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Polisimiz nasıl otacak ? 
Pnli in kıJığı düzellilecek - Ceza sicdli bürosu kurulacak - &kçi örgütleri düzen ıdtma alınacak -

Kara yollanmla gidiş geliş düzenlenecek - Polisin genliği sa ğlanacak - Polis ap•rtmanlan 

iç Bakanbğı Güvenlik Genel sinin epizliğini ve örnek olmuı- melde dewıam edibnektedir. Ha., 
l>irektörlüiü için dört yıllık bir nı aailamak için yapılacak olan zırlanmakta olan polis kılıiı tüzü-
çalıtma programı hazırlam19tır. yeniliklerin içinden birkaçını ah- lü ile yalanda bu ihtiyaç da kota. 
Gelecek 4 yılda yapılacak itler ara· yonaz: nlmıı olacaktır. 
•ında polise Yerilmek istenilen dü-
zenle, örgÜt)enme ihtiyaçları, po- Polu kılıklarının tlüultilmea: 
liai Jiikaeltme yollan ve polis em- Cumuriyet poliıinin kılığım, asrın 
titiiaij polis kadrosunun geniıletil- ihtiyaçlanna uydurmak, tekil ve 
meai, polis örgüt kanununun de- dıt görünüt bakımından halk üze-
iittirilmesi gibi önemli konular- rinde otoriter bir bale sokmak için 
dan batka birçok yeni örgütler ve Avrupada polis örgütü ileri ol,.a 
tedbmer Tardır. Cwnu,iyet polt- dnlellerin polia kıhiı incele · 

A.nkaranın ev buhranı 
bir çırpıda kotanlacak 

Hükümetin Ankara'nın bayın
dırbjı Te kirnlarm nomal derece
ye dütürülme i bakımından çok 
önemli ve kapsal bir girgide bu -
lunduiunu sevinçle haber aldık. 
Bakaılbk, uzun zamandanberl dü· 
tiinülüp yer:flmeıi için inceleme
ler yapılan Ankaracla devletin ku
racatı İtyarlar evleri için pratik 
bir formül bulmuıtur. 

Hazırlamp Kamutaya gönde -
rilmek üzere olan projeye göre Fi
..._ Bakanlığı Kamutaydan 10 • 
12 Jdda ödenmek üzere 9 milyon 
liranm harcama yetki istiyecek· 
tir. 

Devlet uramı ile polis okulu ·-•ki ,_)ere,.......... AD
-- aymdırlık plini1le brarlq
.. olan ıenit 1etlerin hir laamı 
ince deYlet tarafından alınmq, 
.lir bmı da ulmda haznenin ol-
daiundan yaptırılacak evler için 
_. puuı werilmi:receldir. 

Yapılacak yerler İtyarlara ki -
ra eaaı üzerinden verilecektir 
Hükümetin bu itler için harcıya -
cağı 9 milyon liraya kartılık elin • 
de her yıl it yarlara verdifi bir 
milyon liraya varan ( otru parası) 
vardır ki bu para evler yapıldık • 
tan sonra ityarlara Yerilmiyecek 
ve hükümet aldığı parayı bunun • 
la ödeyecektir. Böylelikle ( 9) yıl 
sonra borç ödenmit olacak va 
ityarlarm ucuz ve konfurlu evler
de oturmalan imkanı bulunmuı 
olacaktır. İtyarlardan kesilen ot· 
ru paralarından başka çok u ve 
devamlı onarmalarla yeni yapıla· 
ra kartılık olmak üzere az bir ki · 
ra •hmcaktD'. 

S...ehria - önemli n laap • 
til daftUDı bir Çll'Plda ••kildin
den kotaracak olan bu ıirifimi 
ankaraldara müjdeleriz • 

Aşağıdaki kroki yeni evlerin 
lcurulacaiı yeri ~östermektetV 

Ceza .icilli bürosunun lnırulmtuı: 

Birçok suç itlemitleri gerekti -
ğİ zaman kolaylıkla bulabilmek ve 
polisçe ceza görmiqlere kartı ön · 
leyici tedbirler alabilmeği sağla • 
mak için merkezde bir ''ceza ıicil· 
li dayreai,, kurulması için incele • 
pıeler yapılmaktadır. Tüze Bakan. 
lıtı ile anlqılıraa, bu it in tüzeden 
ziyade poliıi ilgilendirmit olacağı 

(Sonu S incı sayıfada) 

Habeş mesele inde 
yeni durum 

W. Jlusortn1 

f'arİI, 3 (A.A.) - Diplomatik 
çeftnler, Bay Eden'in, lqiltere' 
nin Roma'J• yapbjı inerıe hak -
landa Aftlll Kamarasına verditi 
i..ııtan hayret ile ~ıl•makta • 
dır. ön.ıeJ• ıare lnıiltere, iqi
lis Solnaliainde denize bclar ma
nan Lir toprak teridinl Habefiata
na Yel'IMIİ tuarlunaktadır. 

Diplomatik çe•enler Bay Ecle
abl eon pretinde Bay Laval'e bu 
anerıeden bahaetmenait olduiu 
nu liylemektedirler. Bu çevenler 
lagiltere'nin Habeşiıtan'a verme 
ii diifündüiü Zeila limanınm, bir 
frama limanı olan Cibuti'ye ya 
km olduğunu ve bu projenin, tim 
di habet tecimine çıkat olan bu li 
aaam tehlikefe düşürdilğünü ha • 
brl.,_.ktachrlar. Bundan batk& 

(Son 1 inci ıqıfeda) 

4.. TEMMl Z 1935 PER~EMRfo: 

J artom, J ( A.A.) - l irmi hq ya

••nda genç bir kadın nonıal '\apula dörı 

t,;ocuk doğ11rmııtıur. AnnPnin "'"'""' 
çok iyidir. 

Daha dün düşman
dık, bugün arkada

şız, yann dost 
olacağız 

Pariı, 3 (A.A.) - Büyük barb
ta bağlqık on bir ülkenin delge
leriyle, on altı milyon üyesi bulu • 
nan alman eski harbcdar cemiyeti 
delgeleri arııulusal bir kongre ha 
linde toplanarak aşağıdaki karar
ları vermişlerdir: 

1 - Bütün memleketlerin eski 
harbçılarmın barıta bağlılığı, 

il - Uluslar arasında güveni 
yaratmak için arııuluaal uzlaıma
lara saygı lüzumu, 

111 - Devamlı bir bant için a
na p.rt olarak silahların buçlandı 
rılmaaı, 

VI - Arsıulusal anlqma~lık • 
ları yargıç usuliyle kotarmak lü 
zumu, 

V - Yukardaki fikirlerin ye • 
ritilmeai ve kartrlıklı anlatma için 
lazım olan havayı yaratmak üzere 
eski harbcıların kendi aralarında 
devamlı surette değette bulunma· 
ları gerektir. Alman delegasyonu 
batkanı B. Oberlindober Havaı 
Ajansına fÖyle demİftÜ': 

" Daha dün dütmandık. Bugün 
arkadqız, yarm dost olacaiız., 

Delgeler öğleden sonra, belli -
ıiz askerin mezarına gitmitlerdir. 
Alman delegasyonu, nazi ve al • 
man renkleriyle süslü bir çelenk 
koymuştur. 

Başbakan Mardinde 
Mardin, 3 (A.A.) - Batba · 

kan İsmet lnönü bugün Mardin' e 
gelmittir. 

B. Bek 
Berline vardı 

VarfOY&, 3 (A.A.) - Polonya 
Dıt Bakanı B. Bek bu ıabah karı -
ıı ile birlikte saat 8 de Berlin'e 
varmı9tır. Bay Bek iıtaıyonda B. 
Hitler adına yönetgeri Bay Mayı
mer, Dıt Bakanı 8. Nöyrat, yönet· 
ger Bay ldelov, protokol direktö • 
rü Kont Laae'Yiç, Polonya büyük 
elçisi B. Lipaki, Almanya'nm Var
fOY&' daki büyük elçiıi Fon Molt
ke, leh koloniıi ve bir çok gazete
-eiler taraf..-. k·'fdenm•ı ~• ı.. 
tu~cla bir uker kıtuı ael&m 
durmufUb'. 

Bay .. Fa .... daldlerle bir -
tikte Polonp hü,ük elçilijine ıit· 

(Sona 1 inci uyılada) 

u~r )erde 5 kurtıt 

Kronik.· 

Servi 
ATAY 

Gcuetelertle Bur.a Mrvilerinia 
lıailecefimlen IHıltsedilJifini • 
lıayanlar, Jerin bir üzüntü Jrı7-
muılarJır. Biz -M)'IR Bur.a ilba
yını ve halkını tanuu. Onlann, 
Burıa •ervilerinin Jeieri ne olJ• 
ğunu bi1Jikleri11e fiiphe etme)Ü. 

Bu haber doiru olmasa bile. 
gazetelere geçmek için birlı"' W:.. 
fİnin hatırına gel.mit olu ger~ 
tir. 

Hayal ve görJiillerde, ldtln6tıl 
minarelerle, Bur.a servilerle yer_ 
tulmUfhır. Brınllda NrOİ Wr • 
iaç değil, bir anıt 'tir. 

latanbul Ktuunpafa ..,.oil.,.,.. 
ue Kartal Hr11ilifini heınMle, 

lrötü bir ftfır "'"· #Cimbilir WW 
bu güzel 11e q.iz «facı, ~ ..,. 
rılı gibi, der11İf teberi . .gibi, ... ..,. 
le•İ gibi kaytak/ılı arta 'lann -
Jan .ayanlar, ve ~·zari• ..,oa.. 
rini lıaldırrnakla IMr la~ _. 
ramanlıit yapntq oltlrılılaruwı 

inananlar ....... F p., ••. 
Be yıkmanın, ,-..,. .. ~ 
ten, kabir aöltm en hi, bir ayn. 
mı Olmaılığını bllmelitlirler. 

l•tanbul ve B~rsa'Ja iter-.. 
mi, her mezarlık, laer ,.,,,.. ,_,.,,, 
bClfuıa Jefil, bütün ~erl ile 
birlikte, tabiatle ltarqılı birer --. 
tlirler. Bunların çınarlarına, ..,.. 
vilerine tlolıunmalı, sinil.V.. .,. 
dtrınl.,.,. tlo/ııımnalıla Wnlir. 

Yeni maarlclılar 7f11111Ul ...,. 

J.,.n ta,ltlll' tlilıinü; h ,,....,,. 
lan ~er gibi liilleyinia. F .. 
Irat ""'atın oe artütlerin ...,,._ 
hltlıfı alri birlıoç ,,...,.,. 
(bunlar yalnu bir iki f81triınİ211• 
bulumır) oe bütiin .....,Uerl 6an
yınaz. Bunlar yalnu turiam hJat. 
mımlan değil, bir memlelıelin ,,... 
tleniyeti 11e lıültürii anlaYlfl 6U. 
mımlan birer ayır(JÇflrlar. 

Paysage korumalı tam ,,.,,... 
palı bir harekettir: MeJeni791 H 

kültür hareketidir. Bir ,.1ar. •8-
rey lıaralıteri ueren af.an defil, 
lnrJa herhangi bir alaa hamei 
bile ayalı 6ir ltaraettir. l,.Pmer 
elerler iri: "Eier yapclan bir yol 
bir ağaca rQatgelir•e, aitlf J.,,.., ,,,,, ..,,_ .,, 

•• .., ~· Allı70l 
SllNll'llllft "-il...Jıt. °'".,.,. ... ...,.,,,"" bir..,,...,,,, ~
laatırıma geldi. 





)'arı - sıyascd 

Çiııde 1 uvvetler -
Edenin {liy('\' j 

Japonya şu son aylarda Çi11'e 
karşı yeniden harekete geçti. Bü
tün ültimatomlarda olduğu gibi 
bu sefer verdiğinde de, japon te
cimine karşı boykotaj gibi düş
manca hareketlere geçilmemesi 
şartı başta gelmektedir. 

Büyük ve sınırsız Çin, .siııir.siz 
dir de! Gene sesini çıkarmaz gö
zükerek duvarın ardına sinecektir. 

Zaten Nankin hükümeti, Kan
ton hükümeti yahut Kızıl Çin hü
kümeti gibi belli başlı Çin kuvvet
lerini gözden kaçırırsak her biri 
başınabuyruk vergi tahsildarlığı 
eden yüzlerce generalın kalabalı
ğı arasında kayboluruz. Saydığı
mız üç hükümetin ise, kendilerine 
göre görüşleri, kendilerine göre 
detdleri ve kendilerine göre dost 
yahut düşmanları vardır. 

