, 21 (A.A.) - Dolfüsün öl

düriilmesinin yıl dönümü dolayısile 

bugün yurdsevenler birliği törenler 
yapınış ve Hohevand tepesinde kurulan 
Dolfüs kilisesi açılmıştır. Tecim ba
kanı B. Stockinger bir söylev vermiş· 
tir. Törende birçok bakanlar, Dol -
üsün karısı, bit asker bölilğü, yan 
süel örgütler ve on bin kişi halk bu· 
lunmuştur. Vatanseverler birliği sek· 
reteri albay Adam, bu kilisenin bir lj• 

Jusal anıt olduğunu söylemiştir. 

FRANSA'DA: 

Fransanın en eski elçisi öldü 
P.sris, 21 (A.A) - Belçika büyük 

elcisi olup dün ölen Baron Gaiffier 
d'Hestroy, Fransadaki yabancı dev -
Jet elçilerinin en eskisi idi. Önce or -
ta elçi olarak 1926 yılından.beri Bel • 
çikayı Pariste oruntamış, sonra da 1919 
yılında büyük elçi aşamasına çıkarı • 
mıştt. 

I kinci ıllarn uıkwu için anıı 
Paris, 21 (A.A) - Cumur başkanı, 

yanında sena ikinci başkanı, tıil ve ha
va bakanları olduğu halde bu sabah, 
(Aisne) ilinde Ulehibreni'de Marn 
utkusu için dikilmiş olan anıtın açıl • 
ma töreninde bulunmuştur. 

AL1\IANY A 'DA ı 

Nasyonal sosyalizm için 
Bedia, 21 (A.A.) - Berlin naıi sa . 

vaş~ılan grupunuıı şefi, yeni Bcr'in po 
lis direktörü Kont Conheldorf'a gönde 
diği bir günd-.lik emirde diyor ki: ''Na· 
zi savaşçıları, B. Göbels'in başkanlığı al
tında toplanacak olan konfera 1sta, hU -
kümet merkezinin temizlenmesi için ile. 
ride eskiden daha fazla savaşacaklarrnm 
bir inancasını görmekted' '~r. Ulusll 
sosyalistliği bozmak istiyen unsurl'lrın 
i e karışmalarına iı!in verilmiyecektir ,. 

Alman luulınları ve ya/meliler 
Berlin, 21 (A.A.) - Genç Alman 

kız kadınlan ile münasebetlerde bulu
narak iri kanını kirleten yahudilere 
karşı açılan savaş sürüp gitmektedir. 
Gazeteler bir yahudi tecimeninin hıa

pis edildiğini ve bir diğerinin de Es· 
terugen kampına atıldığını bildinnek· 
tedirler. 

BfRI.F.SfK nEVJ.F.11.F:R'OE: 

Silah tecimini korıırol 
Vaşington, 21 (A.A) - Senanın si

lahlanma komisyonu başkanı; bu ko • 
misyonun yirmi işyarmm, İtalya ve 
Habeşistanla ihtimal içinde olan ilgi -
lerini meydana çıkarmak iç.in bakanlar 
ve silah fabrikalarının kınavnu kontrol 
etmekte olduklarıni söylemiştir. Baş -
kan, bu kontrolun şimdiye kadar hiç 
bir ,ey çıkarmadığıoı ilave. etmiştir, 

ULU5 
r "'05 

DIŞ HABER~ER 
ITALYA'DA 

Esperanto kurultayı 
Roma, 21 (A.A) - Yirminci espe • 

ranto kurultayı 3 ağustostan 7 ağus -
tosa kadar İtalıyada toplanacaktır. 

Floransa.da top !anacak olan kurul -
taya 40 memleket katılmaktadır. 

Kurultay 5 ağustosta Romada açı • 
lacak ve Napolide sona erecektir. Ku
rultaycılar oradan Libyaya giderek o -
rayı gezeceklerdir. 

ltalyada yt>nİ bir havu po~msı 

Roma, 21 (A.A) - Bu ayın 23 ün
de Brcndizi - Hartum, Kas;;a!o ve As
mara arasında yeni bir hava postası iş
lemcğe başlıyacaktır. Bu posta haf • 
tada iki kere yapılacaktır. Uçak Pilo
tu olan italyan diplomatları arasında 

asbaşbakan B. Medici del Vasc 11? var. 
dır. 

ltulyanm niifusiı 

Roma, 21 (A.A) - 30 haziran '135 
de yapılan sayımda ita!.yıan nüfusunun 
43 milyon 240 bin kişiy~ çıkt1ğı anla • 
şdmıştr. 

YUNAN1ST AN'DA: 

A.tina şarbayı kralla g;iriişecek 
Atina, 21 ( A.A.) - Görünüşe bakılır

sa rejim meselesinin kotarılması çabuk· 
la§acaktır .Bu, ya eski kıralın bir diye -
viyle yahut da geneloy tarihinin ileri 
almmasiyle olacaktır. Atina şarbayı bu· 
gün Londra'da eski ktralla görüşecektir. 
Başbakan B. Caldaris Almanyada yapl 
cağı bak1dan va~geçmiştir. Gerek ct 
riyetçilerin gerek kıralcıların genel top 
1antılar yapmaları yasak edilmiştir. 

Cu.nıııriyet istiyen avulwtkır 
Atina, 21 (A.A.) - Atina barosunun 

600 avukatı cumuriyetin korunm<lst için 
bir bildiriğ imzalamışlardır . 

Yuncrn plebisıinin tarilıi 
Atina, 21 (A.A.) - Başbakan Bay 

Çaldaris, gazetecilere yaptığı diyevde 
hükümetin rejim hakkında yapılacak 

gencloy kar~ısındaki durumunun de • 
ğismediğini söylemiş ve demiştir ki: 

"- Ulusal kurul tarafından kesti. 
rilen z:ımanda geneloy yapılacaktrr. 
Bu, ulusa rejim hakkındaki isteğini 

özgür olarak bildirmek imkanım ve • 
recektir.,, 

Eski Yunan kralı Londradu 
kalıyor 

Londra, 21 (A.A.) - Hafta sonu 
azadını geçirmek üzere bugün Londra
daa ayrılmış olan eski yunan krralı Jorj 
ağustos ayına kadar Lomtrada oturmak 
niyetindeılir, 

Atinaya gitmek üzere bir uçak bu . 
lundurulması hakkında emir verildiği 
hakkında olan haber Kroydondan yalan· 
lannıaktadır. 

SOVYETLER HIKLl(;l'NDE: 

Sovyeı plnlannın başarısı 
Moskova, 21 (A.A.) - İkinci be~ St;!· 

nelik planın üç milyar 500 rublelik üçUn. 
cU yıl ödüncü 1 temmuzda 652 1ily')n 
389 bin ruble fazlasiyle kapanmıştır 

Devlet haklan ve kooperatif 
hakları 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet Rus
ya merkez komitesi devlet örgütleri ta. 
rafından kooperatiflerden yolsuz ola -
rak ele geçirılen kapitallerin geri ve
rilmesini kararlaştırmıştır. 

Bu kararın hedefi, kooperatiflerin 
mülkiyet haklarını berkiştirmek ve 

yarı kapitalist sayılaıbilecek olan ko • 
operatiflerin hakları ile devlet hakl:ı
rını birbirinden ayırt etmektir. 

Teşekkür 
Kardeşim Adapazarı Tiirk Ticaret 

Bankası kontrolöril Bay Turguda a 
pandisit ameliyesini muvaffakiyetle 
başaran Operatör Bay Şevket'e ve kli
niğinde bulunan müstahdemine göster· 
dikleri alaka ve ihtimamlarından do -

l layı a~ık teşekkürlerimi sunarım. Hem5iresl 
Azize Ünal 

. . . 

B. Musolini gene konuştu 
(Başı 1. cı sayıiada) 

İtalya' ya birçok zorluklar çıkar -
mak :çin elinden geleni yapacak
tır.,, 

Pöti Pariziyen gazetesinin R.,. 
ma aytarı şunları yazmaktadu: 

"Habeş İmparatorunun söyle 
vi ital~an çevenleri tarafından t.
yet ağar bulunmuştur. SöylendiıJi· 
ne göre bu ı:,;-;..-Jlev, daf!ıtılan m~ 
t . ..... .. .. ı '• v .. d 4t 1 ... ın~- t:.>ru a ... gun en a=.a agır 

dır. Bu şartlar altında şimdiden 
İtalyan - habt:ş ilg:~erinin kesile.e
si iht:.malini göz önüne ak .. ~
mümkündür. Fakat bu ilgiL. in ke 
silmesi derhal harb haline geçi! 
mesİ!lİ ve hele harb ilan edilm. _,j. 

ni gerektirmez İtalyan çevenleri 
uluslar sosyetesi paktı ile 1~06 yı
lında üç devlet arasında imza e:!:l 
miş olan andlaşmayı yeritmek im
kanı olduğa fikrindedirler. 

İT ALYA - HA BESISTAN 

Doğıı Afrikasına giden ltalyaıı 
göçmenler 

Roma, 21 (A.A) - Gazeteler gü -
vı;;n içinde çalrşılabilecek bir yer ha • 
line gdcn Libyaya bir çok göç.menle -
rin gelmekte olduğunu yazmaktadrr -
lar. 

25 hazirandan 9 temmuza kad.ar ye
niden 300 kişi Bingaziye gelmiştir. 

l talya Habe:ıi.~tanı protesto etti 

Roma, 21 (A.A) - İtalyan bükü -
mcti, Adisababadaki elçisi araçıyla ba
bcş dış işleri bakanına, imparatorun 
parlamcntoJaki söylevi dolayısiyle a. 
ğtr bir protesto notası vermiştir. 

..... 
Roma, 21 (A.A) - İtaLyıaııın Adis-

ababadaki elçisi imparatorun parla -
mentodaki söylevi habeş dış bakanlığı 
katında şiddetli protestoda bulunmuş 

ve hükümetinin ileride bu hususta a -
lacağı herhangi bir kararı, Habeşista -
na bildirmek hakkını muhafaza ettiği· 
ni söylemiştir. 

fNGftTERE'DE: 

I ki transatlantik karşıl.Qfmıyacak 

Londra, 21 (A.A.) - Dünyanın 

büyük lki transatlantik gemisinin, Fran
sız normandic ile ingiliz Queen Mary' . 
nin ne bir limanda ne de yolda biribir! 
rine rastlamamaları ve daima biri Ame· 
rikaya giderken ötekinin Amerikadan 
dönmesi için 1936 dan başlı yarak hare
ket saatleri değiştirilecektır. 

SURiYEDE 
İsa' dan üç bin yıl önce 

Eti medeniyeti 
(Başı 1. ci say1f ada) 

büyük bir saraydır. Burada kral otur
makta idi ki, halk düşman saldırışı kar
şısında buralara sığınmakta idi. Devle
tin endüstriyel merkezi de burada bulu
nuyordu. Çok çetin bir savgaya karşı 

Bahit kralı ve savaşçı Halmurabi ele 
geçirmiş ve yakmıştır. Telhariri sara
yında bir çok güzellikler ateşten kur
tulmuş bulunuyor. bunların arasında 

mahi binlerce tablet vardır ki bunların 
açılması bir çok yeni şeyler öğretecek
tir. Bu tabletlerden başka devleti kuran 
kralın olması ihtimali olan bir heykel 
ele geçmiştir. Bu heykelin üzerinde 
mahi yazı vardır. En ziyade göze çar
pan bir şey varsa o da gençlerin o zaman 
gelib okudukları bir dershanedir. Ders
hanede sıralar ve kürsüler olduğu gibi 
kalmışhr. Sarayın mimarisinde Avrup,,. 
nın ortaçağda bile tanmıadıqı konf1.. 
vardn. "zaviyei kaimeli,, sokaklar, sar,ı· 
yın içinde geniş merdivenler, ~chre yi 
yecek silolan ve pis sulan şehirden dı • 
şan atacak el-siksiz bir kanalizas 
ö.ri sü vardır. Evlerin çoğunda banyo o 
dalan ve pişmiş topraktan banyolar 
dır 

BIJLGARISTAN.UA: 

Albay Volçef Bulgaristaru 
ter ketti 

Sofya, 21 (A.A.) - Ha.rp aka· 
demisi eski direktörü Albay Vol . 
çef Bulga.ristandan ayrılmışth. 
Kendisi 1923 yılı 9 haziranında ve 
1934 yılı 19 mayısındaki hükümet 
darbelerini hazırlı yan esraren~: :ı 
adan:dır. 

1934 yılında ortayct çıkmam ... k
la beraber hükümet işlerinin ku . 
mandasını elinde tutn:akta ve ge
leceğin diktatörü olarak görün • 
mekte idi. Albay Volçef, 1935 yı!ı 
ikinci kanununda hükümeti kura -
caktı. Bu husustaki başarısızlığı 
Kıralın hak:larrna karşı almış ol -
rluğu durumdan Heri gelmiştir. 
Volcef'in ker.di isteğiyle Fransa -
ya gitmek üzere Bul~aristan' dan 
ayrıldı~t sanılmaktadır. 

Özgiir bırakılan ıUakedonyu 
komit••cileri 

Sofya, 21 (A.A) - Geçenlerde ya· 
kalanan bütün Makeclonya komitacıla • 
rı illerin birinde hapis edilen şefleri 
Petro Traikoftan başkası özgür bırakıl 
mışlardır. 

Dağınık Juyuklar 

Alnıarıyadaki geı·ginlik 
Peşte, 21 (A.A.) - Yarı resmıg 

Pester Jloyd gazetesi, Almanyadaki 
aytı§maların bu memlekette sükuna 
yardım edemiyeceğini yazarak diyor ki 

"Berlin halkının bUylik bir kısmı • 
nın ulusa] fikir bakımından zihirlen. 
miş olduğunu söy1emeğe ne için B. 
Göbels lüzum görüyor Sthalttelm 
yarr silel örgütünün dağrtılmasr, ka , 
tolik ve proteı;tan kiliselerine harp a. 
çılmasr Almanyadaki bilyük gerginli• 
ğin birer belgesidir.,, 

Maçek•in yıl clönii mii 
Belgrad, 21 (A.A) - l\Taçekin yıl 

dönümü ikgisiyle Zagrebd~ ve diğer 

hırvat şehirlerinde, 1929 1ıh 1 hazira • 
nmdanbcri ilk defa olarak bırvat bay. 
rağı çekilmi~tir. Yapılan gösterilere 
polis karışmamıştrr. Bu arada ağır hig 
bir hadise de olmamıştn. 

Japon - Kanada teciınel durunu& 
Otta.va, 21 (A.A.) - Başbakan B. 

Bennet, japon hilkümetinin Kanada'dau 
gelen mallara yüzde elli gUmrUk resm1 
koymak kararının 1911 tarihli ingiliı 

- japon tecim andlasmasrru bozmakta 
olduğunu ve japon hUkUmetinin bu lrn • 
rannrn Kanada tarafından da japon mat. 
larına değerleri üzerinden yüzde 35 
gümrük alınmasr sonucunu ve~kterı 

başka bir şeye yaram1yacağını söylemiJ• 
tir 

B. Bennet bir kotarma anlaşması el. 
de etmek için japon hükümetiyle konu1-
.... 11ara l!;irMldiğini bildirmi~tir. 

RADYO 
ANKARA 

19.30 - Dişçinin saati 
19.40 - Musiki: 
Vivaldi hakkında bir kaç söz: Nec• 

det Remzi. 
Vivaldi Konserto 
Keman: Necdet Remzi 
Piano: Ulvi Cemal 
20.00 - Ziraat Vekaleti saati 
20.10 - Musiki: 
Orkestra konseri (plakla) 
20.30 - Dans musikisi 
20.50 - Haberler. 

isTANBtJJ, 
18.30 - Yüzme dersleri. Bayanza • 

de Tarcan. 
18.50 - Fransızca ders. 
19.10 - Plak neşriyatı 
20.20 - Haberler 
20.30 - Radyo caz ve tango orkcs• 

traları ve Bayan Bedriye Tüzün. Türk
çe sözlü eserler. 

