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\. •raç1andır ne. 

Bir memleketin a~landırılm sı o 
.memleketin o~ancıhk politikasını 

doğrudan doğruya ilgiliycn bir mesele
dir, çünkü ağaslandınna d an görül -
düğü gibi yalnız teknik bir hareket ve 
t~knik bir i§ değildir. Bunun bir de 
hukuki (mülkiyet meseleleri bakımın • 
dan), ekonomik (ağaçlandırmanın ran
dım:ınlı olup olmaması mcacleleri bakı
mından ) ve estetik (şehircilik ve e -
hir korularının kuruluş ekli bakımın -
dan) tanıfları vardır. Bütün bu mese
leler ise ormancılık po1itikasını ilgili • 
yen noktalardır. Memlekette ağaçlan
dırma i.şinin iyi bir şekilde başarılması 
iç.in bu problemi bir ta.raflı olarak ele 
lmak yanlı tır. Bu bir bütündür ve bu 

bütünün her tarafını elemek lazımdır. 
Bizde yıllardanberi yer tutmuş o • 

Jan dü üniışe göre: Ormancılık, orman 
yeti tirmc teknik, ve hem de kaba bir 
,ı.ç}cnik i§idjr. Hayır.. Bu, yanlış ve 
ilkel gÖrüŞun ~l!rduğu fikirdir. 

Ormancılık sosyal ekonominin içeYıgn, 
de bir cıizdur. Bunun endüstri ile, t:ı.
rnn ile, daha ileri giderek §dıircilik ile, 
srhhat ile ilgisi vardır. Bu kadar ge • 
niş bir alanın üzerinde duran bu i~n 
yapılması ve başarılması da elbette ba-
it bir teknik i i değildir. 

Orta Avrupa memleketlerinde (Al -
nya~ Fransada, Avusturyada ve İs 

viçrcde) ağaçlandırmanın ve batta pian
lr, düzenli şekilde bir ağaçlandırmanın 

' · bir tarihi vaııken, memleketimizde 
ilk ağaçlandırma hareketlerinin doğu -

nu yarım ır önceye dı:adar götüre
biliriL İlk hareket Halkalıda bir yap
ma orman İ§iyle ba§lar, fakat bu hare
ket sınırlarını ıcnişlctemediği gibi, tıü
tiln bir memleketin ağaçlandırma me -

ke.ini de i~erisine alemadı. Bu be1li 
yerde doğdu ve gene 9r da öldü. Bun
'dan sonra me~rutiyet devrinde ve bii
yük harbtan &0nraki yıllarda yer yer 
octaya çrkan ağaçlandırma hareketleri 

öze çarpma a b tadı. Kifıdhane urt
Jarında, Çatalcada bir ağaçlandırma 
14lne ba§lancb. A uıturyanın Karst 
mıntakasından .S00.000 çam fidanı 
getirtildi. Her il çevcninde, köy
lerin kenarlarında fidanlrklar kurulmak 
istendi, fıakat fidanlar kurudu ve fidan
MrJar istenilen, beklenilen sonucu ve
remedi. Sebebi gayet çık: İyi bir a
ğaçlandırma politikasının güdülmeme· 
si ve işi ele alanların bu işten iyice 
anlamaması. Bir işten iyi sonuç ala • 
bilmek için o işin iyi kurulmuş olması 
ve iyi kurabilmek için de o • i iyi t<ını
ma.k ve bilmek gerektir. 

Hükümetimizin bugünkü politikası 
her alanda planlı yürüme ve P. nlı ha
reket etmek olduğundan, meı1'ıfekette
ki agaçlandırma işini de planlı olarak 
başaracaktır. Bu meselenin planlı ola
rak başarılması için i e ağaçlandırma
nın iki taraflı bir i olduğunu unut • 
ınamak lazımdır: 

1) Ağaçlandırmanın teknik tarafı, 
2) Ağaçlandırmanın ekonomik ve 

rosyal tarafı. 
Orman natürün bir pa~srdır. Bu 

bakımdan agaçlandırmanın da ona uy
gun olması lazımdır. Biz natürii eli
mizdeki teknik ile zorlayabiliriz, fakat 
bu belli bir sınıra kadardır. Ondan öte
si ne ekonomik olur ve hatta ne de 
mümkün olur. 

