
HABEŞİSTAN İTAL YA YA CEVAB VERDİ 

------------------------- ----
Habeş sınırında 

bi çarpışma 
İtalya konseyde bulunup tezıni savgayacak - Habe 
kadınları şimdiden asker~erine yardıma hazır 

Nevyork, 29 (A.A.) - Nev· 
Y.ork Taymi 'in Adisababa aytarı, 
habeş - İtalyan mırında bir çar
pı ma olduğunu ve bu sırada 40 
İtalyanla 20 habeşin öldürüldükle
rini bildiriyor. 

Napoli, 29 (A.A.) - . Prinçi· 
pe sa Ciyovanna ve Uranıya va.. 
purlan, 41 istihkam subayı v_e 
1400 istihkam askeri ve 14 sıhhı· 
ye ubay ve yarsubayı ile 200 ıh· 
hiye askeri ve katırlar ve gereçler 
Masavva'ya hareket etmitlerdir. 

Iİ<ılllışistıınırı 11lrıslar sos~·etesine 
notası 

Cenevre, 29 (A. A.) - Habe. 
ıistan dı bakanı B. Herui, 8. A· 
vcnol':ı hükümetinin, İtalya • h 
beı davasının es sı baklanda u
luslar osyetesinin yorada bulun
masını diledi~ni bildiren bir no· 

vermiştir. 

llab~istan or<ıv al.mıyor 
Adisababa, 29 (A. A.) - Ha

beşistan dış bakanı B. Herui, 1 · 
talya elçisi kont Vinçi'ye, 23 tem
muz tarihli İtalyan notasmm ce
vabım vermiştir. 

Bunda, uzlaım komisyonu 

tfiibe§İStana R} milyon sterllng ödünÇ 
:ılmaya çalışan Habeşistanrn Lonclrs 

cl'isi B. Azal Vsrneb H. Marten 

melerini, s dece uzlaşma komite · 
sinin yetkisini tefsire hasrettirmek
te ve kendi görüşünü savgayabil -
mektedir. .. . 
Ankaranın 

dımız, andımızdır 

tatG•rk 
Atlı sul)aylarınııza 

birer ·aat verdi 
lstanbul, 29 (A.A.) - Haber 

aldığımıza göre, Avrupa'da bir 
çok binicilik yarışmalarına gire -
rek büyük başarılar kazanmış o • 
lan ath subaylarımızdan ytizbaşı 

Cevat Kula, teğmen Saim Pulat -
k n, Eyüp Öncü, Cevat Gürkan'a 
Atatiırk tarafından imzalı birer 
kol saati verilmiştir. Saatlerin bi 
rer köşesinde değerli subayları -
mızın adları da yazılıdır. Saatler 
kendilerine dün Dolmabahçe sa 
rayında Cumurbaşkanlığı başya . 
veri tarafmdan verilmiştir. 

BASBAJ\.ANl1\11Z 
' Bayburt ta 

Gümüşane, 29 (A.A.) - Baş
bakan ismet lnönü şehrimizde tet
kiklerde l>ulunduktan sonra bu 

bah Bayburd'a hareket etmiştir. 

· ç Bal\:anımız geldi 
le Bakanı Bay Şükrü Knya dün 

lzmit'ten şehrimize dönmüş ve da· 
rakta bakanlık direktörleri ile 
dostları tarafından karşılanmıştır. 

• 

l't•kirı. 29 ( 4. I) - lluıHü ilirıiıı d.oğU'*ı.
dtı )mıi tufiymılar ol<lıığu v«1 ym /;,adar co

.~ı·ılin Hte l :inde i>fllunıJuğu biMlrilııuektedlı.. 

Her yerde 5 km·uJ 

ANKARAMIZIN BA YINDIRLIGI İÇİN 

• 
apı an ye~ı 

larım z i er ~yor 
Ankara yollarının onarılma 1 • O manlı B nka md o Akkop-

na büyük bir kmavla devam olun- rü batlangıcma kadar ol n yolun 
maktadır. istasyondan Akköprü kaldırımlarının onarılma.sı bitiri-1· 
ba langıcına kadar olan kısmın mek üzeredir. Ağu toı bati ı . 
onarılması bitmiş olup asfalt dö - cmda bu yolun ufaltla cfötem• 
şenmesine başlanmt\k üzeredir. işi de bitmiş bulunacaktır. 
Ağustos başlangıcında bu iş bit - Sıhat ve Sosyal Vardım 
miş olacaktır. kanlığı önündeki a f it yolun bl-

Akköprü başlangıcından ulu al dmmlnrmm onarılması ve ıfal -
egemenlik meydanına kadar olan tın yeniden döşenme i 15 ğu 
kısmın paı·kelerinin sökülmesine tarihine kadar bitmi olacaktır. 
başlanmıştır. 20 ağu tos tarihine Dikmen yolunun toprak vi-
kndar parkelerin sökülmesi bit . yesine baş1anmı tır. Bu yolun ble>-
miş olacak, blokaj ve kırma taş ~ j ve t:ı~ silin~i~a!la~r·birinci tef· 
döşemesiyle bunlann silindiraj - rm ayı 1çmde bıtırılmış olacakt11', 
ları tamamlanacak ve asfalt dö • Bu yolların yapılm siyle An • 
şenmesi de bilmiş bulunacakhr. kara toz ve çamurdan bü ...... 

Lozanpalas önüuden başlayıp de kurtulmuş ol caktır. 
O manlı Bankası ve Nemazgah -----
karakolu önünden geçerek sıhat 
ve sosyal yardım bakanlığına gi -
den caddenin toprak tesviyesi ve 
sınai imalat işleriyle blokaj ve ba
last silind·irajları ağustos sonuna 
kadar bitirilecektir. Bu yolt\ asfalt 
döşeme işi eylul ayının sonuna 
kadar bitirilmiş olacaktır. Bu yo
lun doğu cihetindeki beton plak -
lr yaya kaldırımlariyle, lncesunun 
yatağının betonla kaplanması da 
aynı zaman içinde bitirilecektir. 

Baladiz - Bıırdur 

yolu 
İlk kazinayı Bayındırlık 

Bakanı vurdu 

rmanlarına a iŞ 

Burdur, 29 (A.A.) - Bugün 
Baladız - Burdur demiryolunun 
Baladız durağında ba lama töre -
ni yapılmıştır. Törende B yındır .. 
Irk Bakanı B. Ali Çetink ya, Af .. 
yon, Burdur, Isparta ilbayları, An~ 
t ly ve Isparta saylavl rı bulun . 
mu lardır. çalı malarmm kesilmif olmasın· 

d n h beş hilkümetinin soravh 
bulunmadığı ve uluslar sosyetesi 
konseyin;n bu iş hakkında bir ka
rar vereceği yazılıdır. Bugüıı tarla olan hirçolc yerler 30 - 40 yıl önce sık ağaçlılctı 

Törende Antaly 'd o v fl le 
Burdur'dan binlerce kiti bulun -
muştur. Burdur'da yaphrd n gü -
mü bir kazma ile Ali Çetinkaya 
ilk kazmayı vurmuştur. Törende 
Bakan, türkün kurtulu h reketle
rini ve ilerleme yolunu aydınlatan 
bir söylev ile bu yönde şimendi -
ferin önemini anlatmıt, içten ge -
len duygularla duraksız alkıtlan -
mı§hr. 

Habe.,; lmdı. larmm hazırlığı 
Adisababa, 29 (A.A.) - "As· 

kere yardım,, Xtcdınlar komitesi, 
Adisababa sosyetesinin ileri ge -
lenlerinden Bayan Vizero Çivare
gade'nin başkanlığı altında ve or
du komutanlarınm önünde dün 
toplanmıttır. 

Harp patlak verecek olursa, 
komite yaralılarla hastalara yar -
dun için şimdiden canla başla ha
zırlıklarda bulunmağa karar ver -
miştir. 

Ulusal ananalara göre, birli • 
ğin üyeleri, askerlere savaş alanın· 
da m ddiğ ve tinel yardımlarda 
bulunaeaklar ve ölülerin saygılı 
bir surette kaldırılıp gömülmeleri 
ödevini Üzerlerine alacaklardır. 

lıal~·" lwntıeyde bulunacak 
Roma, 29 (A.A.) - Sanıldı -

ğına göre ltalya, Habeşistan hü • 
kümelinin notasından sonra, ulus
lar sosyetf.zi konseyinin önümüz
deki ta?lantısmd hazır buluna · 
caktır. 

ltalya'nın asığı, konsey g6rüş 

Ameril{a işçileri Al
manyaya ))oyl{ot ya-

J>ılmasıııı i tiyorlar 
8et"lin 29 (A.A.) - B. Göbelı, 

Brem en ~apuru tayf alarma bir tel 
graf çekip, bütün ülkelerde aslın· 
da korkak fakat sayıları çok olun· 
ca da küs;ah olan komünistlerin 
almm yurduna ve bayrağına kar
şı yaptıkları hayasızca saldırın 
karşı mda gösterdikleri erkekçe 
durumdan ötürü hayranlığını bil
dirmiştir. 

Almanycıyn lmr.,ı tedbir 
V ington, 29 (A.A.) - Ge

(Sonu S inci sayı/ada) 

Orman, ağaç ve yeşillik • hele J 
çorak olan Orta Anadolu için • bir 
yurdseverlik embolü olmuıtur. 
Son yıllara kadar bakımsızlık ve 
sahibsizlik yüzünden yakılmış, 16· 
külmüş, ve kesilmit olmasına kar· 
ıın, hala elimizde bir "servet,, sa
yılacak kadar ormanımız vardır. 
Bunu, enaz ağaçlı bir bölge sayı • 

:::a 

tı büteı·eııiıı yedi yıl
lılc deııiz Jlrogranu 

Londra, 29 (A.A.) - Deyli 
Herald'm diplomatik aytan, de • 
niz bakanlığının gizli programını 
neşretmiştir. 

Bu program 7 yıllık bir za -
man için yapılmıştır. 12 harb kru· 
vazörü, 63 parça torpido ve filo .. 
tiUa kruvazörü, 20 tane denizaltı 
ve birçok ta uçak gemtsi yapılma .. 
ıiu gözetmektedir. 
s~ gemilc:rin yapılması için 150 

milyon İngiliz lirası harcanacak 
ve bu paranm bir kısmı ödünç alı
nacaktır. 

Aytar, bu programm Fransa, 
balya, Almanya ve Japonya'ya 
bildirilmiş olduğunu söylüyor. 

Amerikanııı en bü
yül{ llombardıman 

.... 
uçagı 

Settle, 29 (A.A.) - Amerika
nın en büyük bombardıman uçağı, 
299 numaralı U?.k, 30 dakikalık 
ilk bir deneme uçuşu yapmıtbr. 

Tamamiyle mağdeni olan bu 
uçakta 5 tane mitralyöz vardır ve 
15 ton ağırlığındadır. 3000 beygir 
kuvvetinde 4 tane motörle işle • 
mektedir. 10 kişi ve birkaç ton da 
cephane taşıyabilir. ı. 

l hilen Ankara' daki orman duru
muna bakarak anlıyoruz: 

Xıızlcahırmam ormanlarrndan 'blı 
görünüş 

J1 kartıd1ı nerelerde orman 
vardır? 

Anka1a'da Kızılcahamam, Çı
bık, Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, 
Bali, Keskin, Kalecik ilçelerinde 
orman vardır. Ormanları büyük. 
lük cins, sıklık ve şekillerine ıöre 
üç ~ınıfa ayırabiliriz: 

ı - Kızılcahamam, Çıbıli 
2 - Beypazarı, Nallıhan, Ayaı 
3 - Bala, Keskin, Kalecik 

J - Kızılcalıamam ornuınlaı·ı: 
Çıbık, Çerkeş, Gerede ve Bey· 

pazarı ormanlariyle sınırlanmış 
olnn Kızılcahamam ormanları aşa· 
ğı yukarı S0.000 hektar (500.000 
dönüm) genişliğinde olup ilçe 
içindeki büyük ormanlara göre, 
Alıç, Mıdrılr, Eledelek kıtalarına 
ayrılmıştır. 

Alıç bölgesi, Kızdcaliamamın 
• 

uray sınırlarından başlıyarak bil -
yük Alıç dağı eteklerine kadar da
yanır. 10.000 hektar büyüklüğün
dedir. Sık sarı ve karaçam ağaç -
ları vardır. Orman işletimine elve
ri§li ve "serveti hatebiye,, ce zen
gindir. Orman içindeki birçok 
köyler tarla açmak ve kereıtelik 
ağaç kesmek, meşeleri hayvanlara 
yedirmek suretiyle ormanları boz
maktadırlar. Bu çevre içindeki 
Çakmaklı, Kirazlı, Kapaklı gibi 
yaylaların olması, yaz mevsimin -
de bu ormanların henüz yetişmek
te olan 2 • 3 senelik genç fidanla
tım keçilere yedirmekte ve bu gü
zel orman gün geçtikçe kaybol • 
maktadır. 

(Sonu 5 inci sayıfada) 

Isparta, 29 (A.A.) - Şehri . 
mizde bulunan Bayındırlık Baka
m B. Ali Çetinkaya bugün saat 
7,30 da yeni yapılan istasyon ku. 
rağlarile istasyon yerini gezmiş v 
oradan Egridir' e doğru yollan 
mıştır. Eğridir'de kenti ve dayı 
gezecektir. 

Bakan ay.rılmadan önce 1 par
(Sonu S inci ayı/ada) 

Turgutluda hava tehlik:esi içiıı ıniting 
Bu resim halka hava tehlikesinı 

tiıtgten bir görünü§tÜr. Ulusun hava 
için nosrl harekete geldiğini anlatım 

vuyoru~ 

anlatmak jçin Turgutlu'da yapılan mı
tehlikcsini anladığrnı ve onu önlenıelc 
güzel bir belge olması dolayısile ko 
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Kara sineklerden 
korunalım 

Bu yazı, Ankara radyo
sunda. Ankara bölgesi sıtma 
savB§ laboratuvarı şefi Dr. 
Mithat Hayri tarafından kon
lerans olarak verilmİ§tir. Sağ
lık ve_sıhhatımızın en büyük 
bir düşmanı olan kara sinek
lerden korunma çareler.ini an
latan ve bunun için tatbiki 
kolay birçok pratik çareler 
tavsiye etmesi dolayısile o
zeterek alıyoruz: 

- Sayın dinleyicilerim. 
Sizlere bildiğiniz bir şeyi; sinek

lerin Jtorkunç ve bulaşıcı hastalıkları 

yaymak yolundaki rollerini ve bunlara 
ltar ı açılacak savaşta başvurabileceği

miz usulleri tekrar etmek istiyorum. 
Bilirsiniz ki sinekler küçük olma· 

ama bakmayarak sağdcce mide bulan
dırmakla kalmamış asırlardan beri bü
yük salgınlarda oynadıkları rollerle, 
kendilerine özgü hastalıklarla herke
ein korku ve_ dikkatini üzerine çekmiş· 
tir ki ben burada özel hastalıklarda ro
lü olan sokucu sineklerden değil, her 
gün evlerimizde, gezdiğimiz yerlerde 
rastladtğımız kara sineklerden bahs 
~deceğim. 

Yumurtaları beyaz, pirinç tanesi 
gibi olup ortalığın sıcaklık derecesine 
göre (8--48) taat içinde açılrr, ve iç· 
Jcrinden ufak kurtlar çıkar ki bu kurt
lar da gene ortalığın sıcaklığına göre 
(10 - 15) gUnde kırçıl sin~k halini ala• 
rak uçar. Ve kurtlan da bulundukları 
yerlere göre bir takım hastalıklar ya
par • 

Bu suretle uçan sineklerin dişileri 
açttıkları gUnde bile aşılanabilirler. Ve 
;1,u aşılandıklarından en uzak on gün 
.onra da yumurtlamağa !başlarlar ki 
her yumurtlayışta bıraktıkları yumur
tanın sayısı (120) kadardır. Şu hesaba 
göre evlerimizde gördüğUmüz sinekler· 
den biri bir ayda ve küçük bir hesabla 
(216000) sıcakların bir senede devamı· 
nı (6-7) ay kabul edersek bir yaz 
mevsiminde de (8) milyarlık bir famil
yanın anası oluyor demektir. İşte bun· 
4lan dolayıdır ki sine!lderln çoğalmala
rına ve kötUlüklerine işaret ergisile 
(\iç sinek bir öküz ölüsünü bir arslan-
4an daha çabuk yer) demişlerdir. 

Söylediğim gibi gerek çoğalmala

rının bu törü Ustünlüğü, gerekse doğ· 

dukları ve büytldükleri yerlerin birer 

mikrob yuvası olması, evlerimizde her 

Jstediklcri yerlere teklifsizce girip 
çıkmalarından ötürU sinekler mikrob· 
Ju hastalıklardan: Tifo, kolera, para· 
tifo, verem, dizanteri, çocuk ishalleri. 
cerahatli göz hastalıkları. trahom, bat
ti kızıl, veba ve su ç.içeği gibi bulaşı
cı hastalıkların mikroblarınr ya kanad· 
1arile, ayaklarile, hortomlarile getir
mek, ya fazla yedikleri mevaddı her
hangi yiyeceğimiz şey Uzerine kusmak 
yahut da yedikleri mevad arasında mi· 
delerine indirdikleri mikrobları bir 
müddet sonra pisliklerile etrafa saç
mak suretile sağlam olanlara aşılamak
ta ve taşımaktadırlar. 

Bunların ne kadar mikrob taşıdığı
na bir işaret olmak Uzere; bir tifo sal· 
g~nı esnasında bir sineğin bir je11itin 

safihesi üzerinde bıraktığı izde biraz 
sonra (30000) mikrobun mevcudiyeti· 
nin hesab olunduğunu veremli bir a-

dama ait tükrilk hokkası Uzerinde gez

miş bir sineğin on beş gün sonra bıra\:
tığı pislik habbelerinde yüzlerce ve

rem mikrobunun göründüğünü söyle· 

mek kafidir, zannederim. 

İşte kurtları belli başlı bir takım 

hastalıkları tevlid eden, kırçılları ise 

bu korkunç hastalıkları yayan sinekler

le savaşın bir zaruret olduğuna kana

lat getirdikten sonra biraz da savaş 

prelerini gözden geçirelim: 

a°''aşta iki yol gücliiliir: 

Birincisi: Kırçıl (.kahil) aineıklere 

karşı korunma çaresi ve görülenlerin 
de öldilrillmesi. 

ikincisi: Sinek jitlerinin yani yuva • 
brmm ortadan kaldınlması suretile 
yeni sinek üremesine imkan verilme
mesidir ki en önemlisi de budur. 

1 
.Sinek terin öldüriihnelerbıc 

gelmce: 

Bunların yakalanması ve öldürül· 
mcsi için tecim alanında o kadar çok 
yaraç ve hazır ilaçlar vardır lri bunla
rın en kullanılması ve yapılması kol;ıy 
olanlarını söyliyeceğim: 

Birincisi: Sinek ökseleridir ki bun· 
lara konan sinekler hem kondukları ye
re yapışır ve hem de emdikleri madde
nin zehirli olmasından ölürler. Bunla· 
rın yapılması için: 250 gram acı ağaç 

(Qu amara )parçaları bir litre suda bir 
müddet masere edilir, içine (25) 
gram şeker konarak dörtte biri kahn· 
cıya kadar kaynatılır. Sonra bu kıvam
lı suyun içine papye, filitre, papyebu
var gibi su emen kağıdlar istenilen şe
kilde kesilercık batırılırlar. Ve bunlar 
odalara ve sinekten korunmak istenilf'n 
yerlere asıllr. 