21.30 - Son haberler - Borsalar 
21.40 - Mandolin kuvartcti. Bayan 

Paterclli idar..:sinde, 
22.10 - Plak nesriır tı • 
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Söziirı gclilii l)iişiinii.,J"'· 

AGAÇ ••• 
aya] amJaı."ı 

Evimizin önündeKİ geniş alan
da gökyüzüne doğru yükselen 
büyük ağaçlar vardı. Büyük an
nem, bunların birkaç tanesini bana 
göstererek öğünür: 

Kanağat/armda, lıükümlerinde, 

sevgi ve kinlerinde, hırs ve kız
gınlıklarmda şuur/arrndan fazla 
hislerinin payı olanlar aramızda 

ne kadar çok, hiç dikkat ettiniz 
mi? 

- Hun/an büyük baban dik
ti/ derdi. 

O alanda babam tarafından di
kildiğini bildiğim birkaç yemiş a. 
ğacı da vard1T ve ben, çocuklu
ğumda onlarm iizerine çıktığını 
zaman, sevine duyardım; derdi
ğim yemişlerde büsbütün ayrı bir 
tat bulurdum. 

Evimizin önündeki geniş alanı 
dolduran ağaçlardaıı birkaçını de
dem, birkaçmı babam diktiyse, 
şüplıe yok ki, ötekilerni de başka
Iarmrn dedeleri ve habalarr dik
mişlerdi. 

Ben, oraya bir tek fidan olsun 
dikmek fırsatım bulamadım. Ôle· 
ki dedelerle babaların torun ve 
oğullaTI da bu işe yanaşmadılar. 
Onun için önümı ·leki alanda yı
kı/mı~. çökmiit; • 0 açlarrn yerleri 
boş duruyor . ..>U gidişle gidersek, 
benim oğullarım ve torunlarım a. 
lam, belki de, büsbütün boş bula
caklardır. 

:[. · ıı: 

Geçen yıl Elazize, Erganiye, 
Malatyaya, oradan Sıvasa ve Sam
suna kadar bir demiryolu ve oto
mobil gezisi yaptım. Bir zamanlar 
koru ve orman halinde bulundu
ğunda şüphe olmayan birçok yer
ler, çırılçıplaktı. "Çamlıbel" gibi 
ağaçlı adlar taşıyan yerlerde bile 
gözüm, gür çam kümeleri görerek 
serinlik ve sevinç duyamadı. Yer 
yer korucuk/ara ve ormancık/ara 
rastgeldiğiniz zaman anlatıyor
lardı: Bursları büyiik orman/ar
mış; fakat baltanın acımak bilmi
yen ağzı bahtsız ağaçlar,ı yere ser
miş, ormanları çır:ılçıplak yayla
lar, ovalar ve kırlar haline getir
miştir. Şu gördüğünüz ağaçlar bir 
"yatır,, m meıarınr çevrelediği, 
yahut "K&oğlu., nu11 anılarım ta
şıdığı için bırakıldılar. 

Zavallı köylüler, toprağın al
tmda kemikleri çürümüş yatırla
ra değil de, üstünde yükselen tay
lan ağaçlara bu saygıyı göstersey
diniz ne olurdu? 

Bundan yıllarca önce bizim 
bahçede büsbütün kurumuş büyük 
bir karaağacı kesen bir köylüye 
işini bitirdikten sonra: 

- Dayı, epice yoruldun! de· 
miştim de .şu cevabı almıştım: 

- Beyim, bu da iş mi? Biz, bi
zim köyde bir ağacı keseriz, onu 
yere dü~ürebilmck için yolunu 
kapayan on ağacı deviririz de ge
ne yorulmayız! 

Güzel ağaçlarmuzı, türk top
raklarının bu eşsiz güzellik/erini 
yok eden bu yanlış kahramanlık 
kurulltusu olmuştur. 

Yaşlı yazarlaT1mrzdan Sami pa
~a zade Sezai, küçük çamlıca ko
~ularrnrn birkaç yıl içinde nasıl 
yokoluvcrdiğini "iki yüz elli kuru
~a bir asır., başlıklı bir yazısmda 
:yana yakıla ne güzel anlatır. 

Yurdun yedi iklim ,dört buca
ğ_ında bö.,·le nice asırlar iki yüz el
li kuruşa fleğil de bedavaya yok
olup gitti. 

Geçmişirı bütün bozukluklatı
nt düzeltmek ve onarmak döle
ninde olan bir ulu~. artık ağaç de
\'İrmemeyi ve devrilenlerin yeri
ne yenilerini dikmeyi kutsal bir 
ödev diye tanımalıdır. 

M. NURETTfN ARTAM ----·---
Mersinde Karpuz bolluğu 

Şehrimizde bu yıl karpuz pek 
boldur. Yöre köylerden her sabah 
Yüzlerce araba karpuz gelmekte, 
iki gün icinde kilosu beşten iki ve 
Üç kuruşa kadar düşkünlük göı 
teı erek c;atılmaktadır. 

(Yeni Mersin) 

Böyleleri, en önemli, eıı haya
tiğ bir mesele iizerinde Jıüküm 

vermek, için uzun boylu araştır

mak lüzumunu duymıyorlar, her
hangi geçici ve dar çevreli bir ha
diseden alınmış imi bir intiba on
lara ömürlerince <;arsılmıyacak bir 
kanağat vermeye yetiyor. Bir can 
kurtaran ·imidi gibi dört elle sa. 
nldıkları, ayak diriyerek miidalaa 
ettikleri bir göriiş için, size inarı. 
dırıcı s.ebchler göstermelerini is
teyiniz, sayacakları kanrtların a . 
cmacak zayrfl ığı. köksüzlüğü, su
danlrğı kar:şısmda hayretten hay. 
rete düsmekten kendinizi alamaz. 
sımz. 

Siz fikirler ve prensipler üze
rinde konuşurken onlar size hisle
re hitab eden hadiselerden ve 
şahıslardan balı edecekler. Ten· 
kidlerini bir şuur kalburuııdan ge
çirmeye kalkarasmz kalbur üstü 
hiç bir şey kalmadığrnı larkeder. 
siniz. Bir adam görüyorsunuz kı 
kayıtsız ve şart.sız hürriyete bir 
İ'1giliz liberalinden daha taraf tar. 
dır. Fakat bu: gene aynı adamın. 
liberalizmin doğurduğu karteller 
ve spekülasyonlardan şikayet et
mesine engel olmıyor. Prensiple
rine, onlarrn yalmz iyi ve güzel 
sonııclarmı göz önünde tuttukları 
için bağlıdırlar, halbuki. bug~n şi: 
kayet ettikleri lıaller, ıstedıklerı 
pren~ipler yeritilse daha fazla/a
şacakmış, bunu hiç hatırlarmdan 

geçirmezler. . 
Ôyle bir devirde ya~ıyoruz kı 

şuura ve pratik dü.5ünceye her za
mandan fazla ihtiyaç var. Herkes. 
ideal dünyayı lıayalinde can/andı
rabilir, fak at bir prensip ele ah
nırken gerçeleşme imkanı ve v~
receği iyi ve kötü sonuclar pratık 
olarak düşünülmezse, çoğun, boş 
ve hayal olan iilkülere kendimizi 
kaptırır, ve ener;ilerimizi gene 
boş bir hayal uğruna harcarız. 

Bir rejimi tenkid ederken :jp 
veya bu küçük işyarrn .şu veya bu 

9 kötü hareketini ileri sürenler, için· 
de yaşadıklarr memleketlerin im· 
kan ve §artlarrnı dü~ünmeyen. ve 
başka bir rejimin. her biri birer 
idealist olan bir işyar ordusiyle i:j 
başına gelebileceğini "anan hayal 
hastalarıdır. 

Kafasında hayalle hakikatin 
•murmı aşılmaz bir duvarla ayır
rmş, hayalini, boş saatlerinde bü
tiin eksiklikleri ve kötülükleriyle 
hakikati unutarak her şeyin gü
zel, her şeyin eşsiz olduğu ayrr 
bir dünyada dola~mak; ve şuuru· 
nu da dünya işleri üzerinde, haki
katle temasım bir an bile kaybet
meden, düşünmek ve lıüküm ver· 
mek için kullanan insanlar olma. 
aydı, dünyanın, yalmz hayalle ve 

hisle yaşayan adamların elinde 
nasıl korkunç bir kao içine düşe
ceğini göz önüne getiriyor ve deh · 
~etle ürperiyorum. 

Hayal adam/an için de cemi
yette calışma <::ahalarr vardır, bun 
/ar, ancak gerçe alanrnda rol oy
namak istedikleri zaman zararlı
d1Tlar. 

Yaşar NABİ ---·---· 
Zilede bir yangın 

Zile, 21 (A.A.) - Dün gece 
saat 23 de bir araba atölyesinden 
çıkan ani bir yangınla atölye ile 
üzerindeki bir ev tamamen yanla 
rındaki iki evin de bir kısmı yan
dıktan sonra söndürülmüştür. in . 
sanca zarar yoktur. 

ULU'; 

1 
Trakyada yurdlandırma 

durumu 
Tekirdağ, 21 (A.A.) - Trah 

ya ispekter vekili 8. Vehbi Demir· 
el nüfus genel direktörü B. Faik, 
Bükreş e~çim;z B. Hnmdu.lah Sup 
hi Tanrıôver, yurdlandırma du~ış 
manı B. Hulusi, Mü!l.iye İspekteri 
B. Şefik, Edirne ilbayı B. Osman, 
Kırk1areli il bayı B. Faik dün Mu 
ratlı'dan şehrimize gelmişlerdir. 

Kurul bugün il işlerinin rand1-
manım incelemiş, ilbayla birlikte 
yurdland1rma bölgesini gezmiştir. 

l\1ersinde yerli mallar 
satışı 

Ekonomi ve artırma kurumu ta
rafından getirilen yerli mallar pi· 
yasada iyi rağbet kazanmı~tır. Em 
niyet direktörlügünce hunlardan 
bekçilere yazlık elbise yaplırı1 
ması onaylanmıştır. Kurum kolu 
tarafından evvelce getirilen ku · 
maş maliyet fiatı üzerinden sa· .' 
mıştır. Yen iden kumaş satm alm 
ması ve gene mal olduğu fiat üze 
rinden sahlması düşünülmektedir. 

(Yeni Mersin) 

Bir Polonya uçağı 
Adanadan geçti 

Ötey gün saat 13,30 da Kon 
yadan şehrimize Polonya hükürne· 
tine ait bir uçak gelmiş ve uçak 
alanına inmiştir. 

Bu uçak Ş. T. A. K. N. marka
lı olup fabrika adına propaganda 
yapmaktadır. Pilot Gesmir Lim · 
biski ve makinist Edvard'm güde· 
minde bulunan bu uçak dün sa 
bahleyin ıaat 7 yi 5 dakika geçe 
Ankaradan havalanarak Konya -
ya ve oradan da saat l 0,55 de kal. 
karak saat 13,30 da §ehrimize gel
miştir. Pilot ve makinist öğle ye · 
meğini şehirde yedikten sonra tek
rar alana dönmüş ve 15.30 da Ha
lebe gitmitlerdir. 

Uçak, Suriye'den Filistin ve 
Kahire'ye gidecektir 

Bravo yurdseveı 
Muğlalılara 

Muğla, 21 (A.A.) - Dun mer· 
kezden Yerkeı.iğ'e bir kurul git . 
miş, hava tehlikesi hakkında hal
kı uyandırmıt ve bir kaç saat için
de bu ufak kamunda 20 kişi hava 
tehlikesini bilen üye yazılmıştır. 

Bisikletçilerimiz 
Af yon da 

Afyon, 21 (A.A.) - Memle -
ket içinde büyük bir turne yap -
makta oJan Ankara bisikletçile 
rinden be! kitilik bir grup dün 
§ehrimize gelmitlerdir. Bisikletçi
ler halkevinin konuğu oldular. 
Grup Aktehir, Konya yoluyla An. 
karaya dönmektedir. Turne bitin
ce bisikletçiler 3300 kilometre yol 
almıt olacaklardır. \ 

\1ersin limanından 
çıkatnnrz 

Bu yıhn bereketli ürünü lima
nımızdan her gün dı' illere yol -
lanmakta T af iskeieden yollanan 
ürünümüz iskele yanındaki ura -
yın yeni alanını tanıamen doldur
maktadır. 

Geceli gündüzlü boşaltmıya 
yükletmiye devam edilmekted': . 
Her gün limanımızdan dış illere 
yeni ürünümüzle dolu vapurlar 
gitmektedir. (Yeni Mersin) 

Ürünlerimizin eşsizliğin 
den yurdu faydalan

dnmak için 
(Başı 1. ci srıyıfada) 

rilmiştir. Sonra meyvalarımızın 
dış pazarlara sevki için hangi yol
lardan faydalanılacağı, na\•lunlar, 
frigorifik vagon meseleleri, va 
purlara soğuk hava terli 1 >atı me· 
seleleri uzun uzadıya gözden ge
çirilmiştir. Sevk yolları arasında 
en fazla gö-~e çarpan üç yol: Kös. 
lence yoliyle orta ve kuzay A vru
pa pazarları; Triyeste yolu, ve 
prk demiryollarıdır ki, bu üç yol
dan da f aydalanmC\k için çalış1l-
1 aktadır. 

Navlunlar en nz dereceye iu
clirilmiştir. Mmrn yapılacak ı;evk 
icin kendi vapurlarımız kullanıla
c~ktır. Deniz yolları işletme yö
netgesi navlunu en ucuz derecesi· 
ne indirmiştir. Müstahsillerimizle 
tüccarlar arasında kooperatif ve 
birlikler kurulması <la cözönündc 
tutulmuştur. Türkofis, bu konu et
rafında ilgili tecim odaları ve iç 
şubelerinden bilge istemiştir. Bir
çok yerlerden bu husus hakkı da 
müsbet raporlar ve cevnblar r:cl -
miştir. 

Geçenlerde lstanbuldan havn 
yoluyla Berlin'e gönderilen çilek
lerimizle, patlıcan ve buna benzer 
yaş sebze ve meyvalarımızın Bcr
linde uygur: fintlarla satıldığı he 
tinden gelen raporlardan anlaşıl · 
mıştır. Yaş sebze ve meyvalarrmı
zm vapur ve vagonlarla sevkinin 
bu mevsimden sonra başlıyacağı 
kuvvetle umulmaktadır. Bu işle 
yıllardanberi uğraşan bir kaç te • 
cimerde Ofise baıvurarak yaptık
ları deneçleri anlatmışlardır. Bu 
ürünlerin dıt piyasalara fazla mik 
darda ihracı için devletlerle yapıl
makta olan görüıülerde müsbet 
evrelerde devam etmektedir. Üret
meni ve tecimeri şevklendirmek ve 
işi kolaylaştırmak için önemli ted· 
birler alınmıştır. 

Çıkatımızın başlıca maddele
ri olan - ki bunlara anamaddcler 
de diyebiliriz • tütün, kuru üzüm, 
kuru incir, zeytinyağı, palamut ve 
palamut özeti, pamuk ve mağden
ler arasında yaş meyva ve sebzele
rimizin de önümüz~eki senelerde 
önemli bir yer alacağı ve bu ürün
lerin dış tecim dengemizde büyük 
bir rol oynıyacağı bir kanaat ha
line gelmiştir. 

Cünkü mey\·alarımız ve seb
zele;imiz yoğahman piyasalarda 
önürdeşlerine öneyleneeek kadar 
nefis ve eşsizdir. Bizim toprağı · 
mız ve ıklim §Arlnrnmza, aynı 
maddeleri başka üretmen memle
ketlerden önce ve sonra fazl ca 
satmak imkanını da vermektedir. 