Ağaçlandırmanın tekniğinden crge
miz onun yapıldıgı çevene, yere (stan
dart) uygun olmasıdır. Ormancılıkta

ki ve ağaçlandırma işindeki (standart) 
altında ise: 

1 - 1klim 
2 - Toprak 
3 - Topoğrafik ve morfolojik du

rumu, 
onlarız. 

Her ağaç nevi her iklime ve her top
rağa uymadığı için gelişi güzel bir 
~2çlandınna yapılamaz. Eğer yaş yer
Jerde yetişen çam ağacı nevilerini boz
kır karakterini gösteren yerlere geti • 
rir dikersek, alacağımız sonuç bir hiç 
olur. Her ağacın kendisine özgü olan 
bir vatanı vardır. Bir yerden kaldırı
lıp, diğer yere getirilen ağaç fidanı -
nrn gclişkenliğini bozmamak gerektir. 

Ağaçlandırma işinin teknik tarafın
<!an ağ .. çlandırma işinden sonra gelen 
bakım meselesi vardır. Bu çok önem
]j olan l.ıir i~tir. Bizde çok defalar gö
riildügii gibi, ağaclama yapılır, fokat 
bakım olmaz. Bunun için de sonuç 
gene hiç olur. Bakım me elesi bir or
g;ırıİLa"yon meselesidir. 

>o itiJian ız 
Dr. ŞEREF NURİ 

Aiaçlandırmanın teknik tarafı kar
şısında ekonomik "'c sosyal tarafı da 
vardır. Bu oldukça karışıktır, çün'kü 

işin bu rafında agaçlandırıJacak aıla • 
nın mülkiyet meselelerinin, mtmlt'ket
teki odun endüstri inin hangi yola doi
ru gideceği meselesinin, iç ve dış odu'l 
pazarlarındaki durumların ve §ehir ko
rularının bayındırlık planlariyl~ na .J 
bir uyumda bulunacağının ayrı ayrı gö
zetilmesi ve araştınlmasr gerektfr. 

Teknik bakımdan ağaçlandırmaya 
clveı :~ti olan her yeri ağaçlandır:mk 
bazruı hiç de doğru olma.%, çünkü afaç
lrındırma o yer için rantabl değildir . 
Fa:kat bu böyle iken, diğer taraftan r.cl 
yataklarında, dağ yamaçlarında en • 
dustri şehirlerinin civarlarında orman 
kurmak zorağı vardır. Biz bu şekilde 
agaçlandırmadan. hakikiğ bir işletme 
ormanından beklediğimiz karı alama -
yız. Bunların başka karakterleri \'t" 

btışka ö-ievleri Vi\rdır. Ankara i Or

rnaı1 ~=~llğinde kurulan ağaçlar bun<! 
en canlı bir örnektir. 

Bunun en büyük ödevi sosyal bakım
ödevi sosyal bakımdandır. Bunun i!le 
dolayısilc ekonomiye etkisi vardır. 

fşte memleketimızde planh ve dü -
zenli bir ağaçlandırma işine geçtjğimiz 
zaman, bu işin ekonomik ve sosyal tara
fındaki incelemek zorağında bulundu
ğumuz noktalar şunlardır: 

1) Memlekette ağaçlandırılacak 

lanın genişliği ne kadardır? 
2) Bunlann mülkiyet bakımından 

olan durumları na ıJdır? 
3) Bu alanlara dikilecek a~ fid.an

hırı hangi e;aslara göre KÇilecc-ktir? 
(Odun endüstrisinin gittiği i tilramet, 

pazarların durumu) 

4) Ağaçlandırma işi devlet, uray, 

özel kurumlar ve yahut §ahıslar tarafın
dan yapıldrğına göre- durum ne §ekil • 

de olmalıdır 
5) Ağ;ıçlandırma iş.inin özel kurum

lar ve şahıslar tarafından yapılıyorsa, 
devletin nt gibi ödevleri ve yardımları 
oJ .. bilir? (Fidan verme, toprak vergisin 
den bağışık tutma, prim verme) 

Türkiyedeki ulusal bir dava şeklin· 
de kendisini gösteren bu ağaçlandır • 
ma işini başarmak kolay dcğlldir. Fakat 
büyük ve pek büyük işleri dlaşaran hü • 
kiimet bunu da başaracaktır. Elverir 
ki butm adım auımrş olsun ve ormancı· 
lık politikası esaslarından yürlinül
müş olsun. 