Bunlardan herhangi biri, Ja
ponyaya karşı değil de herhangi 
bir düşmana karşı geçse, bunu, 
memleketi mi yoksa kendini a
yakta tutan yabancı menlaatleri 
mi korumak için yaptığı pek kes
tirilemez. Bundan başka da, .böyle 
bir hareket kadar tehlikeli bir şey 
o:amaz. Çünkü bu hareket dışarı 
karşı muvaffak olsa bile mesela 
Nankin yahut Kanton hükümeti
ni biribirine karşı zayıf düşürür. 

Çinde "ulusal birlik,, inanı ol
gunlaşmalı ki, dış düşmanı önle
mek için iç politika düşünleri tal 
oynamasın. 

Paris ve Romada kalarak La
va/ ve Musolini. ile önemli görüş
me/erde bulunan Bay Eden, İngi
liz parlamentosu önünde. konuş
i uklarınr anlattı. Hem de inaml
mıyacak kadar, şimdiye kadar gö
rülmedik bir şekilde açık olarak, 
lr.gıltere, ltalya ile Habeşistan a
.:asmdaki anlaşamamazlık ortadan 
lwlksm ve Habeşistan ltalyaya 
topıak ve menfaat bağrşlasrn di
ye, Habe§İstana kendi toprakların
dan denize yol açmağa bile yatmış 
lakM ita/ya bunu onamamış! 

lngiltere, Bay Eden'e yaptır
dığı bu diyevle en ustalıklı diplo
matik manevralarından birini yap
mış ve kimin anlaşmak niyetinde 
olmadığını bütün cihan kamoyu
na bir çırpıda ilan edivermiştir. 

Burhan BELGE 

Başbakanımızın türk pa
mukçulanndan beklediği 
ürün miktarı beş yüz bin 

balya dır 
Tarsus, 3 (Özel aytaronızdıın) 

- Başbakanın Türkiye pamukçu· 
larından istediği ürün mikdarı o -
larak bildirilmis olan 50 bin ra • 
kamı yanlıştır. ismet lnönü 500 
Lin balya istemiştir. 

B. Celal Bayarın 
teşekkürü 

Ankara, 3 (A.A.) -
Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar 

kabotaj bayramının onuncu yı1 d ')
nümünden ötürü kendisine gön -
derilen t~brik telvaularına kar~J 
te .. ekkürlerinin il~t;\mesini Ana • 
d"l•t A :ansmd'!\n d~lemitir. ~ 

Yüksek yurdla 1dırma 
komisyonu toplanıyor 
Yüksek yurdlandırma komisyo

nu, memleketir.ıize gelecek ve Tra' 
yada yerleştirilecek göçmenlerirı 
işlerini gözder. geçirmek üzerP 
cuma günü toplanacaktn. Komis -
yonda bulunmak üzere Bükreş el
cimiz B. Hamdullah Suphi Tann
~ver'le Trakya genel isp*!kterli ğ; 
yurdlandırma danıo;manı B. H··' 
co;İ ~ "''tcara'ya çağırılmışlardı r. 

B ı sene memleket1,.,.. :-z:e gele . 
cek 60 hin göçmenin 40 hinden 
fazla~ı Romanya hükütnetiyle ya
pılan anh~ma dolavısiyle, Rom'\n 
yadan gel'!ce~tir. r.öçm""n ayl 01e 
rin;n beraherlerind~ki 5 metre"TIİ 
k~bı lceresteyi P:Ümrüksüz getire . 
Hlmel"rİ •r.ln Bakanlar kurulun 
d'\D üç aylık hir ~~l'ı\r ?.lmmı-.'ır . 
Kamu~ay t""plan"ıla;-14a. b".\şlad1k
tan sonra hu iş için Ka...-nutava bir 
kanun r.ro:ea\ surıu1acak•u. tı: Ba. 
kanlığı Rom1>nyıdan gelecek g5ç
menlerin verlestirilrnesi 1dn nere . 
k~n t~d1.,irleri ·ahnaktad~. Yaoı 
fan gir~i sonunda, RulC?arisbn' -
r\an P"elPcek P:Öcm~nıe,.in, berabe\' 
lerind0 h-A:VVılnlannr eh "etirme· 
lerine B••la,.,ristan hükümetince 
izin verilmiştir. 

Hava tehlikesine karşı 
çalışmalar 

Adana, 3 (A.A.) - Hava teh
likesine karşı yurdun her yerinde 
olduğu gibi şehrimizde de ilk gün· 
denberi atılan adımlar aynı kuv -
vette devam ediyor. Son günlerde 
bı: yi•rüyüşe yeni bir hız verilmiş -
tir. Dün ve bugün ilbayın başkan
lığı altında bütün Adana kurum -
larınm oruntaklariyle bir toplantı 
yapılmıştır. 

Bugün de bu toplant1ya devam 
edilerek açılan bu çığırda daha bü
yük verimler almak için gereken
ler karar altına alınmıshr. Bu ara 
da şimdiye kadar ürünlerden veril· 
mek"e olan yüzde yarım yükenin 
yüzd~ ikiye cıkarılması ve ile bağ
lı ilçelerin de aynı seve uyması ve 
Kozan, Kadirli ve Bahçe kl'lzala -
rmda P.kHen çeltiklerden de bir 
pay düışünülmüştür. 

Yarın ŞPhrimizde esnaf ku .. 
nımlarmın bl\~kanı ve iiveler·nin 
de bulnnmas\y\"'! ön ... mti bir top · 
fantı daha yapılacaktır. 

Hava tehlikesi için 12 bin 
lira veren iki yurddaşmuz 

Tarsus, 3 (Özel aytarımızdan) 
- Cuk11rova fabrikası sahihleri 
BB: Sadık ve Hasan hava teh1;ke
s1ne üve yazılarak 12 bin Hra ver
diler. Yükenlerin ve yardımların 
toplanmasına canla balaş devam 
ediliyor. 

Nüfus sayım hazırlıkları . 
ilerliyor 

Ankara, 3 (A.A.) -
Aldığımız bilgeye göre, genel 

nüfus sayımı hazırlıkları artmak· 
tadır. 

Hazırlıkları kontrol edilen il -
ler yirmiyi b1~Imuşh1r. Sayım ha • 
nrlıklarında hizmetleri gör:·:_tt 
Kastamonu ilhayı B. Fazıl, Kur
şun1u kamunh'\vr B. F~vzi ve Geb. 
7.e il'!ebavı B. Osman N1•ri Ba"ve . 
kil ls"net lnörü ta.rafından birer 
de""rleme mektubu ile kayranm1,. 
lardır. 

U L IJ ~ 

fSTANBUL TELEFONLAR/ 
.,........ '"' ... .. ............ ,,, .. 

Esnaf bankasının genel 
kurulu toplandı 

İstanb.ıl, 3 - Es:-ıaF Bankası 
Genel Kurulu bcıgiin beşinci defa 
olarak üsnomal bir toplantı da.'ıa 
yaptı. T op!antıda Bankanın son 
durumu ve arıtım kurulunun ist.J 
diği yetki m eselesi gözden geçi -
1·ildi. Salı günü genel kurul yeni • 
den toplanacak ve karar vere· 
cektir. 

Gümrük komisyonculan -
nın bir dileği 

lstanbul, 3 - Komiıyoncular 
birliği gümrük ve tekiller bakan
lığına gönderilmek üzere bir liste 
hazırlamaktadır. Bu listede, mu • 
vazaalı sekilde komiıyonculuk ya
p!r.n 300, ki~inin ismi olduğu ıöylıe
niyor. 

Takas yolsuzluğu 
hakyerinde 

lstanbul, 3 - Sekizinci ''ihti • 
saı,, hakyeri takas yolsuzluğunun 
dosyasını gözden geçirmeğe baş
ladı. 

Polis okulunu bitirenler 
lstanbul, 3 - lstanbul polis 

okulunun 934 • 935 dersi sınaçl.:m 
yapıldı. 200 komiser ue polis dip· 
loma aldı. 

750 yeni öğretmen 
lstanbul, 3 - Bu yıl bütün 

memleketteki öğretmen okulların
dan 150 genç öğretmen çıkacak· 
fır. Bu bir rekordur. 

B. Vedad Tör Avrupaya 
gitti 

lstanbul, 3 - Basın Geneldi
rektörü 8. Vedad Nedim Tör va. 
pıırla Brendizi'ye gitti ve gazete· 
c!ler tarafından uğurlandı. 

Londradan gelen salgıt 
döndü 

lstanbul, 3 - Londra - latan -
bul otomo'f,il yo!unu gözden ge..,'r
mek için lstanbttl'a P.'e•en sa'~ 
üyelerinden motör fabrikaları o • 
rmtakl"'rivle ıJazet@-r.!lPr ntom-"J,{/. 
le memleketlerine döndüler. Sal -
gıt üyeleri Londra - lıtanb•tl ye~ 
h~' .. kın(/.rıkf incelPmelerini bir ra 
parla BuJaoeşte'de toplanacak 
trırizm k,,ru1ta,•ına b;ldirece • · 
Jir. Kurultaya BrükseJ'de b~1ıyan 
arsı,,1ıısal vo1un ,,.ect:;;.i m1>mleket
ler de hul0n"V'rıklardır. Bunl:::r:: 
arasında T;•rkive de vardır. Sal -
r.rıf iivel"ri f "'ndra • lıctanb,,l yo 
lurrrn. vaptı"l"rı nr4nlara ~öre Uıi 
vrUa ı.;t.,.~e:Yini ,f ;;~iir>mel?f0d;~ıer. 

Musiki sevenler cemiyet: 
J~tanbul .. 1 - C.omal Rpr::J ve 

arkadar:ları bir rnus: 1•i sevenlerce
miyeti ,,.,ruvo.,.r~r. Co,.,:~·~t ,,.., .• 
nrastntla m•ısihi sevgi.'f;ni artırma
;ı:...., ,.,..J,cnc"'" ,,.,._,..~uz '1oruı"rler ve 
tlP.r"l~,. 01>recPk•ir. 

DünliÜ İstanbul gazetelerinin ha§yazıları Özetleri 

Dün sabahki İstanbul gazetelerinin 

başyazıları şunlardır: 

TA l'Alll 
aıda deniliyor ki: 

da B. Sami imza
siyle çıkan b3.şya-

rişitlerin kolladığr denenmiş başarır.r derı sıkıntı, hatta yoksulluk çekerse suç , 
usullere dayanıyor. İşte bu görüm, kimindir? 

gençliğe hem gideceği yolu, hem de Dünyanın bugünkü gidişine güveni. 

hazırlanma metodunu göstermeğe el- lecek durluk ne zenginlikle, ne de e-

verir, moklikle aylığa ile sağlanabilir. 

Şu var ki, gençlik bu canlı, verimli Bir genci hayatın yrkıcı fırtınaların· 
"Ekonomiık devletçiliğimiz, bürö- k 

alanları, henüz tıkanmamış uzuğ şube- dan koruyaca • yarını güven altına ata-
kra.tik temeller üzerinde kurulmuyor. terini henimsemez de, gözleri kapah, cak biricik sigorta poliçası. ancak ertik· 

Tamtersi ,tecimsel metodları özel gi- aşınm'Ş yollarda •ura bekler ve bu yüz- te göstereceği kapasite ve baasrıd1r. 

İstanbul ilbayının diyevi 
İstanbul, 3 (Özel) - llbay 

Bay Muhiddin Üstündağ Ak -
sam'a yaptığı uzun bir diyevde 
Avrupadaki incelemelerinden ö -
nemli sonuçlar aldıcmı ve her şe· 
yi pratik tarafmdan görrneğe ça -
lıştığını, bunları İstanbuld'.'\ twgut. 
lamağa ı'ij-raşacağını söyledikten 
sonra ŞPhir islerine ı:reçerek batı ül 
,r~l.,.rinde medeniyetin en esac'. 
sembolii ağaç oldağunu Te şehri 
ağaçlamağa ve çam yetiştirmeğe 
çalı~acağmı kaydetmiştir. 

Sar bay, urayın kovduğu dü -
zenlerin halk tara'?mdan dikkatle 
ıayılmuınm, şehrin düzeni bakı
rnrnd<'.n önemine isaret etmif, ~ü 
rültü ile savas. araba ve otomobil · 
lerin ~idiş gelişi ve buna ben7.ek· 
isler hakkında çok esaslı tedbirler 
alacağrnı söylemiştir. 

Orta okul öğretmenliği 
smaçları 

lstanbul, 3 - Orta okul ö~et
menlii-i icin Onfoenitede açılan 
•ınaçta 50 kifi kazandı. Bunlar 
arasındaki sözlü .. naç öbürgün 
başlıyacaktır. 