Bu meyvalal' arasında en çok 
kavunlarımızın büyük bir yer ala-

SAYIFA 

fluse: 1 savga 
his ·•;Jet yarış1 

l : - 30 Ağustos utku bayra
mı şerefine ve "ulusal savga yan -
şı,. adile Güneş kulübü tarafuı . 
dan bir bisiklet yarışı tertip edil 
miştir. 

Buyartşı başaranlar; bir büyuk 
Giien~ kupasile beşi gümüş, ve be
şi bronz madalya ile cidcnlene • 
ceklerdir. Şöyle ki: 

Birinci gelene Gunef kupaaı ve 
bir numaralı gümuş madalya ve 
beşinciye kadar (beşinci içinde) 
gene lcazanç atrası numaralarile 
bronz madalya verilecektir. 

2: - Bölgelerden gelecek biaiit
letçiler ekzersizlerini yapmak Ül.e· 

re 20 ağustosta lstanbul'da bulu · 
nacaklardır. Bisikletçilerin iki cy
lule kadar yatacaklan yerleri ha . 
zırlanmış olduğu gibi demiryolfa
rı ite denizyotları ve vapurculuk 
so yelesi vapurlarında ucuz bilet
lerle gezil~ri sağlanacaktır. 

3: - Yarışa girecekler on sekiz 
yaşından aşağı olmıyacaktır. Nü
fus tezkereleri; yazclma sırasında 
yarış düzemi komisyonuna göste -
rilecelrtir. Yazımlar 15 ağu tos 935 
günü son- erecektir. 

4: - ti bölgelerinden yarqa 
c:irecek bi ikletçiler 10 ağustos 
935 gününe kadar Taksim' de Sıra
servilerde 20 numarada Güneş'-~
ti.tbü başkanlığına başvurmalıdır -
lar. Başvurma mektuplanna kart
P" tal b:·vüklüğünde iki~er foto -
rnf da ili tirilmelidir. 

5: - Yarış uzunluğu: filyo ... 
kumluğundan başlar Florya kum
luğunda biter. ;1 

Yarış yolu: Kilyos, Bilyükdd" 
re, Hacıosmanbayırı, Mecidiyekı. 
yü~ Hürriyet anıtı, Kağıthane, Sİİll 
net köprüsü, Silahtarağa köprüsü, 
Bahariye, Eyüp, Defterdar, Sur 
hendei?i yoliyle Edirnekapr. Top. 
kapı, Florya'dır. 

6: -Ankara, 1 tanbul, lzmir
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Bursa, Balıkesir, Edirne, Kocaeli, 
T ekirdağı, Kırklareli, Eskişcl.:r; 
Konya, Adana, Mersin, Trabzon, 
Samsun, Zonguldak, illeri bölge 
federasyonlarına ve Muhafız Gü· 
cüne bağlı bulunan bisikletçilerin 
ulusal savga yarı ma girmeleri ri
ca edilmistir. 

cagına kesın olarak bakılmakta -
dır. Zira dünyada hiç bir memle -
ket bizimki kadar nefi kavun ye
tiştirememelrtedir. 

Memleketimiz arsıulusal filok
sera anlaşmasına girmişti. Bun• u 
ilgililere bildirilmediği öylene . 
rek Tiryeste limanında mallarımı
za zorluk çıkarılmakta idi. Dıt b 
kanlık kanaliyle yapılan girişim -
ler müsbet sonuç vermiş ve Tiryes. 
tc gümrüklerine gereken emirleY 

verilmittir. 

Dq ptyasatar<la daıma aranan incir/erimiz kurutularlren 

ı\NK l{A BtRASI: Sıcal{larda serinlil{~ her zaman neşe ve sıhhat verir. 
Biitiiıı o·aziııo bal 11'e ve lol-antalardan isteyı·niz. (Yenişehirçle oı:duev~ bahçesind~ ve Orduevi ka~şısmda nıüt- tdisler birliği 

e • < ~ ' • fokantasında hususı. tertıbat ve teşkda tımız herkesı memnun eder.) 
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Gtt:niin me~elelcrin.den: 

abesistan bilmecesi 
' 

Yazan: Piyer Benucı Fran1ız akademiai üyesindr~ 

AdiısaNba garı bir A 'f'ru • 

Adisababada Habeşistan aslanı 

(Ba~ı 20 temmuz tarihli saynmzda) 
Halbuki bu emir verilse bile bunu 

din1emiyecek kimseler olduğunu bili· 
yorum. Bunların kim olduklarını söy
Jemeğe bile lüzum yok: fransız papas
ları. 

"Belki de onlar gitmemekle, öteki· 
lere göre daha az tehlike altmda kala
t~1r'lar,, diyenler olacak. Bu doğrudur. 
f'ffnkü haıbeşler fransız papaslarını se
f:'..,.orlar. Bir defa daha. onlann ödevle
r .,i basit bir şekilde başarmaları tabiiğ 

~ütecek. Halbuki bugünden yarına 

,•,mak ihtimali olan bulanık ve Jcor-
• "l'IÇ kargaşalıklar içinde çabucak bir 
~ •nJış yapılabileceği, onlara çabucak 
ft. ıtü bir darbe vurulabileceği unutulu-
uor. 

Bu çok kısa günler içinde, bizim pa
"laslarla papas - kadınlara görctte bu
lunmak için elimden gelen her şeyi 
yaptım. Buna Adisaıbaba'da Vensan dö 
Pol sörlerinden başladım. Kocaman ö
kaliptus ağaçlarından meydana gelmiş 
bir orman içinde, oluklu saçla örtülü, 
yoksul yapılar: Burası, üç türlü rahat
lığın yeridir; gönül rabathğı, zihin ra
hatlığı, beden rahatlığı. İçeriye girdi
ğim zaman baş sör, etraftan gelen has
talara kendisi bakıyordu. Uzun, beyaz 
parmaklariyle iğrenç yaralara pansıman 
yapıyor, küçük çocukların. Üzerlerine 
sinekler konmuş ve biriıbitine yapışmrş 
göz kapaklarım açıyordu. 

"Bundan daha kibar işler ı1e görüyo
ruz.,. diyerek beni bir atelyeye götür
dü. Burada on iki kad1r öksüz kız, bir 
sörün nezareti altında Adisababanm şık 
ıkadmları için çalışıyordu. "Bakın 1 
bunları tifo yapıyoruz . ., diye bana gü
zel bir ipekli gömlekle, krep jorjetten 
bir kombinezon gösterirken nasıl gü· 
lümsediğini bir görseydiniz! 

Aynı ormanın içinde, onların otur· 
duklarr yerin yanrbasında Iaz~rist Sen 
Vensan frerJeri vardı. Bu Ererler ne 
kadar m.thedilseler azdır! Ben Mançu
r;'dc, Şam'da Lübnan'da ve Trablus'ta 
orılaı ın konuğu olmuştum. Bu adamlar 
dalgalaı m dô~dü<7ü bir rıhtıma bağ! ı 

ve herkesin kayığını bağlayabileceği 

·~arından Tıiç farklı değildlr. 

1 demir bir halkaya benzerler. Önümde, 
onlardan birisi, saym Pcr Kulbo tara
fından yazılmış. üç cildlik "Habeşista
nın sıyasal ve dinsel tarihi,, adlı güzel 

kitab var. Bu tuhaf ulusu tanımak için 
!başka bir kitab okumak laznn değil.-

Bu Per Kulbo'nun öldüğü haberini 
almca, §imdi imparator olan Ras Tafari 
şunları yazmıştı: "Bu büyük adam, ya· 
şadığı müddetçe, memleketimizin bütün 
iyi ve güzel şeylere doğru yürümesine 
yardım etmek için, elinden geldiği ka

dar düşünmek ve çalışmaktan geri dur
mamıştır • ., Fakat Adisababa'daki fran
sı.z misyonlarında kendisi · hakkında 

'imdi birkaç kelime söyliyeceğim birisi 
giıbi, daha hayatta olanlar va11ken, öl

müşler Uzerinde ne için durmalı? 

Bu adam, Habeşistan piskoposu o

lan Monseyör Andre Jaroso'dur. 1846 

da kurulan bu orunu şimdiye kadar üç 

kişi işgal etmiştir: Bir italyan olan 

Monseyör Masaiye ile iki fransız: Mon

senyör Toren ve şimdiki piskopos Mon

senyör Jaroso, 1899 da Monsenyör To

ren'in yerine geçmiştir. Onu cüzamlı· 

larla, katolik dinine sokmak için hazır

ladığı adamlar arasında görebilmek 

için Harrar'ı boydanboya geçtim. Yakı

cıgüneş altında küçUk bir kerpiç avlu

nun içinde onun küçücük boyu ile al

çak gönüllü tavriyle, zahmet ettiğim
den dolayı özür diliyerek bana doğru 
geldiğini görünce hem gölmek, hem 
ağlamak için acı bir istek duyar gibi 
oldum ... 

Altmış yıl Habeşistanda kaldıktan 

sonra orada olup biten entrikalar hak

kında Monsenyör Jaroso'nun epi bilgi 

sahibi olduğunu söylersem bana inanm. 

Onun odasında şimdiki imparator Haile 

Selasie ile, Adua'da Jüşmanları yenen 

ve Habeşistanda anısı imparator Mene

lik'kinki kad:u şerefti ve ünlü olan ba

bası Ras Makonnen'in portresi vardı 

Herhalde bu iki portreye uzun uzun 
bakmış olmalıyım ki. Monsenyör Jaro
so uzun zaman susmak imkanını bula· 
madı. Onun söyledikleri bana o kadar 
önemli göründü ki, bunları bir kağıda 
vanp VP me!>·ni kendisinden rica ettim 
OıQda Fr:ııısaya karşı yapılan şeyJt>r 

hakmda ı .... fıkir edinmeğe yardımı o1· 
sun diye, 1'u sayfalardan birkaçmı bu-
ı ayıt kovaf''!~ım. 

1904 de Monsenyör Jaroso, Negüs'· 

ün emri üzerıne Kaffa'dan sürülmÜ!?tÜ. 

Bu tedbiri Menelik'e aldıran, o zaman 

orada ingiliz elçisi olan B. Harrington

du. 17 nisanda bu iş hakkında Monsen
yör Jaroso ile görüşen B. Harrington, 
bu tedbirleri haklı göstermek için 91' 

sözleri söylemiş: "Ben katoliğim, fakat 
her şeyden önce büyük Britanyaya hiz. 
met etmek zorundayım ve biz İngiliz
ler, komutan Marşan'ın Faşoda'dan 

çıkmaı:ından sonra Nil havzasında en 
ufak bir fransız etgerliği kalmasına bi
le izin veremeyiz . ., İşte, gerçekliklerin· 
den şüphe edilemiyeceği için daha il-

ULUS 

( 

l Y abi!_ncı -~ 
Hahshıırglal' 

dönecel{ mi? 
Mançester Gardiyen gazetesinin 

Viyana aytarı 12 temmuz tarihile bil

diriyor: 
Devlet §flrası, Habsburglara karşı 

olan kanunun kaldırılması hususunda 
yapılan önergeyi onaylamıştır. 

Raportör Kont Koret bu suretle 
büyük bir haksızlığın artık ortadar 
kalktığım söylemiş, dış bakanı Baron 
Berger Valder.eg bu kararın kırallığı 

tekrar getirmek anlamına gelmiyeceği
ni ve bunun o işle ilgisi olmadrğını an· 

}atmıştır. 

Bakan, bundan başka yalnız ekono
mik bir tedbir olan bu karara yabancı
lardan kimsenin arsımayacağını umdu
ğunu da sözlerine katmıştır. 

Görünüşe göre küçük anlaşma, A

vusturya hükümetinin bu kararını sü

kun ile karşılamıştır. 
Eyi haber veren bir kaynaktan öğ 

rendiğime göre böyle bir önergede bu
lunulacağı bundan bir iki ay önce kü· 
çük anlaşmacılara haber verilmiş ve bu 
konu üzerinde Avusturya dış bakanı 

Baron Berger Valdeneg ile Çekoslo
vakya dış bakanı Dr. Benes Ccnevrede 

uzun U7.adıya konuşmuşlardı. 

Herhalde küçük anlaşnıa devletle· 
rine bu kararın sonucunda Avusturya
da kırallığın diriltilmiyeceği hakkında 
sağlamalar verilmiştir. 

Fakat eski kıraliçe Zita ile oğlu 
Arşidük Otto bu kanun hükümlerinin 
izniyle Avusturya toprakiarına dön· 
mek isterlerse durum baştan aşağı de

ğişmiş olacaktır. 

O zaman ol· p biten hadiseler kar
şısında küçük anlaşma devletleri kayıt· 
sız kalamayacaklar ve Yugoslavyanın 

şimdiden hatırlattığı gibi bir takım 

istenmez hadiseler olabilece-ktir. 

Bu kanunun kaldırılması Alman

yada da büyük ilgiler uyandırmıştır. 

Çünkü almanlaı, kırallığm dönmesini, 
kendilerinin Avusturya üzerindeki ga 

yelerine karşı bir pürüz ve engel say
maktadırlar . 

Mal ve mülklerinin geriye verilme
si üzerinde hükümet onıntaklacile 

Habshurg aylesi oruntakları arasmcfa 
konuşmalar yapılmaktadır. 

Bugünlerde Avusturya tüze baka
nı Brükselde bulunuyor. Her ne kadar 
burada onun özel bir gezi için oraya 
gittiği söylenmekte ise de bakanın ora
da Habsburg aylesile konuşmakta oldu

ğu anlaşılmaktadır. 

Haber aldığıma göre imparator 
Şarl'ın iki küçük oğlu bu kanunun kal
dırılması kesinleştikten sonra Avustur· 
ya'ya dönecek ve orada oturacaklardır. 

Müze, kitab sarayı, tiyatro gibi er
gelerle kullanılan eski kırallık yapıla
rı ve imparatorluk sarayı gene hükU
metin elinde kalacaktır. 

Şimdi 23 yaşlarında bulunan ve 
memleketinden annesile birlikte ayrıl
dığı sıralarda ufacık bir çocuk olan 
Arşidük Otto Steno Kerzel'dc demiş
tir ki : 

- Bütün partiler onaylamadıkça 

Avusturyaya dönmiyeceğim. Konuşma 
!arın ilerlediği yalan değildir: fakat 
şimdi bu mesele üzerinde aytı§ma ya

pamıyacağım. 

Kıraliçe Zita ile Arşidük Otto'nım 
ajanları olup e9\ıiden bakanlık etmiş 

bulunan Baron Fridrih Fon Visner bu 
mesele hakkında şunları söylemiştir: 

"- Haşmetli imparatorla görüşdük 
ten sonra diyebilirim ki, haşmetlinin 

Avusturyaya resmi olmayarak ve kılrk 
değiştirerek girmesi meselenin dışın

dadır. Resmiğ bir geliş de pek yakın 
bir gelecekte olacak gibi değildir. 

Onun dönüşü resmiğ ve eyi şartlar 

içinde olacaktır .. "., 

gen olan sözler. İtalyanlar bunlardan 
pay çrkarsml~r ve orada kendilerini na
sıl bir şey beklediğini öğrensinler. Şim· 
di de sözün alt tarafını dinleyin. Mon· 
senyör Jaros.'.>'nun yazdıklarını olduğu 
gibi alıyorum: (Sonu var) 

SÜEL HAKll\IUAN 

İtalyan Habeş 

anlaşmazlığı 
Noye Fraye Prese gazetesinin siie/ 

aytarı Londradan yazıyor: 
İtalya ile Habeşistan arasmdaki 

anla~mazhğın düzeltilmesinden henüz 
umud kesilmemiş olmakla beraber, bu 
anlaşmazlığın süel baıkımdan incelen
mesi hiç faydasız değildir. Romalıla

rın, ceğer barış istiyorsan, harba hazır 
ol !:o sözlerini herkes bilir. Ancak, belki 
bundan da daha derin bir anlamda ol· 
mak üzere "eğer barış istiyorsan, har

bm ne olduğunu anJa !,. sozü vardır. 