RADYOLAR 
ı\i - ~ ~ltA 

19.30 Mcghur pehlivanlarımu 

lp.40 Musiki: 
Raff (Dolcc) 
Wieniawsky (Chanson po#. 
mire 

20.- Ziraat Vekaletj saati 
20.1 O Musiki: 

Plakla orkestra konseri 
20.30 Dans musikisi 
20.50 Haberler. 

1 'T ~ Hl L 
18.30 Bayanlar içın jimnastik ders· 

lcri. Bayan Azade Tarcan. 
18.50 Fransızca ders. 
19.10 Bcthofen altıncı senfoni. Plak 

19.50 Romen halk musikisi Estega-
ço orkestrası, tarafından, 

20.20 Son haberler, borsalar 
20.30 Bayan Bedriye Tüzün. türk

!ie sözlü eserler. Radyo caz vı: 

tango orkestralan. 
21.35 Son haberler - Borsalar. 
21.45 Bayan Kizımc. Keman solo. 
22.- Hafif musiki plak. 

Tamburacı O"'ıııau P~lılivan 

ra<lvocla 
iki akşamdır .. Ankara. radyo -

sunda müzik sevenlerimizin ya -
kından tanıdıkları ve ulusal halk 
şarkılarımızı kendine his bir çq
niyle çalan Tamburacı Osman Peh
livanı dinliyoruz. Enderun musi -
kisinden büsbütün başkat i~inde 
yarınki türk müziğinin ana motif · 
lerini saklayan içli ve özlü Anado
lu türkülerimizi içtem bir coşkun
lukla çalan Tamburacı Osman 
Pehlivan radyo dinleyicilerine 
Anadolunun güzel havalarını din· 
letmekte devam edecektir. 

ULUS 

DIŞ 
t TG ILTERE'DE: 

lrıgilterede yeni bir .sıyaaal 
grup mu kurul.acak? 

Londra, 11 (A.A.) - "Ob erver., ga
ıetuinin sandığına göre, liberal düşün· 

cC'li lbir sol merkez ıyasal grupunun kn· 
rulması gelecek on beş gün iç.inde ka
rarla urılacaktır. 

Bu gazete, Bay Loyd Corc, Sir Sa
müel Hor ve daha bazı şahsiyetlerirı 

pazartesi günü verilecek olan bir yt>
mekte toplanarak işçi partisi ile bir se
ç.im kurmak imkanlarını görüşeceklerini 
haber vermektedir. 

Observer, Loyd Corc ile Sir Hor ar4· 
sında olacak bir yakınlaşmanın libera
lizmin yannı için önemli bir hadise teş· 
kil edeceğini yazmaktadır. 

lngiliz - fr ır Sudanmm niitiir
İfl;!iin:ii k<Jrıtnıalr: için. 

Londra, 11 (A.A.) - Sunday Dl§paç 
gazetesinin haber verdiğine göre, Su
dan - habeş sınırı bölgesinde bulunan 
süel kuvvetlere beş tabur ilave edilmiş
tir. Bu yeni kuvvet, harp çıtkarsa İngiliz 
- mısır Sudanının nötürlüğünü koruya
caktır. 

lnl!iliz orclusuml(ı yerıi bir 
tip tiiJek 

Londra, J 1 (A.A.) - Sunday Dis
paç gazetesinin haber verdiğine göre, 
ingiliz ordu unda kullanılan (Riffle) 
adlı tiıfeklerden hafif, ve dakikada elli 
kurşun atan yeni tip bir tüfek, ikisi ya

bancı marJca taşıyan beş yeni model ara
smdan 'eçilmiştir. Ordudaki tüfeklerin 
deği tirilmcsi, ü~ milyon lirava mal O· 

lacaktır. 