İstanbul köy okulları 
lstanbul, 3 - lstanbul köy o -

kullarının tam örrrütlü olmaları 
icin b.üdceye yeniden para konul
muftur. 

Okullular kampa çıktılar 
lstanbul, 3 - lstanbuldaki fi. 

se ve orta okul talebeleri bugün 
kampa çıktılar. 

Hava kurumuna yardım 
• • 
ıçın 

lstanbul, 3 ~Hava kurumu· 
na yardım için lstanbul'daki .kay
nak sularının kablarına beşer ku
ruşluk uçak pulları yapı§tırılacak
tır. 

On sekiz yıl hapis 
lstanbul, 3 - Eyüp'te kansını 

öldüren Ali buJ!Ün A~ır cezada 1 S 
yıla kasandı. Karısının bazı hal • 
'erinde kı~kırtma v,örüldüğü için 
b'.ı ceza 9 1rıla indirUdi. 

Bizans sarayının temelleri 
araştırılıyor 

lstanbul, 3 - Eski Bizans sa • 
rayının yerini bulmak için araıtır· 
ma izni alan Edimburg üniversite
si tarih profesörü B. Makıter, üç 
asistaniyle Kabasakal'Ja ilbaylık 
aygır deposu yanındaki sokakta 
i§e başladı rJe burada eski bir ku
rağın temelini buldu. Prolesör 
şunları söylemi~tir: 

''- Büyük Ayasolya ile küçük 
Ayasolya arasındaki alanda bü -
yük ve eski B · ıını ıarayile mey • 
danlığı ortaya çıkarmak istiyo 
rum. AraşfırrnaltJrımın esa11 bu 

dur. Bunları iki kısma ayırdım. Bi. 
r:nci kısma bu soka'1fo. ba§ladım. 
K"~''"r ii~ av s•irecektir.,, 

KURUN 
ki: 

da, Asım Us baş
yazrsrnda diyor 

Topraklarının dörtte üçü deniz srnır

lan ile çevrilmiş olan türk yurdu gerçek· 

ten bahtı açrk ülkelerden biridir. Bövle 

bir ülkenin sahibi olmakla türk ulusu bü· 

"n dünyaya karşı övürıebilir. 

Türki~·e'de ilk olarak yapılan deniz 

bayramı bu haklc övüncün göğüslerimizı 

Jrıh.,,.t.,•ı bir eseri deVil midir? 

SAYIFA3 

B. İbrahim Tali eyileşti 
Trakya ger,:e) İspekteri B. lb -

rahim Tali İyileşmiştir. Bugün ha. 
ta yurdundan çıkacak ve iki aylık 
iznini geçirmek üzere akf&ID Is • 
tanhul'a hareket edecektir. B. İb
rahim Talinin izinli bulunduğu za
man içinde Trakya genel iapek -
terliği işlerini vekil olarak çevire. 
cek olan iç Bakanlığı yönetgeri B. 
Vehbi Demirel bir haftaya kadar 
Trakyaya hareket edecektir. 

B. Numan Menemenci
oğlu gitti 

Dıı Bakanlık Genel Sekreteri 
B. Numan Rifat Menemencioğlu 
birkaç gün kalmak üzere dün ak -
.şam lstanbul'a hareket etmistir. 

Yunanistana giden 
ataşe komersiyalnnız 
Atina - Pire ataşe komersiya. 

lımız Ekonomi Doktoru B. Naci, 
yeni itinin başına gitmek üzere 
dün aktam latanbul'a hareket et
miştir. 

Dış Bakanlığında yerleri 

değiştirilenler 

Balkan birliği sürel kurulu it -
feriyle uğraşmak üzere Bükret el
çiliği ikinci sekreterlii!inde bulu -
nan B. Bülend Uşaklığil Londra 
Büyük Elçiliği sekreterliğine •• 
Londra Büvük F.lçlJ; ~i bas sekre
teri B. Faikt B:ılkan Birliği sürel 
kurulu il\lerivle uğraşmak üzen 
Bükret Elçi iği Baş sekreterliğine 
gönderilmi~lerdir. 

Tarnn Bakanlığı yönet
geri gitti 

Tarım Bakanlığı yönetgeri B. 
Atıf, yanında tarım genel diT·ektö
rü B. Abidin de olduitu halde 
dün sabah otomobille Eski,eh:. 'e 
gitmiştir. B. Atıf Eski~ebir taraf
larındRki kuraklık bölgesini. Çif
teler Çiftliğini ve Sakarya pamuk 
bölgesini gözden geçirdikten son
ra cumartesi günü şehrimbıe dön
mü~ b11lunacaktır. 

Yeni İstanbul genel
savamanı 

Açık ol~n İstanbul genelsava 
manbğına fstanbul üçüncü ce7.1 
başkam B. Hikmet'in atanmu 
ona y)anmışhr. 

Mardin sıhat direktörü 
Mardin Sıhat Direktörü Doktor 

Halim, görülen 1iizum üzerine Ba
kanlık emrine alınmı,trr. 

Liman ve rıhtım yönetgesi 
genel direktörü 

İstanbul liman ve rıhtım yö. 
netgellİ eenel direktörlii~üne. kad. 
rosundaki ayhtda Emlak ve Eytam 
Rankl'lst yönetim kurulu üyelerin
d ... n R. R,,;f ;\t~"mıchr. 

ZAMAN ~::aşyazrnda diyor 

İstanbul urayı, yeni yapılar için csu
lı bir plan da yapmrs, birc:ok kayıtlar. kı> 
ra11:ır da koymustur. Fak:ıt uray, k~ndi 
yaptığı bu tüzü~ü gene kendi yetirme1t
ten eksin hlmaktadır. Cilnkil plana kon
muş otan hükümlerin bazılaıt, ç~ bilvilk 
ve çok 7.enaiıı c:'hir1Prt' ~""'"t' hiikü'"1'"r• 
dir. Eğer belPdiyenin bol keseden ko.,. 

.:ı;ve rlıır:ıcaP.ına h;c ~iin'ııo vo\.+ı•r ı 
duğu bu kuralJarm yeritilmesine katta • 
sılsa İstanbul yar.•l:ırT""ııı. hir vünde ıntr 

~pııııııl"!"!'!""!!!'!!!!!!"'!!!!!!'~-------..... --------!""'!" ..... [11111!!"""'!"'----"!"9----~,....--------....... """'!"'~--~~----~~-----~!!!!!!!!!!!~-----,-------~----..... ~---.ı!!!''!"-----------~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Çiftlil{ lokantası 

buzlu 
Banl{alar Cadd2sincle açıldı! Çok nefis"! temiz ve çeşidli yemeklerle 

ANl(ARA BiRASINI ancak burada hulabilir~niz. 



SAYlfA 4 

Habe .st.ın, kenarları sıcak ve çöl 
gibi ovalar ve dık bir dağ zencirile 
çevrilmiş geniş bır memlekettir. Ölçiı· 
mü, Fransa ile Alma.oyanın birlesmiş 

olçümü kadardır. Bu çorak duvarın üs
tünde bir asma bahçe gibi, deniz yü
zünden 2000 ile 3000 metre yükseklik
te olan "Orta yayla,, bulunmakta· 
41ır. Adis-Ababa'dan denize en kısa yol 
aşağı yukarı 500 kilometre kadardır; 

Cibuti'ye giden f:ransız demiryolu ıbu 

at üzerinde işler. 
Buna göre bu biricik yol İtalyan 

Jutalan tarafından kullanılamaz. Biri
cik liman olan ve elverişli bir hal· 
de bulunmıyan Mogadisio'dan Addis -
Ababa'ya kadar olan uzaklık, ve uçak 
wya kuş uçuşiyle, 1.200 lkilorr.etredir 
Ye burada demiryolu yoktur. İtalyan 

kerleri dağlara varmadan önce 400 
lr:ilometreJik çöl yürüyüşü yapacaklar-

Eritre'den yapılacak lbir işgal hare
.Mtinin ba§arılması ihtimali daha çok
tur. -Orada. Eritre'nin başşehri Asmara-
7a ve Eritre'nin ıınmna demiryoliyle 
f>aih çok güzel bir liman olan Masaua 
'lillrdır. Memleket deciz yüzünden epi 
Jfikscktedir ve italyaın askerleri, deniz 
~rındaki çöllerde büküm süren ma
Jaıya tehlikesi karşısında kalmadan 
IOOO metre yükseklikte yapılacak yü.rU· 
Jiiılere alışabilirler. Bununla beraber, 
demiryolunun bittiği yerden Addis-A· 
bıba'ya kadar olan uzaklı1t, dUz yol o
laraik, 700 kilometreden fazladır ve te
peleri S.000 metreyi bulan Scmyen sı

ra dağlarını aşmak lazımdır. 

1ıalya Hab~' tamı ruısıl hiicum 
edebilir? 

Coğrafik durumu bu kadar özel O· 

lan bir memleketteki taşın güçlüıkleri· 
ne, çete harbı tehlikesi de ilave olunun· 

ca, bu yaylayı ele geçirmek için bü
yük bir ordu ile birkaç yıl çalrşmak ge
rektigi anlaşılır. Bu imdilik İtalya'nın 

lıaşarabileceği bir şey değildir. Şu hal
de, onun tutabilece i üç yol vardır: 

Habeşlerle çarpışmadan sınırlarını ge· 
ni§letm k; şartlarını kolayca kabul et
tirip istediği şeyleri elde edebilmek 
için bir seferberliğe başlamak; İngiliz
lerin Irak ve Kürdistanda daha lküçük 
ölçUde yaptıkları gibi, hava kuvvetleri 
ile onları, ayaklanıncaya veya teslim 
oluncaya kadar iz'aç etmek. 

İlk iki şekil seçilirse bile kullanıla· 
bilecek olan bu üçüncü şekil, uzaklık 

T coğrafik güçlükler dolayısiyle, ba· 
tan ile bitmiyebilir. Habeşler çöl gi· 
bi ovalardan korktukları için, birinci 
tekil en kolayıdır, fakat o zaman da ital-
7anların sınırlar üzerinde sayı ılxı.kımın
dan çok büyük garnizonlar bulundur
maları gerekecektir. Zaten, italyanlann 

r tarafa doğru yayılmaları onlar için 
fay ·..,ıı olamaz. Bununla beraber ital-

nlar epi zamandanberi oralardaki o
•alarda pamuk yetiştinnek için, Juba 
ve Sebeli ırmaklarının geçtikleri yer
lerden yu.karı doğru çıkmak isteğinde· 
dirler. Bundatı başka, Eritre demiryo· 
Junun vardığı ve İtalyanın ckonomiK 
"etgerli v inin., 1906 da yapılan üç tar.cıf
lı nnlaşma ve 1925 de yapılan in1iliz -
italy n "'nlasmas iyle tanındığı Habcşis
tanm ku ey-batısı tarafı da genislctile· 
bilir. 

iki tar{1/ın lmvvetleri ne kadar
tlır? 

Eritre'd .. n yapılacağı şüphesiz olan 
bir seferin başarı ihtimalleri, karşıkar
şıya olan orduların sayıca çokluğuna, 

sile] de;erine ve gereçlerinin iyiliğine 

bağlıdır. İt:lyan kuvvetleri hakkında· 
ki sayılar şunlardır: (Şunu da söyliye· 
linı ki, normal olarak İtalyan ordusu
nun bir tümeni J 8.000 kişilik ve bir mi
lis tümeni 12.000 kişiliktir. Fakat Af· 
rjhda ordu tümenleri 15.000 kişiye in
dirilmiştir. Bir taburda en az 1.000 ki· 

~vardır.) 

Ordu: 
Pelaritına tümeni 15.000 

G~vin:ı.na " 
15.000 

,, 15.000 

.. 15.000 

rnizoD 8.000 

ULUS 

italya . ahesi~ıa n dan n•~ ler isti yor? ' . 
Avrupa gazetelerinde son günlerde çıkan yazılarda ltalyanın Ha beşistpn üezrinde 

ııe gibi dilekler beslediği artık, açıkça ortaya vurulmaktadır.. Bugün koyduğumuz üç 
çevirme yazıdan bir tanesi bir İngiliz gazetesinde Habe§istan'ın duru mu hakkında ya
z.ılmq bir betke, bir tane6İ ünlii bir İngiliz yazarının Musolini'nin he deli eri hakkında 
yazdığı bir çöze, biri&i de bir italy an gaeztesinin ltalyanın neci en genişi emek dileğin
de olduğunu anlatan bir yazısıdır. 
Bugünkü ltalyan • Habeş durum unu aydınlatacak olan bu yazıları bir arada basıyoruz. 