Eğer süel etkelere, sryasal işlere oldu 
ğu kadar, dikkat edilerek önem veril
miş olsaydı, tarihteki birçok serüven
lerin acıklı sonuçlar vermelerinin önü
ne geçilmiş olurdu. 

Herhangi bir ülkenin kıskıvrak ele 
geçirilebilmesi, hücum edilecek hedef 
noktalarının bulunmasına bağlıdır. E -
ğer habeşliler bu gibi yeder kurmaya· 
cak olurlarsa bu gibi hedeflere rastla· 
nılmıyacaktır. Halbuki kendini göster· 
meyen, öz yurdunda çarpışan, oynaya
cağı oyuna yetecek yeri olan bir düş
mana karşı savaşa girişmek kadar bir 
işgal ordusunun sinirlerini bozacak hiç 
bir ~ey yoktur. Buna karşı da uçaklıır
la makinalaştınlmtş bir ordu yığın ha
linde çarpışan düşmanın yenilmesini 
hızla~tmnaktadır. Çünkü bu gibi araç
lar, çarpışmadan canını kurtarmış olan· 
!arın yeniden bir araya toplanmaları 
imkanlarmı azaltmakta ve kendilerine 
doğrudan doğruya savgada bulunula
mıyacak düşman ileri hareketini de alt 

üst etmektedir. Bundan başka yeni bir 
silahın, ilkel halk üzerinde yapmakta 
olduğu etki de düşünülecek meseleler
dendir . 

Eğer italyanlarm hedefi bütün Ha
beşistanı işgal etmek ise, nomal duru
ma göre, ileri harekete ele Eritreden 
başlamaları lazımdır. 

Hedef, bu memleketin yalnız bir 
kısmını işgal etmek olsaydı karşılaşı· 
lacak olan güçlükler de bütün Habe
şistan ın işgalinde karşrlaşılac.aklardan 

çok daha az olurdu. İtalyanların, Hı1· 
beşistanm güneyine doğru yayılıp 

ilerlemeleri, süel bakımdan <:iddiğ bir 
dayanıya rastlamıyacak. yahut da, zo~ 
luk gösterecek olan tabiatın ıt>Uyük en
gclJeri ile karşılaşmıyacaktır. Bu ga· 

yeye varmaık üzere, Somali'den yapıla
cak olan ileri hareketi örtmek ve ko
laylaştırmak için ordunun Eritre'de 
toplanması bir gösteriden başka bir 
~ey değildir. İtalyanın bugün kullandı
ğı ağız ve takmdrğı tavır, aıyasa ve do
layısiyle stratejisiyle daha başka gaye
ler arkasından gittiğini gö~termektedir .. 

Sonuçlar gerek sıyasal, gerekse sü.. 

el bakımdan pek eyi bir gösteride de
ğildir. Sryasanın bu andaki dik kafah
lığı ve gene sıyasada geçen sözlerin iz· 
leri bazı ölçüleri de aşmakta olduğun

dan, Stratejide planlarına istediği in • 
celiği verebilecek ve dolayısile yeni 
bir çığıra girecek bir durumda olmadt -
ğı gibi, bugüne kadar güdülmüş olan 

yöney bloke edilecek olursa, harbın 

hiç de beklenilmiyen cilvelerile karşı
laşılınca faydalanmak da güç olacak· 
tır. Eyice ölçülüp biçilmemiş bir hare 
ket, çok önemli bir mesele olan hadise 
lere ve duruma uymıyan derin bir etki 

yapar. 

Habeşistanın baştan aşağı işgali me
selesi topoğrafik bakımdan da incelen 
mesi lazım olan bir meseledir. Dik yar· 
ma ve yarrkhrı obn bu yüksek yayla 

ülkesi ortaçağdaki bir şato ile kıyas· 

!anabilir. Sayısı çok az olan geçidleri, 
tabiat tarafından su çukurları ve sed· 
terle korunur bir halde olduğu gibi ile· 
ri harekete geçecek olan kıtalar arasın· 

daki bağlılığı da korumak çok güçtür 
Gizlenmiş olan düşmana karşı havadan 
yapılacak olan hücumlar, dünyamn 
başka yerlerinde yaprlacak olan buna 
benzer bir hart>kette elde edilecek ba
~arı sonuçlarından çok daha az umuil 

vericidir. 
Habeş hükümeti merkezi olan Adis 
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Balkan Herald gazetesi 
bir Ankara ve Türkiye 

sayısı çıkardı. 
Beogradda İngiliz dili ile çıkarıl

makta olan Balkan Herald gazetesi son 
çıkardığı temmuz sayısını An.kara ve 

Türkiyeye ayırmıştır. İçinde öte-A:i 
Balkan ülkeleri hakkmda da birçok ya
zılar bulunan bu sayıda İstanbul ayta· 
rı Madmazel Edne de Choch'un bir 
mektubu vardır. 

Bu mektubta Ankarada oturanlar
dan birçoğunun 1stanbula gittiklerin
den, azad gününün cumadan pazara 
çevrildiğinden, TCrkiyede hav;ı savga
sı düşüncesinin kuvvetlendiğinden, 

Florya plajının bayındırlaştırıldığın

dan, bahsedilmekte ve yazı şöylece bit 
mektedir: 

"Kamfil Atatürk'ün yüıks.ek yöneti
mi altında Bizans zamanındanberi kul 
lanılmamış, bırakılmış olan güzel ve 
yeşil Yalova canlandırrlmış, bayındır

laşmıştL Şimdi de Florya da bu şekil
de onarılmaktadır. 

İnsan, kendi memleketine güzellik, 
kuvvet, ilerleyiş ve zenginlik getiren 
bu büyük önderin yönetimi altında 30 
yıl içinde Türkiyenin ne hale geleceği· 
ni elinden gelse de hayalinde canlandı
rabilse .•.. ,, 

Gazetenin yalnu Türkiye hak.kın· 
da yazılmış yazılarla dolu olan beşinci 
ıayıfasında iki sütun tutan bir Anka • 

ra mektubu vardır. Bunda din adamla· 
rının kılıkları hakkında çıkarılmış o

lan kanundan, hafta a.zad gününden, 
hava kurumundan, Türkiyedeki ekono• 
mik kalkınmadan, endüstrileşmeden 

bahsolunmaktadır. 

Bunun yarubaşma üç sütun iizerin~ 
yazılmış "Türkiye: modem bir eko
nomik devlet,, başliklı bir betke vardır 
k.i içindeki bahisler smısile şunlardır: 

Tütün tarım ve ürünü, köylü halin

de kalmış bir devlet olduğundan geri• 
Jcmiş olan eski Türkiyenin durumu, 
buna karşılık yeni Türkiyede be§ yılblı 
endüstri plinı, cumuriyet merkez ban· 
kası . 

Bu sayıfada İngiliz - Türk tecim 
anlaşması hakkında bir yazı ile şair AJi. 
med Kutsi'nin yazdığı "Mart gecesi,. 
ve .. Neredesin?,. başlıklı iki şiir de 

vardır. 

Ababa, İtalyanların hareket noktaları 
olan Eritre'den 400 mil uzakta ve de
nizden 8000 ayak yüksekte olduğun
dan, hava kuvvetlerinin bugünkü hali
ne göre, havadan bomba ile hilcfun edi
lebilecek bir durumda değildir. İtalyan· 
ların ileri hareketleri havadan hücum 
etmek meselesini kolaylaştırabilir; an· 
cak, böyle bir ileri hareketi de süet 
meseleleri güçleştirmektedir. 

Habeş imparatorunun düzen veril
miş ordusu 40,000 kişiyi geçemez; eğer 
memleketin içine doğru yapılacak olaı 
bir işgal hareketine karşı koymak için 
daha 500.000 kişi toplanacak olursa, 
böyle bir ordunun, o da bir ancak tan· 
sık ile yiyecek ve içeceklerini güven 
altına alması şartile, bir çetehaı bı için 

değeri olabilir. Haber ahndığına gör~ 
Habeşistanın 7,5 luk üç bataryası, V'! 

bundan başka da l>irkaç ağır topu var
dır. Bundan başka yüzlerce eski sistem 
roplan da vardır. Tayyare ve tankları 
parmakla gösterilecek kadar azdır. 

Makinalı tüfeklere gelince, üçyüz tane 
ağır makinalı tüfeği, altı yüz tane d,. 
hafif makinalı tüfeği var. Bıına karsı 

ıtalyanlarm savaş değerleri, modern 
sılahlanma tekniğine göre silahlı bulu .•• 

Jnlclarmdan, sayılarından çok daha 
yüks'!Ktir. İtalyanların buradaki ordu· 
!arının sayısı eyice belli değildir. An· 
<ak gene h..ıbt>r alındığına göre, E, tre
de bir italyan fırkası üç tane de yerli 
fırka, Somalide de bir yerli, bir de ıt~l
y fırkası huJunmaktadır. 1talyadcın 
100.000 kişinin ~evkedildiği büyük bir 
ihtimal't> he <>b edilebilir. Yağmur me 
simi olmasl yüzünden asker taşıması 
gevşemiş bulunmakla beraber, hareke· 
te geçilince, gene önceleri gibi hızlaş· 

•rrrlacaktır 
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Ekonomi balıialeri: 

Avrupa endüstirisini yaşatacak olan 
kalitedir. 

Avrupada 18 inci asır sonunda 
lmş yan mak inalaşmak devrimi genel 
endüstri Uretıminde ve dolayısile dün
ya tecimınde pek derin değ.i§ikliıkler 

yapmıştır. O zaınandanberi endüstri
nin gayesi az çalışma ile çok üretim 

yapmak olmuş ve ucuz üretimin en· 
düstri alanında b&fan için yeter oldu
iu sanılmıştı. Bundan dolayı endüstri
yel dretimde makinaya her gi1ıı biraz 
daha büyük bir yer verilmiş w: bu ıu· 
wıetle usta işçilere olan ihtiyaç gittikçe 
azalmıştır. 

Eskiden çıraklar usta adını alabil· 
mek ve kendi zanaatları üzerindeki gö

rüşlerini genişletmek için ülkede uzun 
l»ir geziye çıkarlar ve dönütlerinde bir 

bqeıer meydana getirirlerdi. Ve ancak 
lriiyilklerinin önünde ulu bir de amaç 
pçirdilrten '°nna mta (Maitre) oJur· 
1ud1. 

Halbuki makinanın meydana çık

- usta i!çi yetiftirilmesine artık ltl
nm biaettirmemefe baılamıftır. En-
41U1trideki çalıtma bütün bütlin otonn
tlk ft kör bir çalııma ollnuttur. Buglln 

hruJan herhangi bir makfna durmadan 
~ yorulmadan hep aynı weyi 1apu ve 
onu lfleten ltçiden yajma ve yakacafı
• \)aJnnasından bqılrıa bir teY istemez. 

Yaklnanm lmanlıta yaptıiı hiz· 
metleri bunda tananuJm etmlyecefl•· 
Ancak makinaya 8z olan bir ICY varsa 

o da biç durmadan çallf""'k ve gittikçe 
llrtaD bir üretim yapmak sorağmda 0-

lutudar. Birçok matinalann hep bir
.ten llretiınlerini arttmnak ı:orağmda o-

latluı ile ara1amıda fiat ia6rdqlili· 
M yol açmıt w fiatlar dtlfttlkçe dtq. 
mlftlr . .Ba Bnllrdetllk yalnu il.atlama 

~ yol llÇUJdı p haJll'b 
olmuf olurdu. Pabt ne yasık ki flat· 
lırJa birllld:e yapıklarm kalitesi de 

diifmeğe baılamııtır. Bugün mekanik 
eretimln kaliteli orta dereceyi ppne
-ktıe w birçok ldlmeleri mmman et

weınettedir. 

Gerçi seri llretiminde: 

ı - llakina yalnu itçllik paymı 

kıtmak için kullımıbna, 

2 - lstandardizaayon yapılırsa, ya

m fi.atlan indirmek için llretilen mo

'1e1Jerin uyııı ualmıa; 
3 - İtÇilik ilmii eurette orpnbe 

ediline; 

9Cas ve eyi kaliteli bir tlretim elde e

~. Aym s•..,..,..ıa hanvQadde b

• ..._ de dilıılıın edilmipe b&yle bir 

9ai imimi eJ lretlmfnden de kalite• 

ce )'iıbek olabilir. Ancak bu saydığı· 

•ıs prtlarm bir araya gelmesi çok 

lllçtllr. Ve çok okere seri lretimi olarak 

FJMada ıördUiümiiz yapıklar acm 
eh •1e beraber blitece pek yiUmek 

...,.. teYlerdir . 

Soa buhrandan aalqdmı§tır ki en-

4htri alamda utılr fiat Bntirdqlifi 

J&pmlfı iP!' ılli~ bir ulusta takat blma-

Dr. ORHAN CONKER 

mı§tır. Bundan sonre ekonomik alanda 
kalite önürdeşliği yapılmalıdır. Fiat 

önürdefliğinde Amerika ve Japonya 
bir sürü özellikler yüzünden Avrupayı 

yenmişlerdir. Avrupa endüstrisi ancaık 
üretimlerinin kalitelerini başka ülkele. 

rin ulqamıyacakları düzeye yükselt
mekle yapyabilecektir. 

Avrupanm teknik üstünlükleri baş
kaları tarafından benzetleninciye kadar 

yenileri bulunmut olacak ve bu suretle 
Avrupa teknik bakımdan acunun diğer 

kısmılanndan hep üstün bir durumda 
kalıp gidecektir. 

BugUn Avrupa endüstrisini üreti
mini kalitece yükselbneğe sevkeden 

bayatiğ sebeft>ler vardır. Acunun dört 
tarafında şimdiye kadar Avrupadan ya-

pık almağa alışınıı uluslar ülkelerinde 
fabrikalar kurmakta ve bu yapıktan 

kendileri yapmaktadırlar. Ancak bir 
ttlrlll kopyacıt• olan bu işi bafarabi· 
len uluslar yenilikler bulmalı:, ve ifleri
ne 8ıael bir damga vurmalı t>ecereme

mektedirler. Japonyanm alçak glnde
likli makfnalqmıf endüstrisi ne Ame

rikanın yübek organbaayonlu ye bll· 
yilk yığınlar çıbran ileri endUstrislnin 

kupunda Avrupanm tek ailihı: aor 
sayılan endilstri kollamıdald teıknik 
flsdlnlnk ve yenili·. bulma hassasıdır. 
Kolay iiretimlerde Avrupa her zamıaD 
diğer uluslar tarafından çabucak ben
aetlenecektir. Bundan dolayı Avrupa 
endüstrisi hep yiiksek kaliteli yeni ft 
ıor üretimler meydana çıkarmalrla tu· 
tunıabilecektir. 

İstanbul bölgesi spor 
kongresi 

İstanbul, ?1 (A.A.) - İstanbul böl· 
aeai koapui I>QPn HalkevUıdıe. MIW

Hk toplantısını yapmııtır. 
Yeni kurullarm seçimleri fU sonu· 

ca nrmııtır : 
Merkez heyeti: Baıkan Fethi Tab

iin, u bapan Necmi. Uyeler: Sait, 
Salihaddin, Muhtar. Kemal. 

Atletizm kurulu: 
Ba,kan: Ömer Besim. Üyeler : 

Melih, Yuwf Ziya. 
Putbol kurulu: 
Batkaıı: Kemal Rifat. Üyeler: Bas· 

rl, Şui. Tezcan. Cafer, Saim Tur
gud. 

Gtlrq lnmıla: 
Bqbn: İsmail Hakla. 'Oyeler: 

Hılanet, Mazhar, Kemal Saip. 
Voleybol kurulu: 
Bqbn: Ali Rıdftn. Üyeler: ~ 

ri Ekrem. 
Denbcilik kurulu: 
Baıbn: Kadri. 'Oyelet': T1ll' • 

pd. Şa.ıJ. Şevket, Efdal. 
Bisiklet kurulu: 
Bqbıı: Hikmet. Uyeler: 

Rt1ft6. 
Boks kurulu: 
Bqkan: Nuri. Uyeler: 

Hilmi, Raa. Sellmi. 