!T LY.4:DA: 

lıalyatla lrava manevraları 
Roma, 11 (A.A.) - V~nedik ve Pa

dov böl~elerinde, 8 ve 9 ağustos hava 
~vraları yapılmıştır. Bu manevra
lara ksen uçak ginniftir. 

Mane\Taların esası, kuzay hava li
manlarından gelip ıının, ~ukarı Adij 
bölgeı:.inden aşarak ge~n bombardıman 
uçak:Jariylc Milanoya hücum etmekti. 

Mi\ano ve Brescia uçak alanlarından 
havafonaca olan iki avcı uçağı grupu, 
bu hücumu karşılayacaklardı. 

Çıkarılan bildiriğ, manevralarınt u
çakçılığcı ve hele, Milanoyu, modern 
gereç ile hava hücumlarına karşı ger
çekten müdafaa etmek im.kinları hak-
kında birçok meseleler ortaya attığı 
bildirilmektedir. 

Uçaklar, yUksck dağlarda, bulutların 
ve kuvvttli hava akıntılarının birikme

si dolayısiylc e-lverişli olmıy;ın hava 
şartları içinde ortalama beş bin metre 
yüksekten uçacaklardır. 

Bildiriğdc, doğu Afrikaıya yedek as
keri göndermek uzere giden ikiz gru
punun yerini tutm4k için kurulan beş 
bombardcman uçağı grupundan hoşnud 
lukla hah edilmektedir. · 

,, 4.lman ulu unurı luıklarını baş
kalariyle ptıylaş<.ınıayız •• , 

Bcrlin, 1 ı ( A.A.) - Bir nazi toplan
tısında Bay Ley u diyevde bulunmuş
tur: 

"Biliyoruz ki Almanya uğrundaki 

sava henüz bitmemi§tir. Dikkatli dav
ranmamız lbımdır. Bu ulusun hakları
nı aramak için yetkili olanlar ancak biz· 

leriz ve bu hakları başkalariyle paylaş· 
mağa hiç de niyetimiz yoktur. Hitler 
her zaman baş olarak kalacaktır. Biz de 
ona onuna kadar sadık kalacağız.,, 

Alakenzen 'Çelil.· nıiğf er,, elen 
tıyrılmıyor. 

Bcrlin, 11 (A.A.) - Bazı yabancı 

azeteler tarafından, mareşal von Ma
kenzen'in çelik miğferliler kurumundan 
çekilmek zorunda <ıırakıldrğı hakkında 
\erilen haber yalanlanmaktadır. Genç 
c:ılm~nlar kurumunun eski şefinin öldü· 
rüldı.iğü hakkındaki haber de yalanlan
maktadır. 

ital ran o·azctel riııiıı 
' . .. 
ingilter ı.y ı. lıücuınu 

( Raşı ı. inci sayla.da) 

unutmamalıdırlar ki, dünyanın ur.u 
A-'"sababatda değildir ve tarih dı> 

0

ta)yan - habeş anlaşmazlığında 
kapanmıyor.,, 

Ulu .~Itır .<ıo.~:.·(• tı•si n i" tovlwı ıı~ı 
Cenevre, l 1 (A.A.) - Uluslar 

sosyetesi genel sekreterliği sosye
tenin 88 inci top anbsımn süresiz 
gündemini ne retmiştir. 

Bu toplanhda İtalyan - habeş 
anlaşmazlığına bakacak Lahey 
tüze divanının ölen japon üeysi 
yerine bir başkasını seçecektir. 
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DA(;t.NIK 11 \BEJUJ·.U: 

Hay IJt•I.- l'inlmıdi.' wfo 
Helsingforıs, 11 (A.A.) - 1- Jıonya 

dış bakanı B. Bek s.<b .. bleyin rcflıniğ' 

röretler yaptıktan sonra öglc)' in Fin· 
landiya egemenliği kahramanlarının me· 
zarına bir çelenk koymuş ve ö le<'len 
sonra da parlamentoya gitmi .. ·r. 