Faşist Milisleri: 
23 mart tümeni 
28 ilkteşrin tümeni 
21 niı:an .. 
3 ilkkanun .. 
7 tane 5zel tabur 

12.000 

12.000 
12.000 

12.000 

7.000 

123.000 

Bu mevcudlara, hepsi 4.000 kişiyi 

bulan hava kuvvetlerininkini, yardım
cı kıtaları ve özel cüzütamları, 12.000 

tane yerli askeri (bunların ne şekilde 
olduklarını ayrıca bilmek imkanıızdır, 
faıkat Eritercdeki askari'lerden en aşa· 
ğı bir tümen yapıldığını biliyoruz) ve 
&0n olarak da, kendileri asker &ayılan 
ve haziran başlangıcında Somaliye 25 
bin tane olarak göndetilen çiftçileri de 
ilave etmek 1azımdır. Bundan da anlır 
şılacnğı Uzere İtalya başka yardımcı 
kuvvetler göndermese bile Afrikadıı 

164.000 askeri var demektir. 

Habeşistanın "kağıd üzerinde,, bir 
milyonluk bir ordusu vardır ama, bu 

ülkenin 300.000 değilse bile 500.000 den 
fazla asker toplıyamıyacağı sanılabilir. 
Gıenol bir eeferberlikten sora Habeşista· 
nın Adua'daki ordusu 100.000 ile 120.000 

kisi arasında id1. Bu askerler arasında 
az bir kısmı imparatorun ve devebeyle
rinin özel kıtalarından olan düzgün as· 
kerlerdir. Eyi cihazlanmış ve belçikah 

subayların komutu altında olan imparıa 
torun muhafız kıtaları 5.000 kişiliktir. 
İtalyan ordusunun gereçleri çok iyidir. 
Tankları, uçakları, mitralyözleri, hafif 
topları vardır. Habe istanın ise, birkaç 

tanesi işliyen altı tane ·adar uçağı var· 
dır, topu ve tankı yoktur. Mitralyöz
leri azdır. 

Askerlerin süel değerlerini beHtmek 
güçtür. Habeşler savaşçı ve çalışkan
dırlar; 1896 da mısırlıları, dervişleri ve 
İtalyanları yenmişlerdir; fakat Adua'
da italyanlar kötü komutulmuş ve sa
yı bakımından çok yüksok olan bir or
duya karşı gönderilmişti. 

HabeşiliUın birleşmiş midir~ 

Hesaba katılması gereken önemli bir 
etke daha vardır: Habeşistan, ülkeyi 
basanlar karşısında birleşecek mi? Am
hara'larnı, hüküml~ri altında tuttukları 

ülke nüfusunun üçte birini bulmala
riyle berabe-r, öteki ırklar, Gallalar gi
bi habeş egemenliği altındadır, yahut· 

ta kuzey-doğusundaki Danakiller gibi, 
o !kadar yabanidirler ki, kimse onları 

kullanamaz. Fakat şurası da unutulma· 
malıdır ki, Ha>i:ıe istan feodal bir mem· 
lekettir ve eskiden ortaçağ baronları· 
nın yardımlarına nasıl güvenilemiyor
idiy&e, şimdi de "ras,, tarın bayrıhğına 

güvenilemez. 

Haile Selasie'nin imparatorluğu olan 
hakkına kimse itiraz edemez: lmpara· 
tor, doğrudan doğruya Menelik'in so· 
yundan gelen ve o zaman çocuk olan 
imparator Lej • Yasu'yu omağından in

diren imparatoriçe Zauditu adına naiıb
Jik ettikten sonra imparator olmuştur. 

(Şimdi 29 yaşında olan Lej - Yasu'nun, 
Gara • Mulata dağlarında tutsak olaralı: 
yaşadığı söylenmektedir.) İllerden, ill
kenin anahtarı sayılabilecek ikisi • 
Eritre yakınındaki Tigre ite, Somali 
mali boyunca olan ve Cibuti demiryoln· 
nun içinden geçmekte olduğu Harar • e 
min değildirler. Tigre'yi, eskiden halkın 
saygısı bakımından Menelik'in biricik 

önürdeşi olan Tigre kıralı Jan'ın to
runlarından gene ve yükselmeğe heves
li Ras Sium yönetmektedir. Sium, 
imparatorun, atamaktan fazla, kabul 
ettiği bir ilbaydır. Harar'a gelince, im
parator son ~amanlarda buraya gide· 
rck ilbayı işinden çıkarıp yerine, gü
vendiği adamlardan birisini geçirmiş~ 
tir. Tayms - Londrn 

Yerle§tİrilN·t•I,· 9,.) milyon İtli/- 1 
yem! 

Biz bugün, itiraz götürmez bir "im
parıa.torluk kunnnk,, lüzumu ka11şısın· 

da bulunuyoruz. Bizi bu karar karşısın
da bulunduran ve su götürmiyen sebeb
Jeri araştırmak ne güç, ne de üsnomal
dır. Gene, çok enerji1i ve büyük bir 
sosyal, ideal ve ııyasal devrimi başar· 
mak kuvvetini göstermiş olan bir ulus. 
dar ve kısır bir toprak parçasına sahih 

olmağa kasanamaz. Biz her şeyden ön· 
ce yeni bir medeniyetin sahibleriyiz ve 
bu medeniyeti, kuvvetli ve erkli olur· 
sak, dünyaya gösterebiliriz. 

Şimdiye kadar İtalyan ulusu en kıy· 
metli enerjilerini israf etmiştir: lnsan 
enerjileri. Açılmış göç damarlarından 
bizim kanımız fışkırdı. Rakamlara bak· 
mak yeter: 1933 yılına kadar varıan he
sablara göre, resmiğ nüfus sayımı, ya· 
bancı memleketlerde yuvarlak hesabla, 
9,5 milyon italyan bulunduğunu gös
tnmektedir. Bu İtalyanlar, şöyle dağıl
mışlardır: Atlas denizinin öbür yanın· 
daki ülkel;rde 7.768.000; Avrupa, As· 
ya ve Afrikada 1.761.000. Bunlar öyle 
rakamlar ki, kendi kendilerine konuşu
yorlar. Yabancı memleketlerde yaşıyan 
bu 9,5 milyon italyruı, vatan için kay
bolmuş enerjiler demektir. Onları için· 
de bulundukları memlekete sindirmek 
.için devamlı bir 9'!,Jışma yapılmaktadır 
ve onların ortaya çrkardığı zenginlik
ler çok defa, kendilerini barındıran 

memleketlerin cebine girmektedir. 

Bizim "yayılma,. mızın önemli et· 
kelerinden birini, italyanların sömür
gelerde yaptıkları eserler tarafından 

ortaya çıkarılanını unutmamamız ge· 
rektir. Afrikadaki sömürgelerimizi bir 
tarafa bırakalım, güney Afrikası, Tu
nus, Marok ve Avusturalya bile, bizim 
medeniyetimizin silinmez izlerini taşı 

maktadır. 

Bütün kıtalarda ve her çağda, İtal
ya medeniyetin piyonyesi olmuştur. 

Bu topraklar Uzerinde aldığımız • ba
zen acıklı - yol üzerinde yeni şetkıilJer, 

yeni çalışma metodları vardır. 

Şefimizin bize bliyük bir düşünce 
birliği ve olgunlaşmış bir vicdan ver· 
diği bugün, taliimizi kendimiz ve kcn· 

di geleceğimiz için, zorlamalıyız. Bir 
gün ana yurddan çıkacağız, fakat göç· 
men olarak değil, kolonizatör olarak: 

zenginlikleri yalnız kuvvetleri olan, 
bilinmezliğe doğru giden ve hizmet et
meğe hazır adamlar olaııak değil, fay
dalı bir otorite yapacak kolonizatörler 

olarak. 
Lovoro Faşista - Roma 

lngilterenin ünlü yazarlarından 
B. Vard Prays ''Musolini lle Habt;
şistan,, ba§lığc altında Deyli Me~l· 
de yazmış olduğu bir betkede dı 
yor ki: 

Nisan ayında lngıltere hukumeti 
Uluslar Sosyetesinin almarı silahlan
nıasına sansür koyan bir toplantısında 

oyunu kullandı. 

Şimdi, bu toplantıdan ikı ay sonra, 
gene aynı hükümet Almanyanın deniz
de nasıl silahlanacağını belirten bir 

anlaşmaya varmış bulunuyor. 
Uluslar Sosyete inin kararları ihti

yaçlar karşısında değişmiyor. Önümüz
deki ağustos ayı içinde gene teori ile 
hakikat karşıkar•pya gelecek ve için· 

den birisi seçilecektir. 
Uluslar sosvetesi isleriyle uğraşan 

ingifü: bakanı B. Antoni Eden İtalya· 
nın Habeşistana karşı gütmekte oldu· 
ğu sıyasaya karışmak yolunda epi ö

nemli bir rol oynadı. 
Eğer bu yargıçlık siiresinin tüken

mesinden sonra gene bu karışma gay· 

reti yenilenecek olursa o zaman, Man
çuko işlerine karışıldığı vakit Japon· 
yanın yaptığı gibi İtalya da Uluslar 
sosyetesinden çekilecektir. 

Büyük bir yasav ve enerji ile yöne
tilen Japonya. Almanya ve İtalya gibi 
uluslar, kendilerinin yurdseverlik Ul
küsüne üçüncii bir devletin burun sok
masına, büyük imparatorluğu kura11ken 
İngilterenin yaptığından daha fazla 
katlanamazlar. 

Bizim Sudan'ı bürumemize ket vu· 
racak şekilde hareketlerde bulunan F· 
ransa ile lngiJtere arasında, eğer Fa· 
şoda'yı alan fransızlar geri çekilmesey· 
di, bir harb patlak verecekti. Bu hadi· 
senin üzerinden ancaık kır.k yıl geçmi5-

tir. 

içti• sözWliik 

İtalyanın Habeşistana kar ı takın· 

dığı durum, bu memlekette, bizim Fa
şoda hadisesini Avrupanın anlayışın· 

dan daha az beğenle karşılandı. 

Bu hadisenin iç yüdinU 4len, birçok· 
!arından daha iyi anlayacak fırsatlara 

ermiş bulunuyorum. 

Son zamanlarda Roma'da Bay Mu· 
solini ile bir saat kadar Habeşistan 

meselesi hakkında özel bir görüşme yap· 
trm. 

ı başına geldiği on üç yıl içinde 

bu devlet adamiyle yaptığım birçok go· 

rUşmelerden anladım ki kendisi böyle 
hadiseler karşısında gayet içtem ve ga

yet açık olarak konuşmaktadır. 

İtalyanın doğu Afrikaıunda iki di

leği vardır ki buna bizim tarihimizde 

birçok kimselerin kar ın kalmış olduk· 

hırı görülUr. Birincisi, elinde bulundur

duğu toprakları muhafaza etmek, ikin

cisi de denizaşırı işlerini koruyabilmek 

için bir takım yeni tedbirler almaktır. 

J'41/ılilw 

Eritre ile Somali bize çok önemsiz 

yerler gibi görünebilir: fakat bunlar 

İtalyanın sömürge imparatorluğunun 

yarısıdır. halyan kıyılarından 3000 mil 

uzakta olan bu sömürgeler, gerektiği 

zaman savaş boyuna 500 bin asker dö· 

kebilecck olan Afrikanın en savaşçı u· 
lusiyle sınır sınıradır. 

Eğer Avrupada bir harb patJak ve

recek olursa o zaman İtalya ile bu sö
mürgenin arası kesilecektir. O z.aman 

lt-alya oraya ne asker, ne de azık gön

derebilir; çUnkU Akdeniz yolları düş· 
man denizaltı gemileri tarafından tu· 

tutacaktır. 

Bundan daha kötüsü, yıllardanberi 
çapulculuğa ve talana alışmış olan 
habeş oymakları, orada bulunan itnlyan 

askerlerine saldıracaklardır. 

Düşününüz. kendısinden önceki d · 
mokrat hükümetler tarafından elde e· 
dilmiş olan sömürgeleri elden çıkar

mak, faşist rejimi için ne büyük bir 

kayıbdır. 

l~in lwwnlmu··' 

Onun için B. Musolini'nin baş dil~

gi bu İtalyan sömürgelerini ana yurtl· 

dan hıç bir yardım beklemeksizin, ken

di yağlariyle kavrulabilir bir hale koy

maktır. 