Talat. , 

SOheyl, 

ULUS 

Dünkü yüzme 
yanşları 

Dün Karadeniz havuzunda ikinci JÜZ 
me yanşlan bine varan halk önünde 1J8. 
pıldı. Yüzmelere Çankınya giden Genv 
lerbirliği, Altmordulularla Çankayadan 
başka diğer kulüblere bağlı 44 yüzücü 
girdi. Bunlar araamda geçen yıla naza. 
ran çok iyi yüzücüler gördük. Bilhaa • 
tıa Demirspordan yüz metre birincili 
Orhan, 3 atlama yarışı 1 inciei salib hal 
km alkışlarını topladı. Yüzme ve at· 
lamalar sonucunda birinci gelenlere 
madalyalar verildi. Gleeck cumarteei 

ve paızar günleri de teşvik müsabaka • 
ları ve 3 • 4 ağuatos tarihlerinde de 
mmtaka yüzme birincilıiği yarışları ya. 
pılacaktır. 

Sonuçları yazıyoruz: 

Yüz metre serbest: 
1 - Orhan (DemirllJ>OI') 
2 - Nuri (Ankara Gücü) 
S - Zeki (Demirapor) 

Yb meue azrtbtii: 
1 - Vehbi (Ankara Gücü) 
Z-N~ • ., 
3 - E.zbcr .. . 
aoo Jleue nrbat: 
1 - Rauf Cemil (Demfnpor) 
2 - Refik (Ankara Gilcü) 
3 - Battal ,, ,, 

100 mnr• kurbağalama: 
1 - Zeki (Demirapor) 
2 - Ezber (Ankara Gücü) 

3 - Temel (Deminpor) , 

400 metre ıwrbe.ı : 
1 - Nihad (Demirepor) 
2 - Temel ,, ,. 

ATLAMALAR: 

OM idi balıklama (dilz): 

1 - Salih (Ankara Gücü) 

2 - Suad (Gençlerbirliği) 

3 - Zeki (l>ea\jrspor) 

Oae Ui ~ (topla): 
ı- Suad (Gençleııbirliği) 
2 - Salih (Anbn Gücü) 
3 - Mitat .. .. 
Arkaya balılılama: 
ı - Salih (Ankara GUcü) 
2 - Zeki (Demirspor) 
3 - Suad (Gençlerbirliği) 

Ar.taya bir perende: 
ı - Mitat (Ankara Gücü) 
2 - Zeki (Demirspor) 
3 - Şett:f ,, ,, 

Kulaajıç: 

ı - Salih (Anbr9 Gücü) 
2 - Jluhanelll .. 
3 - Suad ,. .. 
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SAYlf'A S 

[ Memleket Postası ) 
Aydında türlü çalışmalar ve spor 

Aytfın sporcuları ıleferli bafhJJ ları B. Sım Huaf a bttatHr 

Aydın, (0.zel aytarmmdan) - Türk ıüel parçalar çuıugtır. Gcnclerimız 

Hava Kurumu 1eçimi yenilenmiıtir. Ye· bu müsamerelerini çok iyi bqarmıılar 
nl kurul bqkanhlma Ahmed Emin 1eyircilcrin takdir ye alkqlanın topla-
Arbyn, Albatkanlıia Ekrem Cemal. ımflarchr. 
mubaaibliğe Muhterem Kaya, &yelikle- IJa/a •ölü 
re de Asaf Gökbel, Ay,e Yazgan. jan- Sökede'ki Baf.a ıilünün buDeJe aid 
darma komutanı İsmail, y\Ubqı Refik oldaitJndan yıllardır bu ıöll fuladaa 
ve defterdar Nafiz Tuncer aeçllmişler· olarak kendine malcclen Hilleyln AY. 

clir. ni baklanda hune tuafmdan Söke balr· 
Yeni kurula iyi bap.rılar dileri.z. yerine cta.a epldılmı bildlrmlftfm. Bet 

l' eni apor bölgesi aydır süren ve yerinde birçok keflfler 
Aydm spor bölgesi yıllık kongresi ve incelemeler yapılan bu dava bltmit 

ötey gün Halkevi salonunda ilbay ve- ve bame kazanmsıtır. 
kili mektubcu Bay Agih Akkanın baş- Hükümde: Bala gölibıilD ve Bala aer-
kanlığmda toplandı. Toplantıda lçtem çln dalyanlanam haznenin mab olduğll 
girilşmeler yapılmı1 ilimsiz spor itleri- ve giSlden balık •lum hakkınm dsl ' 
nin yürümesi ve ilerlemesi bakımından hazneye aid bulunduğu bildirilmiıtir. 

i•betli karar alınmıştır. 
Yapılan aeçimde : Bafkanlığa tekit

ler bafdirektöril Sırn Hun, asbatkanlı· 
la Alaettin Nazilli, Uyeliklere Meh
med ve Karapınar Ahmed Germencik. 
Nihat Erol Çine A tleti:ım kurulwıa 

Feyzi Aydın , öğretmen Nesimi Aydın. 

lamail Germencik, Hüsnü Çine, Fuat 
Nutlli. futbol heyetine. Vaafi Çatal, 
Celal Aydın, Nihat Nazilli, Abdi Ka

rapınar, Osman Çine, hesab iapekterli
ğine Mazhar Aydın, Nuri Karapınar ae· 
ç.ilmişlerdir. 

Yeni kurulda başkan Bay Sırrı Hun 
dan başka hepaı yeniden seçilmitlerdir 
Yeni kurula eyi başarılar dileriz. 

Ankara Gücü büildettiferi 
Batı illerde bir tur yapan Ankara 

Gücü bisikletçilerinden Niyazi, Orhan. 
Galib, TaJat ve Eyiib'le. Pethiye Bge 
kulübü bisikletçilerinden olup Fethi· 
ye • Ankara turunu yapan ve A11ıkara

dan gene F'ethiyeye dönen Haydar, O•· 
man ve Halil dün Aydına gelerek p1r· 
ti ve halkevini gezmişler, kendileri par 
tice konuk edilmitlerdir. 

GlçlU bisikletçiler dün Na.zilliye. 
fetbiyeli bisikletçiler de bugün ç&ne 
yoJiyle Mailaya gif:ı!Ditlerdir. 

Bu davamn açılma ve takiblncle A.,. 
dm defterdan Nafb Tuncer'laı çok U· 
gf ft çalıpnam aMJmlltllr'. 
l'enf Ubay 

Yeni ilbaymus, B. Salim Ozdemlr 
bugiln Aydma geldi. Durakta 8Uel ta. 
renle ve Halkevi mızıkası tarafınclaa 

kartrlanch. 

Durakta bqı~ aıwadıi: ... 
mutan, mbaylu, dayre dirRtar w it
yarlan, prt.J, parti, halkeri ......... 
tarı il genel bnılu, .... karala 
parti ily&ıkanılu ft hallrnl , ... 
kurulu iyeleri ft bOt6n bayır kurum
lan ba§kan Ye llyeleri, banka dlrelrtar 
Ye ityarları w kaclm erkek çok blaba
hk bir halk vardı. 

At 1ııraıslan bulundu 
Koçarlı lramununda birkaç. ay &ilce 

birkaç at brnı:ılrlı olmattu- Jandarma;. 
mız çalman adarm bepsin!n satrldıkl .. 
rı uı:ak Dçe 'ft '-mlarda bularak n
hiblerine vermiı w bınulan da hakye· 
rlne ghdermiftlr. 

iki giln ance de Aydm yalanmda iki 
at ~mınq, jandannamu bunları 11d 
saat atede Ga1hi9ar köyii Bnllnde ya
blryarak hrnaı tüzeye ttslim etmittlr. 

BU-~ """"1ndı 
tstanbul, 21 (A.A.) - lstanbul ıtı

di tumuvamma finali bugün oldukça 

kalabalık bir •Jirci önünde yapıldı. 
Birinci devre 1 - O Beykozclan yana 

bitti. lldnd denede Betiktqblu iki 
gol çıbnrak İstanbul 1i1d biriachf 

oldular. 

Aydm balgesi eanatlar okulundan 

1 

ba yıl çıkan öğreniciler dün aqam 
mekteıb bahçesinde bir aynlık mi!aame
reai venniflerdir. 

MUsamerede 1000 den çok bay ve bıt
yan bulWUDU§ Ye balkevi muıkuı da 

BrbeJHde HillaJıln oflu tbrahim 
bahçesinde h7u bzarken çark kırıl· 
mq, İbrahim toprak çıbrdılı muıta 
ile beraber kuyaya diiwerek atn yara. 
lammftır. Yarab memlellet batanellae 
kaldmlmqtır. 

e!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ -~--!!!l!!Bl------~--------------.... ---------~-------------------------------------!!LVS'un r.Ufh.CJnı Tefrika: ızs 

San Michelenin kitı hı 
TIJrJcçeye pvırea: Namlll BArDAR 
v .. aat Ahel llUNT 

Kilisi!, daha saat aekizde, bir yanda erkek
ler, öte yanda kucaklannda uyuyan çocuk· 
lariyle kadınlar, ağ.zma kadar dolmtlflU. Or
tada... kendisi için kurulmuş olan tn"bünün 
Gzerinde bando mınka duruyordu. Anakap
ri'nin on iki papası yerlerini almışlardı. Din
•el aym, gürültüler, şarkılar ağlmnalar ara· 
•mda öğle vaktine kadar sürdü. 

Köyün meydanı bir karınca yuvası gibi 
b)'Dapyor ve herkes bağınyordu. Esce Ja 
frOcessione r Esce la processione; alay geli· 
Yor! alay geliyor! alayın batında, bebek de
nilebilecek kadar küçük on iki tane çocuk, 
elele tutmuşlar, ilerliyariardı. Bunlardan bir 
takunı beyaz, uzun gömlekler giymişler, sırt
larma da Rafael'in puttı-,eri gibi melek ka
natlan takmışlardı. Bir kwnı da başlannda
lri gii1dea taçlar ve Çli'dçıplak hedenleriyle 
bJr 1aw alçak bbanmMmdan fırlamqa. 

benziyorlan:h. Bunların ardısıra, beyaz ruba· 
lan içinde, uzun boylu güzel kızlar olan 
"Meryemin kızlan,, , yiizlerinde mavi duvak· 
tarla, geliyorlardı. Bunlann arkasından da, 
ilk sevgilileri İsa'ya sadık lrahmş, sararıp 
kummuş yaşb kızlar yürüyorlardı. 

Mızıka 1 mızıka f 
Daha sonra da. Napoli Burbonlan sama· 

mndan kalma. sırma ıeridli üniformalan 
içinde ve mayestrolan önlerinde, ciğerleri· 
nin bütün kuvvetiyle . anladığıma göre Sant 
Antonyo'nun sevdiği . bir polka ltfleyerek 
mızıkacılar geliyorlardı. 

Sonra, dört yamada, tören rabalanm giy
miş papaslar bulunduğa W: çeşidli patırdı· 
larla selamlandığı halde Sant' Antonyo, tah· 
tının üstünde ayağa kaJknuf, kolunu halka 
doğru uzatnuı, görünüyordu. Onun hemen 
arkasından, Sorrente piakopmmmn bana bir 
saygı olarak verdiği izinle, başım açık, elim 
de bir yanar m~ prbaym yanında, ben 
yürüyordum. Arkamız ura, uray tıyeleri, 
Anakapri'nin ileri gelenleri, hekim. noter, 
ecna, berber, tiitiindl, teni ve daha soma 
halk, gemiciler, batıkçılar w: banlarm kan-

lariyle çocaklan, en arkada ise beş altı tane 
köpek, yavrulariyle iki keçi, sahihlerini ara
makta olan birkaç domuz. ... 

Böylece bütün köy dolapldıktan sonra 
alay gene meydana dönüyor ve orada uray 
tarafından halka Poradim otelinin pergob
snıda adam başına bir libre makama ve is
tenildiği kadar f81'8bb bir şölen veriliyordu. 
Saat dörtte San Michele'nin kapılan açıh
yor ve yamn saat sonra da bütün köylüler 
bahçeyi dolduruyordu: zengin yoksu1, kadm 
erkek, çocuk, yeni doğmuş bebek, çolak, ab
dal, kör, topal, türlil tiirlU insanlar ... ve ken 
dileri yiirüyerek gelemiyenler tfe sırtta ge 
tiriliyorlardı. Bahçeye masalar ve nı2salann 
lizerine de San Michele'nin en iyi şarabın
dan fİ§eler aıra1anmıştı. İhtiyar Pakçivale, 
Boldassare, Mastro Nikola durmadan bar
daklan dolduruyor, Ciyovamıina Je Rozina 
ve Eliza da erkeklere cigara, kadmiara kah
ve, çocuklara pasta ve teker tlağıtıyorlardı. 
Öğleden sonrası için bana verilmiş otan ban
do ise bir daln"lca bile susmakSJzm vukan 
taraçada çalıyordu. Evin her tarafı açıktı, 
hiç hir şey anahtar altJDda değndi. bütün 

değerli şeylerim masalar, iskemleler ve} a 
döşeme üzerinde, her vakitki gibi, kannaka
npk duruyorlardL Odadan odaya binden 
fazla in1a11 gezdiği halde lrİD1ae bir pye el 
sürmedi, hiç bir şey eksilmedi. 

Çanlar Ave Mariya'yı çatınca kabul res-
mi bittiği için herkes el sıkarak, her vakit
irinden daha g61er yüzlü, gitmeğe hnşladtlar. 
Şarab bu gibi günler için vapıtmış deg .. il mi
dir? 

Bando, gittikçe canlı, köy meydanma 
doğru yürümeğe başladı. Orada şimdi büyük 
konaer başlıyordu. Rigoletto, İl Trovatore, 
Gli U ghenotti, İl Puritani, tı Ballo in Masc .. 
hera, birçok seçme Napoli halk havalan, 
polkalar, muorkalar. ta saat yirmi üçe ka· 
dar, biribirini kovaladı ve bu sırada 2000 • 
retJik fişek yakıldı. Gece yansı resmiğ pro
gram bitmiş. fakat halkın ve bandonun ne
şesi tükenmemişti. Kimse yatmağa gitmi
yordu, bütiln köy kahkahalarla, şarkılarla, 
mii~kle. çm çm ötüy~u. Evviva la gioia t 

• Evvıva il Santol Evvıva la musicat 
(Sonu var) 
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~ )anı~asın{ an~ § 
~ Müsabaka ile çabuk yazabilen daktilo alm~ca~t~. s 
E Kahiliyctine göre yüz liraya kadar ücret venlebilır. § 
-, Tahsil derecesi ve lisan bilgisi tercih sebebleridir. ~ 

Temmuzun 24 üncü günü akşamına kadar Memurin 5 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanları 

BİLİT 
Midyattaki erat için 9000 kilo sade yağı ilk inanç ak

çesi 434 lira ihalesi 1. 8. 935 perşembe günü saat 15 te, 
25,200 kilo pilavlık pirinç inanç akçesi 378 lira ihalesi 
1. 8. 935 perşembe günü saat (9) da açık eksiltme ile ve 
296 bin kilo ekmeklik un inanç akçesi 1998 lira ihalesi 
3. 8. 935 cumartesi saat (9) da kapalı zarfla eksiltmeğe 
konulmuştur. Şartnameler Diyarbekirde Kor. Siirtte Tü· 
men ve Midyatta As. SatmaJma komisyonlarında alına
bilir. Eksiltmeye girecekler yukarda yazılı ihale günle
rinde inanç akçeleriyle birlikte Midyat'ta satmalma ko-
misyonunda bulunmaları. (1743) 1 -2947 

B!LİT 
Lüleburgaz garnizonu için 46,300 kilo sadeyağı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 30 temmuz 935 sa
lı günü saat 16,20 dedir. Bir kilosuna biçilen eder 75 ku
ruştur. İlk inanc;. parası 2605 liradır. Şartnamesini almak 
istiyenler her gün ve eksiltmeye girecekler ilk inanç ak
çesi makbuz veya mektublariyle kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mektubla
nru ihale saatinden bir saat evel Lüleburgazda As. Sa-
tmalma komisyonuna vermeleri. (1744) 1 - 2948 

1 LAN 
1 - 100 ton hindyağr kapalı zarfla eksiltmeğe kon-

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 56.000 liradır. 
3 - İhalesi: 27 .8.935 sah günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesi 280 mukabillnde verilmektedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunda 

aranılan vesikalarla birlikte ve ihale saatinden bir saat 
evel 4200 liralık teminat ve teklif mektublariyle M. M. V. 
satın alma Ko. müracaattan. (1602) ı - 2817 

iLAN 
1 - Erzurum garnizonu 

i~in 1,500,000 kilo pelit odu
nu kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 25-7 -935 per· 
şembe günü saat 10 da Er
rurumda Kor. Satınalma ko
misyon unda yapılacaktır. 