Parlamento b:ı.skanmm, "ho beldi
r.iz., sôylevine cevabında bu göretin y:ıl· 
nız iki memleket arasındaıki h·i sıyasal 
ilgilerin değil arni zamanda il:" ulusu 
biribirine bağlayan dostluj!un <ı bir 
belgesi olduğunu söylemiştir. 

• • 
llelsingfors, 11 (A.A.) - Fenlcındi. 

ya ajansı Polonya dış bakanı B. Bekir 
yaptığr göretin bir nezaket eserinder, 
1)-a ·ka bir şey olmadığını •e Fenlandiya 
b:ışbakanı B. Hakzelin mayısta Polon
yaya yapmış olduğu görete bir karşılık 
olduğunu bildirmektedir. 

Gazetelerin bir çoğu iki memleket 
Tulon, 11 (A.A.) - Geçenki 

gÖşteriierde ~l~n Ud ı~jnin ölüm 
alayında 20 bin ki§_j bulunmuştur. 
Alay tam bir sükun içinde yapıl 
mıştır. 

l'al'İ.<fte .''f•ni /,;,. otosırad 

• ~ıı.sında biç bir nsığ ayktnlığı olma

ôığını ka5"!~~mcktc YC bu KÖretin doğu 
Avrupasında barışı beııkıiteceğini yaz-' 
maktadırlar. 

Paris, l 1 (A.A.) - Lö Burje hava 
limanı ile Pari arasına modern bir otocı· 
trad yaprlacaktır. Bu suretle hava lima· 
nı ile hükumet merkezi rasmde vakit 
kaybetmenin önüne geçilecektir 

Bunun vapılmasrna yakında başla 

n2cı:.ktır. Otomobiller büyük güv'!nlik 
içinde çok bilyilk sürat elde edchilecek· 
}erdir. 

Yol iki ıos~den ve bir inı~ ile bir 
de yokuştan mürekkep olııcaktır. Bun
ların her biri dokuz metre geni liğind~ 
olacak, ve aralarında bir metre genişli
ğinde araltk bulunacaktır. Bu suretle. 
lcar§ılıklı gelen iki otomobil arasında 
çarpışma ihtimali kalmıyacaJrtır. Şöse· 
nin her iki tarafına ağaçlar dikilecektir. 

SOVYETLER BIRLl~t· DE: 

Rusyada suiistimalden 
suçlu iki adama ölüm 

cezası verildi 
Moskova, 11 (A.A.) - Lcningrad 

hakyeri, kooperatif direktörü ile şeker 
leme atelyesi yapım şefini ölüm ceza
sına çarpmıştır. 

Bunlarla Katzenolsonve fabrikası 

kapıcısı dört yıl içinde, bir milyon 
ruhla değerinde mal ihtilas etmekle 
suçlu bulunuyorlar. Suiistimal suçunun 
ölüm ceza.siyle cezalandırılması, Rus
yada ilk defa vaki olmaktadır. 

Hakyeri, öteki suçluları beş yıl ile 
on yıl arasında değişen hapis ~ezaları
na mahkfun etmiştir. 

LEHISTA 'DA: 

Danziğin tlihıidt•ri 1ıakkında1.-i 
protokol 

Varşova, il (A.A.) - 8 ağustos ta· 
rihinde imzalanan ve Danzigde dövizler 
hakıkında konulan tahdidat üzerine or· 
taya çıkan anlaşmazlığı bertarnf eden 
protokol yürürlüğe girmiştir. 

HELÇIKA'O~ - -
Brüksel ser1,ıisi11de ya1'gın 

Brüksel, 11 (A.A.) - Serginin eğlen· 
ce bahçesinde, saat 1.30 da bir yangın 
çıkmış, çabuk söndürülmüştür. Birkaç 
küçük bina yanmıştır. 

BULGARISTAN'DA: 

.Polonya kiiltiir bakam Bulparis· 
tandan ayrıldı. 

Sofya, 11 (A.A.) - Polonya kültür 
bakanı Bulgaristanda iki hafta kaldık
tan sonra Belgrad yolu ile Polonyava 
dônmÜ§tÜr. 

lSVEÇ°DE: . 
General Fon Hlomberg 

Stoklwlmde 1 

Stokholm, 11 (A.A.) - Alman sü 1 
bak;:mı General Von Blomberg deniz yo-1 
lu ile buraya gelmi~tir. G1:neralin gö
r<ti özel olup bir hafta sürecektir. 