İkincisi sinek kapanlarıdır. Bu kn· 
panların da her fabrikanın kendi ıbulu· 
şuna göre yapılmış türlü çeşitleri var· 
dır ki bunlar da sırasile otomatik ka· 
panlar, elektr~kli nğlar (Lampe vcil· 
leuse)ler, ideal tiplerden de ozon ma
kinaları, ültra viyole ışıklarıdır. 

Üçüncüsü: Sinekleri doğrudan dog· 
ruya öldüren hazır ilaçlardır ki bunla
rın en güzeli ve en kuvvetli olanları 

Amerikada yapılmakta ise de bizde ele 
son zamanlarda çok güzel (İnsectici· 
de)ler yapılmaktadır. Bunların bir 
pülverizatör ile sıkılması ergiye inan 
vermekte ve sinekleri b1dünnektedir. 
Maamafih bazıları ölmiyerek bayılma1.c
ta olduklanndan bunların behemehal 
bir ateş kUreğine toplanarak yakılması 

faydalıdır. 

Sinek jitlerinin orta.lan ka)
fhrrlması: 

En önemli ve en radikal kalkınma 

bundaki başarık olmakla beraber genel 
kurulun hep birden bu savaşı ortakla· 
ması lazımdır ki: yapılacak tedbirler 
şunlardır: 

EVLERİMİZDE: 

Sebze, meyva kırıntılarının ve söp· 
lerin evlerde fazla alıkonulmaması ge
rek satıldıkları yerlerde ve gerekse 
evlerimizde yiyecek ve içecek şeylerin 
sinek değmesinden korunması ve buna 
son derece dikkat edilmesi, çöp teneke
lerinin, vaz dönüilcrin, tUkrük hokka· 
tarının ağızlarının behemehal kapah 
bulundurulması, ayak yollarının ince
den inceey temiz1iklerinin başarılması, 
sifonsuz iseler behemehal sifon düzen
leri koydurulması, arasıra anti septik 
so1Usyonlara batırılmış süpürgelerle 
temizlenmesi. lağım çukurlarının ağız· 
larınm sıkı bir surette kapattrrrlmasr, 
lağım borularında delikler varsa bura
lara tel kafesler konması, üç ayda, hiç 
olmazsa senede iki defa lağımlara çu
kurun beher metre mikabına (500) gram 
olmak üzere petrol, mazot, (Şehist) 
yağı veya diğer ağır yağlar ve yahut 
da kire~ kaymağı dökülmesi. 

Bahçelerimizde, villalarımızda, çift
liklerimizde, kl5ylerimiz:de gübre yığın 
lannm herkesin bulunduğu yerden en 
az iki kilometre uzakta bulunması ve 
bunların ya çukurlara gömülmesi ve 
yahut da yüzde 5 (Cresyl) mahll'ılü ile 
karıştırılarak yapılacak yığının üzeri
ne de yüzde (10) sulfatdöfer solüsyo· 
nu serpilmesi, ve bu muamelenin on 
gUnde bir defa yenilenmesi. 

Sıra gelmişken şunu hatırlataynn 

ki sıc;ık mevsimlerde at gübreleri ade
ta bir sinek fabn"kası gibidir. Günd~ 

bir metre mikab gübre (10-12) bin ıi
nef "n üreme ve uçmasına sebeb olur. 

Son söz olarak sineklere karşı sa
vaşın aağhk korunma yönünden her
kes için bir ödev olduğunu tekrar eder
ken güzel Ankaramızda ve yurdumuzun 
her köşesinde her yapı yaptıranlara ve 
mimarlarımıza son senelerde Amerika
da uygutlanan (FJy Proof) yapı siste· 
mini hatırlatacak ve bu suretle hem 
çok az para harcilc evler içinde süp
rüntülerin ve çöplerin hariçle bir ilgis; 
olmadan geldikleri gibi kül olabilme
leri, güze1lik ve yeniliğin hem de ge· 
nel sağlık yolunun birer önUtgenleri 
olmalarını ditiyecciHm. 

D ş HABE 
JTALYA - HABEŞlST AN 

lwlyanlarm ölii. :.ayı:n 

Roma, 29 (A.A.) - Yetkili çcven
ler, italyanlarla babeşler arasında bir 
çarpı~a olduğu hakkında ingiliz kay
naklarının vermitı oldukları havadisi 
yalanlamamakla beraber habeşlerin yir
mi ve İtalyanların 40 ölü vermiş olma
larını mübalagab bulmaktadırlar. 

Hmlise nasıl oltlu ? 

Londra, 29 (A.A.) - Times'in Adis
ababa'daki aytarı, sağ kalan İtalyanları 
kurtarmağa gelen makinalı müfreze ye
tişinciye kadar, 40 İtalyanla 20 habcşin 

canlarına mal olan Ualkayit hadisesini 
berkitmektedir. 

Ualkayit, Eritre sömürgesinin kı
yısındadır. Habeş komutanı, italyan as
kerlerinin habeş topraklarına girmiş 

olduklarını söylemektedir. Komutan, 
İtalyanların yanında çadır kurdukları 

derenin yolunu değistirip kendilerini 
susuz bırakmak suretile geceleyin kaç
mak zorunda bırakmış. sonra da Üzer
lerine saldırmıstır. 

n. Ru~n./t luırba Pnt:el 
<: 

olnwya (cılışııt.'<lk 

Londra, 29 (A.A.) - İtalya ılc Ha

beşistan arasında harb çıkmak ihtima -
1ı hakkında B. Hul tarafından İtalya bil. 
yük elçisine karşı gösterilmiş olan kay · 
gıdan bahseden Nevyork Taymis gaze
tesi, B. Hul'ün .herhalde B. Ruz..-clt'in 
rızasiyle hareket etmış olac gını yazı • 
yor. 

Bu gazete diyor ki; 
" Bundan anlaşılıyor kl, cumurluk 

başkanı, İtalya"nm üzerinde tinci bir 
baskı yapmak Uzere ba lralariyle elbirh
ği etmeğe hazırdır . ., 

Harbın önüne geçmek içın, B. Ruz • 
velt, uluslar aosyetesile birliktt: resmiğ 

olnuyan bir ımrcttc fakat tamamilc çalı. 

şaoaktır. 

IJ.B. E'tle11 1ıe f.,m;a[ Ceneure) e 

gidiyorlar 

Londra, 29 (A.A) - Uluslar sosye
tesi işleri 'bakanı B. Antoni Eden, kon
sey toplantısındaki ingiliz delegasyo -
nuna ba,kanlık edecektir. 

B. Eden, yarın Cenevreye gidecck
tiı. B. Lava] da yarın Paristen hare • 

r.ct edecektir. 
İki bükümet adamının, ya Pariste, 

yahut seyahat sırasında konuşmaları 
muhtemel görilnmektedir . 

Söylendiğine'göre, B. Laval ve E· 
den, Cenevrede B. Aioisi ile özel ko -
nuşmalarda bulunacaklardır. Bu konu 
rnalar, konseyin çarşambaya yapılması 
kararlaştınlan toplantısından önce ola· 

C<iktır. 

I sveç dış balmnı, biiyük deuletl.e 
1-·iiçiik det'letiıı farkı yoktur. 

diyor 
Stokholm, 29 (A.A.) - Parlamento

da söz söyliyen İsveç dış işleri bakanı 
B. Sandler, demiştir ki: 

" Uluslar sosyetesinde üye olan bir 
devletin eğementiği ileri sürüldüğü için, 
italyan - habeş anlaşmazlrğı yalnız Uall.ı 
'BI hadisesi ile ilgili değil:lir. Bu husus· 

ta bir karar alması istenilmese bile, ital. 
yan - habeş anlaşmazlığının blltünü, u 
)uslar sosyetesine verilmelidir. ÇünkU 
bu konsey. harb tehlikesi taşıyan hadi -
selen incelemekle yükümlüdür.,, 

Bundan sonra B. Samiler, ilgili taraf
lar- ona beyaz ve renkli rrklaT arasında 
bir savaş şekli verirlerse. italyan • habq 
anlaşmazlığının cloğuracağr sonuçları 

önemle söylemiştir. 

Küçük aluslann bu aclaşmazlığı bü. 

yük bir dikkat ile kov:alamalan Jamn gel. 
diğini söyleyen lsveç bakanı, "uluslar 
1;0syetesinin kanunları büyük devletler 
hakkında olduğu kadar, küçükler bak • 
ktnda da muteberdir.,. demiştir. 

İsveç'in geçenlerde İtalya ile bir le • 
cim andlaşması imza ettiğini habrlatan 
B. Sandler en ziyade "müsaadeye maz
har., devlet prensi pi içinde ve isveç • ba. 
beş tecim ilgilerini ilk defa olarak sap
tamak yolunu bulmak için hundan altı 

SOVYETLER BlRLtCl'NDEı 

Arsıulusal komünizm 
kongresinde 

Moskova,29 (A.A)- Alman komünist 
partisi efi B. Piek'in komintern kon -
gresinde verdiği söylev, altı saattan faz 
la sürmüştür. Bu söylev, kominternin 
i1erdeki politikasının aşağıda yazılı a
na hatlarını bildirmektedir: 

1 - Komünizm, kapitalizmin yıkıl
ması için, çalışan kuvvetleri toplıyan 

tek kaynak olmalıdır. Çünkü sosyalizm 
ve ikinci enternasyonal yıkılmışlardır. 
Bununla beraber, komünizm demokra -
tik ideali taşıyan bütün partileri, ve 
faşizmin, kapitalizmin ve emperyaliz -
min yıkılmasını istiyen, fakat metod • 
12-n ayn olanları bile etrafına toplamak 
lüzumunu duymaktadır. Aytaç, komü · 
nist partisinin hareketlerin genel baş • 
kanlığı koruması ve koalisyonun ruhu 
olarak kalması gerekliğini önemle söy
lemiştir. 

2 - Komintern örgütleri, her yeri'l 
ihtiyacına göre kurulmalıdır. 

Ulusal şubelere büyük bir erkinlik 
verilmekle beraber, bu şubeler, direk • 
ti flerini gene kominternden alacaklar
dır. 

3 - B. Piek, bazı bölgelerdeki şu -
belere, özel ödevler verilmesi gerekti -
ğini önemle söylemiştir. Mesela, Çin 
şubesi, çin toprak bütünlüğünü, yaban· 
cı emperyalizmine karşı koruyacak, Po 
lonya şubesi, bir sovyet Polonyasınrn 

l:urulmasrna ç:ılısacaktır. Buna karşı, 
frans1z şubesine verilen ödevler genel 
bir mahiyet taşrmaktadır. 

Yığınları kRı:anmak, faşit:mle avaş

mak, Sovyet Rusyaya yakınlaşmak~ 
Çekoslovakyadan 'bahseden B. Pil'k, 

bazı komünist çevenlerin B. Mazarik 
ile B~nesi faşistlikle suçlandırmaları· 

na şiddetle lrnrşı gelmiştir. 

B. Benes Polonyayı 
suçlandırıyor 

Prag, 29 (A.A) - Geçenlerde, ga
zrtelerde Teschen'in Polonya bölgesin
de yapılan gösteriler hakkında duyduk· 
ları umusayı yazmaktadırlar. Polonya 

hükümet orunlarının bütün gösterileri 
yasak etmesi üzerine, Polonyanın sı • 
yasasından döndüğü, Pragda konuşul • 

muştu. Kattovice voyvodalığı delege • 
!erinden birinin verdiği bir söylevde 
Çekoslovakyaya şiddetle hücum etmesi 

çekoslovak basınının kırgınlığına se • 
beb olmuştur. Bundan başka, göste -
rişçiler çekoslovak gümrük dayrd'ini 
bombardıman ettikleri sırada Polonya 
polisinin karışmadığı söylenmektedir. 

B. Benes, partisinin organı olan 
Ceske Slovo gazetesi bütün gösterileri 

yasak eden Polonya bükümet orunları
nı sözlerinde durmamakla suçlandır • 
ma.ktadır. 

Felcmenhte lwbine buhranı 

Amsterdam, 29 (A.A) - Diın, pa
zar olduğundan kabine buhranında hiç 
bir değişiklik görülmemiştir. Profesör 
A lbersenin yeni kabineyi kurmaktan 
çekinmesi üzerine kıraliçenin bugün 
B. Yonkler Degeer'i, yahut ki eski baş
bakan B. Reys dö Beerenbruk'u çağır • 
ması ihtimali vardır. Bununla beraber, 
çekilen başbakan B. Kolijne yeniden 
baş vurulması da imkansız grülmüyor. 

Kcıbine kuruluyor mıı? 

Lahey, 29 (A.A) - Kıraliçe, B. Ko· 
lijin'e parlamento dışında bir kabine 
kurmak ödevini vermiş ve bir iki gü • 
ne kadar cevap vermesini istemiştir. 

ay önce baş1ıyan konuşmaların bitiril • 
mekte olduğunu ilan etmiştir. 

BULGARISTAN"'UA: 

Bulgaristanın tecim 
sıyasası 

Sofya, 29 (A.A) - Bulgar tecimcr
leri ulusal birliği -kongresi, dün bura· 
da ekonomi bakanı B. Stoitcho Moa • 
banof tarafından açılmıştır. Bakan '!· 

konominin türlü şuhelerinde alınmıs 

olan tedbirleri sayıp döktükten sonr 
memleketin ekonomik hayatını canlan· 
dırmak hedefiyle hükümet tarafınd n 
yapılan işlerden bahsetmist"t Bakan, 
hükümetin ekonomi sıyasasının şahsiğ 
girişin prensiplerine dayanmakta ve 

bu prensiplerin yeritilmesincle koopc· 
ratif zihniyetinin değişilen ödcvını 

görmekte bulund\lğumı bilJirmiştir. 
Bakan, Bulgaristamn 1 ikincika · 

nundanberi basit bir hazne sistemi ka
bul etmiş ve bu sistemin şimdiye ka -
dar hazne tarafından kullanılmakta o· 
lan bürokratik siste:ne son vermiş o1 • 
<luğunu söylemiştir. 

Kredi meselesinde her tiırlli demn· 
gojinin atılması lüzumundan bahseden 
bakan, pek yakın bir gelecekte ürem 
nisbetinin indirileceğini söylemiştir. 

B. Mochanof, son olarak şöyle de • 
miştir: 

« - Monopollar, hilklimet için bi • 
rer ideal değildir, tuz monopoh1 önil • 
müzdeki hafta kaldırılacaktır . ., 

ı•olonya J,iiltii.r bakanı So/yado 

Sofya, 29 (A.A) - Lehistan kut • 

tür bakanı B. Jendrzeviç bayanıyla 

b:rtikte buraya gelmiştir. Leh bakanı 

bulgar kültür bakanı general Rade!in 

geçen mayısta Var§ovaya yaptığı göre· 

ti kar ılamaktadır. Bakan bulgar ilrül • 

tür kurumlarını ve okullarınr ge.ıer.elc 

ve Varnada kıra] Vladislav andının a• 

çılış töreninde hazır bulunacaktır. 

Drş bakanı B-ly K.iosacivanof dlln 

ak am lehli konuklar erefine bir §ti • 

len vermiştir. 

CIN'DE 

Çinde nikel paralar 

Nankin, 29 (A.A) - Finans bakan• 
lığı döviz komisyonu, şimdi geçmekte 
olan gümüş paraların yerine n~el para 
lar basılmasını istemiştir. 

Dağa /;aldınlan alnı.an 

gazetecileri 

Pekin, 29 (A.A) - İngiliz gazeteci 
Garet Cons ile alman babcrnlma büro· 
su aytarı, alman gazeteci Herbert Mül· 
ler, Halgonun kuzey doğusu•la Pao· 
şanga yakın bir yerde eşkiyanın eline 
düşmüşlerdir. İki gazeteci otomobille 
yolculuk ediyor ve Pekinden geliyor • 
lardı. Mongofütnnda Dolomara git • 
mckte olan otomobiHn şoförü otan bir 
rus da hay1utlarm eline düşmüşse de, 
sonradan sıılıverilmiştir. Şoför, Kalga· 
na gidip eşkıyanın istemekte olcluklarJ 
azadlık parnsmın mikdarını bildire • 
C'ektir. 

Haydutlr:ırın 100.000 dolar istiye ~ 

ceklcri sanılıyor. 

tTAlYA'llA 

Bir patlamod{ı iilc!rılcr 

Verese, 29 • İtnlya • (A.A) - Bir 
pntlama yüzünden 34 işçi kaybolmuştur 
Şimdiye kadar 12 ceset çıkarılmıştır. 

Verese, 29 (A.A) - Patlamanın 

şimdi ki bilan~osu şudur: 

66 ölü. Bu sayının artması ihtimali 
vardır. ÇUnkU ankazın ortadan 'kaldırı1 
ması işi henüz bitmemiştir. 

Kazada ölenlerin .ayısı 

Verese, 29 (A.A) - Cepane fabrik• 
sının patlamasında ölen işçilerin gayı· 
sı, 34 tUr. Bunlardan üçü kadındır. 

Yıkıntılar altından yalnız 12 ölü ç· 
karılmış ve bunlar, fabrikanın içerisin· 
de hazırlanan bir kiliseye konmuştur 

İhtimal içindeki silah çıkatları hak
kında Habcşistanın bazı bükümetlere 
ve bu arada lsveç bükümetine gönder
miş olduğa nota hakkında B. Sandler, 
hükümetinin bu notaya vereceği eevab 
için henüz bir karar vermediğini !Öyle

miştir. 
1 

Ölenlerin aylclerine yardım cdihT'iş· 
tir. Tüzel orunlar, kazanın ıcbeJcrirı1 

araştırmaktadırlar. 

Torinoda bulunan topçu ask~rıcrı. 
molozları knldırmağa uğraşıyorlar · 
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Ev kiı~aları 
B. Lava/ kabinesinin geniş yet

J;.ileri'ne dayanarak çıkardığı yeni 
kanunların bizim içiıı en dikkatle 
takip edilmeye ve üzerinde düşü· 
niilmeye değer taralı, Fransada 
Jıayatı ucuzlatmak için alman ted· 
birlerdir. . 

Bu tedbirler hayat pahalılığın· 
da rol oynayan başlıca unsurlar
dan ücüncü, ekmek /iyatryla ev ki
raları;u 41e hava gazı, kömür ve 
elektrik gibi yakacak ücretlerini 
ucuzlatmak gayesini güdmekte· 
dit. 

Bizim icin bir ekmek meselesi 
yoktur. Ur~ylarırmz ekmek fiya. 
tını, buğday ve un fiyatJa;n_ıa uy
gun bir düzeyde tutmak ıçın, de
vamlı bir kontrol altında bulun
durmaktadır. Yakacak Jiatlarrnda 
ise daha yapacak çok işimiz old~· 
f. unu biliyoruz. Memlekette ko· 
mür, elektrik ve hava gazı ensta· 
lasyonlarrnı ve harcan:nasını a~
tırmak için bunlarm lıat1!rım yı
yecek fiatlarımn ucuzluguna uy-
gun bir düzeye indirm:k la~11;1dır. 
Fakat bu geniş ve büyuk bır ış! ve 
eııdüstrileşmemizin ilerlemesıyle 
beraber yiirüyecek ve başarılacak 
bir davadır. 