Onun için orada ytiz bin beyaz, iki 
yiız bin de yerli asker biriktirilmek
te ve bunların bUtün azık ve gereçleri
ni Şap denizinin öte tarafından bula
bilmeleri de sağlanmak istenilmekte· 

dir. 
Bu, İtalyanın doğu Afrikasında ger

ceklestirmek istediği baş dileıkrir. ikin· 
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I-Ia a tehlikesini bilen 
üyeler 

BB. M hmet S k uk kavafiycci ıu , 

B il.ınlı Mehmet Emin tuhafiyeci 20, Ş :k. 
rü Sömen hırdavatcı 25. Ahmet Tarsus
lu bakkal 20. Alanyalı Mustafa nal ve 
civi fabrikası y;udımı 60 lirn yıllık yü -
keni 20. Ömer Uysal Ş kcr ve bisküviei 
yardımı : 20 lira yıllık yükeni 20. lrf:tn 
Tankut eczacı 20, Hindi oğlu Sükrü 
debbağ 20. Aziz Ferrah bakkal 20. İsti
fan Mihail bakkal 20, M. Serf Ali Veli 
tecimeni direktörü 30. Mustafa Yunus 
bakkaliye mağazası yardımı: 7 5 lira yıl
lık yükeni 25. Ali İhsan züccaciyeci yar
dımı: 30 hra yıllık yükeni 20. Ahm~t 

Yöriik lokantacı 20, Hacı Halil oğlu Ali 
manifaturacı yardımı: 1 O ra yıllık yli • 
keni 20, İbrahim Hakkı manifatura-:ı 
yardımı: 25 lira yıllık yükeni 25. Ömer 
Maşta tecimen yardım: 7 5 lira yıllık yü
k eni 25, Ali Kar bakkal 20, Necip Had· 
dat ve biraderleri tecimen yardımı: 60 
lira yıllık yükeni 40, Şefik Turfan Pi
yanog bayii 20, Tevfik ve Mehmet Kara 
pastacı ve furuncu yardım: 80 lira yıl • 
hk yükeni 20, İbroıhim Hakkı arpacı 20, 
Vanlı Mehmet arpaçı 20, Ahmet Lütfü 
hırdavatçı yardım: 5 yıllık yükeni 20, Ali 
Ekrem ve biraderleri hırdavatcıyardım: 
30 yıllık yükeni 20, Hacı Abut ve M. Ali 

hırdavatçı 20, Osman Enver komisyon -

eu 20, Helvacı oğlu Dunnuş bakkal 20. 

Mustafa Şaman demir atölyesi yardım: 

30 yı1hk yükeni 20, Hüseyin Uzun ka • 
sap yardım: 60 yıllık yUkcni 40, Şerif 

Gündüı: tecimen yardım: 5 yıllık yilkeni 
20, Mehmet Musa Karnfakı oğlu bakkal 
yardım: 30 yıllık yükeni 20, Mahmut 
helvacı yardım: 30 yıllık yükeni 20, Fa
zıl Tütüner fabrikatör 25, Şükrü Peşker
oğlu lokantacı 20, Hacı Salih ve A. Ga
fur tecimen 30, Mehfl!Cd ve İsmail Say
davi tecimen yardımı 20 lira, yıllık yü· 
geni 20 lira. 

cisi de Habeşisatnın çetin yamaçlarını 

itaJyanların yerleşip oturmalarına el

verişli bir hale koya'oilmektir. Kendi 

toprakları Fransanın yarısı ıkadar olan 

İtalyada Fransadan 2 milyon fazla nü· 

fus vardır. Ancak fazla çabalama ve u

cuz yaşamak güz.eyindedir ki italyan 

halkı bu topraklara sığınabilmektedir. 

Yabancı devletlerin koydukları ka

yıdlar yüz Undan başka ellere göç etmek 

kapısı kapanmıştır. Bundan ba ka bari> 

zamanında bağla ıkların Anadoludan 

vermeği söz verdikleri topraklar da ele 

geçirilememiştir. Onun için )ta1yanın 

geri ve çetin Habeşistanda kendisine 

yer araması tabiiğ görülmelidir. Habe· 

fistan o kadar geri bir ulustur ki bun· 

dan on dört yıl önce onun uluslar sos

yetesine ka'oul edilmesini İngiltere pro
testo etmişti. 

1906 yılında İtalya, İngiltere ve 

Fransa aralannda anlaşarak Habe~is

tanda kendilerine etgerlik bölgeleri a· 
yırmak kararını venni~lerdi. 

Aynı tarihte Fransa ile İngiltere 

arasında bir anlaşma yapılmış, bunda 

İngiltere, Mısırdaki hareketlerine ses 

çıkarılmasına karşı Fransanın Fas'ta 

dilediği gibi davranmasını onaylamış

tı. 

Vaktiyle Fransanın Fas'tn yapmış 

olduğu şeyleri bugün İtalya Habeşı11-

tanda yapmak istiyor. 

İtalyanın Habeşistanda almak ıste

digi ş:. yleı ne tngilterenin. ne de Fran· 

sanın asığlariyle çapraşık şeyleı de

ğildir. Dahası var. Bu, bizim asıgları· 
mıza daha uygun da sayılmak gerektir. 
Çünkü, günün birinde, yasav nedir bil-

• miyen habeş önderleri, Somalideki İtal
yanlara yaptıkları gibi, Sudandaki İn

giliz kuvvetlerine saldırabilirler. 

On üc yılı dolduran bir yönetimden 

sonra B. Musolıni Habeşistanı da gü

zelce yönetebilec~ginı ispat ·etmiş bu· 

lunuyor. 

Kendi yurdunu başarı ile onarmış 
olan B. Musolininin kapasitesini belirt· 
mek için yeni yeni alanlara ihtiyncı 

vardır. 

İtalyanın çok geri kalmış son Mr 
erkin memlekette g~nişlcmesi soysallık 
adına kazanılmış bir utku olacaktır. 
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Polisimiz nasıl o acak? 
• '11or 

Güreş birincilikleri 
( ·-- ---·-- - ----

Memleket Postası l 
( Ba ı 1 incı sayıfada) 

kanağatyle büroyu güvenlik ge -
nel direktörlüğüne bağlamak dü -
tünülmektedir. Avusturya federal 
laükümetinde polis idaresinin 
önemli bir takım ıebeblerle ceza 
itleri sicillini tüzeden devraldıiı 
da ıözönünde tutulmaktadır. 

Jsuınbul polis direlrtarlltlfJniJn motoslltld 

Belcsi örgütlerinin düen altına 
alınmcuı: 

Çarıı uram ve kır bekçilerinin 
l.er yerde yersel ihtiyaçlara ıöre 
örgütlenmesi ve paralarmın her 
Jerde aynı bulunması ve bu aktıla 
nn düzenli olarak toplamlmuım 
merkezleıtirilmit bir usule bağlı -
J&caiına hiç tüpbe yoktur. 

Hayvan hırsızlıklan, ekinlerin 
hayvanlara yidirilmesi gibi eko
nomik bakımdan halkın ziyanına 
sebeb olan hadiselerin önlenmesi 
için kır ve köy koruculuğunun po
lise yardımcı bir örgüt haline ko
nulması lüzumlu görülmektedir. 

Bunun için bir bekçileri örgüt
leme kanun projesi hazırlanmak

tadır. Bu kanunda yurdun dört bu
cağında ayrı ve aykırı usullerle 
halktan toplanmakta olan bekçi 
paralarının da genel bir düzene 
bağlanması sağlanacaktır. 

Kara yollarım korumak ve gi 
diş gelişi düzen altına almak; 

Şosalar, köprüler, tüneller, ge
çidler gibi bütün kara yollarının 
korunmasını ve bu yollar üzerin
de geliş, gidişin genel bir düzen 
altına alınmasını sağlamak için 
bir kanun projesi hazırlanmakta
dır. 

Devlet, il ve uraylara yapılış
ları ve korunmaları pek pahalıya 
mal olan kara yollarının iyi tutul· 
ması ve geliş, gidişin güvenlik al
tına alınarak kazaların önlenme
ei ve taşın araçlarile bunları gü
deyenleri devamlı ve sıkı bir kon
trol altına almayı en önemli bir 
ödev saymaktayız. 

Her memlekette olduğu gibi 
bizde de taşın işlerinin zorağ
b bir sonucu olan kazaların ö-

nemle göz önÜTlde bulundurulma 
sı gerektir. Örnek olarak geçir
mt.kte oJduğum\.z yılın ilk dört a
yı içindeki kazaların listesini o
ki.lrsak bu kazaların önlenmesi i
çin, alman tedbirlerin ne kadar ye
rinde olduğu anlaşılır. Son dört ay 
içjndeki kazaların sayısı 121 dir. 
Sayısı bu kadar dolgun olan kaza--

ve IJ/sllr~tle macehbez bir mülrezest 

larda 144 kişi yaralanmış ve 23 ki
ti ölmüştür. 

Yazıların teknik incelenmesi; 
Yazılar aracile işlenecek höt

Iem ve dolandıncılık gibi, suçla
rın saptanmasında el ve makine 
yazılannı incelemek suretile o ya
zıyı yazanları meydana çıkarmak 
için Avrupa polisince yeritil
mekte olan teknik usulün bir büro 
aracile bizde de kurulmasını dü
şünülmekte ve bu yolda araştırma
':ır yapılmaktadır. 

Bu sebeble de devlet işyarhğı
na gireceklerin veya sosyete ve 
fabrika gibi özel kurumlara gire
rek aylık ve akti ile çalışan bütün 
işyar ve işçilerin neliklerini sapta
mıya yaramak üzere el yazılarını 
çahştıklan yönetgeye vermeleri i
çin bir kanun projesi hazırlanmak· 
tadır. 

Yabancıların geli§, gidi§leri: 
Yabancıların memleketimize 

giriş ve çıkışları 1931 tarihli gece
gen bir kanunla çevrilmektedir. 
Gerek memleketimize çokça türist 
getirtmek, gerekse memleket içi
ne giriş ve çıkış ve memlekette o
turuşlarını kolaylaştırmak ve gü
venlik bakımından da eski kanu· 
nun eksik taraflarını tamamlamak. 
üzere yeni bir kanun projesi hazır
lanmaktadır. 

Polisin genliği; 
Devlet ve rejimın güvenlik ve 

baysallığı üzerinde titreyerek, ge 
ce gündüz ödev gönnek yükümün
de bulunan polisimizin bugünkü 
maddiğ hayatı üzerinde durmak 
ve genliği için esaslı kararlar ver
mek lüzumuna önemle işaret et
meyi bir borç bilmekteyiz. Gere· 

1nlmru Giin•ş Kurulmıdan: 

l - 5 temmuz cuma günü sa
at 20.30 da Halkevi salonunJa 
1935 güreş birincilikleri yapılacak
tır. Tolerans yoktur. 

2 - Tartıya saat 17.45 de Ev· 
kaf apartmanı idman salonunda 
başlanacaktır. 

3 - Hakemler: Muzaffer, Muh
sin, Hüsnü, Mehmed, Gene Meh
med, 1-Jayri, Hicabi, Halil, Krono
metrör Saim, katibler İhsan ve 
Abdurrahman Nuri Baylardır. 

Atletizm birincilikleri 
Ankara Adetizm KPlr11lu 

B~kanlıimdan: 

6 temmuz cumartesi günü saat 
15 de ve 7 temmuz pazar günü sa
at sabah 8 de Gazi Terbiye Ensti
tüsü spor alanında 1935 mıntaka 

atletizm birincilikleri yapılacak

tır. Herkes gelebilir. 

kince hayatlarına değer verme
yen, cumuriyete sarsılmaz bir i
nanla bağlı olduklarını her fırsat 
ve suretle ispat etmiş olan türk 
polisinin genliği bir düşergedir. 

Buna bir örnek olarak Avrupa 
polisinin yükseltilmesi gösterile
bilir: Avrupa polisi, belli seneler 
içinde kadro dolayısile ve açık yeı 
olmaması sebebile de yükselcmi
yen polis işyarları bir önceki de
recenin aylığını otomatik olarak 
alırlar. Böylelikle hakları muha
faza edilmiş olur. Ve evli polis iş
yarlan çocukları ve kanlan için 
para almış olur. Polis evleri, on
ların ucuz ve toplu bir halde otur
malarını saglar. Polislerin toplu 
bir halde oturmaları yönetge için 
faydalıdır. 

Polis evleri: 
Cumuriyetin en bayrı bir bek

çisi olan ve ödevini büyük bir fü:
verilikle yapan polisimizin genli
ği için düşünülen isler arasında ev 
azlığı olan yerlerde polis apart 
manları yaptırmak tasarı da var 
dır. Bu suretle polisimizi sıhhig 
şartlara uygun olarak yapılan ve 
her türlü rahat etme sebeblerini 
toplamış kurağlarda oturtmak im
kanını elde etmiş olacagız. 