B. Hakzel bir söylevinde demiştir ki: 
··- Finlandiyalılara göre, bayındır 

bir Polonyanm varlığı Finlandiyanın 

erkinliği ve arsıulusal karışıklıkların 

dışında katması için ba hca şart] rdan 
biridir. 

63 k~i çumurdtı boğuldu 
Manilla, 11 (A.A.) - Büyük yal· 

murların sebeb olduğu toprak kayması 
sonucunda, Balongon şehri halkından 
63 kişi çamurlar altında kalarak ölmUJ
lerd!r. 

'fmuı paktı konu~maları ne lıald 
Prag, 11 (A.A.) - Tuna paktı o· 

nuşmalarmın tekrar başlaması hakkın
da Narodni Politika gazetesi diyor leh 

"Bu meseleler, ağustos sonunda Bl~d 
ehrinde toplanacak olan kil ük andla -

ma oruntakları tarafından görüşülecek

tir. Küçük andlaşına hükilmet adamları 
anşlusun önüne geçmek için bir t ça
re olduğuna kanığdırlar ki, bu da Pariı, 
Roma ve Moskova'nm t krar tahta geç
meleri lüzumsuz olacak, ve bu yapılma•· 
aa, Habsburglar her halde anşlusun ö
nüne geçemiyeceklerdir. 

Küçük aııl~ma komeyiniıı 
toplantın 

Belgrad, 11 (A.A.) - Küçük and
laşma ve ıüel konseyinin, Tuna anö
laşması Habsburgların So\'}'et Rua· 
ya ile Yugoslavya tarafından tanınma
sı meselelerini görüşmek üzere Bled'· 
de, 27 veya 29 ağustosta toplanacağı 
ndıyor. 

HlRl.EŞlK DEVLETLER'DE: 

Amerikada ekonomik durum 
Nevyork, 11 ( A.A.) - Genel ekono

mi durumunun düzeltilmesi bu hafta da 
devam etmektedir. Borsa fiatları sağ

lamdır. Hafta sonu, mayıstanbcri görül
memiş derecede bir seansla kapanmıştır 
Genel durumun başlıca .. ·asfı, baJıkın en 
çok tarım bölgelerinde, perakende alı 
verişteki satın alma kapasitesinin çok 
artmış olmasıdır. 

Bununla beraber besin ürünlerinin 
perakende fiatlarmdaki yüksclişt olduk 
ç<. kaygı verici sonuçlar gösteriyor. 

Bazı yerlerde yoğaltmanlar birtakım 
mallara, hele ete boykot y.apmaktadır
hır. Endüstri, gittikçe artan bir kınav 
1'.aydetmektcdir. Fakat tarım durumu 
belli değildir. Orün ,hükiimetin tahmin· 
terini geçecek gibi görünmektedir. 

Amerika ile ]aIJonya ura~mda 
yeni bir lıii:di. c 

Vaşington, 11 (A.A.) -Japon işgü· 
deri Bay Seiro Yoshizava, Seattle'de oy· 
natılan piyeste japon imparatorunun 
Haile Selassietyi gülünç bir şekilde bir 
!ick-çek arabasında taşıdığını gösteren 
bir eahne üzerine dış işleri ibdı:anlığmın 
dikkatini çekmiştir. 

Bu hafta içinde Bay Yoshizava, bu 
hadisenin, J aponyaya karşı yapılmı§ j
kinci bir ·hareket olduğunu Bu hareket· 
!erden birincisi, imparatorun Vanit Fayr 

dergisinde çıkan karikatürü idi. 



Dlfiniifler 

Kötü bir zihniyet 
( ki yanına. lıl3ll aralıkl~a. ta~ 

tae ağaç lidanları diltilllJlf bır 
yoldan y#Jriyorum. MubarYileaı, 
bu incecik sdları geni§letıyor, bO· 
yitiyor, sık yapraklarla sBsliiyor ,· 
koyu gölgelikler görür ve tatlı bir 
aiasya kokusu duyar gibi oluyo
rum. 