Ev kiralarına gelince, memle
ketin Ankaradan başka hiç bir ta
rafında bir mesken buhranı olma
ifığınr biliyoruz. Fakat ayni za
manda biliyoruz ki hükümet mer
kezimizd<!, ev sahiplerinden ba~
ka herkesin şikayetçi olduğu bır 
ev buhranı ve görülmemiş derece
de yüksek bir kira nispeti vardır. 

Ankara nüfu:sunun artmasına 
ve bu yüzden de Ankaranrn gel~ş: 
rııesine en çetin engellerden bm 
olE>n bu kira palıalılığmrn kökün: 
den kotarılması ancak devlet gı· 
rişimi ve yardımı ile ve he~lı~ngi 
bir formül bulunarak şehrımızde 
yeniden binlerce ev yapılmasrna 
bağlıdır. 

Esaseıı, parti programının 6. ın
cı maddesinin son kısmrndalci şu 
satırlar, partinin bu husustaki dü
§!;rıcesini açıkça göstermektedir: 
"Öte taraftan daha ucuz ve uzun 
ödelli bir kredi fonsiye kipinin 
kurulmasmı, en az zamanda ger
cekleştirilmek lazım gelen bir iş 
sayarız.,, 

Ancak, bu çok gerekli iş başa
rılıncaya kadar, tıpkı lransız hü
·kümetinirı J!Bptığı gibi, bir ka. 
nun çıkarılmak suretiyle kiraların 
uaha fazla artmasının önüne ge
çilemez ve hatta bunlar biraz İn· 
tJirilemez mi? 

Yargutayın Aııkaraya gelece· 
ğini bilen bazı ev sahiplerinin, 
§ımdideıı, ev ve apartman kiral~
rınr artırmaya hazırlandık/arım ı-

§itiyoruz. Bir hükümet tedbirile 
Oltaya çıkan durumdan faydala
nnrak balkrn zararına yapılacak 
bir kira yükseltilmesini gene biı 
hükümet tedbiriyle önlemek ne· 
den imkansız olsun? 

Bu fikrimi kendisine açtığım 
bit arkadaş: "Fakat, dedi, bu 
şahsiğ bir hak meseles~~~r .. Her· 
1tesiıı kendi malım isted1.'rı fzyatla 
satmasmdan ve kiralamas111t1an 
daha tabiiğ ne olabilir? Devletin 
bwıa karı~masz bir haksızlık olur. 

_ Peki. dedim. devlet istedie: 
zaman kendi hesabına yeniden beş 
bin ev yaparak bu buhranı orta· 
dan kaldırabilir ve kiraların yarı 
J•arrya düsmesine sebeb olabilir. 
Bunu devlet için bir hak olarak 
kabul f'diyor musunuz? 

- Evet, diye cevap verdi. 
- Şu halde, dedi.m, ha.lkı .ko-

rumak istiven devletın etkılerı ay· 
ni olan belli bir hedefe varmak. şu 
veya bu şekilde hareket etl!1esı a
rasında 11as1l oluy·or da bır fark 
görebiliyorsunuz? 

Devleti, ulusun bütün ferdleri 
ve toplulukları arasında asıjZları 
'dıizPnleyici ve haksızlıkları önle
yici bir kuvvet olarak tanryan Ka· 

Dünkü 
İstaııhul gazctel.-.ri 

Başyazılarında 

diyorlar? 
ne 

KURUN da ''Kötü öt· 
nekler,, adlı ba!l

yauda B. Asım Us diyor ki: 

"Bulgari~tanda tilrk azlıklarınm 
ba~ında Hüseyin Hüsnü adlı bir baş 
müftü vardır. Bu adam eski arab harf
leri il( türk\;e bir gazete çıkarmaktadır. 
Bu gazetcniıı adı "Medeniyet,, dir. 

Bulgar hükümetinin musaadesiyle 
bir de cemiyet kurmuştur. Bu cemiye
foı adı da cmlislümanları koruma cemi 

yeti~ dir. 

Zavallı Bıılgarbtan türkh:ri bir yan· 
dan gizli ve açık yollardan bulgar zu
lümleri yetmiyormu~ gibi bir yandan 
dıı bu Hüseyin Hüsnü yobazmm çrkar • 
dığı gazete ile kurduğu cemiyetin bil· 
cuınlarına ve kötülüklerine göğüs ge • 
riyorlar. :Bizim bulgarlardan dostluk 
hesabına istediğimiz büyük bir şey de • 
ğildir. Yalnız iyi niyet ile hareket et· 
tiklerini görmektir. Fakat gözümüzün 
öntinde bu türlü örnekler devam edip 
dururken biz bulgarlarm iyi niyetleri
ne nasıl inanabiliriz?,, 

da Zaman im-ZAMAN za/r ve ., Dev
letçiliği yanlış anlamıyalım., başlıklı 

yazıda deniliyor ki-

« İktısadi devletçilik bizde henuz 
esaslı bir surette tarif ve izah edilme • 
miştir. Bunu galiba herkes başka türlü 
anlıyor ve her muharrir kendi anlayı • 
şına ve arzu ve çıkarına göre tarif c • 
diyor. İktxsadi devletçilik, hakikiğ ma· 
h:yeti anlaşılsa o kadar korkulma~ı 
icabeden, hatta hıisnü tatbik edilirse 
memlekete müfid olacağına şüphe edil· 
memesi lazımgelen bir sistemdir. 

Yalnız hanedilecek mesele hu dev • 
ietçiliğin hududunun çok muayyen ôl· 
ması, derecesinin iyi bilinmesidir. Hal 
buki bu cihet bilhassa hükümetçi mu · 
h.ırrirlerin ya meseleyi kavrıyamama • 
Jarı yahut kavramak istememelerinden 
de.layı müphem kalmıştır.» 

Cumhuriyet 
te başyazı 

olarak Bay 
Yunus Nadi'nin Viyana'dan gönderdiği 
bir mektub vardır. 

Tanda başyazı yoktur. 

Açık hava tiyatrosu. 
Halkevi açık hava sinemasın

dan batka bir de açık hava. tiyat
rosu yapmak kararını vermiştir. 
Kı,lılt sinema makinesi de sesli 
makine ile deği~tirilcce!dir. Dün 
gece sinemada Iran Şahının Tür -
kiye'ye gelmesini gösteren filim 
gösterilmiftİr. 

Para cezası alınanlar 
Gazozcu Ali Ulvi ve Berko !e

keri eksik gazoz .sattıklarından, 
Sakarya mahallesinde bakkal Hik. 
metin dükkanmda suni sirke bu • 
lunduğ~ndan ve fırıncı Niyazi :: · 
fırıncı Kamil hamur "km ek çıkar . 
dıklarmdan tırayca para cezası , 
çarpılmıslardır. 

malizm, hükümete bu en tabiiğ 
/1skkt vermiştir. 

Hayır, ev kiralarını ucuzlat 
mak tedbiri hükümet için bir hak 
meselesi olarak ortaya konu
IRmaz. Ancak almacak. böyle bir 
tedbirin pratik sonuçları ve yeri· 
ti!me imkanları üzerinde konuşu
l:ıbilir. 

Onun içindir ki biz, B. Laval 
lcnbincsinin Fransada kiraları yüz 
a~ f() ucuzlatmak icin aldığı bu 
;edbirin nasıl sonuclar vereceiin; 
ve pratik alanda ne gibi güçlük. 
leıTe karsılanacafmı dikkatle ta· 
kip "-derek, ve Ankara icin cok ö
nt~mlı olan hu mesr>le ü;,eri,;e ile
ride tekrar döneceHfa. 

YASAR NABt 

U L lJ S 

• 
iÇ H 

ISTANBUL TELEFONLAR/ 
,. .. 

Bizans sarayının temel
leri bulundu 

lstan.bul, 29 - Ayasoiya mü • 
zesindeki mozayikleri meydana çı
karmakla uğraşan profesör Vitte 
mor Kabasakalda yapılan araştir
ma hakkrnda şunları söyledi: 

" - Sultan Ahmette bi~aııs 
sarayı yerinde meydana çıkarılan 
mozayikler bizans değil, Roma 
rnozayiğidir. Ve bunlar kompo • 
zisyon halind~ bulunmayıp parça 
parça resimlerdir. Aynı mozayik -
/erden eski eserler müzesinde de 
birer parça vardır. Bu mozayikle • 
rin bulunması en /azla bizans sa
rayının yerinin meydana çıkmış 
olması bakımından önemlidir.,, 
Kazıda sarayın temellerine rast

landı. 

İstanbul' daki finans 
uzman lan 

lstanbul, 29 - lstanbulda fi -
nansal etüdlcr yapan lransrz fi · 
nans uzmanları bugün lstanbul 
gümrüklerinde çalışmağa başladı· 
iar. 

Ekmek inmedi 
lsr:anbul, 29 - Uray narh ko · 

misyoııu bugünkü toplantısında 
buğday f iatlarım inceledikten son 
ra ekmek narhmı olduğu gibi bı
raktı. 

Orayla esnaf arasındaki 
işler 

lstanbul, 29 - Urayla esnafa
rasındaki pürüzlü işleri kotaracak 
olan yargıç kurulu perşembe gü • 
nü ilbaylıkta toplanacaktır. Bu • 
gün ilbavlrkta toplanan uray avu
katları iki yönetge arasındaki pÜ· 
rüzlü işlerin bir listesini hazırla
mıştır. 

Ford fabrikasındaki 
kaçakçılık 

lstanbul, 29 - Ford fabrikası 
kaçakf>rlrğı davasını inceleven ih. 
tisa<> hakyeri kurumun bütün ı~le· 
ri:ıin tamamen incelenmesf rr,• ka -
r~,. vermiş ve işi "ehli vuku#,, a 
vumiştir. 

İki deniz kazası 
lstanbul, 29 - Pazar günü bi

d Büyükd;rede, diğeri Heybelia. 
dada olmak üzere iki deniz kazq. 
çı o/1u. Yüzmek için denize l!i • 
ren Raif ve Ahmed isminde ilci 
ki§İ boğulr.fuştur. 

İki itfaiye neferi 
yaralandı 

Istanbul, 29 - Bugün şehrimiz. 
ar: bir ev yandı. Yangını söndürme;. 
icin çalr.~ırken ate~ler arasında ka 
lan ve damdan atlıyarı iki itfaiye 
neferi Ahmedin bir ayağı, Melı 
me.din de .':aburga kemikleri kı · 
rılt!ı. 

Bir genci tramvay 
~iğnedi 

lstanbul. 29 - Pazar !lÜnÜ Su· 
adiye ile Bostancı ara.ı;;mda tram . 
vay, 24 vaşmda Makbel isminde 
bir gencin ayağını kesti ve la7.la 
kım kaybeden genç dün Nimet 
Kamil ·hasta vurdunda ölrü. 

Zehirli gazlardan 
korunma 

lstanbul. 29 - 7.ef,i .. r; f:!Bıl::ır· 
r.Jan korunmak için lstanbulda in
< elemeler yapan kuml şimdiye ka 
dar 10 dan fazla karlrk ve mahzen 
~antamrstır. 

SAYIFA.; 

ERLER 
Gelen göçmenler 

lsıanbul, 29 - Bugün Roman. 
yadan 600 göçmen geldi. 

Yerli mallar sergisini 
gezenler 

lsLanbul, 29 - Yerli mallar 
sergisini bu akşama kadar 243 bin 
kisi gezdi. 

Paşa bahçe ispirto f abri
kasında yangın 

lstanbul, 29 - Dün gece Pa -
şabahçe ispirto fabrikasında sa • 
baha kadar devam eden bir yan • 
gmda f abrikanm iki deposiyle di
rektörlüğün bulunduğu yer yandı 
Yangının sigaradan çıktığı ve za. 
rarm yüz bin liradan laıla olduğu 
tasmlanmaktadır. 

Sıvas - Erzurwn 
hattı için 

finanı Bakanlığı Sivaı • Erzu
rum yapısı için on buçuk milyon 
liralık tahvil bastıracaktır. 

Bay Raufi Manyas 
latanbul liman idaresi genel 

dir::~o:törü Bay Raufi Manyas alb 
ayda bir lstanbulda toplanan tari · 
fe komisyonunun yakındaki top· 
lanhsında görüşülecek i-;ler hak -
kında ilgili bakanlıklarla görüq
mek üzere dün Ankara'ya gelmit· 
tir. Bav Raufi Manyas yarından 
onra lstanhul'a dönecektir. 

Yaş sebzelerimiz için 
toplanan komisyonda 
Köstence yoluyla orta ve ku • 

2ay Avrupaya gönderilecek yaş 
meyva ve ıebzelerimizin sevki hu
susunda türk ve romen dele~elerİ· 
nin katılmasiyle dün lstanbulcla 
yapılan toplantılara deva.m edil -
mektedir. 

Türkofisin ricası üzerine Akay 
vönelt!esi türk ve romen delege • 
lerini Yalova'v;\ t?Ötürt>~"'k ve ~e -
refl .... rine bir öi!le yemeği verecP.k· 
t;r, Bu vemekte komisvon üvele -
rinrJ ... n ba~Jm tec;m oda~ı •ara 
Fmdan ÇP.~rılacak zatlardıt h:l'ltr 
1:mlunacaktır. 

İstanbul için yeni rıhtım 
projeleri 

B'iymdırhk Bakanhğı tarafı 
dan İstanbul rıhtımları hakkmdıı 
incel PmelPre memur edilen uz 
man Thy Demayo ve Bay Tank it
lerini bitirmişlerdir. Yarın Anka 
ra'ya rnldilcten sonra inceleme • 
den e'de edilen sonuca göre yapı 
lacak yeni rıhtımların proje1eri 
yapı11'lcl'lktJT. 

Bay Server Kamil 
Haydarpaşa entani ve bu1a~ıct 

hastalıkhr h~stanesi baş hekimi 
Doktor Bay Server Kamil Anka -
ra "hıf7.nsıhha müessesesi., hakte
rivoloji şubesine atanmı~trr. 

Bay Şinasi yeni ödevine 
baş1adı 

Genel güvenlik direktörlüğü 
iicündi ~ube ,.1;,.ektör•ü0 i!ne ata · 
n~n A"'tara c:~ven1;1< d;re•-~<>rlii
P.H yarclımrt ı Bav Şinasi Turga 
·'üu veni öd .. vi~e haşlamıştır. 

BMını1H dilPriz. 

Buğdayı kon1ma vergisi 
Buğdavı koruma vP.rf';sini, sa 

trş kıv..,,_. ine girm~vip, ahcı ve -
receiH için muamele vnrgisi rn'\t . 
ra?1 .. ı1\ sok•·l~"'masr Fin. ns B:ı 
kl"..,1T~rnr ;1rril!1nrp l-ıilrl;-·1,_; •• : ... 

1,ürl{of isin hir 
ha~arısı 

Yat meyva ve ıebzeleremİ2İll 
bu yıldan sonra orta ve kuzay Av
rupa memleketlerile Mısır'a fazla 
miktar a sevki için Türkofiı tara• 
fından yapılmakta olan girişiıuier 
başarıyla ont•çlanmışhr. Mall"":-r . 
mızın en ucuz navlunlarla ve ı·u 
kısa zaman içinde tasınması hu -
susundaki tedbirle-rin <Jonu hugüu
lerde almacaktrr. 

Triyeste ve tark !}imendifer y 
liyle gönderilecek malların tarife
si saptanmıştır. Mısır'a gönderile
cek yaş meyva •e sebzelerimizin 
tarif esi de kotarılmışbr. Şimdi 
Köstence yoluyla yapılacak taşı 
ma meselesi de lstanhıı1da yapıl .. 
makta olan toplantılarda bir ka . 
rar altına alınacaktır. 

Ofisin yaptığı ba~ka bir gö 'i

şüde tarım bankası tarafmd .. o 

yaş meyva ve ıebze çıkalı işile "~" 
raşan tecimere ve hunlar araımd1' 
lzmir yaf meyva ve aebze üret • 

menleri kooperatifile Uzunköprii 
kooperatifine yetecek miktarda 
kredi açılmasıdrr. Türkofiı baş!<a· 
nının tarım bankası genel direk • 
törlüP.i1 kıtmda yaı>bğı: girgi aonu· 
cunda kred; meselesi de kotanl 
mış oldu. Tarım bankasının, Yat 
meyva ve sebzelerimi2in çıkalı hu 
suaunda göstermekte oldu~u bu 
yardım, simdiye kadar sahlmryan 
öne-:-ıli ürünlerimizin ~ış piyasa • 
tarda tutunmasına etke olncaktrt .. 

Macaristan ve İspanya 
ile tecimimiz 

Türholis Başkanlağından ı 

"31 temmuz 1935 de meri;·;:t
ten çıkmak üze.,.e hükümetimiz b· 
rafından feshedilen 18-nisan-934 
tarihli türk - macar ticaret anlq • 
masivte hu anla~mamn devamı 
müdJ~tince uzablmıs bulunan 1 
ağustos 1933 tarihli k1irin1? anlaı· 
ması bitim tarihleri olan 31 tem • 
mu'7. 1935 <4Pn itibaren bir ay rni.d 
delle, yani 31 ağustos 1935 e ka • 
dar temdit ediJmiştir.,, 

• o\\ ~~ 

Türkolis Ba1ka11lığından : 
" ispanya hükümeti tarafın v 

dan, memleketimizden yapılan İt· 
halata yeniden düsük para koef~ · 
yftmnın tatbikine karar veriler ·ii 
Madrid'ten telgrafla bildirilmiş • 
tir.,, 

Doktorlar arasında 
atanmalar 

Doğumevi çocuk hastalıktan 
uzmam Doktor Bay Hamid Oı • 
man Mersin çocuk kurumu uz • 
manhğına, Nümune hastanesi ku
lak, boğaz, burun uzmanı Doktor 
Bay Ihsan Sivas haste.yurdu baı • 
hekimliği ile bu hastalıklar uz. 
manlığına, Nümune hastanesi la -
horatuvar ,efi Doktor Bay Lütfi 
Bursa Ahmet Refikpaşa hastayur. 
du lahoratuvar şefliğine. Nümune 
hasta.yurdu kadın hastalıktan Ye 
doğum uzmanı Doktor Bay Faia 
Manisa hasta yurdunun bu hi\~ta • 
hk1ar uzmanhnma, il p-f":dci dtt • 
~tm uzmi'\1'1 Doktor Bay F.mir 
Çorum d"{!umeYİ uzmanlığına 
"''""'nm•'ll'l.,.rJtr. 

Yeni orta öğretim genel 
direktörü 

Orta ö~rt t;m 2enel direktör1\l. 
~Hne f\tn..,an Ank~.,.a kn: 1i~nsi «1i. 
rekf.örii Bav Avn; f~ta11b11I' cl~n bu· 
ı?;;., gelecek ve ödevine başlıya • 
r .. , , .. ,,.. 