Tasarlarımızın başlıcalarından 

biri ölen ve hastalanan polislerin 
aylelerine ve kendilerine yardım 
hedefite bir (yardım sandığı) kur
maktır. 

Bu sandık, hazırlanacak ôgre 
neğin hükümleri içinde ölen arka· 
daşların aylelerini hiç olmazsa o 
ay için maddiğ kaygıdan kurtara
cak ve hastalanan polislerin ayle
lerinin bakım ve ilaç işlerini başa
racaktır. 

NOT: Polisimizin yeni örgüt
leri hakkında tasarlara yarm de
vam edeceğiz. 

) 
- -

Tire' de köylü çalışmaları 
T.ıre (Özel aytarımızdan) - Tire· 

mizde ıköycülük hareketleri aldı yUni

dü her köyde içtem 'bir çalışma göze 
çarpmaktadır. Köy muhtarları e:enc ve 

uçak kurumumuza fazla yardımda bu-, 
lunrnuşlardır. Bundan başka lı:öy ihti

yar kurum üyeleri de birtt lira verm k 

suretiyle bu v.ıtrdıma kahtmıılardu 

Tire koy muhtarlarr lrurstan çıkarken hilkümet konaf' merdiv~nlnd~ 

okur yazar, çalışkan vatandaşlardan se- TİRE KÖYLERİNDE RADYO 
çilmişlerdir. Son defa açılan muhtarlar Tire nümune köyleri, toysal Ye ulu-
bilgi kursu çok iyi sonuçlar vermittir. aal bir ihtiyacımız olan radyolardan bi-
Hükümet konağı salonunda ilçebay rer tane ısmarlamııtardır. Köylümuz 
Gafur Soylu, hukümet hekimi İsmail şimdılik verilen konferansları ve mu-
H:ıkkı, tarım işyarı Şükrü ertiklerine sikiyi dinl.cmckle hem aaığlanmış hem 
ilgili dersler vermişlerdir. Hele ılçc

bayhgın dersi, kanun maddelerine da· 

yanmış koy bürosıınun yaptığı, köylü· 
Jerin beş yıllık kalkınma yolları, bu

gunkü Kemali t köycülüğü, ornek ta
vuk. boga, aşım konularında çok dur· 
muştur. Bu kurslardan muht rlarımız 
çok asıglanmışlar ve bilgılerini ir kat 
daha artırmışlardır. Yurdumuı:rta (muh· 
tarlar uçağı) alınması için seve eve 
katıl.ın Tiremiz köy muhtarları birer 
lira de il iki er lira vermek uretiyle 

de yorgunluğunu din•etmi1 olacaıktır. 

Fakat pek yakında hükümetimiz bu o

nemli kurumu eline lırsa pek zayıf 

sesi duyulan Ankara ve İstanbul rad

yolarından kurtulmuş ve kuvvetli ıs

tasyonların verimiyle onemli koy ve 

sıyasal ve ulusal konferansları köy ala· 
nında dinlt-miş ve gereği gibi asıgl n

mış olacaktır. Halkımızın dılcğı bu Ö· 

nemli aydınlanma aracının bır an ev 1 

kurulmasıdır. 

~---------------···-----------~-----
Radyo programı 

t\ K Rı\ 

19.30 - Sıhhiye vekaleti aati 

19.40 • M usiJd: 

Vivaldi · Corrente 
Rameau: Gavotte 

Keman· Necd t Remz; 
Piyano· Ulvi Cemal 

20. - Sporcu konuşuyor 
20.10 - Dans musikisi 
20.30 - MusLki: 

J. Wilhelmy: Ellegrctto 
,. : Largo 
,, : Allegro 

Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.50 - Haberler. 

tNGtLtzCE 
Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara HaZırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 
1-2757 

Sumer Bank'ın kamgarn 
ve yapma ipek fabrikaları 

Beş yıllık programa uygun o
larak Sumer Bankın kuracağı do
kuma fabrikalarından kamgam ve 
yapma ipek fabrikalarının kurul· 
ması üsterilmiştir. Kamgarn fab
rikası Bursada, yapma ipek fab
rikası da Gemlik'de kurulacaktır. 
Fabrikaların yapısına eylOl ayın
da baslanmış olacaktır 

eni yapı i lcri genel direktöril 
Bayındırlık Bakanlığı yapı iş

leri genel dikertörlüğüne bina iş
leri direkrorü baş mühendis B. 
Kazım Dinceraslan atanmışur. 

Muhasebeci ve 
mütercim 
ARANIYOR 

Posta kutusu (509) Anka· 
ra. müracaat. 1-2760 

VLV S' un romanı Tefrika: 11 •l Gittikçe büyüyen bir sempati ile biribiri
mizin yüzüne baktık. 

man hekimlerini üzüp bitirdikten sonra ba
şıma ekşimişti. Yalnız, onunla uğraşmak 

güç başanhr bir isti, çünkü Frölayn Klara'
da şiir yazmak için inanılmaz bir kolaylık 
vardı; günde - hepsi de benim adıma olmak 
üzere - on sayfa kadar siir yazıyordu. İlkba
har gelince - bu g;bi hastalar baharda daha 

Bir gün, evden çıkarken, kapının ömin
de, sıhhatin ta kendsi denilebilecek gibi kan
lı canlı ve - tanrıya şükür olsun - sinirleri 
sağlam gene bir amerikah kadınla karşılaş
tım. Acele işim olduğundan kendisine erte
si gün bakacağımı söyledim Kendisinin e 
acele işi olduğunu, Roma'ya papayı ve bir 
de bütün bir yıl, halası Salli'nin ayrıksmlık 
etmesinin önüne geçebilmiş olan doktor 
Munte'yi görmeğe geldiği cevabını verdi. 
Halasını Amerika'ya götürmesi için kadına 
Bottiçelli'nin Primevera tablosunun çok gü
zel bir kopyesini vereceğimi söyledim, Bu
nun aslını bile versem bu işle uğraşamıya
cağmı bildirdi. Halasına inan olmazdı. 

San Michelenin l{ita hı 
7 urkçeye çevıren. ıvasuhı l:JAYDAR 

Va an: Akse/ MUNT 

Buna cevab olarak gıdecek başka yer ol
nıadıgını, daha önce Roma'nm bütün otelle
rini dolaşmış bulunduğunu anlattım. Otelin 
direktörü kadını daha çok zaman orada tu-

' 
tanııyacağmı bana çoktan bildirmiştL Sa- • 
~tan akşama kadar bütün otel hizmetçi
lerıyle kavga ediyor ve geceleri de, salonun-
daki mobilyelerin yerlerini değiştiriyordu. 

Kansına vermekte olduğu parayı kese
ınezmiydi? Kadın hayatını kazanmak .zorun
da kalacak olursa başı selamete ererdi. 

Kadının Yılda on bin dolar geliri vardı ve 
bu kadar bir Para da ilk kocasından geliyor
ttu. 

Am~ri~a'da onu bir tarafa hapis ettire
ıneı mıydı? Buna boş yere başvurmuştu_ 
sUJlkÜ ~n~, zırdeli aaymıyorlardL Deli sa~ 
yı1nıak ıçın daha neler yapmak gerekti. Ben 
)taJyada hapis ettiremezmiydim? 

Adamcağız bana, doktor Cenkins'in yap
tığı istatistiğe göre, kadının bir doktoru bir 
aydan fazla sevmediğini, ortalama hesaba 
bakılırsa bunun on beş günü geçmediğini, 
benim de yakında sıramı savmış olacağımı 
söyliyerek kendisine acımamı ve gelecek 
bahara kadar bu işe dayanmamı rica etti. 

Ne yazık! doktor Cenkins'in istatistikle
ri doğru çıkmadı ve kadın Roma'da kaldı
ğım süre içinde benim en büyük işkenceciın 
oldu. Yazın Kapri'ye saldırdı. Mavi mağa
rada kendini boğmağa kalkıştL San Miche
le'nin bahçe duvarına tırmandı. Az kaldı, 
hiddetten onu uçuruma fırlatıyordum. Bunu 
da herhalde yapacaktım, eğer kocası ayrıl
mamızdan önce bana, bin ayak yüksekliğin
de bir yerden aşağı düşmekle ona bir §CY ol
mıyacağını söylememiş olsaydı. •. 

Bu sözlere de inanmam için ciddiğ ae
bebler vardı: ancak iki ay oluyordu ki yan 
deli bir alman kızı, şu hepimizin bildiğimiz 
Pinçiyo duvarmdan atlamıt ve yalnu bir 
ayak bileğinin kınlmasiyle ba işten kurtul
muştu. Bu kız, Roma'da yerteşmiı bütün al-

çok azdıklanndan - onun beyinsiz anasına, 
kızı ile birlikte nereden gelmiş iseler oraya 
dönmiyecek olurlarsa Frölayn Klara'yı ha 
pis ettirmek için elimden ne gelirse yapmak
tan çekinmiyeceğimi söyledim. Ertesi sabah 
Almanyaya dönme sözünü kendisinden al
dım. Gece yansı Piazza di Spanya'yı doldu
ran itfaiye bomlarının gürültüsiyle uyandım. 
Evimin yanındaki Avrupa otelinin birinci 
katı yanıyordu. Frölayn Klara, gecenin geri 
kalan kısmını, ıırtmda gecelik gömleği ol
duğu halde, pek ateşli şiirler yazarak salo
numda geçirdi. İstediğini elde etmişti. Ateş 
onlann salonundan Çtkmtş olduğu icin poli
sin yaptığı incelemeler bitinceye kadar, ya 
ni bir hafta daha Roma'da kaldılar. Frölayn 
Klara bir bezi petro11adıktan sonra yakıp 
piyanonun içine atarak oteli ateşe vermişti. 

Ben şair Kits'in evini bıraktıktan sonra 
onu saun almış olan "Keats Socıcty" içinde 
Ki ts'in ölmüş olduğu ve benim el• - günüm 
gelmiş olsaydı - ölebileceğim odanın kapı· 

smı, bilmem, değiştirtmiş midir? O odanm 
eski kapısı, bugün de, yerinde ise sol köşe
sinde ve bir adam boyu yükseklikte bir kur
ıun deliği de bulunmak gerektir. Bu delik 
camcı macunu ile doldurulmuş •ve üstü de 
tarafımdan boyanmıştır. 

(Sonu var) 
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1 - Pazarlığa konulan iş (Maliye V ckaleti Milli Em

lak Müdüriyeti ile Muntazam borçlar müdüriyeti dosya 
odalarına sabit raf imali) 

Keşif bedeli (805) lira 18 kuruştur. 
a) Şartname 
b) Keşif cedveli 
c) Proje 
lstiyenler bu şartname, keşif cedveli ve projeyi görmek 

ve tafsilat almak için Milli Emlak Müdüriyetine mürı:.caal 
edebilir. 

3 - Pazarlık 18 temmuz 935 tarihine müsadif perşem
be günü saat on beşte Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdü
riyetinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usulile yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 60 lira 40 ku

rut muvakkat teminat varakası ve Naha Başmühendisli
~inde verilmiş fenni ehliyet vesikasını haiz olması lazımdır. 

(1587) 1-2741 

ANKASA İKİNCİ İCRA DAİRESİNDEN: 
Kırşehir medrese mahallesinden olup İkametgahı meçhul Müşir 

oğullarından Hacı Ka,iir oğlu Mehmet Avniye. 
Ankarada bakkal Mehmede ( 16850) kuruş borcunuzdan dolayı 

aleyhinize açxJa~ takip neticesinde tarafınıza gönderilen ödeme em
ri ikametgahının meçhul olmasından dolayı tebliğ edilen müddetin 
ilanen tebliğat yaprlmasına karar verilmiş olup tarihj ilandan itiba
ren bir ay ıçinde borcunuzu ödemeniz borca ve takibe bir itirazınız 
varsa bildirmeniz ve borcunuzu ödeyecek malınızı beyan etmeniz 
liizımdır. 