3 - İlk inanç parası 1688 
liradır. 

4 - Şartnameler adr ge· 
çen komisyondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecek· 
ler inanç mektup veya mak
buzlariy le birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatın
dan bir saat evvel Erzurum· 

da Kor. Satınalma komisyo· 
mma vermeleri. (1715) 

1-2907 
İLAN 

15 Kalem Dizel Motör parça
ları açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Bedeli (1653) lira 
(75) kuruştur. İhalesi 5-8-935 
pazartesi günü saat 14 dedir. İs
tekliler evsaf ve ~rtnamesini 
görmek ve almak üzere bedelsiz 
olarak M. M. V. Satrnalma ko
misyonundan verilecektir. Ek· 
siltmeye gireceklerin (2490) No. 
1ı kanunda gösterilen vesaikle 
ve (124) lira 3 kuruşluk temi· 
nat mektubiyle birlikte belli 
gün ve saatta satmalma lcomis· 
yonuna gelmeleri. (1798) 

1-3015 

Adapazarı Belediyesinden: 
'iOO<l Metre tulünde 60 milimetr~ dahili kuturlu pik boru 

15 Adet Vana (Anahtarlı) 
25 .. 90 derecelik Dirsek 
15 ,, üç ağızlı (T) 

150 ,, Abonelere su vermek içııı parça (tam takım) 
2 Takım boru delmeğe mahsus makkap 
5 ., Yangın musluğu (komple) 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı ve 15 atmosfor tazyi.ka müteham
mil lbedeli keşfi 4800 lira olan su yolu malzemesi kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuşsa da yevmi ihale olan 16 temmuz 935 
salı günü ilan edilen saatte taliplerin teklifleri muvafık ve haddi 
Jayık görülmediğinden kapalı zarfdan sarfınazar edilerek eksiltme
nin pazarlığa çevrilmesine karar verilmiştir. Pazarlığa iştirak etmek 
istiyenlerin 15 ağustos 935 perşembe günü saat 17 de 375 lirah•k 
muvakkat teminat ile belediye dairesine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (1824) ı - 3076 

T. Cümhuriyet 1\'lerkez 
Bankasından: 

Gölcükte Bay Hasan Emin Akif adına yazılı D sımfın· 
dan bir hisselik 9413 numaralı Bankamız asli senedi kay· 
bolduğundan bu senedin artık hükmü kalmadığı ve başka 
numara ile Bay Hasan Emin Akif'e yeniden sened veril-
diği ilan olunur. ı-3079 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
. Trabzon vilayetinin bümre nahiyesinin kavata köyünden genç 

Ah oğullanndan Halil İbrahim oğlu Rüsteme: 
Ankaranın yapracrk köyünden karınız Emire tarafından aleyhi

nize ikame olunan boşanma davasının muhakemesinin 17-7-935 çar
şamba günil saat 14 duruşma icra edilec<!ğini Ankarada çıkan Ulus 
ve Trabzonda Halk gaıetelerinde ilanen tebliğat icra edilmiıt ve 
mezkQr gün ve •attc mahkemeye gelmediğinizden davacı Emire• 
nin talebile lıakkınıLda gıyap kararı ittihazile bu husustaki duruş
manın 25-9-935 çarşamba saat 14 talik edilmiş olduğundan meıkfir 
gün ve saatte Ankarn asliye birinci hukuk mahkemesine gelmeniz 
ve yahut rnusaddak bir vekil göndermeniz aksi takdirde gıyabınız· 
da muhakemeye tlt?·•am olunacağr gıyap karau makamtna kaim ol
mak üzere . i!~lün ·101 inci mad<.le3İne ~vfikan keyfiyet tebliğ olu-
nur. ( l837) l-30A8 

ULU..) 

İLAN 
İstanbul kumandanlığı birlikleri ihtiyacı oiup ihalesi yapd.ın 

58,000 kilo sade yağına verilen fiat komulanhkça pahalı görüldü
ğünden tekrar kapalı zarfla eksiltmeye konulan a.ade yağın beher 
kilosunun tahmin bedeli 84 kuruş olup ihalesi 8 ağustos 935 perşem· 
be günü saat 15 dedir şartnamesi 24 kuruş mukabili İstanbul komu· 
tanhğı satın alma komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye girecek
lerin 3654 liralık teminat mektubu vcvc. makbuzu ihale saatından 
lbir saat evv:eline kadar komisyona vermeleri. ( l839) 1-3082 

t LAN 
1 - 240 ton unun kapalı zarfla eksiltm\; si 31 temmuz 935 çar

~amba günil saat 15 de Selimiye asker\ cıatın alm;ı komisyonunda 
y-ıı-ılacaktır. 

2 - Unun tahmin bedeli 29712 lira muvakkat teminah 22?.8 

lira 50 kurustur. 
3 - Te~inatlarrn ihaleden iki saat önce muhasebecilik veıne

sine yatırılması zaruridir. 
4 - Başka malsandıklarma yatırılmış olan teminat maık!buzları 

~·eya banka teminat mektup1arının teklif mektupları içine konma
sı lazımdır. 

S - Şartname her gün komisyonda görülebileceği gibi şartna· 
me sureti kanunun beşinci maddesi mucibince muhammen fiyatın 
yiiz binde be~i ni'>betinde bir bedel mukabilinde komisyondan alı-
nabilir. ( 1801) 1-30?.4 

1 
Devlet Dem1ryolları ve L=manları 

Müdürlüğü ilanları 

İLAN 

Senelik bedeli muhammeni 3600 lira olan Demiryolla· 
rı mecmuasının bir sene müddetle basımı işinin kapalı 
zarfla eksiltmesi 6 ağustos 1935 sah günü saat 15,30 da An. 
karada idare binasında yapxlacaktrr. 

Bu işe girmek is tiyenlcrin (270) liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunma
dığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Ankarada malzeme dairesinden 
alınabilir. {1833) 1-3087 

1 LAN 

Muhammen bedelleri ile mikdarları, eksiltme tarihi 
günü, saati ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda ya
zrh olan malzeme kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. Bu işlere girmek istiyenlerin a
şağıda yazdı 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 Ankarada Malzeme dairesinde paıa· 
sız olarak dağıtılmaktadır. {1811) 
Malzemenin ismi müham· Eksiltme tarih 
ve mikdarı men bedeli gün ve sati 
200000 adet tel- 16000 lira 19.8.935 pazartesi 
graf makinesi bandı saat 15 de 
52 adet kasa 11440 lira 20.8.935 salı 

Bir adet malzeme 
tecrübe cihazı ile 
bir adet azot tavini 

saat 15 de 
a.:;oo lira 3.9.935 sah 

saat ıs de 

Muvakkat 
teminatı 
1200 lira 

858 lira 

637.50 lira 

cihazı 1-3057 
t LAN 

Muhamm t:!n hedeli 13785 lira olan (750) ton yerli kok komilrU 
31. 7. 35 çarsamba ~ünü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1040,63 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun dördilncü maddesi 
mucibince i§e girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyan· 
nameyi havi tekliflerini aynı giln saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri 15zımdır. 

Buna dair ~artnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire
sinden, Haydarpaşada teo;;elllim v~ sevk mi.idürlliğünden alınabilir. 

(1754) l-2971 
tLAN 

Muhammen bedeli 23595 lira olan muhtelif eb'atta 786,500 m3 
çıralr çam kalas 2 ağustos 1935 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

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

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
sinden Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılmak-
tadır. (1765) 1-3022 

1 LAN 
Muhammen bedeli 70.000 lira olan Eskişehir atelyesinin kalori

fer tesisatı 2-9-1935 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulile 
Ankarada İdare binasında ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5250 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiiği vesikaları, kanunun 4 üncii maddesi muci· 
bince işe girme kanuni manileri ıbulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Cer dairesi komisyon reis
liğine vermeleri laznndır. Bu işe ait şartnameler 350 kuruş muka
bilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(1785) 1~3037 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankaranın İbadullah caddesinde 37 No. ıu· evde adliye zat işle· 

rJ sabık katiplerinden Halide: 
Yeni doğan mahallesinde 13 No. lu evde Hamit kızı Eminenin 

aleyhinize ikame ettiği borcunuzdan dolayı haczedilen 80 liralık 
e~yasmın iadesine dair ikametgahınızın meçhuliyetine meıbni mah
kemece ilanen tebliğat ifasına karar verilmiş ve 7-6-935 tarih 4978 
No. lu ulus gazetesiyle itan edildiği halde gelmeyip vekil dahi gön
dermediğinizden dolayı hakkınızda gıyap kararı ve ikametgabınızın 
mahkemeye haberdar edilmesi •İçin de bir ay mehil verilerek muha
kemenin 17-9-935 saat 9/ S ğa talik edilmiş olduğundan yevmi mez· 
kOrda bizzat veya bir vekil göndermediğiniz takdirde hasmın der
miyan etmiş olduğu vakıaları kabul etmiş e.ddile davanm rüyet ve 
intaç edileceği gtyap karan makamına · kaim -olmAlc tiz&re ilanen 
tebtiğ olunur. 1-3066 

22 TEMMUZ 1935 PAZARTESİ 
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1 
Askeri Fabrikaiar Umum MüdürlüğL i 

Satın Alma Komisyonu ilanları j 
910 ADET MUHTELİF EBADuA :SILVALl YATAK 

60 ,, ,, ,, ÇELtK BtLYA 
Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan yukardöl mikdan ve cinsi 

yazılı me1lzeme askerı f.Jt>rıkalar Um~un MUdt.ırlUğü ı.attnalma ko~ 
misyonunca 6 ağustos 935 tarıhinde .alı gUrai ıaat 14 de açık ek
!İltnıt ile ihale edilecektır. Şo:ırtname para.Jz ol arak J.: omisyontl .. n 
verilir. Taliplerin muvakkat t~minat olan ( l~O) lir;ı ve Z490 nurn ı
ralr kanunttn 2 ye 3. madd~lcrindelti vc eaİ'ltle ~!kOr glin ve saatt;ı 
komisyonııı müracaattan. (1'118) t-30n 

30 ADET TESTERE 
468!1 " TETKRE ÇAKIS! 
Tahmin edilen brcleJi (4 ~0tı ) lira o• . n yuharcta mi r:Jarı ;•e cm,, ı 

yazırı ıncıl ;:em :! eıe.kcrt fab r il-..:ıler umurt -nij,h1 ;: .• ğU , . tı nalma l-ıJ
misyon unca 4 eylı :l 935 ıaı ihinje çaı ş.ımb.ı ,iin iı saat 14 dt! açık e k
siltme ile ihale edilecekti r. Ş.utn...me paraıa.: olaraK komısyonrl<ın 
verilir. Taliplerin mu\•akkat teminat ola.'1 (JJ7) lira (~O ) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun ı ve 3. mad<lclcrindt!ki vt!s<ı ikle me .. l<ih gun 
ve saatta komisyona mt1r;ıca.atlar, , (l82Q) 1-3074 

70 ADET MUHTELiF KUTURDA ÇELİK BİLYA 
500 TAKIM VİDA PAFTASI 
450 TAKIM ERKEK 

Tahmin edilen bedeli ( (960) lira ol.an yukarda mikdarı ve cinsi 
yazıh malzeme askeri fabrikalar umum mlidürlüğü aatınalma konı ıı• 
yonunca 7 ağustos 935 taritı:nde ç;trşa.m'ba giinU saat 14 de ilç ık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname paradu olarak komisyon· 
dan verili r. Taliplerin muvakkdt teminat olan (72) lira ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki v•saikl~ mezktlr' gün v~ ~a-
illta komisyona müracaatları . (1828) l-.~080 

100 TON MAZOT 
Tahmin edilen bedeli (70,000) lir.s olcuı yukarda mikdarı ve cinal 

yazılı malzeme askeri fabr ikal,ır umum müdürlliğU ııatuıalma ko
misyonunca 6 ağu;tos 935 tarihinde salı gilnU saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartnam{ ( 3) lİl'a ( .liO) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (47SO) lırayr 
havi t eklif mektupl arını mezkur giınde saat 14 de kadaı kom•S· ı 
yona vermeleri ve kendilerinin ete (2490) numaralı kanunun 2 \ '<' 3. 
maddelerindeki vesaikle me-zkfir gUn vr- saatta komisyona müı .ı a-
atları. (1821) 1-3081 

100 ADET BİLYALI YATAK MUTKAHHİ1 NAM VE HE
SA'a1NA 1 TON GRAFiT 

Tahmin edilen bedeli (2800) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme askeri fabrika · 
lar satınatma komisyonunca 4 ey-
101 1935 tarihinde çarşamba günü 
saat 15 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız O· 

]arak komisyondan verilir. Ta· 
tiplerin muvakkat teminat olan 
(210) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki ve. 
saikle mezk(ir gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1819) 

'-..3053 

Tahmin edilen bedeli < JİJ) 
lira olan yukarda mikdarı Vl: cin-. 
Bi ya.zıh malzeme askeri fab ı ka· 
lar umum mUdilrlüğü c;atm ılma 
komisyonunca 5 ağustos 9: 5 ta
rihinde pazartesi günü &a :-ıı 14 
de açık eksiltme ile ihalt edılı:
cektir. Şartname parasız olaralı; 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat ol<Ht (37) lira 
(50) kuruş ve 2490 numaralı ka .. 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki veı 
aaikle mezkr gUn ve saatte koe 
misyona müracaatları. (1820) 

1-3054 

Ankara llhaylığından: 
Baytar direktörlüğünün icarı altında iken boşalttırılan Necati 

bey mektebi bitişiğindeki hususi idareye aid evin Mayıs 936 sonu• 
na kadar icara verilmesi için yapılan açık arttırmada istekli çıkma.. 
dığmdan ihale 22 temmuz 935 pazartesi gUnU saat 15 '' bırkılmrttır. 
İsteklilerin ihale gününde vilayet daimi encümenine şeraiti anla
mak istiyenlerin hususi muhasebeye müraca"atları ilan olunur. 

(1835) 1~3069 

Anli.ara menhasuları sahihlerine: 
Divanı Muhasebat Reisliğinden: 

Daire için günde vasati olarak 20 teneke içme suyu almacaktcr. 
Türlü kaynak sularından evsaf ve fiat bakımından en uygun otan 
öneylenecektir. İsteklilerin kaynaklardan çıkan suların en son çöze 
raporunun onaylı bir örneği ile birlikte her tenekesini kaç kuruşa 
verebileceklerini gösterir önergelerini en çok 5 ağustos 935 akşa· 
mına kadar Divanı Muhasebat idare ve besab işleri direktörlüğüne 
vermeleri. (1842) 1-3064 

İmar Müdürlüğün den: 
Muhammen bedeli ti~ yüz kırk altı liradan !ibaret bulunan biı 

adet Kontaks veya Laica fotoğraf makinası 9.8.935 cuma gUnU aaat 
onbeşde münakasa ile alınacaktır. Taliplerin muvakkat teminat pa
ralaciyle İmar Müdürlüğünde toplanan komisyona mtlracaattarı. 