NKARA BiRASB· Sıı-:,klarrla ~rt .. inlik. her zr.-man nese v~ ~ıhhat VPrİr. 
oı 

Bütiİn .!!3Zİno, llal çe ve lok.an talardan İsleviniz. <Venisehircle OronP.vİ h~hce~indt" ve Ordııev; 'rnr~ıc;rntl~ rrıiihf'nrlisleı birlit!i 
v J lokantasında hususi tertibat ve te~kila tmuz herkesi memnun edeı .) 



beş sınırı 
mektublar 

da 

Deyli Telgraf aytarlarmdan 
Bayan Marsel Prat, ltalyan Alri
kası ve H abe§İstan Jıak
kında birçok önemli mektublar 
ya?..ıp gazetesine göndermiştir. 
.. H abe-sistan srnrrından., yazılan 
bu mektublardan ilkini bugün di
limize çeviriyoruz: 

Eritre, istatistiklerin &OyJediğine 

bakılırsa yanm milyon nüfusludur. Bu 
Jtalyan sömürgesi Habe istanm kuza
yrndadır ve on milyonluk bir mernle· 
ketin Şap denizine olan yolunu kapat· 
bğı gibi önceleri Habeşistana bağlı o· 
lan 400 bin kişiyi kavramaktadır. 

Benim ödevim italyanlarrn sınır· 
Jarında ne gibi örgütler yaptıklarını 

ve bugün italyan hükmü altında bulu
nan dört yüz bin habeşlinin sınırın öte 
tarafındaki kardeşlerine karşı nasıl 

duygular beslediğini öğrenmek, mey· 
dana çıkarmaktı. 

Bunlann cevabı ancak burada bu
lunabilirdi. Pasaportum elimde, Paris
teki İtalyan konsoloshancsine idip 
vize istedim. Oradaki ataşe, beni pek 
soğuk karşıladı ve: 

- Buna imkan yoktur, dedi, orada 
neler olup bittiğini bilmiyor musu
nuz? Eritre sınırları kapalıdır ve ÜS· 

nomal bir iz.in olmadıkça kimse oraya 
gidemez. 

Sonradan soruşturmalar yapıldı ve 
ben bir hayli bekledikten sonra vizeyi 
alarak Ceneva'da bir ayda bir defa ele 
geçen ilk gemiye binerek yola çıktım. 

Ceneva güneş altında yanıyor ve 
kala'bahktan bunalıyordu. Orada 18 sı
nıf silah altına çağrılmıştı. BütUn 
gemi accntaları halk tarafmdaıı sarıl· 
mıştı. fşyadar geceli gündlizltl çalışı
yordu. Ben ke di biletimi almağa git
tim ,orada da yeni engizisyonlarla kar· 
ılaştım. 

Bir yaz:ıcmm beni sorguya çekme· 
ğe hakkı yoktu. Fakat heyecan içinde 
her fey oluyordu. 

- Eritreye ne ya 
naz? 

~vab verdim: 

ğa gidiyorsu· 

- Şöyle bir gezinti yapmafa. 
- Oraya gezinti yapmağa gidile-

mez. Oraya ancak sücl yolcuların git· 
mesine izin verilir. 

Kendi~ine pasaportumu e güven 
Uğıdlarımı gösterdim. Dilini kıstı. 

Bununla beraber gene sordu: 
- Cieri dönmek biletini almayor· 

unuz, bu niçin? 

- Siz dediğimi yapınız t 
Ciemi çok ra1ıatStzdr. Biraz sonra 

garsonu çağırıp sızlandım. Ondan al· 
dığım c:evalb şu oldu: 

- Gemi boğazına kadar doludur: 
eubaylar bile olur olmaz yerlerde ya· 
tıyorlar madam. 

Napoli'ye ardığımız zaman rıh· 
tımda sayısız askerlerin Eritre ve So
mali'ye gitmek için gemiye yüklenmek 
Uzere beklediklerini gördük. 

Askerler kıyıda dolaşıyorlar.. bir 
kısmı da heyecan içinde bayrak sanı
yorlardı. 

Hepsi harb şarkıları söylüyorlar
dı. Eski savaşÇTlar da gen~lere katış
mışlardı; bu yeni serüvene atıtmağa 

gidiyorlardı. 

Vinçler hal>ire çalışıyor, gemiye 
hem asker, hem eşya yükletiliyordu. 

Bir arahk kaptanı gördüm ve ken• 
disine bu mağaranın i~ine tıkılıp kal
maktansa Eritreye kadar yüzerek git· 
menin daha kolay ve rahat olduğunu 

söyledim. Bu görüşüme pek nazik ve 
şövalye tavırlı bir italyan generali ile 
tanışmama vesile oldu. 

On iki gün süren bir konuşmadan 
nra Eritreye giden İtalyan gençliği

nin ne gibi bir ruh taşıdıklarını öğ

renmeğe bunlar. SÜ'"l üniformaları ite 
öğün en gürbüz ve toy delikanlılard t: 
hepsinin ağzında Musolini'nin meşhur 
lakırdısı dolaşıyordu: 

"Bütün bir haya• süresince koyun 
gibi yaşamaktansa üç gün arslan gibi 
yaşamak yeğdir 1,, 

Nereye gittiklerini bildikleri yok
tu Fakat sıkı bir disiplin altında idi
le... Soru! n sorgulara cevab vermeğe 
vana~m yorlardı. 

Bir tarafta. Asya, bir tarafta Afrı· · 

ka, ortada da mavi bir ray ahlindc Şap 
denizi. Gidiyorduk. Ben, göğertcde ta 
nı§tığım italyan generali ile bir a ağı 
bir yukarı dolaşıp kendisinden öte be· 
ri öğrenmeğe uğraşıyordum: 

- Generalim, teni durum hakkın
da aydınlatmanızı rica edeceğim. Harb 
oıacak mı, olmayacak mı? 

Trabzana kollarını dayayan ve 
gözlerini uzaklara diken general ce
vab verdi: 

- Harb mı? asla. Ortada en ufak 
bir harb ihtimali bile yoktur. 

Gözlerine bakmak istedim: o ka· 
çmdı ve sözune devam etti: 

- Bütün bu gördüğünüz tedbir
ler, s2knı tedbiri olarak alınıyor. Val· 
val hadisesinden sonra İtalyanın sınır
larına. asker yığması gerektiği anlaşıl
dı. Düşündiık ki pek az evel Eritrc'de 
kırk binden fazla beyaz asker yoktu. 

- Habeşistanın bir Avrupa devleti 
ile harba girişecek kadar r;ilahlanmış 

olduğunu sanıyor musunuz? 
- Habeşistan yalnız değildir. Al· 

manya onun arkasındadır. Başka ulus· 
lar da._ 

- Mesela hangileri? 
General bu son soruyu cev~ız bı

raktı. 

Ben sorulanma devam ettim~ 

- Fakat Habeşistanın yeter kadaı 
taşıt vasıtaları, uçakları. tankları ve 
gazları var mıdır? 

General bu soruya bütün dünyanın 
bildiği eyleri tekrarlayarak cevah ver• 
di; 

- Adi ababadaki uçak merkezi iki 
misli kuvvetlendirilmiştir ve impaxa
torun etrafını Avrupadan getirtilmiş 

uzmanlar vevirmi tir. 

- Peki. mıu:lar ne halde? Habeş 
sultanının oralarda modern te~izatı 

var mı? 
General kurnazca bu ıoruya ceYab 

vennckten kaçarak bahsi bir ba b ko
nu üzerine çevirdi: 

- Bizım Eritrenin Uerisinde bir 
Tigr bölgesi vardır ki burayı Menete 
soyundan gelme Ras Seyom yönetir. 

Ras Seyom'u görmek ıbenim erge
lerimden birisi idi. Onun için genera
lin dedilclerine eyice kulak verdim: 

- Ras Seyom bugün kendi merkezi 
olan Adowa'da oturur ve oradan hü
küm sürer. Kendisi bir asilzade olduı
ğundan umarını ki habe tahtına ge~ 

mek ister. BugUnkU imparator bu ,_ 
damdan ziyadesiie kuşkulanır. Ras Se
yom'un Kassa adlı dcli§ttlen bir oğlu 
vardı ki büyük babasile övünür durur 
du. İmparator bunu öldürtmüştür. 

Son zamanlarda Negus, Adisababa· 
da bulunan R:ıs Seyom'un ltarısma 

Adovaya dönmesi için izin vermiştil'. 
- Benim için Ras Seyom'u ga~ 

meğe imkan olacak mıdır 

- Eğer ölmek dileğinde iseniz olttt'. 
Fakat General de Bono'nun size sınm 
geçmek iznini vcrmiyeceğini samnm. 

- Şu halde bütün bu hazrrJıklarm 
ıbir harb için olmadığını sanıyorsunuz. 
öyle mi? 

Bu sorguya her taraftan aldığım 

cevabların aynını aldım: 

- Harb mı? bir harb dilşüncesinde 
değiliz. Bütün bu tedbirler geni§le
mek. işsizliğe çare bulmak için yapıl
mış bir deneçtir. 

Kamaramda bir italyan gazetesi 
buldum ve bunda Romadan gelen şu 
haberi okudum: 

"Musolini, Afnkaya gitmek üzere 
hazırlanmış olan otuz seferber tümeni 
teftiş etmek üzere ansızın Kagliyan~ye 

gitmi~tir. 
M usolini'nin söylevinden §U par

çayı da okudum: 
"Kotarılacak yeni ve eski he

sablanmız vardır. Bunlar bir ba
la yola konulacaktır. Fakat biz, 
smrrlarrmızın ötesindekilerin de
diklerine kulak asmıyacağız. Ken
di asığlarımru kendi hükümleri
mizle kotaraca;fız. Ve geleceği· 
mizi düzelteceğiz. 

Eğer faşistlik, italyan ge~ 
Jiğini silah altma cağınyorsa bu, 
kar.şılaştığı bir .vüküm dolayısi
ledir.,, 

(Sonu var} 
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Akdenizin kapıları: Süveyş ]{analı 
tı;,,lya~ - pabeş snla§mazlığı Süvey§ kanalının önemini belirten bir hadise olmuş 

tur. ana .~n •. ıt~lyan as!wrlerinin ıaşınmasma karşı açık veya ka'pali bulundurul • 
harbın talunı çızece_k bır mesele olarak görülmektedir. ması 

Bu bakımdan cıhan kamoyunu ilgilendiren bu meseleyi inceleyen eski alman 
bakanı B. Fon Külman'm bir yazısını alıyoruz. dı§ 

Yazan: Rişard fon Külman 
1854 tarihinde mısırlı Said paşa, 

~endi adamı olan Vikont dö Leseps'e 
Süveyş berzahının deşilmesi için imtİ· 
yaz verince, bu fransızdan önce başarıl
masma uğraşılan fakat hiç bir sonuc 
vermiyen. projenin artık gerçekleşece
ği anlaşıldı. Türlü türlü zorluklar, a
kıl ve hayalin alamıyacağı bir ölçüde 
idi. Bu zorluklar, ortaya birçok sıya

sd durumlar çıkarıyordu ve hele Bahr
aJi ile Mısır hükumeti arasında bir tür
lu aydınlanmayan durum üzerinde et
kisini yapıyordu. Nil topraklarında üs
tün bir egemenlik kurmak için Fransa 
i1e İngiltere arasındaki yarış da bu du
rumu arab saçına çeviriyordu. Böyle 
büyük bir işin başarılması için lazım 
olan araçları bulmak hiç de küçük bir 
mesele değildi. Dev gibi büyük bir ,.. 
ser olan kanal işine, 1869 da, Fransa 
imparatoriçesi Ojeni de hazır bulundu
ğu halde çok parlak bir arsıulusal tö
renle başlandı. Bundan birkaç yıl önce 
Mısırda rastladığım macar devlet ada
mı kont Aponiy, bana o zamanlar he· 
r.üz daha bir delikanlı olduğu halde 
macar hükümetini bu törende temsil 
ederken yapılan sonsuz ve anlamı ol
mıyan israflann, kendisi üzerinde hı· 
rakını olduğu derin i:r.:leri anlatıyordu. 

Avrupa, Hindistan, Çin, Japonya 
1 ve Avusturalya arasındaki ilgiler eni

ne boyuna genişledikçe, yeni geçidin 
de önemi o nisbctte artıyordu. Süveyş 
kanalı, Hindistan yolunu, Kap burnun· 
dan dola~aya nisbetle 8000 kilometre 
kısaltmaktadır. Vapurlar ortalama bir 
hesahla, Afrikayı dolaşan yoldan bu ay 
daha ku;a bir sürede gidecekleri yere 
varmaktadırlar. Süveyş kanalı dolayı

&iyle imkan içine giren tasarruf da çok 
büyüktür. İngiltere, büyük bir önemi o
lan bu arsıulusal geçidin büyük 61ÇÜ· 
de bir &ansız etgerllği altında bırak
masiyle işlediği yanlrşr ço-k geçmeden 
anladı. Fransız kamoyunun blitiin bıı 
işlere hiç aldrnnadığt bir anda, İngiliz 
bakanı lord Bikonsfild, 1875 de. Mısır 
Hıdivi İsmail paşadan Süveyş kanah 
aksiyonlannın hemen hemen yart1lınr 

tutan büyük bir aksiyon paketi sattn 
almak açık gözlülüğünü gösterdi. Bu 
paket hala İngiliz hükümetinin elinde 
bulunmakta ve Süveyş kanalı sosyete
si üzerinde çok büyük bir rol oynamak-

• tadır. 
Süveyiş kanalının arsıulusal durumu 

hakkında yapılan münakaşalar uzun 
zaman arka planda kaldı. Dünya ka
moyu ilgi ini, kanalın derinleştirilmcc;i 
ve genişletilmesi, kanaldan geçme pa· 
rasının yüksekliği gibi, yalnız pratik 
meselelere karşı gösteriyordu. 

İtalya ile Habeşistan imparatorlu
ğu arasındaki, gUn gcçfi~e büyüyen 
ve tehdid edici bir sekil alan anlaşmaz
lık ve İtalya ile Habesistan arasında 
uir ~rb çıkmc.ı, Avrupa devletlerinin 
Süve~ kanalım kapamak kudretinr1e 
olup olmadıkları hakkında gazetelerde 
erkan yazılar üzerine, Süveyş kanalı
~ın arsıulusal durumu. gene yeniden 

kamoyu ilgilendirdi. 
Kanalın imtiyaz andlasmasında •ıı

rafsız olduğunun kaydedildiğine hiç 
~üphe yoktur. Ancak, yalnız Hıdiv ta· 
ı afından saptanm bir hüküm. rsrulu· 
sal bit türe ola.mazdL üzerinden birçok 
yıllar geçtikten sonra, günün birinde, 
fransız devlet adamı Barcr, Süveyş ka· 
nalının bütün dünyanın malı olduğu. 
her zaman ve herkese açrk bulandurul· 
ması 13.zımgeldiği fikrini ortaya attı ve 
dünyanın düşüncesini bn fikre doğru 
sürükledi. Süveyş kanalının arsıulus"ll 
türe ile tarafsızlandıntması fikri çok 
daha eski zamanlara aid bir meseledir. 
Türkiye 1877 de Rnsya ile barba tutuş.. 
muş ve· türk egemenliği altında bultm
ması dolayısiyle. ll'ısır da bu barba ka
tılmıstı Bu durum karsrsmda Rusya . . 
Süveyş kanalın• abloka edebileceği me· 
ıoelesini ortaya atmış. İngiliz c1iploma
ınsini ciddiğ tedbirler almak zorunda 
lırakmrştı. İngiliz dış bakanlığı kana
la karşı yapılacak herhangi bir ablokıı 

teşebbüsünün, büyük Britanya hükümc
tinin o ane kadar muhafaza ettiği barış· 
çıl tarzı değiştirmeğe sebeb olacağını 
ileri sürdü. 

Gene zamanlar oldu ki, Mısır'da çı
kcın bazı hadiseler, Süveyş kanalı me
selesine yeniden ön plfinda yer aldırdı. 
Finans işlerinin bozukluğu yüzünden 
Mısır'da çıkan ulusal kargaşalıklar 1882 

de İskenderiyeyi lngiltere donanması
na bor:ıbardıman ettirdi. Bunun üzeri· 
ne Mısır Hidivi İngiliz amirah Scy
mor'e geniş ölçüde bir işgal hareketin
cJe bulunmak yetkisini verdi. S ağus
tosta 16 ingitiz harb gemisi kanala gir
<li. 20,000 İngiliz askeri karaya çıkarıl· 
dL VoJseley, 13 ey1iilde ulusal Mısır 

kuvvetlerini Tel-el-Kebir'de yendi. He
men arkasından Kahire işgal edildi. 
Mısırın devlet yönetimi büsbütün iııgi· 
lizlerin etıkisi altına girdi ve dururr.Ja 
~ok büyük bir değişiklik oldu. Verilen 
bütün sözlere karşı, İngiliz askerler\ 
bugün hala Mısır'dadırlar. 

İngilizlerin Mısır üzerinde kurduk· 
farı üstün egemenlik yüzünden lngil· 
te:enin Nil topraklan üzerindeki imti
yazlı durumu dolayısiyle kanalr da hıtk
mü altında tutacağı korkusu, ingiliz 
hüküınetini, Süveyş kanalmrn tarafsız 
la~tırılması meselesini kökünden di1· 
zeJtmek zorunda bıraktı. Bu görüşme· 
Jerde Mısırdaki fransrz • ingiliz yartŞT· 
r.ın da arkası k~silmiyordu. Franııa, ih
mali yUzünden Firavunlar ülkesinde 
kaybettiği yerini, diplomatik siper har
biyle yeniden kazanmak istiyordu. En 
gonrıt, 29 birinci teşrin 1888 de Süvey~ 
J:anah ve giriş limanı ile üç mi11ik bOl· 
genin sınırlanması esası üzerinde yapı· 
.an İstanbul andla§Tllası meydana gel. 
di. Bu andlaşmanm, önemi büyük ola!l 
iki maddesi vardır; 

1 inci madde; "Süveyş kanalının su 
geçidi, gerek harb zamanında gerekse 
barışta bayrak farla gözetilmeden her 
türlü tecim yahut da harb gemilerine 
her vakit açık bulundurulacaktır. 

Buna göre, andlaşmayr imzalıyan· 

lar, harb veya banş zamanında kanal
<lan serbest olarak geçilmesine engel 
olmamak hususunda birleşiktirler. Ka
nala karşı hiç bir zaman abloka hakkı 
kullanılamaz. 

4 Uncü madde; "Süveyş kanalının 

&ll geçidi. andlaşmanm 1 inci madd~
sine göre. harbta bulunan devletin harb 
gemilerine de her zaman a~rk bulundu· 
rulacağından, osmanh devleti bile harb 
yapanlar arasında bulunmuş olsa, bu 
andlaşmayı imzahyanlar, ne kanalda nr 
kanalın giri§ limanlarında ve ne de bu 
limanların Uç millik çevresi içinde harb 
türesi kullanmamak da düşmanlık ha· 
rcketinde ve vapurlarrn kanaldan ser
bestçe geçmelerine engel olmak gaye
siyle hiç bir harekette bulunmamak hu
susunda uyu muşlardır. 

Kanal bölgesinin bu sınırları Süveyi§ 
kanat sosyetesi imtiyaz andlaşmasrnın 
yürürlük müddetiyle de buclandırrlma

dı. 

Eğer İngiltere, İstanbul andlaşması 
yapılırken genel bir anlamda olan (kay
dı ihtiraz.i) yi katıştırmam•t olsaydı. 
frtanbul andbşmasr Süveyş kanalının 
anrulusal türesi meselesini de apaçık 
vr tatmin edici bir biçimde düzeltmiş 

olacaktı. 