Aksi takdirde hapis ile tazyik edileceğiniz gibi cebri icraya da 
devam olunacağı tebliğat yerine gitmek üzere .ilan olunur. 1-2730 

•:v iaf 1üdijrlüğüııdcrı: 
Madde 

l - Bursanm İsmet Paşa caddesinde Evkafa ait 101 
103 105 107 109 numaralı arsaya yapılacak otel ve ga
raj yapısı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşif bede
li 19079 lira 39 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak tunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele sureti 
C - Şeraiti umumiye 
D - Fenni şartname 
E - Keşif cedveli ve resim 
lstiyenler bu şartnamelerle evralu 95 kuru§ bedel mu

kabilinde Bursa Evkaf Müdüriyeti ile lstanbul ve Ankara 
Evkaf Hey'eti fenniyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 29-6-935 tarihinden 18-7-935 parşembe 
gününe kadar Qlup 18-7-935 günü aat 15 de Bursa Evkaf 
idaresinde eksiltme komisyonunda ihale yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 1431 lira muvakkat te

minat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o
lup göstermesi lazımdır. 

A - En aşağı 20000 liralık yapı işi yaptığına dair Ev
kaf Hey'eti fenniyesinden veya Nafıa Başmühendisliğin-
den tasdikli vesika • 

B - İstekli mimar veya mühendis olmadığı takdirde mü
teahhid ile beraber her suretle 9eriki mesulü olmak üzere 
mesuliyeti fenniyeye deruhte eyliyecek diplomah mimar 
veya Mühendis göstermesi 

C - Artırma ve eksiltme kanununun 3 üncü maddesi
nin (A) ve (B) fıkralarında yazılı vasıfları haiz ise huna 
dair vesika 

Teklif mektu'bları yukarda 3 üncü maddede yazılı ıa
atten bir saat evveline kadar Bursa Evkaf Müdüriyetinde 
komisyona getirerek makbuz mukabilinde eksiltme komis
yon reisine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubla
rın nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması 
lazımdır. 

Pvstada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Madde 

6 - Bu iş için evvelce müracaat denler ve eksiltmeye 
girebilmek için yukarda ikinci maddede yazılı evrakı keş-
fiye ve saireyi yeniden alacaklardır. (1596) 1-2748 

ANKARA TAPU MÜDÜRLÜÔÜNDEN: 

A~karanın Poyracı mahallesinden Yiğen oğlu Salibin seran mev
kiinde ş2rkan Feyzi garben berber Hasan Şimalen aşçı Cafer cenu
ben Mustafa ile mahdut senetsiz bağın veresesi tarafından intikali 
istenilmiştir. Tapu sicillinde kaydı bulunmayan bu bağın tahkik 
ve tesbiti için 16-7-935 günü mahalline gidileceğinden tasarrufu ile 
alakadar olanlar varsa evrakı müsbitelerile birlikte tahkikat günil 
saat onda mahalJinde bulunacak tapu memuruna ve yahut vilayet 
Tapu müdürlüğüne müracaatları lüzumu ilan olunur. 1-2733 

ANKARA BiRiNCi SULH HUKUK MAHKEMESİNE: 
Sanatlar mektebi muhasebecisi Cevat ve kayın biraderi Ahmed:: 
Ball1nın Köseli köyünden türk oğlu Ahmedin aleyhinize ikame 

ettiği 30 lira alacak davasının cereyan eden muhakemesi sırasında: 
davacı satın alınan hırsızhk değirmen taşlarının istirdat edilmesi 
üzerine verilen bedeli 30 lira veya daha az bir parayı almadığınıza 
ve binaenaleyh bu mikdar veya daha az bir borcunuz olmadığına 

dair yemin teklif etmiş adresinizin müteaddit defa namınıza çıka
rılan davetiyedeki milblşir meşruhatından meçhul olduğu anlaşıl· 
masma binaen usulün 141 inci maddesine tevfikan keyfiyetin ila
nen icrasına karar verilmiştir. 

Muhakeme 19-7-935 saat 9,S a mualla'ktır. Bildirilen gUnde gelip 
yemin etmeniz Hanen !bildirilir. 1-2746 

ULUS 

~ ,: 'ri isar Belediyes · ıu. t~ı : 
4640 lira muhammen bedelli font boru otuz gün müd

detle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 8-7-935 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

Talipler sartnameyi Belediyeden alarak söylenen gün· 
de saat 15 kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilinde 
Belediye başkcınlığma vermeleri ve teklif mektuplarına 
o/o 7,5 nisbetinde muvakkat teminat leffetıncleri ilan olu· 
nur. (1413 3301) 1-2454 

ANKAI<A 3 ÜNCÜ SULH IIUKUK llAKfMLİüİNDEN

An';ara tapu kadastro mudüni iken vefat eden M. Mekinin te
rekesine mahk mece vaz'iywd edilmiş oldugundan kefaleti has.bile 
alacaklı olanlar da dahil olduğu halde bilcümle alacakh ve borçlula
rın vesaiki resmiyelerile ber<ıber bir ay zarfında 3 üncü sulh hu
kuk mahkemesine • uracaatları ve alacıklarını vaktile kayıt ettir· 
miyenlerin mirascıya n~ şahsen ve ne de terekeye izafeten takip 
edemiyec kleri ve ibraz edecekleri vcs<ıik için makbuz isıey~bilc-

cekleri lüzumu ilan olunur. 1-2735 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLİCİNDEN: 

Doğan bey mahallesinde İbadullah sokağında mukim iken vefat 
eden ermeni milletinden Keorkun terekesine mahkemece vaziyed 
edilmiş oldugundan kefaleti hasebile alacaklı olanlar da dahil oldu
ğu halde bilcümle alacaklı ve borçluların vesaiki resmiyelerile be

raber bir ay zarfında 3 üncü sulh hukuk mahkemesine müracaat
ları ve alacaklarını vaktile kayıt ettirmiyenlerin mirasçıya ne ~
sen ve ne de terekeye i7.afeten takip edemiyecekleri ve ibraz ede· 
ceokleri vesaik içın maklıuz isteye.,.ilecekleri lüzumu ilan olunur. 

1-2736 

ANKARA TAPU MÜDÜRLÜCÜNOEN: 

Delilertcpesinde 121 kapı No: lu ve tarafları Hacı O man vr 
Hacı Mehmet ve Ömer tarik ile mahdut olan harap ıbagı ka:.ap Mt-h
met Çavuş 318 tahrir kaydına göre evvelki sahibi bulunan helvacı 
oğlu Salibin vefatından 18 sene evel satın aldığından bahisle na
mına tescilini istemektedir. 

Tapuca. müseccel olmayan bu gayri menkul için 20-7-935 saat 
onda mahalline gidileceğinden tasarruf ve mülkiyetlerile başkaca 
alakalı olanlar varsa evrakı müsbitelerile Ankara tapu müdürlüğü
ne ve yahutta mahallinde bulunacak tahakkuk memuruna müraca-
atları ilan olunur. 1-2724 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLİÔİNDEN: 

6/2 hisse<>i müteveffa eczacı Şevket Ahmede ah ve Ankara say
lavı kmacı zade Şakire ipotekli bulunan ve Ankarada leblebici ma
hallesinde kain ve kadastronun 133 ada 11 parsel numarasında ka
yıdlı olup muhammen kıymeti 1665 lira olan 6/2 hissesinin bilmü
zayede paraya çevrilmesine ve müzayedenin 3-8-935 cumartesi gil 
nü saat 10 da yapılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan 

müzayedeye iştirak etmek i<'tiyenlerin yüzde 7,5 yedi buçuk pey 
akçesile beraber yevmi ve saat mezkGrda Ankara 3 üncü sulh hu-

kuk mahkemesine gelmeleri lüzumu ilan olunur. 1-2745 

ANKARA iCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME· 

MURLUCUNDAN: 

ı - Mahcuz olduğundan dolayı satışına karar verilen tapunun 
sayıfa 76, pafta 112, ada 463, parsel 3 numarasında mukayyet ve yal
çın kaya mahallesinin meydanlık sokağında kain ahşap ev aşağıda 
yazılı şartlar daireside satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmış

tır. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Bu ev çift kanatlı kapıdan girilince 
üstü açık küçük bir havlu. bir hela, bir kömürlük, bir mutfak, bir o
da üst katta bir 11ofa üzerinde biri natamam iki oda bir tarasa mev
cuttur. Natamam odanın ıist hakkı diğer haneye aittir. 700 lira kıy

met tahmin olunmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 5.8.1935 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah· 
vilJeri getireceklerdir 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkfir günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 20.8.935 tarihine müsadif 
salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (Keza mu
hammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak şartile en çok artıran tali
bine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numa
ralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile tabi tu
tulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mUteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel 
en yUksek teklifte bulunan talibe tek;ifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhite almağa razı ise ihalt' 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile aJmağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine iha
le edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile deJJSJiye resmi müşteriye ve ihale tarihine !radar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarınr evrakı mUsbitelerite 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu ıiciJJiyle sabit olmadıkça aatıt 

bedelinin paylaştmlmasrndan hariç tutulacaklardır. 
10 -Artırmaya iştirö edecekler 20.7.1935 tarihinde 935-26 nu

mara ile dairemizdeki yednde herkese · açık bulundurulan ıartna-
meınizi okuyabilirler. t-2622 

1 TEMMUZ 1935 PERŞEMBE 

İ taııbul Deniz .Rvazıın Sa n 
o misyonundan: Alnıa 

47492 kilo koyun eti, 24167 kilo kuzu eti 4 temmuz 1935 
perşembe günü .Hat 15 de Kasımp"şa'da komisyon bina
ı:;ında kapalı zari usuiJle alınacaktır. Koyun etinin beher 
kilosuna 41 kuruş. kuzu etinin beher kilosuna 4~kuruş fiat 
rnhmin edilmiştir. Ş.ırtnamesi her gün komisyonda görü
lebilir ve yahut 149 kurucı bedel mukabilinde alınabilir. İs
teklilerin 2239 lira 76 kuruştan ibaret muvakkat teminat 
makbuz veya mektubunu ve kanuni belgeleri havi teklif 
mektuplarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri. (3365) 1-2486 

istanhu 1 n~niz 1 evazım satııı 
alnıa komisyoııund an: 

Tahmin edilen bedeli 40053 lira olan 400530 kilo ek
mek 10 temmuz 1935 çarşamba günü saat 15 de Kasımpa
şada komisyon binasında kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir ve 2 lira be
del mukabilinde alınabilir. İsteklilerin 3003 lira 98 kuru -
tan ibaret muvakkat teminat makbuzu veya mektuplarım 
ve ~anuni belgeleri havi teklif mektuplarının eksiltme sa
atından bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına 
vermeleri. (3479/1466) 1-2571 

Haı"İta Umum müdürliiğündeıı: 
l - Muhammen bedeli (800) lira Harita Umum Mü

dürlüğü için Roto marka ve 10 modelinde elektrik ve el ih 
işler çift forma basar bir adet portatif baskı makinası açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin de (60) lira teminat makbuzlarıy
le eksiltme günü olan 8 temmuz 935 pazartesi günü saat 
(10) da CEBE C f DE Harita Umum Müdürlüğü sarın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1449) 1-2538 ------

Harita Umum ~1üdürlüğiinden: 
l - Keşif bedeli (3343) lira (75) kuruş Harita Umum 

Müdürlüğü matbaasının pencere tadilatile depo ve milret
tiphane inşaatı açık eksiltme ile yaptmlacaktır. 

2 - Şartnameyi gönnek istiyenler her gün ve eksiltme
ye iştirak edeceklerin de (250) Hra (78) kuruş muvakkat 
teminat makbuzlarile vaktında ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesaikte eksiltme günü olan 
5 - 7 - 935 cuma günü saat (10) da Cebecide Harita 
Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. 

1 - 2490 
r1x1x1x14t:r1x1r1ı: ;r1x1x1x1x1x1,:Lx1x1x1x1xll :ı: :tx1xJ 

Sümer · Bank 
,umumi µıüdürlüğünden: 

1. - Kayseri dokuma fabrikası yanında yapılacak 
işçi apartımanlarmın keşif bedeli 6.335.73 lira olan 
bodrum dötemesi altındaki temel inpatı vahidi kı
yasi fiat esasiyle ve keşif bedeli 229.447.19 lira olan 
üst kısım inşaat toptan götürü olarak eksiltmeve çı
karılmıştır. 

2. - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
a) Eksiltme ıartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c} Fenni şartname 
d) Metraj vahidi fiat ve keşif hulasası 
e) Projeler 
lıtiyenler bu eTrakı 11 lira 80 kuruş mukabilinde 

Sümer Bank Ankara merkezinden satın alabilirler. 
3. - Eksiltme 15 Temmuz 935 pazartesi günü saat 

17 de Ankara' da Ziraat Bankası binası içinde Sümeı 
Bank Umumi Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girmek için isteklinin 13.039 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka en a-ı 
50.000 liralık tek bir bina inşaatım muvaffakıyetle 
bitirmiş olması lazımdır. 