(1838) 1---3089 

Ankara Yülcsek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Enstitü Kütüphanesine 175 lira ücretle bir kUtUphaDe memun.. 
alınacaktır. 

Sarılar 
' ' 1 - Yüksek mektep mezunu olmak (Doktora yapmış olaıdarh 
Tabiiyat ve Ziraat tahsil edenler tercih edilecektir). 

2 - Ecnebi lisanı bitmek 
3 - Askerli ğini bitirmiş olmak. 
4 - KütUphanecilik sahasında çalışnuş olanlar tercih e<tiUc. 
Taliplerin diploma sureti, elle yazılmış tercUme halleriyle aiha. 

yet 15-8-935 tarihine kadar enstitü rektörlilğUne mUracaatlarr. 
(1830) 1~3073 

Anlcara . valiliğinden: 
Nafıa dairesi için lüzumlu olan 1050 teneke benzin ve 525 ııene. · 

ke valı:um ve sair yağlar kapalı zarf usuliyte eksiltmeye konut .. 
muştur. 

1 - Eksiltme 29-7-935 pazartesi günü saat 15 tc vilayet encümet; 
riyaset odasında olacaktır. 

2 - T ahmin bedeli 7011 lira 75 kuru~tur. 
3 - Muvakkat teminatı 525 lira 88 kuruştur. 
4 - ~artna:ne parasız olarak Ankara vitftyetl Nafta mtldUrlll 

ğUnden ~ırnabilir. 
5 - İsteklilerin tekllf mektubu yukarda yazıtı gün ve saatte• 

bir ~aat evveline kadar muvaltıtcat teminat makbuzu veya banka ice
fafet mektuplariyle birlikte viliyet encilmen reiıliğ.ine verilmeleri 

(T844l 1.:...3()86 



(Müfettiş namzedliği ve şef namzed
liği için müsabaka imtihanı) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettiş namzeaı ve 

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

Ankara, İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Ta?· 
riri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol paralan v':'l: 
mek suretivle Ankraya getirilerek şifahi bir imtl!1ana ~b1 

tutulurlar. Bu imtihanda da kazananlardan beşı 140 l~ra 
aylıkla Müfettiş namzedliğine ve diğer beşi de (130) lıra 
aylıkla şef nam.zedliğine tayin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Müf~t
tişlik ehlıyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 hra 
aylıkla miıfettişliğe gecirilecekJerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde ~alıştırılacak 
olan sef namzecUeri ise bir senelik stajlarının sonunda eh· 
liyet imtihanına girecekler \ e kazananlar terfi ettirile· 
ceklerdir 

4 - Musabakalara girebilmek için (Sıyasal bilgiler) 
veya (Yiıksek Ticaret ve iktısat) okulasmdan ve yahut 
Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı memleket· 
lerindeki benzerlerinden diplomalı b11lunmak gerektir. 

S - İmtihan programını ve sair şartla~ gösteren izah 
nameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından 
elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla birlikte 
en son 2~7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat 
Bankası teftiş heyeti Müdürlüğüne göndermek veya ver· 
mek suretıyle müracaat etmıs bulunmalıdırlar. (1702) 

1-2893 

Harita umum müdürlü~nden: 
1 - Keşıf bedeli (5872) lira (64) kuruş Har.ita Genel Direktör· 

liığu erat pavyonunun tavan, doşeme, harici sıva ve sair inşaatı açık 
tksiltmey konmuştur. 

2 - Şeraiti görmek istiyenJer her gUn ve eksiltmeye girecekle
rinde (440) lira (45) kurus muvakkat teminat makbuzlarile ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. cil maddelerinde yazılı vesaikle eksiltme gü
nü oJan ı ustos 935 per em e günü saat (14} de Cebecide Harita 
Genel Dırektörlügü satın alma komisyonuna gelmeleri. (1786) 

1--3010 

dli e vekaletinden: . 
930. 9~5 senesi sonuna kadar toplanan enaz 100, en çok 

200 fomı · tacak olan Temyiz mahkeme kararlan açık 
eksiltmf" ·vıe tab işi ihale edileceğinden eksiltmeye 
girecek ıst lilerin şartnamesini görmek ve parasız atmak 
üzere her gün Ankarada Adliye Levazım MildilrJüğüne 
nıüracaatlan tab olunacak azami forma hesabiyle tesbit 
edilmiş olan 3,600 lira muhammen bedelin o/o 7 ,5 ğu nis
betinde 270 liralık muvakkat teminat akçesi ve yahut bank 
tf'minat mektuplannı malsandığtna yatırtlıktanna dair 
vezne ayniyat makbuzlariyle birlikte ihale gibıll olan 25 
temmuz 935 perşembe gfinil saat 14 de Ankarada Adliye 
Vekaleti Dairesinde Levazım Müdürü odasında toplana· 
cak eksiltme komisyonuna müracaatlan ilan olunur. (1708) 

1-2889 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedel (2480) lira olan (12000) metre 

beyaz bezin eksiltmesinde fiat pahalı göriifdüğünden iş· 
hu bez pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün ve pazarlı· 
ğa iştirak edeceklerin de 261 lira teminat makbuzlarile 
25. 7. 935 perşembe günü saat (14) te Cebecide harita 
umum müdürlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(1750) 1 - 2953 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Bankamız Muhtelif servislerinde çalıştmlmak üzere 
müsabaka ile ve ylber Ura aylıkla on memur alınacaktır. 
M&saba1'aya girmek için Lıseleri veya ticaret liselerini 
ve yahut Galatasaray lisesi ticaret kısmmı bitirmiş olmak 
Ye yirmiden aşağı, yirmi beşden yukan yaşda bulunmamak 
llzmıdrr. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, 
·~ nelerden ~mtihan yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir 
Zıraat Bankalamnızdan elde edilebilecek şartnamelerde 
Y&zıbdrr. 

Müsabaka l-8-935 perşembe günü sabahı saat 9 da An
kara ve f-stanbul Ziraat Bankalarında yapı1acakm. 

İstekliler aranılan belgeleri b"r mektupla birlikte en 
l!On 24-7-935 çarşamba günü akşamma kadar Ankarada Zi
raat Bankası Memurin Müdürlüğüne göndermek veya ver 
mek suretiyle müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (1 ?Ol) 

1-2R'H 

Türk Hava Kurumu 
•• •• 

BUYUK piyangosu 
Şımd e kadar bmlerce kışiyı zengın etmiştir. 
19 cu tertip 4. cü keside 11 agustos 935 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır ~ 

A 15,000, 12,000, 10 0000 lıralık ikramıyel le 
20.000 lir~hk mükafat vardır. 

Askeri Lise ve Orta 
Mektepler!e San'at 
Gediklisine. talebe 

alınıyor 
ı - 935 • 936 ders senesi için lstanbulda bulunan Ku

leli, Maltepe liselerile Bursada buhınan Bursa askeri lisesi
ne ve Kmkkaledeki askeri sanat lisesile Konya ve Erzincan 
Askeri Orta Mekteplerine ve Kmkkaledeki sanat gedikli 
erbaş mektebine talebe alınacaktır. 

Liselerin 9, 10 ve orta mekteplerin 6, 7 smıflanna sanat 
ıisesın;n 9 sınıfiyle sanat gediklisinin birinci sınıfına tale· 
be alır.ataktır. 

2 - Talebe askeri lise ve orta mektepler talimatiyle 
sanat gedikli erbaş talimatına göre kaydü kabul olunur. 
Bu talimat talebe alacak mekteplerde ve askerlik şubele 
rinde görülebilir. 

3 - Atideki hususların göz önünde bulundurulması 
13.zımdır. 

A · AJmanca okuyanlar tercih edilir. 
B • Bütün mekteplerde kaydü kabul 1 temmuz 935 de 

başlaı. J5 ağustosta biter müsabaka imtihanı lazımgelirse 
15 ağustos: 1 eyllıl arasında yapılır. Bununla beraber kad· 
roda yer kalırsa ders senesinin devamı müddetince sivil 
Lise ve Orta mekteplerden nakil suretiyle talebe alınma· 
ğa devam olunur. 

C • Mekteplerin bulunduktan yerler haricindeki yerler 
den Askeri Lise ve Orta mekteplere kaydedilmek istiyen
ler 1 temmuz 935 den 31 temmuz 935 tarihine kadar bu
lundukları yerlerin askerlik şubelerine müracaat edebilir 
Jer. 

D - Mektebe girmek için yaşını büyütüp küçültenler 
mektebe alınmazlar. 

E - İstekliler evrakını tamamlatıp istekli bulunduklan 
mekteplere askerlik şubeleri vasıtasiyle veya doğrudan 
doğruya gönderirler. Mekteplerden davet vaki olmadıkça 
hiç bir istekli mektebe gitmiyecektir. 

F - Müsabaka imtihanına mecburiyet hasıl olursa mü 
sabaka imtihanı yapılacak yere kadar gitme ve imtihanı 
kazanamayınca geri dönmek için ihtiyar edilecek masraf 
istekliye aid olup mektebe kabul edilmediğinden dolayı 
hiç bir hak iddja edilemez. Onun için geliş gidiş masrafı
nın beraber götürülmesi lazımdır. 

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesin
den başka giydirilmesi techizat ve kitaptan hükümete aid 
olduğu gibi ayrıca her ay bir miktar maaş da verilir. 

Liseyi muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenlerin mil· 
ıabaka imtihanma girerek kazandıklan takdirde Askeri 
Mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere bir kısmı 
Avrupaya tahsile gönderilir. 

5 - Bir seneden fazla terki tahsili olanlar bir evelki 
sene derslerinin hepsinden imtihan vermeğe mecburdur-
lar. (1550) 1-2691 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yuksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fa· 
kültesine Kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek para • 
sız Leyli paralı leyli ve nihari talebe alına~~ır. Enstitüye yazıla· 
bilmek için aşağıdaki ıartlara uymak gereklıdır. 

ı _ Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yapmıt 
veya Lise olgunluk diplomasını almıf olmak (Bakaloryasını yap
mamıı veya olgunluk dıplomuıru ~ıı olanlar Enstitüye alına· 
mu). Ve turk tabiiyetinde bulunmak lbımdır. 

2 - İstanbul Univeraitesinin Fen Fakültesinden naklen gele
cek olanlar orada okuduktan aömesterlerdeıı. muvaffak olmuılar 
ise, ikisi kabul edılerelr Baytar, Ziraat ve Orman Fakültelerinin 8· 
çüncü sömesterlerine alınırlar. Ancalı: Baytar Fakültesine girenle· 
rin bu fakulten'n birinci ve ikinci sömestrlerinde okunan Anatomi 
dersine de ayrıca devam etmel~ri. ve Ziraat Fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları gerekhd~r. 

3 - Enstitüye gırecek talebenın yaıı 17 den aşağı ve 25 den yu· 
kan olamaz. Nihari talebe yüksek yaı kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Jeyli talebeden mesleklerinin lüzum gösterdiği be· 
den kabiliyetı ve sağlamhkları hakkında tam teıkeküllil bir basta 
evi kurulunun raporu lbımdrr. 

5 - Enatitüye yazılan talebe iki ay içinde, yemden sağlık ve 
sağlamlık muayeneaınden geçi~ilerek .ertiklerinin lilzum gösterdi· 
ğı beden kabiliyetini goıteremıyenlerın enstitüden iliıiii kesilir. 

6 - Ziraat Fakultesıne girecek talebe Ankarada Orman Çiftli· 
gınde 10 ay staj görmege mecburdurlar. Bu staj müddetince talebe· 
~e 30 lira aylık veriJir. Yatacak yer Çiftlikte parasız sağlanır. (Sta
Jıyer talebenin yemesi ve ıçmesı de enstitiıce sağlandığı takdirde 
kcndilerıne bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden ıtaj veya okuma devreıi içinde, 
sonradan meydana gelen mücbir baJler dışında olmak üzere trendi· 
liginden stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel ol~rak çı· 
kar!Janlardan hükumetçe yapılı? masrafları ödiyecekleri hakkında 
vcrılecek nilmuneye gc:ire notcrlıkten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek fstiyenler yukarda yazılı rapordan bat· 
ka nufus kSğıdını, aşı kağıdını, polis veya Urbaylıktan alacakları 
uzgıdim kagıdını, orta mektep ve liselerde görmüş oldukları süel 
dersler hakkmd ki ehliyetnameleri iliştirerek el yazıları ile yaza· 
cakları puJlu bir ilekçe ile '1e altı tane fotoğrafı ile birlikte doğru
ca Ankarada V ksek Ziraat Enstitiısü Rektörlüğüne başvururlar. 

9 - PuJ u ol n ve 8 inci maddede yazılı kSğıtların ili ik olma
dığı dilt>k 1 r elm miş sayılır. 

10 - V n t m k ğıtlarıyle ba vur nlar ara ndan kabul 
d ma d rece ine ve ba vurma tarihlerine göre 

DAKİK, HASSAS, SAÔLAM ve BAStT 
ı,te: bütün dünyada tanılmış olan 

R E V U E saatlerinin 

bathca evsafı bunlar<fır. 
REVUE saatlerinin yeni kolck:ııiyonun•J 
görmeden saat alma) rnız. 

Ankara'da. Rıza Tevfik Bankalar cad 
desi 8 l-2896 

Meteoroloji En titüsü 
eksiltme komi yonundan: 

Tavukçuluk enstiütsü icin açık eksiltme usu1iyle 8000 
kilo buğday 7000 kilo kepek, 6000 kilo arpa, 6000 kilo mı 
srr, 6000 kilo yulaf ve 40 000 kilo saman satın almacaktn . 
Tahmin bedeli - 3300 liradır. Şartnameler Çankırı cad· 
desi üzerinde bulunan tavukculuk enstitü"ü miirhirlilğiin 
den alınacaktır. İsteklilerin 26 temmuz 935 cuma güni.ı 
saat onda Ticaret odası vesikası ve (247) lira (SO) kurus· 
luk muvakkat teminat nıakbu7.n veya banka mcktnplariv 
le birlikte Ziraat Mektebi cacldesinclP Ankara tohum ıs 
13h enstitüsü Miiif 'irlü~ü binasında toplanan komisvon 
basv 1nnalan. (1646) 1-2836 

t\nkara V ~tiliöirfl~n: 
Keşif tutarı 1567 lira 73 kumstan •baret olan Necati 

bey caddesinrfeki sehir lokantası tamirat1 2~-7-935 pcrşem 
be ~ünü saat ı 5 efe vilavet claimf enriimeninrle ihalesi ya
pılmak üzere ı:tc;ık cksiltmeve c;ı~anlmı!;ttr thaleye gir· 
mek için 1t7 lira 58 kum luk muvakkat teminat\ erilece 
tir 

lstekl'lerin ihale gün'i naimi encümene gelmeleri şart· 
nameyi gönnek istiyenlerin hususi muhasebeye müraca· 
atlan ilan olunur (J 710) 1-291 O 

Karaman Milli Bankası türk ano
nim ~irketi meclisi idaresinden: 

Şirketimiz ortaklannın 22-11-934 tarihindeki Fevkall
de umumi toplantısında şirket sermayesinin elli bin lira· 
ya tenkısına karar verilmiş olduğundan şirketimizde her· 
hangi bir suretle aJacağı olan eshabı matlubun şirkete mü 
racaatla alacakJannı kaydettirerek almalan lüzumu Tica
ret kanununun 396 mcı maddesine tevfikan ilan olunur. 

1-2838 

DahilivP Vekaletind~n: 
Yenişehirde Vilayetler evinin bulunduiu aahadakı 

ll914,240 metre mikabı toprağın tesviyesi bennucibi ke,if 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin buna dair olan fenni ve mali şartnameyi 
almak üzere Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında müte
şekkil eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri lazımdır. 