Bu (ltay-.:lı ihtirazi) §Udur: 
İngiliz hükümeti, İngilterenin Mı· 

sın i galinde serbestçe hareket etmesi· 
ne engel clabilecck ve bu durumla ba~
daşmayacak olan andlaşma hükümleri· 
nin yürürlüğünü durdurmak hakkını 

mtihafaza eder. 
Bu genel (kaydı ibtirazi) Mısırın av· 

ral durumuna ve içinde bulunduğu ge
çıci hadiselere dayatılarak temc11cşti· 
rildi. İstanbul andlaşmnsının f ngiltere
vi bağlayan knrmlarının değerini b!l 

genel (kaydi ihtirazi) nin sıfıra indir
diği de besbelli idi. 

Fransanın var kıuvvetiyle dayanma· 
sı, ve hele Mısır'daki İngiliz egemenli-
2-inin daha fazla kök salmasına karşı 

kafa tutması, • e erini bitirmek istiyen 
Lord Kromer'in de ön ayak olmasiyle. 
iki devlet arasında allantıda kalan 
bütün anlaşmazlık meselelerinin üze· 
rinde görUşmeler ve temizlik yapılması 
sonucunu verdi. Bu görüşmelerde de 
Mısır ve fas hakkında. önemi çok bü· 
yük olan 1904 deki anla ma yaptldL Bu 
anlaşmada Fran52.. Fas Sultanlığında 
geniş ölçüde serbestçe hareket etmek 
hakkına karşı, Mısırda artık obstüksi· 
yon yapmaktan vaz geçiyordu. Anlaş· 
manın 6 ıncı maddesinde Süveyiş ka
nalı işi de vardı. İngiltere hükümcti 
ı9 birinci teşrin 1888 tarihli İstanbul 

andlaşmasındaki hükümlerin yürürlüğü· 
nü, ve buna kendisinin de katılmasmı 
kcbul etmişti. Bu suretle kanaldan ser· 
bestçe geçmek kabul edilmiş olduğun
dan her iki bükümet İstanbul andlaşına· 
sında yapılması düsünülen formalitc-
1<-"rden de vaz geçtiler. 

Bu ingiliz • fransız andla§Illa.Slnın 

arsıulusal önemi bakımındandır ki,. yıı· 
karda söylediğimiz İstanbul andlaşma
sındaki genel (kaydı ihtirazi) den in· 
giltere kesin olarak vaz geçmiş cıldu. 
İ§te bundan dolayı da İstanbul andli§• 
masına bugün Süveyş kanalının anııu· 
lusal statüsü gö.ıiyle bakılabilir. 

Eğer işi, bugün artık arsıulusal dil
şünüşte temel atmış olan bu noktadan 
inceleyecek olursak, Süveyş kanala ge
çidinin harb yapan ulusların harb gemj. 
lerine de açık bulunduğu sonucuna va· 
rınz. Netekim bunun bir ömegi de. 
ıus • japon harbında görülmUştUr. A
miral Roşestvenski'nin kumandası al
tındaki doğu Asyası yolunu tutm~ a. 
fan rus mosu, Japonya ile açıktan açı· 
ğa dost geçinen tngilterenin hi~ bir 
protestosu ile karşılaşmadan Süveyi 
kanalından geçmişti. 

Dünya harbında lngiltere Süven 
kanalınm tarafsızlığına pek az btalr 
astı. 

Alman - türk ordularmm bu su ge

çidine yaptıkları hücumları o kadar ço~ 
müstahkem yerlerle karşıladı ve zırh· 
lılarmı kanala öyle bir dizdi ki, ağır 
topların açtıkları yan ateşi kanalın ge• 
çilmesini hemen hemen imkansız bir ha· 
le soktu. 

Bütün türe durumu inceden inceye a
raştırılınca da, İtalya ile Habeşistan 

arasında bir harb ba~lamrş olsa herhan 

gi bir Avrupa devletinin italyan harbı 

gemilerinin, asker taşıyan vopurJarın, 

geçmemeleri için kanalı İtalyaya kapa· 
y<ıcak bir hüküm yoktur. Ilu düşünce• 
nin aksini ileri süren bir tezin herhangi 
bir yandan ortaya atılıp atılmıyacağı 

cr.teresan bir meseledir. 

20 temmuz ttmnli Bcrli~r Tagablat• 
tan. 

RADYOLAR 
A RA 

19.30 - Çocuk saatı. 
19.40 - Müzik. 
Gürsel geçen günler: Poppcr 
Itık bahar şarkısı: Schubert 
Norida: Ciovette 
20.00 - Maliye Vekaleti saatr 
20.10 - Müzik: Trio 
20.30 - Dans müziği 
20.SO - Haberler 

lSTANHUL 
18.30 - Almanc.a ders 

18.50 - Dans musikisi (plak) 

19.40 - Haberler 

19.45 - Ege caz türkçe sözlü eserld 

20.15 - Konferans 

20.30 - Stüdyo orkestrası 

21.00 - Radyo caz ve tango orkes
traları. 

21.30 - Şehir tiyatrosu artistlerin .. 
den f. Galib. Küçüle fıkralar. 

21.45 - Son haberler. 
22.00 - Bayan Rita Mahmud (şarı)· 



ULUS SAYI A 

ara ormanlarına bir bakış Am ı·ika işçileri Al
manyay oyko ya-

POLI 1'E. 

Eniştelerinin babasını 

öldürenler 
(Başı ı. cı sayıfada) 

Bugün ormanın türlü yerle 
örülen boşluklarım ve tarlaların~ 
ne evel sık ormanlık olduğunu 

yar köyluler öylüyorlar. 

2 _ f;ltldcl.- biil •esi: 
Bu bölge Eldelek, Yıldırım, ~ ık 

dngı şubelerinden ibarettir. Bunlar ılçe 
merkezine 25 - 30 kilo..-netreden başla· 
maktadır. 

Işık dagı Çubuk ilçesi sınırları 
i ınde ve Alıç bölgesine gbre daha sık, 
i:lemeye daha elverişlidiıGenişliği 8000 
hektar kadardır. Bu güzel ormanı da 
yaylalara çıkan köylüler bozmaktadır-

lar. 
Eldelek ormanı, bu çevredekı or· 

manlara gore en ustun vasıfları goster· 
mckt ir Am.... cjman blaru yapılarak 
bura ı, bir i 1 tme kıtn ı olarak bölu· 
nen bu orman 300 hektar IJüyükliığün· 

dedir. 
A en JC ı y p 1 n kı ım ırınd k • 

nun 927 de 5 yıllık ol rak ı;e yılda 25~2 
metre mik kere c ç k rdmak uretı· 
le mukaveJe}e b .. ıanm stır. ~u o~· 

m içınde bUharl" i liyen bır fabrı 
vardır 

3 _ Afıdrıp bölgesi : . 
Bu bölgede Mıdrıp, Bellıdagı . >r· 

d 2000 metre yuk· manları başlıcaları ır. 
. d Ag·açlar ke-ekh inde yc.rlerı var ır. 

l 'kte r"k il tenilen vnsıflardadır. 
rcstecı ı ır-

Bu ormanlarda da 'kanunsuz ve yıkıcı 
kesi lcr görüyoruz. 

B- lelikle Kızılcahamam onnanta-
oy . ~· :ı 

rı; kerestecilik için ~ok clverı~. ı .. o • 
makla beraber bakımsızlık ve koylulc· 
rin otlatmaları yüzUnden ,ok zarar 

go~ur. 

{;ub · orınanları: 
Bu ilçenin ormanları Kabakdag1, 

Aktepe, Çavundur, Aydos, Işık ve Yıl· 
..Smm bölgelerine ayrılmış (25 - 30} 
fıin he'ktar büyüklüğündedir. Kabaka • 
ğı onnan1arı ilçenin ıs - 20 kilom,:tte 
kuz şındadır ve ıısoo hektardır, agaç
lan kara çandır. Çam fidanlı ları bo1· 

le.tepe ı n ur ornıanları: 
u ormanlardaki ağaçlar çam ve 

mi edir. Devamlı bir muhafaza ile, an· 
ak 4 metre yüksekliğinde meşe ağaçla
rı elde etmek mümkündür. Çam ğa_çl • 
rı büyümeğe elverişli ise de orman da· 
ha gençtir. Büyüklüğü 4200 hektar ka· 

dardır. 

Aydos ve Işık ormanlarına gelince: 
Yıllardanberi Çankırı ilbaylığına bagh 
yakın köylerin hücümlanna uğramış 

ancak birkaç yıldanberi muhafaza ör
gütünün kuvvetlcndirilmesile ıkoruna

bilen bu ormanın ağaçları 30 - 40 ynş· 
larında nomal sıklıkta kara çamlardır. 
Omuınlarda güzel memba suları da var

dır. 

Yıldırım ormanları Yıldırım dağla· 
rı üzerinde ve Çubuk'la Kızılcahamam 
arasındaki kara çam ormanlarıdır. Yüz· 
de 5 - 8 nislıetinde köknar vardır, 
Hayvan otlatılması ve tarla açılması 
dolayısile orman bozulm ur. 

Ayll§ ormanları: 

Iı, Kandıre ormanları olup ilçenin mer
kezine 30 - 40 kilometre uzaklıktadır. 
Kurumcu dağı ormanı Kızılcahamam 

bölgesi ile birge olup ~am. göknar ka· 
nşmasıdır. Köylüler bu çam ıYaprald • 
rını hayvanlarına yedirmek zorağmda 
olduklarından agaçlara ilişmemişlerdir. 

Aktaş ve Kabaklı ormanları deniz
den 1500 - 1800 metre yüksekliğinde
dir. Karaçam, sarı çam ve göknar kar
masıdır ve "serveti ha,ebiye,,si ~ok 
zengindiT. Çevresindeki ~ halkı e
r tecilikle ugraşır. 

Bey11azurı, allılıan ormanları: 
Bu iki ilçenin ormanları 30.000 

hektar kadardır. Beypazarmda, orman
lar il~cnin kuzayına, Nallıhanda ise 
kuzay ve batı kuzayma toplanmıştır. 

Beypazarı omıanlarında " erveti ha -
biye, bakımından zengin olanlar Ka
ranlıkboğaz, BeJova, Akpınar, Eğriova 
ormanlarıdır. Bu ormanları eyi işlete· 
rck çok faydalanmak mümkündür. Nal
lıhanın bellı başlı onnanları Karakuş, 
Karakıreş, Andız:, Susuz ormanlarıdrr. 
Bu ormanlar 'kara çam ve köknar olup 
diğer ormanlara göre " rveti haşebi· 
ye bakımından zayıftır. 

Biiliı Keskin, K"lecik ormarılnrı 
Bu i.ıç dçede çam cinsinden ağaç 

yetişmemekte olup daha ziyade meşe 

baltahkları vardır. Bala ormanları Güde 
dağı ile Elmadağını çevreleyip uzanır
lar. 12.000 hektar büyüklüğünde olan 
bu ormanlar bakımsızlık dolayısile ot
du'kça sarsılmışlardır. Ankaranm yaka· 
ca'k odununun bir kısmı Küre dağı or· 
manlarından gelir. Kalecik ilçesinin 
belli başlı ıiki baltalık ormanı vardır ve 
amcnejman planı yaptırılmışsa oda • .. ~r
veti haşcbiye,,sinin azlığı dolayısile 
yalnız Kaleciğin ihtiyacına hasredil· 
miştir. Keskin ilçesine gelince: Burada 
Denek dağı ile ilçenin türlü ıyerlerinde 
tek tük mc e baltalıklarına ra~tlanıl
makta ve bunlar ihtiyaca yetmekt dir. 

Balad~z- Burdur 
y )u 

(Başı 1. -cı sayıfada) 

ta'ya gelecek hattın başlangıcı o 
lan Boz önünde incelemede bu -
lunmuştur. 

Bakan İzmire gitti 
Dinar, 29 (A.A.) - Bayındır· 

hk Bakanı B. Ali Çetinkaya bera· 
berinde bulunan zatlarla birlikte 
bugün şehrimize geldiler. Bakan 
bayındırlık i ]er.ini inceledi ve bu 
arad yeni yapılan uray kura1"!ı ile 

pılmakta olan park ve halkevi 
kurai!mı gördükten onra lzmir'e 
ha~eket etti. ---···---

Nişan 
Şehit yüzbaşı Bay Seyfettin kızı 

Bayan 1smet'le yazıcı arkada lanrruz. 
dan Çığır mecmuası direktörü Bay Hıfzı 
Oğuz 'Bekata'mn nişanları dün ozel bir 
kalabalık önünde yapılmıştır. Genç ıni
şanlılan kutlular, mutlu bir hayat ve 
birleşme dileriz. 

'i ran a turun 

Belçikalı Romen es 
kazandı 

Fransa turonu ofrinciliklc bitiren 
bclçkalı Romen Mscs 

Pads, 29 (A.A) - 21 durakta 4338 

kilometre üzerinde Fransa bisiklet ko
şusunu 141 aat 32 dakika 39 saniye ıle 
belçikalı Romen Maes kazanmı ır. ________ ._.. _______ __ 

Uraym kontrolü 
Uray zabıtası dün ehirdeki 

lokanta, ahve, gazino gibi yerle 
ri sıkı bir kontroldan geçirmeğe 

başlamı tır. Bu arada temiz olma
dıkları ve uray tüzesine uygun ha
reket etmedikleıi görülen yer1er 
ptanmı tır. 

Kültür Bakanlığındaki 
komisyonların çalışması 

Kültür Bakanlığı tarafından 

türlü ders programları üzerinde 
çalışmak üzere ikuru)an komia -
yonlar çatı maktadırlar. Bu arada 
kendisinin Felsefe hakkındaki bil· 
gilerinden faydalanmak için 1s -
tanbul kültür direktörü Bay Meh • 
met Emin de Ankara'ya çağırıl . 
mıştır. 

Deri hastalıkları 
komisyonu 

H ftada bir toplanan Ankara 
''deri hastalıklan komi yonu., dün 
top1anarak eldeki i l rini çıkar -
mrştu 

Hükümen ve genel sava
manların sicilleri 

Tür.:e bakanlığı hükümen, ge -
nel savaman ve bakanlıkta ıicilli 

1 
bulunan işya.rlarm soyadların aid 
i teri biam önce bitirerek bildir 
melerini ilgili yerlere y zmıştır. 

pıl m i tiyorlaı" 
(Başı ı. cı sayıl ada) 

nel iş konf eder yonu b kanı B. 
Villiam gren, "alman hükümetinin 
yahudilere, katoliklere ve alman 
iıçilerine kar ı y~ ptığı hareketle· 
ri,, hükümet y nındn protesto et
miftir. 

B. Gren, ameri tan iİ · mıf ı
nm Almanya'yı boykot etmesi za· 

nınm geldi w ini hükümete bil
dirmi ir. BaŞkan, hükümetin du
rumun gerektirdiği tedbirleri a1-
m sı için ısrar etmektedir. 

** 
Vaşington, 29 (A.A.) - Dl§ 

bakanlığı Almanyanm iç durumu 
hakkında dü üncelerini söylemek
te devam etmektedir. Bakanlıktan 

etkili bir zat, alman hükümeti 
resmiğ olar k protesto etmedikçe, 
bir masaj salonu açmak istiyen 
alınanlara patenta vermek i temi
yen Nevyork şarbayı B. la Guar· 
da'nm çıkardığı hadise hakkında 
hiç bir karar verilmiyeceğini söy
lemiştir. 

fiinilıt.1> k.omiini ilerin 
pnopa~andnlan 

Berlin, 29 (A.A.) - Resmiğ 
bir bildiriğe göre, Münih'te komü
nist p rtisinin imzasile bir takım 
propag nda kağıdlan d ğtılmış
tır. Bu kağıdlarda, katolik halk, 
n zilere kar§ı durmak üzere ko
münistlerle elbirliği etm e çağ· 
rılmaktadır. 

----·----
DA(;I IK J>IŞ HABERLER. 

l<'il yolculuğu bitti 
T.orino, 29 (A.A) - Amerikalı ya· 

:Ear Haliburton, dlin yolculuğunun son 
durağı olan Torinoya fil ırtında gir • 
rniştir. Bir .alay çocuk, file yiyecek 
ıgetirmi tir. Fil bu yiyeceklerin rılı 

bulundukları gazete kağıdlarına varın .. 
caya kadar yutmu tur. 

B. Haliburton ile fil Dolly, bugUn 
trenle Parisc gideceklerdir. Ffl halfi 
a}aklarından ıztırablıdır. 

orvt•rli uçman 
Kopenhag, 29 (A.A) - Norveçli uç 

man Tholberg, Grönlandın güney böl· 
gesinde Jülyana Haah'a vannıştır. 