Birden, t• il•rde yürü.yen";" 
kasketli bir delüıanlı, nereye o-
yacağını bileaıe4iği kolfll!a. ~u-
yor bu taze lidanlardan bırını par 

' ıidan makları arasına alıyo_r, ort~ ·mt1e 
kırıveriyor. Ve beııim de ıçı 
bir §ey kırılır pi oluyor. 

Neden?. Durup dururken keıi
disine hiç bir faydası dokııa'!ay~ 
bu kötülüğü yapmak neden. Bıl· 
mezlilindea, duyaıaslığındsn. an-
lamazlığından elbette. . 

Ve kimbillr, diyorum, be::,de 
§U anda, ayni gD.nabMı el.1. "" 
bafka bir kötesiade. ·~nl bi~m;: 
lik ve lıayıtsızlılda, ~e'; bir 
nüm ormanı kil r:u.et:e 
yangını tutıqtaınnaktadır. • 

Bir ağaç veya bin dönüm orman• 
can sıknıtısım giderecek ~lle.':t •· 
rayan beyiaP• için ba Ud)!!H ar 
BnlSıntla bit lark ytikt-· ~ O 

doğrudan doğraya k1ta4':f";aı:A 
rarı olmayan her hareke 

görür. • ·-'vara 
Burada bfiyiik bır sosy- "o 

nın belirifine §tflıit oluyoras. o-
ğ 1coıfktive1i tanımayan v• 
k ":~tenin as"ıllarlle meıgal ol· 
~;an koya letrçiliğinden d~fma 
b• ~L ·~t "Bir lokma ve bır bır 
ır sıuaı, ~. • • . . ıaı 

ia.., teveülJlçiJ prensıpının asıı 
ca baa aııJanmasının sonuc!': bli· 
tlitJ maddi def erleri bor. gormei 
ve bruılann ytJi edilmesıne Wfl 
tam bir ayıt111.Jık. Keııdl ,aııde 
lllı tllımeli• tfObamayu her le
JMtM ..,, ail'iıi .,,.,. .. ... ~~.,...,,. 
·~- ,,...,,,,, "' frf,rln tlıP:ii• 
n• ..,..., yilitlla; vqa yahiıcı, 
httpalne birden verilen ad: yaban. 

:sııı bit ııiM.Jizmdir. 

ni pro,atanh i , 6rı aırlılc Bil• 
kin zihniyetin memleketten tama· 
men kökü kazınıncaya kadar dev· 
Jet, fertlere kar§ı lcontrolunu çok 
sıkl tutmak zorundadır. 

Esasen yakından m#Jpbade et· 
tifimiz bir ı.ldlrat vUtlır: Nereye 
devlet eli, 41ual11 dl8lpllal Kir«· 
se, orada bilmnllfin yılaoı eti be. 
men kayboluyor. O, Vurdum drıy· 
mas imparator/ak taralıtidan balı 
bol bıratılmı§ bir memlebtin ,. 
lale karanlılında yeti,mi§ tsıleyll 
bir mantardı. Dlbenln ve tliJlemn 
ııııırJu ve medeni qtlmlıf ıntla 
köiletl bemen kımıyuverlyot. 
Alacı toramd: içi• aJai:alımı• 

bltiin tedbirler mevıı1 olacaktıt· 
Derdin kök#Jntleıı bsıaıl,,..., lgliı 
açılaeak asıl .-,aı ti~ bO S 
ti lertçilii plıfıi1eddeblİ'fl.,.. 
lıdır. Kolidtll Wll11na..,,..,... 
ve &ııminl anlamış bir f#lll/yette 
devletin Unleri lıeadililf atlt111 
kolaylaşır. 

Yaşar NABİ 

ULUS 

• 
iÇ HABERLER 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

tstanbulda yeni Camiin 
önü açılıyor 

lstanbul, 11 - Urayıp Yeni~a
mi önündeki dlJldıanları ve maga 
oları kaldırar"ak. camii meydana 
çıkaracağı, meyd111J1 genişleteceği 
ve burasını bir park baliac koya. 
cağı haber veriliyor. Uray bu işi
çin gereken parayı hazırlamıştır. 