Eksiltme 25-7-935 perşembe günü saat 15 de Yenişehir 
deki Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak eksiltme ko
misyonunca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 4855 lira 70 kuruştur. Muvakkat te
minat 365 liradır. 

İsteklilerin 25.7.935 perşembe günü saat 14 de kadar 
icabeden veaaikle birlikte teklif mektuplanru Dahiliye Ve
kaleti Eksiltme Komisyonuna vermiş olmaları lazımdır. 

(1704) 1-2911 

Sü er Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Nazilli basma fabrikası iltisak demir yolu 
toprak tesviyesi smai imalatı, balast tedarik ve dö
şenmesi ve poz işi vahidi fiat esasile eksiltmeye çı· 
karılmıştır. Tahmin edilen bedeli 28.588.25 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a • Eksiltme ~rtnamesi 
b • Mukavele projesi 
c • Fenni şartnameler 
d • Hususi ıartnameler 
e • Metraj vahidi fiat ve keşif hulasası 
f ·Projeler 

.. İstekliler bu evrakı 1,45 lira bedel mukabilinde 
Sumer Bank Ankara şubesinden ve İzmir yerli mal· 
lar pazarından tedarik edebilirler. Fazla tafsilat An· 
karada S~r Bank İnşaat servisinden ahnabilir. 

3 - Eksıltme 7.81935 carşamba gtinü saat 17 de 
Anka;ad~ ~.i~~t .. Bank.ası binasında Siimer Bank u. 
munu Mudu.rlugundekı komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eks.ıltme kap.ah ?.arf usuliyle yapılacalc:trr. 
5 - Eksıltmeye gırebilmek icin isteklinin 2145 Ji. 

ra muvak~at teminat vermesi ve fenni ehli etini is 
pat etmesı lazımdır. Y 

6 - ~eklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve 
s~.at~~. bır saat eveline k dar Sümer bank umumi mü 
durlugune makbuz mukabil inde verilecektir. 

Po~ta ile ~önderilecek mektupların ihale saatin 
den nıhayet bır saat evelin adar g-elmiş ve zarf n 
kanuni şekilde kapatılmı olması .. zmıdır. 

l!I 1-~0'0 
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Sümer Bank 
Umıımi Müdürlüğündeıı: 

Kapalı zarf usuliyle eksilt me ilanı 
1. - Nazilli'de insa edilecek basma fabrikası bi

rinci kısım inşaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye çıka
rılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli 328.942 lira dört 
kurustur. 

2. - Bu ise ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi 
B. - Mukavele projesi 
C. Fenni şartname 
D. Metraj, vahidi fiat ve kesif hülasaSt 
E. - Projeler 

İstiyenler bu evrakı 16.50 lira bedel mukabilincıe 
Sümer Bank Ankara subesinden satın alabilirler. 

3. - Eksiltme 8. Ağustos 1935 perşembe günü sa
at on altı buçtikta Ankarada Ziraat Bankası binasın· 
daki Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapıla
caıktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5. - İsteklilerin 16.908 lira muvakkat teminat ver

mesi bundan başka en az 50.000 liralık bir tek bina in
şaatını muvaffakıyetle bitirmiş olması lazımdır. 

6. - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi 
Müdürliığüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın ka
nuni şekilde kapatılmış bulunması laEimdrr. 

1-3077 

AN.KARA İCRA DAİRESİ İFLAS MEMURLUÖUNDAN: 
Milflis Haim Albükrek ve biraderi şirk.etine ait Anafartalarda 

Kınacı zade hanında 9 No. da mevcut hırdavat Elektrik, lamba ve 
malzemesi ve ampuller tıraş bıçakları yazı makinası yazıhane eş
yası ve sair muhtelif eıya pazarhk ve müzayede suretiyle ve top
tan ve perakende olarak satılmasına alacaklılar karar vermiş olduk
larından 29. 7. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 dan ak
şama kadar ve müteakip günlerde dahi aynı saatta başlamak üzere 
akşama kadar satılacaktır: 

Taliplerin mahallin~ bulunacak iflas idaresine mUracaat eyle-
meleri ilan olunur: 1-3067. ________ _ 

Nafıa Bakanlı~ndan: 
Nafıa Bakanlığında 20 lira maaşlı ve 70 ve 80 lira ücretli dak

tiloklar açıktır. İmtihana kabul edilecekler laakal orta mektep ve
ya bu derecede tahsil görmüş olduklarını resmi vesikalarla isbat 
eylemeleri liizımdır. Müsabakayaı kazananlar arasında lisan biten
ler tercih edilecektir. Müsabaka 25-7-935 perşembe günü saat 14 de 
yapılacaktır. Taliplerin vesikalariyle birlikte bakanhga müracaat-
ları ilan olunur. ( 1843) 1-3085 

Evkaf Umum müdürlügünden: 
FAk.işehirde yapılacak yenice hamamı için açılan eksiltmeye 

yevmi ihale olan 18-7-935 tarihinde talip zuhur etmediğinden bu 
İll§aatın eksiltme şartnamesindeki vasıf ve şartları dairesinde va
hit fiat üzerinden pazarlık suretiyle ihalesi takarrür etmiştir. 

Bu işin muhammen keşif bedeli 48994 liradır. 
1 - İnşaat için isteklilere verilecek evrak şunlardır: 
A - 1, 2, 3, 4, S sayılı avan proje ite yedi numaralı muaddel plan 

·e (A) harfli hamam arası relüvesi 
B - Eksiltme ve fenni şartnameleri 
C - Mukavele ömeti 
istekliler bu şartnameleri ve evrakı iki buçuk lira karşılığında 

İstanbul, Ankara, Eskişehir Evkaf Müdürlüklerinden alabilirler. 
Bu evrakı al~ilmek ve pazarlığa girebilmek için evvel emirde is
teklilerin bilhassa teknik noktsmdan bu ayarda yapmış oldukları 
işlere ait vesikaları göstererek Evkaf inşaat Müdürlüğünden ehli· 
yet vesikası almaları lazımdır. 

2 - Pazarlık, 26-7-935 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da 
Evkaf Umum Müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Pazarlığa girebilmek için isteklilerin 3675 lira teminat ver
mesi ve bundan başka aıağıdaki vesika lan göstermesi llzımdır: 

A - 2490 numaralı )tanunun 17 inci maddesine uygun muvak
kat teminat 

B - Ticaret odassnda kayitlibulunduiuna dair kanuni vesika. 
(1840) 1-3083 

Jandarma Genel Komutanlığı 
J. U. K. Ankara satın alma 

komisyonundan 
Elde bulunan evsafıaa uygun olarak (2,000) kilo eger sabunu 

7-8-935 çarşamba gün& saat (10) da Ankara Jandarma Genel komu
tanlığındaki komisyonumuzdan açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bir kilo sabuna (60) kuruş fiat biçilmiştir. İlk teminatı (90) Ji. 
radır. Şartname her gün parasız olarak komisyondan alınabilir. Ek
siltmeye girmek istiyenler eksiltme saatından evvel (90) liralı« 
ilk teminat makbuzu veya banka mektubu ile (2490) sayılı kanun 
ve tartnamesinde yazılı belgeleri komisyona vermiş olinaları 

(1810) 1-3090 

Ankara Baytar merkez 
laboratuvarları müdürJüğünden: 

Merkez serom müessesesi için 36 kalem eczayı kim
yeviye açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Şartname
sini almak istiyenler her gün icin laboratuvarlar müdür
lüğüne ve eksiltmeye girecek olanların da 115 liralık ban
ka teminat mektubu veya bu miktar paranın hazneye yatı
nldı ğma dair makbuzla birlikte Ziraat Vekaleti muhasebe 
müdürlüğünde toplanacak olan komisyona 22.7.935 pazar-
tesi günü saat 15 te müracaattan. (1633) 1 - 2821 

Sahlıkars? 
Yeni~ehir Psalar Tepesinde 

Gülistan Sokağında 700 metre 

murabbaında su tesisatı mevcut 

Merkez Bankasında Bay Haşim 

Rifat'a mUracaaL 1- 2902 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin kremi 

ı 

UUTtl DtlNY ANIN 

E EYl 

ZEYTlN YACI 

KAR 
MARKADIR 

TÜRKiYE iN 

EN EYi 

SA HUNU 

KAR 
MARKADlk 

Dikkat ediniz 
l~AR Ankara acentaaı bulunduğ\lmuz .1 zeytin yağlaruıın bot tenekelerine 

mahiyeti JÜpheli yağlar doldurula rak ıatddığı haber ahnmıttır. 

Aldanmayınız! 
Yağlarmızı ya doğruca Kooı)eratif ten ahmz yahut KAR markal 

piyasadan alırken tenekelerinin yamalı ve tekrar lefomlenrniı olmamaaıoa 

Çok dikkat ediniz 
Elli senelik bir maziye 

malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazaıunış giı

zellik kremidir. Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai4 

ma muhafaza eder. Balsa
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

görmüş ciddi bir kremdir. 
Çilleri ve buruşukları iza
le ederek tene fevkalade 
bir cazi.be bahşeder. Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazarunıştır. Balsa
min kremi katiyen kuru· 
maz. Teninizin latif taze· 
liğini, cildinizin cazip ta
ravetini ancak krem Balsa4 

min ile meydana çıkarabi4 

lirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanıtmış itriyat 
mağazaları ile büyük ecza
nelerde bulunur. 

Yazı ve tercüme 
Yazı ve tercüme işlerini

zi, doğru ve çabuk yaptır
mak istiyorsanız Anafarta
lar caddesinde Zincirli cami 
karşısında İş bürosuna veri4 

niz. Telefon: 2037 

Satılık arsalar 
Yenisehir ve Sıhhiye ve

kaleti y~mda, Mimar Ke
mal mektebi, Bomonti civa
rında arsa almak istiyenle
rin Anafartalar caddesinde 
İş bürosuna baş vurmaları. 

Telefon 2037 1-3003 

tNGtLtZCE 
Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Jandarma Genel Komııtanlığı 
U K Ankara Sahn Alma • • 

Komisyonundan: 
ı - Ankara Jandarma ve polis mektebinde yaptırıla

cak olan elektrik tesisatı 27-7-1935 cumartesi günü saat 
( 10) da kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konacaktır. 

2 - Yirmi bin liralık elektrik tesisatı işlerini başarmış 
olan isteklilere şartname ve ilişikleri (255) kuruş karşılı
ğında komisyondan verilir. 

3 - Keşif bedeli (50494) elli bin .dört yüz do~an dört 
lira (94) doksan dört kuruş, ilk temınatı, (3774) lıra (57) 
kuruştur. 

4 - ·Eksiltmeye gireceklerin kanun ve şartnamede ya
zıh belge ve teminatlı teklif mektuplarım üsterme saatın
dan bir saat evveline kadar Jandarma genel komutanlığın-
da komisyonumuza venniş olmalan. (1629) 1-2881 

İzmir Ceza evidirektörlüğünden : 
19,000 lira bedeli muhammeneli İzmir Ceza evinin Ma

yıs 936 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı zarf su
retiyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye gireceklerin 
100/ 7,5 nisbetinde teminat veya hükümetçe muteber ban
ka mektuplarını beraberlerinde alarak ihale günü olarak 
tayin edilen 29-7-935 günlemecine rastlayan pazartesi gü
nü saat 15 de ceza evi Direktörlük odasında toplanacak 
koınisyona ve fazla tafsilat için de her gün saat 15 den 
sonra Direktörlüğe baş vurmaları ilan olunur. ( 1952/1640) 

1-2800 

Ankaradaki bütün müteahhid ve serbest mii hendislere 
TÜRK MÜHENDiSLER BlRLİÖİNDEN: 
2751 No. h kanuna göre Müteahhid ve serbest çalışan Mühen

disler Birlikçe sınıflara ayrılacaktır. Bilihua itiraz kabul edilmi
yeceğinden saat 18 den 19 a kadar bizzat veya tahriren 26 temmuz 
935 akşamına kadar senelik kazanclarınr bildirmeleri. (1806) 

1-3042 

BELEDtYELER BANKASIND 
Bankamız Sigorta Servisinde açık olan 125 lira ma 

(20 lira mesken bedeli aynca verilir.) Şef Muavinliğiı: 
aşağıdaki şartlar dahilinde memur alınacaktır: 

1 - Türk olmak, 
2 - Sıyasal haklarına sahip olmak, 
3 - Tam sıhhatli olmak, 
4 - İyi ahlak sahibi bulunmak, 
5 - Askerlik hizmeti ile alakası bulunmamaı<, yaşı 

dan yukarı olmamak, 
6 - Yüksek mektep mezunu olmak, (Garp dillerini I> 

lenler tercih olunur, Bankalarda en az beş se 
hizmet etmiş olanlar yaş kaydından müstesnadı 

Bunlara ait vesikalar imtihandan en az üç gün evel s 
cil Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

7 - Yapılacak imtihan· 
A) İlmi iktısat 
B) Muhasebe usulleri 
C) Ticari hesablar 
D) Banka muameleleri ve Bant<acılık hakkmda um 

mi malfimat 
E) Usulü defteri ve evrak ve senedatı ticariyeye ai 

kanuni hükümler 
F) Ticari muhaberat 
G) Sigortalar ve sigortacdık hakkında umumi malQmı 
lmtihan 9 eylül 1935 saat 14 te Ankarada Belediyele 

bankasında yapılacaktır. Bu saattan sonra gelenler imt 
hana kabul olunmaztar. 1-2903 

Maliye Vekaletinden; 
Kilo Cinsi 
1500 Fersude ambalaj kağıdı 

Ankara kırtasiye deposunda toplanan yukarıda mi 
tarı yazılı fersude ambalaj kağıdları açık arttırmaya k<> 
nulmuş olduğundan istekli olanların l 52 kuruş muvakka 
teminatlarile 23 temmuz 935 tarihine müsadif salı günil s 
at 14 te Maliye Vekaleti binasında levazım müdürlüğ 
odasında müteşekkil komisyona gelmeleri. (1644) 1-282 
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!_ Türk Maarif Cemiyeti Okulları İ_ 
1 - BURSA KIZ LİSESİ: Yatı ve gündüz tale· i 

~= besi içindir. Senelik ücreti yatı 185, gündüz 35 lira- :ı 
dır. Kardeşlere ve memur çocuklarına aynca tenzi- a 

§ lat vardır. İngilizce lisanına bilhassa önem verilir. 
§ 2 - ANKARA İLK ve ORTA OKULLARI: kız ; 
~ ve erkek gündüz talebesi içindir. Senelik ücret ilk kı· : 
:= sım 60, orta kısım 70 liradır. Ortanın bütün sınıfları 3 
~ vardır. Ortanın tekmil sınıflarında ve ilk üçüncü sı· ~ 
:= nıf tan itibaren İngilizce dersleri verilir. = 4 - ESKİŞEEHİR İLK YATI OKULU: Kız 
§ ve erkek talebesi içindir. Senelik ücret yatı 150 gün 

=-
~= düz on liradır. Kardeşlere ve memur çocuklarına ya· .. 

tı ücretlerinde ayrıca tenzilat vardır. Üçüncü sınıf-

1
a 

5 tan itibaren Almanca dersleri verilir. 

§== 4 - Yukarıdaki okulların kayıt işlerine IS ağus-
3 tosta başlanacaktır. Her türlü izahat için okul direk- 3 

_ törlüklerine ve yahut Ankarada Türk Maarif Cemi· 
~ yeti genel merkezine başvurulması lazımdır. l - 292~ 
:;:itllllllllllllflfllllllllllllHlllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllll 

ı SİNEMALAR 1 1 
Jmtıyu sahibi ve Baş.mu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

1 YENi ' BU <.iECC. BU ~UN tSu GE(. ( KtıtO~ 
Çankm caddtsi civarında 

1 
Uluı Basım.vind• basılmış· l 

l ,,,, .. 
KEDi VE KEMAN 

Janette Mac Donald -
Ramon Novarro 

Franaaca eözlü 
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Atk ve lel'giizeıt filmi 