Barsclorı lıurb divaıı11u11 Juuarı 
Barselon, 29 ( A.A) - Örfi yöneti· 

min ılanındanbcri ilk defa olarak Bar· 
se:londa toplanan harb divanı, Barselon
da silahlı bir hücuma yeltenmiş olan 
iki kişiye sekiz yıl hapi cezası ver • 
miştir. 

flo:ulan karar 
Bukre , 29 (A.A) - Sliel hakyeri 

ödevinı yapmakta bile bile kusur et· 
miş olan eski pandarma ispekteri ge • 
neral Dlmitresco hakkında verilmiş o · 
lan beş ay hapis ve derece indirılmesİ· 
karannı bozmuştur 

Frımı. ada vcr'1i f.."'flçakçılığım ı 
önlenıelc için 

Pariı, 29 (A.A.) - Eko dö Pari 
gazetesin bır diyev veren finans baka-

Bu ilçenin başlıca ormanlan Ku
rumcu dağının batısı ile Aktaş, Kapak-

~~~~~------~~~~~~~~~ 

Oteygün Ovacık köyünde Hü
seyin oğlu Mehmet k rde i Hasa. 
nın yardımı ile enişteleri lbrahi • 
me miras olarak kalan bir ö~.:.:z 
meselesinden dolayı lbrahimin 
ü rey baba ı Hasan'ı tabanca ile 
öldürmüştür. Hadise sabah sekiz. 
de genci s vamanhğa haber eril. 
mi ve vaka yerine genel savamau 
lık yardımcılarından Bay Zihni 
gönderilmi tir. Suçlul r yakala • 
narak Ankara'ya getirilmi lerdir. 
Yerinde yapılan gerçin, tabanc 
kurşunlarının muay nesi e otop
si hadiseyi aydmlatmı ve Hüse -
yin de Hasan'ı öldürdüğünü iti· 
raf etmiştir. Hadise sırasın'da Ha
sanın karClesini teşvik ettiği ve 
ölen Hasan'ı belinden tuttu~u da 
anla ılmışhr. Öldüren ile suç or -
ta "'mm evrakları orgu hükiimen
liğine verilmiştir. Birkaç günden 
cezaları verilmek üzere bakyeri
ne gideceklerdir. 

Bir işçinin geçirdiği 
kaza 

Kavaklıdere'de fran ız elçiliğl 
yapısında çalışan Kadir oğlu Ah • 
met'in üzerine toprak yıkılmış ve 
belkemiği kınldığmdan hastayur· 
duna kaldırılmıştır. 

Bir hırsız yakalandı 
Çorumlu Mehmet o "'lu Mehmet 

adrnda biri devlet demiryollan 
i yarlarından Bay Fethi'nin evine 
hırsızllk yapmak için girmitae de 
yakalanmıştır. 

Otomobil çarpması 
975 sayılık myon toförü Ta• 

hir oğlu Hüseyin büyük Evkaf 
aparbmam önünden geçerken Is. 
mail oğlu Ziya'ya çarpar k hafif ... 
çe yaralanmasına sebeb o1mu tur. 
Poli kendisini tutmuştur. 

nı, B. Ragnier, hamillerinin c ham ge
lirlerini kontrol etmek il.zere kupon 
k rneleri çıkanlacağı hakkında olan 
haberleri yalanlannştır. Bakan, bUkü
metin, vergi ikaçakçıbğını ortadan kaJ. 
dırmak için ba~ka bir sistemi incel • 
mekte olduğunu ilave etmiştir. 

Çclr - leh ının 
V f§OVll, 29 (A.A.) - Dün, Ulkc· 

nin bu parçasını Polonya ile Çekoslo
vakya arasında ikiye bölen elçiler kon. 
feranSl kararrnrn ıs inci yıldönümU 
dolayısiyle, Klcşin bölgesinin Polonya 
hükmü altındaki kısmınd 20 bin kişi· 
lik bir gosterl yapılmmır. 

Bu t;östcri sırasında, PoJonya'nrn 
bu bölüntlıyü hiç bir zaman tammamıv, 
diyet kurulunun da elçiler konferansı
nın bu kararını h!il!i on:ıylamam~ oldu· 
ğunu wptayan lıir karar alınını tır. 

Çine 1iden lmrul 
Londnı, 29 (A.A) - Kıra1, bu sabah 

Sir Frederic Luthros'u kabul ctmiştır. 
Frederic Luthro~ gelecek ay finansa] 
hr ödev ile Çine gideGCktir. 

Tefrik : 135 Şeref benimdi ve o benden iyi bir insan· 
dı. Benimkinden büsbütün başka, be · 
nim hiç tanımadığım bir çevenin adamı 
olmakla beraber biribirimizi pek iyi an
lıyorduk. Onunla haşhaşa deır.iz üı:erın· 
de kaldığımız uzun gün ve gecelerde ba· 
na ne kitablarda okumuş ve ne ~e başkala· 
nnm ağzından dinlemiş olmadığım çok şey
ler öğr:etti. O insanlardan çekinen bir ad?~
dı, deniz ona susmayı çoktan öğretmıştı. 
Fikirleri sayısız değildi ve bunun lböyl ol-

doğmasından batmasına kadar ayak ustü ça· 
hşırdı. Günün birinde, biç bir şey yemez ol
du, her ne yedirmek istedikse reddetti. Ken
dini biraz yorgun hissetmekte olduğunu söy
ledi ve iki gün, sıra ile, pergolanın altında 
oturup uzaktan denizi seyretmekle sakinleş
miş göründü. Sonra sarp kıyıdaki bahçesine 
inmek için ayak diredi. Bizimle kalmasına o
nu zorla razı edebildim. Oraya neden gitmek 
ıistediğini kendinin öe bildiğini hiç sanmam, 
fakat lbunu ben biliyordum. Bu, onun öteki 
insanlardan bir kayanın ardına, yahut bir ça
hlığm altına ıveya 'bir mağaraya saklanıp öl
mek istiyen ilkel insanın insiyakı idi. Bir 
gününü bile yatağında geçiımemi olan bıı 
adam, bir gün, öğleye doğru, biraz yatağına 
uzanmak istediğini söyledi. Kendini nasıl 
hissetmekte olduğunu o gün bir kaç 
kere sordum. Bana hep "ıpek iyiyim, teşek
kür ederim,, cevabını verdi. Akşama doğru 
yatağm~ güneşin -denize inişini görebilmesi 
icin, pencerenin önüne getirttim. A ve Mari
ya'dan sonra yanma döndüğüm vakit bütün 
ev halkı, kardeşi, arkadaslan, odasında idi. 
Kimse onl:ıra gelmelerini bildirmemişti. 
Ben bile sonun bu kadar yakın olduğunu b;\. 
miyordum. Konuşmuyorlardı, dua etmiyor
lardı, sadece, orada, bütün gece uzunluğun-

ca, bekleşiyorlardı. Usulden olduğu üzere 
hiç kimse yatağın yanında durmuyordu. İh· 
tiyar Pakçiyale yatağına uzanmış, hareket
siz, rahat, gözleri hep denizde, uzaklara ba· 
kıyordu. Bütün bunlar bir ömriin sonuna 
erişmekte olduğunu gösteren sade ve yük
sek anlamh 'jcylcrdi. Pnpas da, son ödevini 
yapmak üzere. geldi. İhtiyar PakçiyaJe~den 
günahlannr söylemesi rica edileli. Pakçiyale 
başı ile "evet,, işareti ettikten sonra haçı öp· 
~· iBüy.ük Tann onun dj1 eğ ini bir giiliimse • 
yış halınde yerine getireli ve ihtiyar Pakçi· 
yale'nin cennete safa geldiğini söyledi. Ben 
onun çoktan oraya varmış olduğunu sanır -
ken birdenbire elini uzatıp yavaşça, hemen 
hemen korkarcasına yüzümü okşayarak mı· 
nldandı: 

·ebe enin kitr bı 
Turkçeye çevıren: Nasuhı Bn. y DAR 

Vazan: Aksel MUNT 

dı, onunla öldü. Pakçiyaleye ilk rastladığım 
Vakit zaten oldukça ihtiy~rdı .. Kaç x~şı~d~ 
bir ihtiyardı? Bunu kendı bilm7dııp gibı, 
kızlan da, başka bir kimse de bı!1!uyordu. 
Onun doğum tarihini urayın Tesmıg ~eft:r
leriııde boş yere aramıştım. Dalı~ do~dugu 
gün unutulmu~tu o. Fakat ben hıç hır va -
kit unutmıyacağım 1 Onu hiç bir memle • 
kette, hiç bir sosyal durumda rastlamamış 
olduğum en doğru, en becerikli v_e en uysal 
mizaçlı bir insan olarak her vakıt hatırlı • 
}'acağım. Kendi çocukları da onun ne k.:~~ 
dilerine ve ne de analarına sert veya kotu 
bir söz söylediğini hatırlamıyorla:c1.ı· Hay -
vanlara karşı bile iyi idi, ce?len~ı ekmek 
kınntılariyle doldurup bahçesıne gıder~ kuş· 
lan doyururdu. 

Adada kuşlara tuzak kurmanuş, bir eşeğ~ 
bile dövmemiş olan tek adamdı. Sadakatlı 
bir ih iyar hizmetçi onu kullanım olanın 
adını kirletir. O benim dostum olmuştu. 

ması da kendi için pek iyi bir şeydi. . . 
F-akat sözleri şiir dolu ve istiareler.anın 

sadeliği eksiksiz yunaniğdi. Kullandığı ke· 
limelerden çoğu da yunanca idi. Bu kelim~ 
leri, 'Olis"in gemisinin tayfaları arasında, :ıy
m kıyılarda dolaştığı Z3manlardan hatırlı· 
yordu. Evde bulunduğumuz sırada o ya 
bahçede, yahut uçurumun alt yanındaki ken 
di bahçesinde çalışırdı. On~ dimdik yama
cı inmek veya onu tırmanmak suretiyle yap
tığı yolculuk hiç hoşuma gitmezdi. Bana, 
sanki damarlan c!aha katılaşıyonnuş gibi 
gelirdi ve kendisi de bu tırmanışlarından 
soluk soluğa dönerdi. Bunlar !hesaba katıl
mıyacak olursa her vakit ne halde ise öyle 
görünür, hiç bir şeyden sızlanmaz, makarna
sını her vakitki iştehası ile yer ve güneşin 

"Siete buono come 'ile mare,, 
Deniz gibi iyi! - Bu söz1r.ri buraya p-ıı

rurla değil, hayran olarak va;.ıyorunı. Bu 
özler nereden geliyordu? Hcrhnlrle u:rnk

lardan, unutu1mus bir cağm y<ınk1lan qibi, 
Pan'ın hayatta olciuıYu bir cievir<lrn or 1an
da ağaçların komı~~h"lrl"1deri. den· ~c cl:'.'ll· 
galann tilrkü ca rrrahilrtildf'ri, :.,r.-ın'ann 
dinleyip anlayabildikleri bir zamandan ge
liyordu. 

(Sonu v-,., 
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İstasyonda 162 • 164, 12 - 186 No. lu kargir mağaza icarı nevı 
ıi Uç taksitte ve peşinen ahnmaküzerc eneliği yüz doksan beş li
radan artırma ile icara verilecektir. 1steklılerin 14 lira 63 kuru luk 
dipozito makbuzu. ile şeraiti öğrenmek ve pey sUrmek Uzere ihale 
gUnU olan 6 ağusto 935 salı günU saat ıs den evvel defterdarlıkta 
kurulan komisyona müracaatları. (1855) 1-3106 

Şimdıye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü kesitle 11 ağustos 935 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Aynca: 15,000, 12,000, 10,0000 liralık ikramiyelerle 
20.000 liralık mükSfat vardır. 

Ankara Defterdarlıµ;ıııdan: 
Umum Metruke Muhammen 

ahallesi okağı Cin i No. No. kıymeti İzahat 
Lira K. 

lsta yon ar tık anbar 20/440 40 120 00 üç taksitte 
peşinen 

to ., ,. 22/441 4J 120 00 ,, ., H 

Yukarda yazılı iki anbarın senelik icarının ihalesi 6 ağustos 935 
ısalı gUnU saat ıs de yapılmak üzere artırmaya konulmu tur. istek
lilerin şeraiti öğrenmek ve pey slirmek Uzere dokuzar liralık ayn 
ayrı makbuzlarla defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

(1860) l-311ı 

C. H. P. Mardin HalJ evi l•aşl{aıı
hğındaıı: 

60 lira maa la ve yolparası verilmek Uzere bir bando şefi arıyo
ruz. İstiyenlerin Mardin Halkevi Başkanlığına belgeleriyle müra-
caatları. (1852) 1-3114 

AdJiye re {aletlıı den: 
• 

Adet Cinsi 
34 Yazıhane 
79 Yazıhane kqltugu 

126 Katip masası 
31 Evrak dolabı 
33 Daktilo masası 
210 Sandalya yani iskemıe 
60 Koltuk 
10 Çııhasız masa 
sı Yazıhane 

Sl Yazıhane koltuğu 
45 Yazıhane 
53 Marilken sandalya 

Temyiz mahkemesi için Y• 1·arda müfredatı yazılı ı2 kalem mo
bilya ve mefrüşat kapalı zarf ~:mHyle eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen bedel 36.580 liradır. Eksiltme vekalet levazım müdüriyeti 
odasında toplanacak eksiltme komisyonu tarafından ı5-8-935 tari
hine milsadif perşembe günü saat 14 de yapılacaktır. Eksiltmeye 
iştirak edecek isteklilerin bu baptaki fennr ve hususi şartname ve 
resimlerile mukavele projesini 185 kuruş mukabilinde An'· ... da 
levazım müdüriyetinden ve İstanbulda Adliye levazım me lu
ğundan alabilirler. Eksiltme günü şartname ve kanunun tarıfı da
hilinde muhammen bedelin % 7,5 ğu nishetinde olan 2,744 liralık 
muvakkat teminatları sandık makbuzile beraber teklif mektupları· 
nt eksiltme saatinden bir saat evveline kadar imza mukabilinde 
komisyon riyasetine vermeleri, Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet ihale saatinden bir saat evvelin~ kadar komisyona gelmiş 
bulunması ve teklif mektuplarının miih•it mumu ile mühürlenmiş 
bulunması lazımdır. (1892) 1-3143 

Nafıa 
Haydarpaşada sif teslim şartiyTc 3096 lira muhammen bedelli 

40 taklm vagonet demir aksamı ile 160 adet pirinç yatağı kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 11 eylQl 935 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Ba
kanlık Malzeme Müdürliiğünde yapılacaktır. Kfüing şarttır. 

İsteklilerin tekliflerini 292,95 liralık muvakkat teminat ve Ti· 
caret odası vesikası ile birlikte 11-9-935 çarşamba günü saat 14 e 
kadar Bakanlık Malzeme MüdurlUğüne tevdi etmeleri Ulzımdır. 

İstekli1er bu husustaki şartname;eri parasız olarak Ankaradn 
Sa.kanlık Malzeme MUdürlüğünden alabilirler. (1895) ı-3152 

Jandarma Genel · omutaıılığı 
J. U. K. Anliara '"'abııalma 

koınisyonuııdan: 
1 - Ankarada yapılmakta olan Jandarrr.a ve Polis mektebinin 

kalorifer tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme, 12.8.1935 pazartesi günü saat (10) da Ankarada 

Jandarma genel komutanlığı kurağında satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartname, lceşifname ve teferruatı (436) kuruş karşılığında 
komisyondan ahnabillr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için yirmi bin liralıktan aşağı olma
mak üzere bu gi.bi tesisatı beğendirmek suretiyle yaptığı· 
na dair belge ile şartnamede yazılı diğer belgele· 
ri ve t~sisatrn keşif bedeli olan (87162) liranın (2490) sayılı 
kanuna göre hesab edilmiş olan (5608) lira (10) kuruşluk ilk inanca 
için banka mektubu veya bu kadar paranın mal sandığına yatırıl
dığına dair sandık karşılığını önerge kağıdı ile (teklif mektubu ile) 
eksiltmeden bir saat eve! komisyona vermiş olmaları gerektir. 

(1849) 1~3134 

Jandar a Genel omutanl·ğından 
Ç. Kalede Dolm7. sayılı J. Mektelıinin ayda yliz lira ücretli ve 

Maltepe J. Gd. Mektebinin ayda doksan lira ücretli hekimliklerin
de iş görmek üzere iki hekime ihtiyaç vardır. Mütekaid, Müstafi ve 
~erbett hekimlerden buralarda iş görmcğc istekli olanların bıılun
duklaıı y rin J. Komutanlı •ına dilekçe ile mürataatta bulunmaları. 

(1907) 1~3169 

Yazı ve tercünıe M. M. V. Satınalma komh:yonu ilanları 
Yazı ve tercüme işlerini· 

zi, doğru ve çabuk yaptcr
mak istiyorsanız Anafarta 
lar carldesinde Zincirli cami 
karşısında lş bürosuna veri· 

Cinsf Miktdrı Teminat' ihale günü ve aati Eksiltme uıuUJ 
Kilo Lira K. 

Şeker 500 30 8/ ağustos/ 93S perşembe saat 10 
8/ ağustos/ 9JS perşembe saat 10 
8/ ağustos/ 935 perşembe saat 10 
8/ ağustos/ 935 perşembe ıaat 10 
8/ ağustos/ 935 perşembe saat 10 
15/ ağustos/ 935 perşembe ., 10 

açık 
8Ç'f k 
açık 
açık 
açık 

Sabun 1109 51 15 
Gaz 300 101 25 

niz. Telefon: 2037 Sığır eti 18000 270 

Satılık arsalar 
Kuru üzüm 200() 45 
Zeytin 1000 67 ıto .. 

Yenişehir ve Sıhhiye ve
kaleti yanında, Mimar Ke· 
mal. mektebi, Bomonti civa
rında arsa almak istiyenle· 
rin Anafartalar caddesinde 
ls bürosuna ba vurmaları. 

Bulgur 5300 80 
Sadeyağ 3000 130 
Kuru fasulye 3500 39 50 
Nohut 4600 51 75 
Mercimek 3000 63 75 
Pirinç 5500 144 38 
Meşe odunu 230,000 517 50 l6/ ağusto / 93.) pazaı '""• ......... , .&il 

26/ ağustos/ 935 pazartesi saat ıo 
2/ eylUl/ 935 pazartesi saat 10 

kapalı Z. 
kııpalı Z 

çık 

Fabrika unu 65000 678 
Telefon 2037 1-3003 Patates 3600 27 

Kuru oğan 3000 27 

fş arı~'or 
Arpa 40000 210 
Saman ı 5000 28 ıs 

~ 
Kuru ot 23500 53 

Almanca. franSJ.Zca ve türk· I 
çeyı eyi bilen bir ecnebi Mat 1 
mazel aileler nezdinde iş na· e 
maktadır. Çocuk bakımı ve ev ~ 
işl<!rini eyi yapar. Şeraitini § 

1 - Başk<'le hudut taburu icsin yukarıda yazılı 
duğu günlerde eksiltmeleri yapılacaktır. 
~ - istekliler belli gün ve saatlerde Van hudut 

19 kalem yiyecek ve yakacak hizalarında yazılı ol· 

ö~renmek istiyenlcr Matbaa· 1 
mız ilan memuru B. Galibe ı= 

~ nıii~:ı raat edebillrler 1-3161 1 
~m ~~ 

Daktilo aramyor 
Hesab işinden anlar bir dak · 

tiloya ihtiyaç vardır. Taliblerin 
Bankalar caddesinde Nureddin 
Baki'ye müracaatları. 1-321ö 

ZAYi 
Kırşehir a~kerlik şube"inden 

aldıgım vesikamı kaybettim. Ye
nisini çıkartacağımı.lan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Mucur . Al. or,lu mahalle • 
indr.• ! ceb oğlu 

AbduJlah 319 

NKARA 3 ÜNCÜ SULH HU· 
KUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Mahkemei Temyiz azasından 
müteveffa Mehmet Ali Münir 
çocukları Güzin ve Münire ve 
Oguz ve N .ı.llıya kardeşleri Ce· 
beci hastanesi operatörü doktor 
T • r•~ ut baba oğlu 17-7-93$ gü
nunde mahkemece vasi tayin e
dilmiş olduğundan alakadaranca 
malı'.\m olmak fü:ne ilan olunur. 

ZAYİ 
. No. 62 araba pilaka ınr kay 

bettlm. Hükmü yoktur. 
Ankara Ön Cebecide imalatı 

harbiye mahallesi No. 8 evde 
tuğlacı Şevket 

İLAN 
1 - İzmir garnizonu için bir 

kilosunun tahmin bedeli fiatı 4 
kuruş olan 426.600 kilo kuru ot 
kapalı Zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - İhalesi 6 ağustos 935 sa· 
1ı günü saat 16,30 da İzmir Müs. 
Mv. SA. AL. KO. da vapılacak· 