6. - Tek lif mektupları üçüncü maddede yazılı SA· 

atten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mu ' 
dürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncii 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ve zarfın kanuni 

1 
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iktısat Vekaletin den: 
Dört yüz teneke benzin artırma ve eksiltme usuı1v1e 

satın alınacaktır. Temmuzun 10 uncu çarsamba günü saRt 
10 da Levazım Müdüriyetinde toplanacak komisyonda 
ihalesi yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk muvak· 
kat teminat akçelerini yatırarak gelmP.leri ilan olunur. 

(1508) 1-2640 

Türle Hava Ktırumu 
Genel Merkez Başlcanlığından: 
929 modeli Buyik marka bir binek otomobili satılıktır. 

Satın almak istiyenlerin 6-7-935 cumartesi günü saat ıo da 
Kurum Muhasebe Şuğbesine, otomobili görmek istiyenle
rin her gün kurum veznedarına başvurmalan ilan olunur. 

1-2756 





SAYIFA 8 

Asker· Lise ve Orta 
lV ektepler:e San'at 
Gediklisine talebe 

alınıyor 
1 - 935 - 936 ders senesi için İstanbulda bulunan Ku

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

Liselerin 9, 10 ve orta mekteplerin 6, 7 sınıflarına sanat 
lisesınin 9 sımfiyle sanat gediklisinin birinci sınıfına tale
be alınacaktır. 

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

3 - Atideki hususların göz önünde bulundurulması 
lazımdır. 

A - Almanca okuyanlar tercih edilir. 
B - Bütün mekteplerde kaydü kabul 1 temmuz 935 de 

baslaı. 15 ağustosta biter müsabaka imtihanı tazımgelirse 
ıs ağustos: 1 eylUl arasında yapılır. Bununla beraber kad
roda yer kalırsa ders senesinin devamı müddetince sivil 
Lise ve Orta mekteplerden nakil suretiyle tniebe almma
ğa devam olunur. 

C - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki yerler
den Askeri Lise ve Orta mekteplere kaydedilmek istiyen
ler 1 temmuı 935 den 31 temmuz 935 tarihine kadar bu-
1-ıduklan yerlerin askerlik şubelerine müracaat edebilir
ler. 

D - Mektebe girmek için yşşmı büyütüp küçiiltenler 
mektebe alınmazlar. 

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

F - Müsabaka imtihanına mecburiyet hasıl olursa mü
sabaka imtihanı yapılacak yere kadar gitme ve imtihanı 
kazanamayınca geri dönmek için ihtiyar edilecek masraf 
İ'itekliye aid olup mektebe kabul edilmediğinden dolayı 
hiç bir hak iddia edilemez. Onun için geliş gidiş masraf1-
nm beraber götürülmesi lazımdır. 

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

Liseyi muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenlerin mü
sabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Askeri 
Mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere bir kısmı 
Avrupaya tahsile gönderilir. 

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

Erha~ : Sar avlıiıııdaıı: 
1 - Erbaa'da yapılacak fenni mezbaha binası 21-6-935 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle acık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif tutan 6059 lir~ 40 kuruş, muvakkat teminat 
455 liradır. 

3 - Plan, keşifname. hususi ve fenni şartname örnek
leri Erbaa ~arbaylığmdan verilecek ve istiyenlerin adresi
ne gönderilecektir. 

4 - İhale 12 temmuz 935 sah günü saat 15 de Beledi
ye encümeninde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Erbaa şarbayhğma müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1571) 1-2715 

Bursa .. arllaylığından: 
Eksiltmeye konulan iş 

İtfaiye Garajı inşası 

Keşif bedeli 

22850 Lira 

Bursamn Zafer Meydanında İtfaiye Garajı inşası kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi ıs tem
muz 935 pazartesi günü saat 15 de Belediye salonunda ya
pılacaktır. (Keşif, şartname ve projelerin takımı 114 kuruş 
karşılığında istiyene gönöerilir.) İstekliler, bütün şartlan 
anlamak için her iş günü ve saatmda Be. Muhasebesine 
ve yukarda yazılı ihale saatma kadar - 2490 sayılı kanuna 
göre 1714 liralık muvakkat teminatı İş Bankasına yatıra
rak alacağı makbuzu veya muteber banka mektubunu ve 
kapalı teklifnamesini •e rsicil ve ehliyet vesikalarını bir 
kapalı zarfa koyarcfk maıtbuz karşılığında şarbaybğa ver-
meleri duyurulur. (1571) 1-2713 

Marangozlar cemi yeti 
başkanlığından: 

Cemiyetimize bağlı üyelerden iş hususunda usta olan
~:ı-r tercih edilmelidir. Cemiyet vesikalarında görüleceği 
u~ere usta veya işçi olarak kayıt edilmiş olmakla buna 
dıkkat edilmesi ve fiatlann ucuzluğuna aldanıpta iş yaptı
rılacak ve ehli arandmryacak olursa ileride gelecek uygun 
auz hallerden Cemiyet hiç bir guna mesuliyet kabul ede-
llMvecsiini beyan eder. 1-2709 

-
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ULUS 4 TEMMUZ 1935 PERŞEMBE 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\liidiirliiğii Satmalma 

Komi yonn llfinlaı·ı 

56 kalem mefruşat satışı 

Tahmini bedeli 3444,32 
lira olan yukarda mikdarı 

yazılı mefruşat 15 temmuz 
935 pazartesi günü saat 14 
de askeri fabrikalar satın al· 
makomisyonunca açık artır· 
ma ile satılacaktır. Bu mef
ruşat listeleri parasız ola· 
rak komisyondan verilir. İs· 
teklilerin muvakkat teminat 
olan 258 lira 32 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaik1e 
meıkfır gün ve saatte komis
yona müracaatları. ( 1528) 

1-2645 

9300 metre 50 Mm. genisli -
ğinde kolan 

7ô50 metre 40 Mm. genisıı -
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; ARTIK HERKES -
~ Miktarı az dalıi ol~a -
-~ Parasının kendisine ne getireceğini bilecek ve: _ 

~ Bu geliri = 
~ Her ay muntazaman alacaktır. 

----------------------
---
-

HüKüMETiN VE DöRT l\ftlJ.J BANKA
öDENMtS IJN iŞ1'tRAKiLE TAMAl\11 

SERl\IA YESi ' 

2.200.000 Türk lirasına arttırılmış olan 
ADAPAZARI 

Türk ticarPt bankası 
Merkez ve bütün şubelerinde 

-
-
-------== -:J: 

------
--

ğinde kolan := 50 Liradan itibaren -= 50 k~lo bahk ağı ipliği ~ 
---= ---
== 

Vadeli her türlü mevduatml/.l kabul edecek ve 

ller ay l)aşıııda f aiziıı ı 
= 
~ Size ödeyecektir. 

~ 
•,azla tafsil at için ~uhelerimize müracaat. Mer- = 

Tahmin edilen be leli = 
(1985) lira olan yukarda 
mikdarı ve cinsi yazılı mal- = 
zeme Askeri Fabrikalar u - E: 
mum müdürlüğü satmalma = 
komisyonunca 17 temmeuz =: 
935 tarihinde çarşamba gü - = 
nü saat 15 de açık eksiltme = 
ile ihale edilecektir. Şartna- _ 
me parasız olarak komis · -
yandan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 
(148) lira (88) kuruş ve 

kez şuhcsi Ankara: Işıklar caddesi mu amel.it ; 
Telefon:2316 ~ 
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--------2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko -
misyona müracaatları. 

(1565) ı~ 2719 

50000 kilo yonga satışı 

Tahmini bedeli 375 lira 
olan yukarda mikdan yazılı 
yonga 17 temmuz 935 tari -
hinde çarşamba günü saat 
14 de Askeri Fabrikalar sa
tmalma komisyonunca açık 
artırma ile satılacaktn. Sart 
namesi parasız olarak k~ -
misyondan verilir. İsteklile
rin muvakkat teminat olan 
28 lira 13 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. mad
delerinde ya.zıh vesaikle 
mezkur giin ve saatta ko -
misyona müracaatları. 
(1553) ı - 2706 

Lüks yemek salonu 
Antika oymalı Avrupa ma· 

mulatı, ayrıca mutfak takım 

ları, lüks salon, piyano, dil 
laplar, yazıhane tesisatı, ha· 
lı ve saire satılıktır. Telefon 
3947 1~2621 

Adliye Vekale
tinden: 

Alaşehir Noterliği açıl
mıştır. İmtihansız noter o
labilmek şartlarını haiz ta
liplerin bir ay icinde Adliye 
Vekaletine müracaatları ilan 
olunur. (1579) 1-2752 

Doktor 
Ali Maruf Unv•~r 
DERİ, FİRENGl VE 
BELSOGUKL 'JGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında · 
· Altmtaf sokak No. 17 
' Hastalarını her gün. 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu f 
harriri Falih Rıfkı ATAY 1 

Umumi neşriyatı idare eden I 
Yazı lşleri MUdilrU Nasuhi 

BAYDAR 1 
Çankm ca<ldesi civarında 

1 
Ulu& Basımtvind• bısıfmrş· 

l{ tK. 

Iil:RALll AdJiye 'rekaletinden: . 
Dört odalı kiralık Ev gör

mek istiyenler Doğan bey 
karakolu sırasında bakkal 
Mehmede müracaat. 1-2759 

Daima genç 
daima güzel 
KANZUK 

Balsamin Kremi 

-ı 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak· 
dir kazanını! gUzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 

daima muhafaza eder. Balsamia 

kremi memleketimizin kibar me· 

hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bit kremdir. Çilleri ve buruşuk· 
lan izale ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. RuhnOvaz 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan
mıştn. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz. teninizin latif tazeliği· 
nl, cildinizin cazib taravetini an· 
cak krem Balsamin ile meydana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Ba1&a· 
mia kullanan başka krem kulla. 
namaz. Tandmış ıtriyat mağaza. 
larile -bllyUk eczanelerde bulu· 
nur. 

20 Temmuzda başlamak üzere Ankaraya nakledecek 
olan temyiz mahkemesinin asgari 100, azami 250 ton tuta
cak olan eşya ve evrakının şartnamesi mucibince Ankara 
istasyonunda vagondan tahliye ve temyiz binasına nakli-
le yeı ıeştirilmesi pazarlıkla ihale edilecektir. Tahmin e
dilen bedel 750 liradır. Pazarlık 19 temmuz 1935 cuma gü
nü öğleden sonra saat 14 de vekalet levazım müdüriyeti 
odasında müteşekkil eksiltt.1e komisyonunda yapılacak
tir. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere vekalet levazım 
müdürlüğüne ve pazarlık günü bedeli muhammenin yüz
de 7,5 ğu olan 57 liralık teminat makbuzlarile birlikte ek-
siltme komisyonuna müracaattan. (1598) 1-2762 

1,eşviki. sanayi l{aııuııundan 
istifade eflen müessese sahihlerine 

İktısat Vekaletinden: 
Sanayi müesseselerine gönderilmiş olan sual varakaları 

mucibince tertib edilecek 1934 Ticari seneıi it cedvelleri
nin beş nüsha olarak tanzim edilmesi ve bir nüshasının ve
kaletimize gönderilmek üzere cngeç 31.7.935 tarihine ka
dar postaya verilmesi diğer dört nüshasının ise yine aynı 
tarihe kadar mahalli en büyük Mülkiye memuruna veril-
mesi lüzumu ilan olunur. (1589) 1-2742 

AnJ\:ara şarbaylı!b ndan: 
Belediye hududu dahilinde bütün binalarla sokaklara 

takılan levhaların bir kısım halk tarafından yerlerinden 
çıkarıldığı veya tahrip olunduğ"u görülmüstür. Bu gibi ha
reketlere cür'et edenlerle binalarında numara levhası bu
lunmadığı halde Belediyeye haber vermiyenlerin tecziye 
edilecekleri ilan olunur. (1569) 1-2717 
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ŞEHİR BAHÇESİ 

Ozan opereti 

Gül Fatır.a 
MİLLİ OPERET - 3 PERDE 

1 i SİNEMALAR 1 
1 YENİ BU GECE 

SEVDA GECESi 

Gündüzleri iki filim 
1 - Stüdyo Eğlenceleri 
2 - Sevda gecesi 

GECKJ.ERf VAT,Nl? 

f KULOPJ ~u GECF 

HiNT ESRARI 

Gündüzleri iki filim 
1 - Süı·at Şanıpıyonu 
2 - Ber bir casustum 

RfR FfJ,M GÖSTERfr.tR 