tır. 

3 - İlk inanç parası 1279 li· 
ra 80 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün adı 
geçen komisyondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ticaret ociası vesikasile 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde ~·azılı vesika ve ilk inanç 
akçesi TT'ektup veya makbuzları · 
ile birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden en az bir saat 
evet İzmirde mü t:ıhkem Mv. 
atın alma Ko. na vermeleri. 

(1827) 1 - 3071 

BİLİT 

Erzurum garnizonu için 
1.000 000 kilo çam odunu kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 9.g.935 cuma günü sa1n. 
10 datlır İlk inanç parası 1500 
liradır. Şıırtnamesini almak isti· 
yenler her gün ve eksilt-neye y,i
Teeelc1er ticaret vesikası ve ilk 
in "\c parası makbuz veya mek
tupl.ıriv e birlikte teklif mektup· 
tarını ihale aatından bir saat 
evvel E"zurumda Kor. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1898) 

l-3149 

istaıı1lu l Deniz 1 evazıın Satın 
alı ıa koın i. vonuııdaıı: 

Tahmin edilen bedeli 17655 lira 85 kuruş olan 20 ka
lem boya malzemesi 5 ağustos 935 pa:.ı;artesi günü saat 15 
de Kasımpa§ada komisyon binasmd.a kapalı zar~ usuli~.ıe 
eksiltmeye konulınustur. Şartnamesı ve omeklerı her gun 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 1324 lira 19 kurw:ı?an 
ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya mektubıyle 
k~nuni belgeyi havi te~dif mektuplarını eksiltme saatin
den bir saat evetine kadar komisyon başkanlığına verme-
leri. (4089-1809) 1-3061 

E rzuru m valiliğinden: 
ı - Trabzon Ağn transit yolunun Erzurum vilayeti 

dahilinde Horasan köyü ile Saçtepe arasında yapılacak 
sınai imalat ve makadam şose in~aatı ile Kop dağı ile 
Saztepe arasında sekiz adet mütemadi ~ami~at ekip .bina
sı inşaatı eksiltmeye konulmuştur. Bu ışlerın tahmın be
deli (181108) lira {52) kuruştur. 

2 - Bu ic::e ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiye ve hususiye artna· 

mesi 
F - Kesif hulasa cetveli ve silsilei fiat cetveli 
E - Sınai imalat tesviye ve ~ose grafii 
H - Taş ve kum ve su grafii ekip binalan projesi ve 

hulasa cetveli istiyenler bu şartnameleri ve evrakı 906 ku· 
rus bedel mukabilinde Erzurum nafra müdürlii?{ünden a
labilirler. Ve Ankara ve İstanbul. Trabzon, Gümü~ane, 
Erzurum, Ağn vilayetleri nafıa dairelerinden okuyabilir
ler. 

3 - Eksiltme 29. 7. 935 tarihinde pazartesi günü saat 
on beşte Erzurum vilayeti nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı z~rf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (10305) 

ten 1035 lira 43 kurus muvakkat teminat vermesi ve bun· 
dan ba~ka ticaret odası vesikasını haiz olup göstermesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazı
lı saatten bir saat evetine kadar Erzurum vilayeti nafıa 
müdürtüo·üne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 

b • 

makhuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektubların nihayet üçüncü maddede yazılt saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapa· 
tılmış olması lfı:mndır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1731) ı - 2927 

komutanlığı atın alma komi~yonuna ba vurmaları 
] - !l07Z 

l LAN 

Ordu ihtiyacı için (20) kalem baytari alat ve malzeme 
kapalı azrf usuliyle satın alınacaktır. Bedeli (6800) lira· 
dır. İhalesi 19. 8. 935 pazartesi günü saat 11 dedir. İstek· 
liler evsaf ve şartnamesini almak istiyenler bedelsiz ola
r~k M. M. V. satın alma komisyonundan verilecektir. Ek· 
sıltmeye. gireceklerin Ç2490) numaralı kanunda gösteri· 
len vesaıkle ve (510) hrahk teminat ve teklif mektublan 
ile birlikte betti gün ve saatinden en az bir saat evet M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (1536) 1 - 2673 

İLAN 
Cinsi miktar« inanç akçası usulü ihale tarihi 

Un 500.000 kilo 6375 Ura kapah 8.8.935 perşembe sa ıo 
Sığır eti ı30.000 kilo 2730 lira kapalı 8.8.935 perşembe sa 14 

l - Demirköy garnizonu için yukarda yazılı iki kalem yiyecek 
24 ağustos ı935 den itibaren ıs giin mUddetle ek iltmeyc konul· 
muştur. 

2 - ihale gUnteri yukarda yazılıdır. 
3 - Eksiltmelere girecekler ticaret vesikası ve ilk inanç a çe 

veya mektupları ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evci DemirköyUnde satın alma komisyonuna vermeleri . 

4 - Şartnamelerini almak istiyenler her gün yukarıda adı co-
misyona baş vurmaları. (1884) 1-3129 

BİLİT 

1 - Kars gamtzonu içın hep 
sine biçilen eder 22.500 lira olan 
1.500.000 kilo çam odunu kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 19-8-935 pazartesi 
günü saat 14 te Kars'ta As. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - ilk inanç para ı 1687 li
radır. 

4 - Şartnamesini almak isti· 
yenler her gün komisyona uğra~ 
malarr 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ticaret vesikası ve ilk inanç pa• 
rasr makbuz ve mektuplariylo 
birlikte teklif mektuplarını iha• 
le saatından bir saat evvel Kars'• 
ta As. satın alma ko. na vermele-
ri. (1944) 1-3213 

SAN 

TiR 
TORJciVE iŞ BANIC.ASI 

Ankara Defterdarlı~ndan: 
Aşağı Ayrancı (Kavaklı dere) mevkiinde kSin 15/328 kapı ve 396 

metruke No. tu Uç oda. haHl. banyo. muthah ve C'dunluğu müştemıl 
~,. bedeli icarı mUşahere suretiyle ve peşinrn a:rnmak üzere aytığı 
otuz liradan artırma ile icara verilecektir İsteklilerin yirmi yedi 
liralık depozito makbuzu ite f!eralti öğrenmek ve pey sürmek Uzero 
ihale günü olan 6 ağustos 935 sah günü saat 15 ten evet defter· 
darlıkta kurulan komisyona müracaatları. (18S9) t-3110 

Ankara Uhaylım ndan: 
Parsellere ayrılarak talibine ihale edildiği halde mu'· • 1 r 

yanaşmadığından dolayı ihalt'si bozulan S numaralı parselden çı; 
karılacak kum 5. 8. 935 pazartesi günü saat 15 te ihale cdiJnı<'iC 
üzere açık arttırmava konutmu tur. Bedeli 1500 liradır 

İsteklilerin 112 hucuk liralık temimıt makbuz veya mektu jle 
5. 8. 935 p..':\zartesi günli saat 15 te vi!ayct daimi enr.ümcnine J! l· 
meleri sart1arı öğt enmek isti yenlerin her Y.Ün hususi mu" 

1 
e 

müdürlüğüne mliracaatları ilan olunur. (1925) 1 - 3186 

... ---



A~t.. ri Faerikalar Umum Müdiirlüğü 
Satm Atma Komisyealıı il8nlaa 

- -'100 KiLO KABAK 
400-600 w TAZBFASULYB 
600-ICIO w PATLICAN 
400-880 • ISPANAK 
seo- 400 .. Sır.illi OTU 
200 • 300 ,. TAZE BAKLA 
200-· 300 • DOllATES 
!50-500 " LAHANA 
600 • 800 " PRASA 
200 - 300 ,, YERELMASI 
80. 100 " KARNIBAHAR 

Tahmin edilen bedeli (305) lira olan yaJWda miktt.n ft ct!ıai 
yuılı malzeme askeri fabrikalar umum mUdUrlüğil utm alma ko
misyonunca 8 ağustos 1935 tarihinde pe ...... giinil 1Ut 14 de a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname puuıs otaralı. Jlomıt
yondan .erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (22) lira (8a) 
k'"1Jt ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddekrin&ki wsaik.le 
mezkOr gün ve saatte komisyona müracaadarı (1871) l-3127 

MOTEAHHID NAM VE HESABINA l TON GRAFtT 

Tahmin edilen bedeli (500) lira olan yukarda mikdan ve cinsi 
p.zıh malzeme askeri fabrilta!ar umum mildUJ.:lilğil satın alma ko
misyonunca 9 eylQl 1935 tarihınde puartni pnil uat 14 de pazar· 
hk ihale edilecektir. Şartmme paraau o~ komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (37) lan (50) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 ıpaddelerindeki ve;sailde mezkur gün ve sa· 
atte komisyona miiracutJan. (1870) 1-3128 

15f Kll-0 SADB YAGJ 

Tahmin edilen bedeli (900) linl olan yukarda milulan ve cmsi 
1 yuıh mabeme ••kert fabri~la.r umum taU41ijrliitil Ut'8 llmır ko

misyonunca 8 ağustos 935 tarihinde perıcmbe fiinu aaat JS do açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname ~sız olarak 1'omisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (67) lira (50) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle m•zknr 
gün ve saatte komisyona miıracaatları. (1873) 1-3125 

10,000 Kilo Arpa 
10,000 " KURU OT 
8,000 .. SAllAN 

Tahmin edilen bedeli (1200) lira olan yukaraa mlkdarı ve cinai 
yazılı malzeme ayn ayn aıkeri fabrikalar umum miidiirlüjil satın 
alma komisyonunca 8 atustoa 935 tarihinde pel'JftDbe ıBnü şı:ıat 
14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartn~e paraııu olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temınat olaa (90 J lıra 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaai&le mezktlr 
atin ve saatte komisyona milracaatlarL (lS'IZ) 1--3126 

1000 KİLO FERRO KROM 
200 KİLO FERRO MANGAN 
200 K1LO MANGAN METAL 
650 K1LO E K PAKETE 

Tahmin edilen bedeli (1380) Ura o1aa ,-Uda milıdan ve cin
li ,...ıı ma•ıeme asimi fabrikalar amam mldlrliiP satın alma ko
ads)ClllaDCa 11eyJGJ1935 tarihinde prpma. r6n6 uat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname paruu olarak komisyon· 
... verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (103) lin (50) ku
rut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve l maddelerindeki vesaikle mez· 
ldlr ,un ve saatte komisyona mUracaatlan. (1904) 1-3164 

15 ton Laxembaı'S 4-irl 
75 ton Dökümhane demiri 
Tahmin eclileo bedeli (4000) lira olan Jllbnda miktarı ve cin

ai yazılı malzeme askeri fabrikalar ._. midlrlüp •bMm.a ko
miıyonunca ll eylQl 935 tarihinde cuma ıönü saat 14 te açık ek• 
liltme ile ihale edilecektir. Şartname paraau olarak komisyondan 
-.erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (300) lira 'ft (Z490) nu
mualı lranwnm 2 ve S maddelerindeki vnaikle meak6r gün ve •· 
ette komil}'ona müracutlan. (1902) 1 - 3182 

MUHTELiF EBADTA 2S KALBJıl ÇELiK 
Tabada edilen bedeli (3550) Ura oı. JUbtıda miktarı •e cin· 

li JUllı malzeme ukcd fabıibJar -- mtWirlilil •tma'ma 
..msyonunca 13 eylfil 935 tarihinde cuma samı aut en bcfte açık 
ebiltme ile ihale edilecektir. Şartname ,_... ~ ._.isyon
._ ftl'illr. Taliplerin maftkbt teminat .._ (316) lira (25) ku· 
hl ft 2490 namarab lranmmn 2 ve S maddeıeriaclekl veuilrle 
muk\lr aün ve saatte komisyona mOracaatJan. {1901) 1 - 3183 

150 K1LO DOMUZ KILI 
100 ., BEYGİR KILI 
100 ,, OT KIL 
Tahmin edilen bedeli (2410) lira olan yUkarda mikdan w cinli 

,aalı malzeme ukeri fabrıkalar Umum Mtidtirliitl...,...... ko
misyonunca 15 aiusto• 935 tarihinde perıemtJe sUnil IUt 15 de açık 
eblltme ile ihale edilecektir. Şartname param olarak lromiayon
._ verilir. Taliplerin maftlmkat teminat olafl (180) Ura (75) kurut 
Ye 2490 numanlı ...._ .. 2 w S .-lclelerlBdeki wlailrle mezkGr 
... ve uatta lromil}'ona mlincMtlan· (lnt) 1-3214 

120 PAKET KETEN SARAÇ IPLIOI 
300 METRE KALIN KBTSN BBZ 

6000 " KOLAN ŞERiDi (FiTiL) 
500 •• PAMUK KOLAN ŞKR1Dl 
so ADET iKi UÇLU ÇELiK lCNB 

250 PAKET MACUNLU KUNDURACI KAPSULU 
Tahmin edilen bedeli (1410) lira olan ')'akarda ınikdarı we cinai 

,.mı malaeme askeri fabrikalar Umam llüdUrlltil utmabna ko
miayo unca 15 •&uat• 9S5 tuihinde peqembe ald IUt 14 de açık 
ebiltme ıle ihale edilecektir. Şartn:me puasrs olarak komisyon· 
ün ftl'ılir. Taliplerin muftkkat teminat olan (105) 1in (75) kurut 
'ft 2490 numaralı kanuDwa 2 n 3 ~ki ftUikle ....adır 
~ ye autta komiılona milracaatları. (li38) 1-3215 

Ankara Defterdarhiından: 
lıtuyonda depolar caddeainde 166 No. Ju bir dam altında bulu

m bir c18kM• bir kalwe ocalı we bir kBçlk ... lan llM9ill I~ 
l9bltte n petlan ••mmalr tllen eeneUll iki yla • ..._ .ur
- n. 1cara wriJecektir. tlteldlleria ıs 11ra 75 lmratl* tlqodto 
_... .. ile ttraiti llıenmek w pq alımek t.eıe Ua.ıe .... elan 
1 alu.atoe 935 ........ uat 15 de defterdarhkuı lnanalaa bmiayo-
.. mı&racaatlan. '1158) ı-aıot 

Ankara hıhisarlar 
Batmüdürlüğünden: 

Celal Taal•mın idare evinin tamiri lıelfi mucibince "AS lira 
altflmiftir. 

Bu it 15 temmuscla ıdbarea ,lrml glD müddetle açık ekıllt-
..,e koauJmuıtur. lbale ajmtoAD 6 a lalı sUnil aut ıs de ... 
MIWtlrlilrte :ppılacaktır. % '" Jetli t-pk teminatı muvakkate pa
na verenler a ebiltme JrtınDa bmaıunda caaterildiii lbere )il. 
lftlarmı getlrenJer eblltmeye ~Jer. fardan llıe ı •t 
AM17enlenn k • .,.... aaBncutJen. (1716) 1--299e 

lnkara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlan 
İLAN 

1 Afyon Vilayetind n: 

l - Tümen kıtaatının senelik ihtiyacı olan 424000 ki
lo yulaf kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş 50 san
t~ olup ihalesi 2-8-935 tarih cuma günü saat 15 de Bayra· 
mıç tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
. 3- Münakasaya gireceklerin verecekleri yulafın şcra· 
ıt ve ev~afmı bulunduğu mahallin satın alma komisyo
nuna muracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - İsteklilerin münakasa kanunun 2. 3. iincü madde
lerine göre istenilen vesaikle mnvakkat teminat tutan O· 

l~ 1431 ~,i.r~nm ihaleden bir saat evci tümen muhasebe
sme tevdı ı ile alacaldan makbuzla komisyonda hanr bu· 
lunmaları. (1697) t-2929 

l LAN 
lfi Pı~r hisar kıtaat bayvanlan için 21550 liralık yulaf ılk pey 
ıl~? ;raj3~~ liralık ~ru ot ilk pey 1399 lira, 18626 liralık arpa 

1 
ek~ ıra, 6525 lıralık saman ilk pev 489 Hrad r Kapalı sarf 

1~ 16:ılıt;1?8e ko~ul.mu,~r. ~hal~leri 5 ağustos 935 ~uartesl aut 

1 
. • dedır ısteklılerın Rıze aatın all"ıa komisyonuna gel 

me en. (1825) 1_ 3055 

İLAN 
fstanbu! komutanlığına bağlı birlikler hayvanatın ihti

yacı olan hır milyon üc; yüz ~ki.ı bin kilo kuru ot 2 ağus
tos 935 cuma gü~ü saat l S de kapah zarfla eksiltmeye kon· 
?tuştur .• Beher kılosuna tahtnin edilen fiat liç kuruş olup 
ılk t~mınatı 2943 liradır. ~artnamesi t97 kuruş mukabili 
komısyondan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin ihale 
saatmdan bir saat evv.;line kadar teminatı muvakkate ve
ya mektu~lan ile birlikte teklif zarfını Fındrklrd41 satın 
atma lromısynnnna vennf-1.,..;. (1737) l-2963 

fLAN 
Kırıkkale askeri sanat me-ktepleri için 100 adet maa sıra deraha

n~ masası 5-!'gs-935 pazartesi gUnll saat 14: 17 ye kadara ık ek
::~- ıuretı~le satın alınacaktır. İstekliler şartname ve :nmune

h gonnek üzer~ mektep -satın alma komisyonuna müracaatları ve 
mu a~n bedelı olan 1400 liraya mukabil 105 lira teminatı ewli· 
rc:ı ~~kkale askeri fabrikalar muhasibeciJiğine yatırarak vak-
ın ıayonda bulunmaları. (1760) ı.-2974 

t LAN 
Kınkkale aakert aanat mektepleri attilyesi için Hizwnu olan 19 

~lem mara~goz malzemesi l~ aıatoa 1995 çarpmba .. ü a ık k 
~!~ ':ıretıle aatm a_hnaca~tır. Talipler amhamsnen ı::u J.n ~i 
bJe ulre~~kabil 24 lira 86 .~' teminatı evveliyeaini Kırık· 

ar muhaaebecililine ,.arank •üt:iıade ..._ 
utm atma komisyonuna mftracaatlan. (1817) 1-Mm:,·-r 

t LAN 
Kor garmzonuridaki eratın aenelik ihtiyacı için 700,880 kilo 

kapalı za~f ~~~iyle eksiltmeye •oııuhnuştur. İbatesi 24 •iuato• 9: 
cun_ıartesı gunu saat onda yapılacaktır. lstekliJerin muhammen be· 
delı olan 63.000 liruwa ]Füsdc 7.1 te:ıp.inadaa ile walAi maıanende 
W ı h" w pi ıJI .... lr lcln ......._ ._ ..._alıma ko-
mlqonuu mtlneaatJan (11Sl) 1-HJJ 

iLAN 
1 .-• ~yramiç. '!mbonu ci.arında bulunan piyade lutaatının 

senelik ihtiyacı lçın 578,000,. kilo un kapalı zarf uıtıliyle eksiltme· 
ye koaulmut ihale pd talibi çıkmadığından yeni.ilen miinakaeıya 
konnwttur. 

2 - Her kiloaunun muhammen bedeli g ı.unaı 25 santim ihalesi 
17-8-935 tarih saat 9 da Bayramiç tilmen 1atm alma komisyonu bi· 
numda yapılacakbr. 

3 -.Mümlrea~ ıirecelderin ve~ccklen unun tcrait ve evsa· 
f ını bulunduğu ycnn satın alma komııyonuna müracaat ederek öğ· 
renebilirler • 

4 - lllnabu,. precekler. 2490 numaralı bnunua a. 3. Gndl 
maddelerine gl>re istenilen veaaıkle 3923 lira 25 kurut mtı'Akkat te
mlnatına veya bank mcktubuDU mlnakuaan bir aaat enet tllmn 
muhuebealne ıevdl ederek tlmcn lllt1D alma lromisycınuncla ı.nr 
bahmmalan. (1118) 1-3216 

tLAN 
Çatalca BadriiJ Ç•P" ~ydeld birliklenn ıbti,acı ıçin alı· 

nacak olaıı 132 bin kilo ııiır eti 13 aiuatoa 935 aah gi.lnil uat 15 de 
kapalı zarfl• eksiltmeye ~tur. B~her kilosunun tahmini be· 
deli 29 lrunıftur· 132 bin kıloaan ~pmne Wrden talip oluablle • 
~eti gibi her ıarnbon için 44 er bin kilodan talip olanlarm talep
'lerl de kabal edilecektir· Uımurıunuo ilk teminatı 287 ı Ura olup 
pmizonlanıl ayn llJft teminatı 957 ter liradır. Şartnamn1 191 
lcu"I! mukabilinde kcımil)'Olldan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 
teminat mektup wya makbuS ft 2490 1ayıb bnunun ikinci, lçOs • 
dl maddelerindeki ftlibl~l• birlikte teklif mcktuplarmı lbale ta· 
atından en u bir saat evebne kadar Fındılrhda lromatanhlr aatm 
alma tromr.,onuaa .ermeleri. (1949) ı-3222 

l LAN 
ı - 240 ten unun Jrapalı zarfla ekailtmeıi 31 temmuz 93.5 çar

pmbe pd _.t ıs de Se)bDiye askeri utm alım lromlayonunda 
,.meaımr. 

2 - Unun~ bedeli 29712 lıra muvakkat temınatı 2228 

lira 50 brqtur 
3 - Teminatlarm lh&1ıden itrı ... t ince muha•becilik vezne• 

abııe yatırılmaı ... arldir· 
4 - Bqb .............. yatmlmıı olan teminat makbuzları 

veya banka teminat mıeJııtıtplannın tel:Uf mektuplan içine 'lroama-
11 lhımdır. 

S - Şartname lacr ~ tomiayoo.cla görllebileceli pw ..,.... 
me sureti kanunun ~ ıuılcleıl mucibince m..._.,.D n,.aa 
:pis w..te beti mllıe_.. bir bedel mubW'indc bmia,_... ah· 
nabiHr. O•!) ı mt 

Yüksek 
• 

omısyo 

e 
ndan· 

Yllrselı Enıtitil taJebelul için mcvc~t niau&ndcnnc &öre .. 
Jacü ıs ~ft ğsme Ye ıs puıtalon açık eksiltmeye ~ 
lutnameıini almak w nBmunelerini g8rmek tatı,enlerin YU.bek 
Bmtltü idare Midir ..... " EklilUDıc)'e ittirak edeceklerin 
Q.8.935 tarihinde ,...teli &ini hizalanma cl*rilea wıtJan1a '+ 7 ,5 teminatJarl1le birlikte !ilr1ek Ziraat Enatit8lil Rekt&r'"" 
bınaauıda idare ve ihale kom1,-onuu lllih'acaatlan. (1862) 

Tahnun edilea Mde1l. 
behetl Yei n 

15 '75 
7 rs 

5 o 

laatUde 
Saat il .. 

t-3156 

Afyon-Isparta yolwıun 6705 lira kqif bcdeDi 16+531 
-23 + .. ~kilometreleri.aram esask oaanlma iti 9. 8. 935 
cuma gunu saat 16 da Daimi Encümende ihale edilmek tt
zerc açık eksiltmeye. konuldu. Bu i§:e aid şartnameler ye 
e\ rak şunlardır: Eksiltme şartnamesı muka•clename ~ 
jesi, nafıa işleri şeraiti ummniyeai, t4.viyei türabiye, fO. 
sc ve kirgir inşaata dair fenni şartnainC, hususi ıartname 
~if cedveli, silsilei fiaı cedveli, grafik; istiyenler bu ki : 
gıdtan Afyon Naha idaresinde görebilirler. 

Eksil~yc girebilmek için istekl* (503) liralık ıng. 
v~a~ temmat vermesi ve bu işleri yapmakta iktidan olao 
bmamt kullanacağını taahhüd edinmesi veya kendisinin 
fenni ehliyeti bulunması şarttır. (4329~1947) 1-3221 

Edirne Jandarma er 
mu tan lığından: 

okulu ko-

Eaime jandarma okulunun bir se~lik thtiyacı olaw 
(150.000) · (200,000) kilo unun 5-8-93~1Jazartesi günü saat 
10 da şartnamesi ve nümunesi üzerin.~ 15-7-935 den başl> 
yarak (15) müddetle kapalı zarfla ek9tttme ile satm ah
nacaktır. Tahmini bedeli (17.250) liradır. Muvakkat temi
nat parası (1293) lira (75) kuruştur. Eksiltmeye girecek 
ol?ntarm (2490) sayılı kanuna göre teklif zarflariyle te
mmatlanru saat 9 dan 11 re kadar kof\\isyona vermiş ol
maJan şarttır. t steklilcrin Edime Merkez Malmiıdürlit
iilnde topf;ın;tcak komisvona P"elmelen (1712) 1-2961 

ı l . 

nkara Deft~rdarlımlfflan: 
Yem ırde Slileyman bey me arlı ı mevku de le m 38 m tru 

ke N.o lu üç oda b."r mutbah hela ve taşlı ı mü t mıl v bedeh ica
rı muşahere sur~tıyle ve peşinen ahmmk üzere ayl tı ı hrad n 
artruna ile icra edlleeektlf 19tek19erin OD uç 1iat 
50 kuruflulr clipozıto maibmu ile 1H8iti atrewk ,,. pey .Urme• 
üzere ıbale günü olan 6 afuıtoa 935 sair günü saat U eh defterctu-
bkta kurulan komisyona milracaatları. (185'1) J.-3108 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 

:lf •~ ekaletin~n: 
l - Ekııltmeyc kon.alan it lılalatya ~dMc MalMJ• • B~ 

azı.a yolunda betonarme memilWı lrlpriisti iafaatrdn 
ln,aatın kct-if bedelı (24000) liradır. · 
J - Bu • llit pı rnııeler ve nnk pnludır. 
&) Btsiltme prtnameli 
~) llulsaeie pro)ai , 
c) N'afıa i!leri teraiti amumi)'eSt 
4) Tesviyei türabiye, 90ae ve lııtrrfr in~ ..., ta.a prtnanw 
•) Bctoaume büyllt lılprOler hakkında fenni prtn1m1e 
f) Kcfif hulisaıı cet'ftli 
Jı> Proje 
stiyenler bu tartnamclerı ve evrakı 130 kmut ._.l -hw'i• 

ele Nafıa Vekaleti fOle n •Gprlller reidiliM'ea .t• z la 
1 - Bbi1- IJ.1..995 tarihlncle aab ....... t ıt dl AaUnııll 

Nafıa Vc~ti binasında fOMler reiaUli ....... Jll ._ ....... 
4 - Bhikme ap.b wf -liyle ~· ~" ktır 
~ - Eb~ye girebilmek için iatelıliaW (1800) lira mavlÜlll 

temına! venncıı, handan bafb apfıdüi "tlıiUları ltllia o"- ... 
termna lbımdır. -r 

1 - Ticare.t odasına kayıtlı bwuncluiu~ \ta{r venu 
2 - lıteldiler yap•nt oldukları iflere ait 'ftlikaları .r~ 

eUiltmeye firmelt için lfafra Voklletiaden ~iyet vniılrau aı.cu. 
ı.rm. 

6 - Teklif mektURları yııbrda UçbcO ~dclede yuıll aaattm 
bir aut .evveHrıe ~~ 901eler reislip dairtai.ne &etirilerck cWh
~e komıı~nu reıaliiıne makbuz --= •erilecıekdt ._.. 
ıle ıönderılecek mektaplarm ni...,et'. ......... ,alh ..ta 
lradU ,el'nıit elmau ve dJt nrfm mUlrilr -u Ue eyice .., .... 
mıf olmnı )lzJllMlg. P11•ııll e1Hak ~ Jaılıllll .nı.n. 

(1911) 1--1217 

_....._ merkez labora~, ... r-- --. 
dürliiifuıd • • 

llerkez Serom mUeueaesl için 57 lraltm fenni aJltm -------
• liD aaatıhmftır. --
2130a.::: 308Çlkn:tme ametiJle alınacalrtıt. Muhammen be4eH 
istenaıelidlr. • Şartnameıl Labontuftrlar ~ 

Mlnalıua 9 aiuatoa 935 tarihıne mGsadif cama 
befde Ziraat VelEüet.i Mııhuebe Mildirltiiüııde to~ı!:'!. ~ OD 

~ ~. lstekhlerin HO liralık batıb temiaat .!:!: 
'" 1 ı. maktu pmmın buin ye yatınWı~ d . 
makbuzla birlikte muracaatlan (1942) •• na aır kom sy na . 1-3212 
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PARANIZI: 
Hükumetin ve dört milli 
Bankanın 1 milyon lira ile 
sermayesine iştirak ettiği 

ADAP 

Türk Ticaret 
YATIRI 

ZARI 

Bankası'na 
] 1 z .. 

\ 7adeli mevduatınızın faizini 

Her ay başında 
alacak: ınız. 

Sizin • • 
ıçın 

bütün şubelc rinde 
,,Faizleri her ay başında k uponla 

ödenen hesab,, açılıruşt ır. 

Merkez şubesi, Ankara Işıklar caddesi. Muamelat Telefon: 2316 

Dr. CE tS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

. Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve müessir bir na· 
sır ilacıdır. 

Kanzuk öksilrilk şurubu: Öksü· 
rüğil kati şekilde durdurur. 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ. FIRENGİ VE 8ELSO· 
GUKLUGU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başmda A 1 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 

hergün 9-13 ve 1S-20ye kadar 
kabul eder 

Kiralık ev 
Macar Sefareti arkasıada bah· 

çe içinde elektrik ve SUf"U havi 
beş odalı ev kiralıktır. M:iiracaat 
İçindekilere veva Telef~ 3431 
den 258 ı~1g5 

Kiralık otla 
. Apartımanda konforlu ~e ser· 

visi iyi bir oda kiraya verilecek· 
tir. Ruso apartımanında daire 1 
saat 12-3 ve akşam saat 8 den 
sonra mliracaat edilebilir. 

1-3207 

Kiralık aİ>artnnan 
Kılınç Arslan mahallesinde 

11 No. lu apartımanın Uçilncü 
katında 4 oda kiralıktır. Bakışı 

füzel hava elektrik banyo var. 
~ndekilere müracaat. 

1--3219 

1 

. "f. 
'· 

TÜRKİYE ŞEKER :AABRIKALARI ANO fl\I Ş1R
KETlnin Alpullu, U~ak, E kişclıir \ 'C Tm·lıal 

EKER ı;-AnntK LARINDA VE ı TA rnmu 
fabrikaların te linı edecekleri tarzda: 

' Kristal lcilosu 251cııruş, 
Ke. me lcilo~u 28k1ıruştur. 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya
zılı yerlerde de ve hizalarmdaki fiyatlarla 10 Ağustos 
1935 tarihinden itibaren satı a başlanacaktır. 

Kristal Kesme 
Bursa da 25,50 28,60 
İzmir Vagonda 26,10 29,25 
Balıb~esiı· " 26,40 29,70 . 
Adana " 26,80 30~15 
İzmit ,, 25,25 28,30 
AdaıJazarı ,, 25,65 28,80 
Samsun limanın· 25,10 28,10 da fob 

(Fob Samsun fiyatı; Karadeni.z sahillerinde herhangi 
bir iskeleye gönderilmek üzere fabrika taraf mdan vapura 
yükletilmiş bulunmak kaydiyledir. Ve Samsundan sonra· 
ki navlun ve sair masraf müşteriye aittir.) 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BİR 
TON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON sipariş 
kabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıkur.) 
Yukardaki fiyatlara sigorta dahil değildir. , 
Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduğu yerlerde veya 

İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolannda ödenebilir. 

Diğer sipariş şartlan fabrikalardan veya İstanbul, An-
kara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 1-3211 

.. 
Ankara Defterdarlığıııdan: 
Aşağı Ayrancı mevkiinde Kamutay binası inşa edilmek Uzere 

ıstimlak olunan saha dahilinde kain 384 metruke No. lu dört oda, 
kiler ahır ve helayı müştemil ev bedeli icarı mlişahere suretiyle 
ve peşinen alınmak üzere aylığı yirmi be§ liradan artırma ile icara 
verilecektir. İsteklilerin 22 lira 50 kuruşluk dipozito makbuzu ile 
şeraiti öğrenmek ve pey slirmek üzere ihale gUnü olan 6 ağustos 
935 salı günü saat on beşten evvel defterdarlıkta kurulan komis-
yona müracaatları. (1856) 1-3toı 

l(ütahyada : Jandarnıa Okıd11 komutanlığından: 
Çoğu üzerin
den tutarı 

Lira Kr. 

20000 
8000 

300 
4500 
1200 
1760 

210 
350 

1050 
1240 
300 
600 
675 
210 
500 
100 
240 
500 
650 

1040 
84 
54 
30 

160 
60() 
30() 
250 
120 
300 
350 
100 

50 
450 
175 
450 
100 
600 
240 
150 

4000 
1500 

çoğu 
Kilo Gr.. 

'ZOOOOO 
40000 

1000 
4500 

l000() 
8000 
3500 
7000 
3500 
8000 
5000 

10000 
2500 
600 

5000 
400 

4009 
2000 
2500 
400() 

700 
600 
ıco 

4000 
5000 
1000 
5000 
600 

6000 
7000 
2000 
100() 
3000 
1000 
3000 

SOG 
1000() 
800() 
6000 

200000 
120000 

Azı 
Kilo Gr.. 
190000 
35000 

500 
4000 
8000 
6000 
3000 
5000 
3000 
7000 
4000 
8000 
2000 

400 
3000 
3og 

3000 
1508 
2000 
3000 
soo 
509 
60 

3000 
400() 

506 
3000 
400 

4000 
4000 
lOQO 
800 

2000 
500 

2000 
300 

8000 
6000 
5000 

190000 
100000 

Tahmin edi
len fiat 
Kuruş Se. 

10 
20 
30 

100 
12 
22 
6 
s 

30 . 
15 so 
6 
6 

27 
35 
10 
25 

6 
25 
26 
26 
12 
9 

30 
4 

12 
80 

5 
2G 
5 
5 
s 
s 

15 
17 50 
15 
20 

6 
3 
2 50 
2 
1 25 

% 7,5 ilk 
teminat Erzakm cinsi 
Lira Kr. 

1500 Ekmek (birinci nevi) 
600 Sığır eti 

22 50 Koyun eti 
375 Sade yağı 
90 Bulgur 

132 Pirinç 
15 75 Tuz 
26 25 Soğan 
78 75 Sabun 
93 Kuru fasülye 
22 50 Nohut 
45 Patates 
50 62 Toz şeker 
15 75 Zeytin yağı 
37 50 Kırmızı domatee 

7 50 Zeytin tanesi 
18 Mercimek 
37 50 Çekirdeksiz üzüm 
48 75 Şehriye 
78 Makarna 

6 30 Süt (yağı alınmamış) 
4 05 Un (Birinci) 
2 -00 Kırmızı bibeı· 

12 Kabak 
46 Patlıcan 
22 50 Taze bamya 
18 75 Lahna 

9 Sirke 
22 50 Pırasa 
26 25 İspanak' 

7 50 Taze bakla 
3 75 Semiz otu 

33 75 Yeşil taze fuuhrı 
13 12 İç bezelye 
33 75 Börülce 
7 50 Sarımsak 

45 Arpa 
18 Kuru ot 
11 25 Saman 

300 Çam odunu 
112 50 Meşe odunu 

1 - Yukarda adlan yazılı yiyecek ve yakacak miktarı eksiltme şartnamelerine göre 
komisyonumuzca münakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarları yanlarına yazılmıştır• 

2 - Ekmek, sığır eti kapalı zarfla diğer kırk kalem yiyecek ve yakacak açık eksiltıne 
ile 15-8-935 günlemecinde saat 15 de Kütah yada jandarma okulu komutanlığında yapıla 

caktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı tica ret odası ve 2490 sayıh kanunun 2 ve üçüncü 
maddelerine göre ellerinde bulunan belgerer le, ticarethane namma işe gireceklerin işbu 

kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten alınma vekaletnamelerl e eksiltmeye girecek
lerdir. 

4 - Kapalı zarf eksiltmelerinde yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı 
zarf mektuplarında istenilen belgeler ve te minat makbuzu veya banka mektuplarını 
ikinci bir zarfa koymak suretiyle zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu 
ve kanuni ikame~gahlan yazılır. Zarflar mü hürlü olarak belli gün ve saatten bir saat 
evvel makbuz mukabilinde komisyon başkan lığına verilmesi lazımdır. Belli gün ve saat
ten sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Teminatların bel
li gün ve saatten evvel Kütahya malsandığı na yatırılmış bt:lunması ve eksiltme şartna· 
melerini gönnek ti~ere komisyon yazganhğı na müracaattan ilan olunur. (4183) 3132 

iN(;iJ.,iZCE 
Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. •• 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

ı--.. ~ ..... H UOMI 
Cebeci Hastanesi Operatörü fi 

~ Dr. TURGUT ~ 
1 Hastalarını Adliye Sarayı : i karşmnda Hayati apartmanın· ~ 

da her gün ıs den 19 za kadar ~ 
kabule başlamıştır. = 

§ ..................... ~ 

Kiralık ev 

Yenişehir, adakale sokak 4 
numaralı ev, dört oda banyo, ka· 
lorifer, 1449 telefona müracaat. 

1-3158 

------i!-
tmtiyu sahibi ve .Başmu 

harriri Falih Rıfkı ATA y 
Umum? neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri MUdilrll Naıuhi 
BAYDAR 

Çınkttı cfddıs; civırmdı 
I Ulut Bııımnind• niılmı.ş· 
l tlT. 

Satılık apartıman 
Türlciye Ziraat Banlcasından: 
Ziraat bankasının tasarrufunda bulunan, Ankarada 

Güzelizmir caddesinde Mersinpalas namile mamf apart· 
man satılıktır. 

Birbodrum katı, bir zemin katı ve aynca birinci, ikin
ci, üçüncü katlan ve bir de çatı katını havi olan bu bin• 
193 metre murabbaı arsa üzerine yapılmıştır. 

Zemin katında üç dükkan ve her katta karşılıklı iki
şerden cem'an altı daire vardır. 

Beher daire müstakil bir methal üç oda, bir mutbak, 
bir banyo dairesi, bir hela ile bir balkonu havidir. 

Satış kapalı zarf usuliyle 20 ağustos 935 sah günü sa
at on altıda Ankara Ziraat Bankasında yapılacaktır. l{a
pah ve üstü mumla mühürlenmiş olarak talip olanları11 
tekliflerini muhtevi zarflarını bu tarihe kadar Ziraat Ban
kası merkez müdürlüğüne göndermeleri ve binayı gezmek 
istiyenlerin de her gün çalışma saatleri dahilinde Merkel 
muhasebecisine müracaattan ilan olunur. 1-3172.,. 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Ankara tnı.isarlar Bat Müdürlük binasında yapılacak taınir•t 
jşi 777 lira 42 kuruş biçilmiştir. İJ aÇlk eksiltme ile yaptırılacalct'f' 
24-7-935 gUnünden başhyarak yirmi gün açık eksiltmeye kon~: 
mu§tur. İhale günü 13 ağustos 935 salı günü saat 15 de Baı Müd~r 
lilkte yapılacaktır. İstekliler keşif defterlerini şartları Baş Müduc· 
Hik komisvonunda '?'Örehilecekl~rdir. (1865) 1-3116 # 

,_, --- SİNEMALAR 1 
l KULÜP) [,YENi J BU GON BU GECE 

AYNANIN SIRRI 

Nancy Caroll - Paul Luku 

BU GUN BU <..a a:. 
Demirpençe Zita Johann · ' 
Talebi umumi üzerine Demir Pen· 
çe filminin devamı müddetince 

yalnız 4,30 seanslarında 
AYSEL gösterilecektir. 