Lahey'de üyeliğimiz 
lstanbal, 11 - Lahey adalet 

divanına bir türk üyenin tayin edi
Jeffii, bu fJyeliğe taralımı7.dan 
gösterilecek adayın da üniversite 
relıtöriJ 8. Cemil olacağı hakkın 
'• burada bir söylenti vardır. 

Garsonlar okulu 
lstanbul, 11-lstanbul garson· 

lar cemiyeti 1 eyllilde bir g1trson
lar okulu açmaya karar verıniJtir. 
Okul açıldıktan sonra garsonlar 
arasında ehliyet iddiaları halletlR· 
miş olacak, vesikayı okul verecelt 
tir. 

Uçak piyangosunda 
kazarian numaralar 
lstanhul, 11 (A.A.) - Ha ıı 

kurumu pipnıomnun bupnldi 
çeldlifinde ikramiye kazanan nu 
maralar: 
13.888 Numara 
17.383 " 
20.114 ,, 
3-M. •• 

14.095 ,, 

12.000 
10.000 
3.000 
t.000 
1.000 

Lira 

" ,, 
" 
" 

Mardin Halkevlilerinin 
bir gezisi 

. -...-~. ) ~ •il'llllıtı .......... ..,.. .. ..,. ... 
miirelckeb temsil ~· k&Jdiler ko • 
miteleri iyeleri bando talmniyle 
birlikte buraya ıelmiflerdir. Tem
ıil heyeti Kahraman piyesini pa -
rauz olarak halb ıiatermiftir. 

Boluda Anafartalar 
utkusu anıldı 

Bolu, 11 (A.A.) - Dün 10 
ajuatoa Anafartalarda Conk ba • 
Jll'mdan düpnanın atdıtı Ye Ça • 
naldr•le'nin kurtuhqu utkuaunun 
yddönümü felarimizde tirenle 
kutlandı. 

Bu münasebetle, tehir baJrak
larla ıütlendi Ye elektrikle aydın. 
latddı. Törende, yinni yıl önce 
yurdu iatiladan kurtaran ulu Ön
derin dehası Ye askerlerimizin 
kahramanlıp anıldı. Bolu, tarihin 
JÜIÜ)'ÜfÜnü deiiftiren bu utku :rd
dönümünü her yıl kutlıyacaktır. 

Dün bu mutlu sün veaileaile 
Gerede ıporculariyle Y eıiloya ku 
lübü aruında bir maç yapıldı. 
Maç, üç aayı yapan her iki takım 
aruında beraberlikle bitti. 

Çanakkalede 
Çanakkale~ 1J (AA.) - Ça • 

.-..a.,. • Coak mJD'llUiaa 
~m _,mı•• Ulu ODcler 
Atatilrk'in ,mai yıl önce Çanak
kale hotuım tiirke yeniden ka -
andıran, dünya harltmıa aiclitini 
Ye tarihin yüriiyüıünü deii•tiren 
epiz dehaaını kutlamlfbr. Şehir 
n deni• elektrik nurlan içinde. 
Sninçli fener alaylan ile cotkun 
a&teriler yapdmqtır. 

Muğlanın mağden 

çıkatlan 
Mufla, it (A.A.) -Temmu 

•JI içincLa yabancı ülkelere ilimi 
ain Küllük •e Fethiye alanlann 
da bulunu maidenlerinden 1970 
'88 nnpara. 3100 ton manpa~ 
,Sl31 ton kroın majdeni ıcmderil 
mittir. 

y&tlml!W 
Mutia. il (AA) Buaün 

ötleden aoara sene sürekli yal -
111111' J&flmlbr• Yaiaıurlar aonba 
har ekimi ft tbümler için çok faJ· 
dalıdır. 

lspartada yağmurlar 
lıparta. 11 ( A.A.) - Şehrimia 

•e ciYarma bu,üa bol ,.._.,. Pi 
llllfbr. Gilalerclealleri liND tici • 
dedi ecalrlar ,....urlarclu aonra 
•-'•lfbr· Y.......,.n ..m.ı .. 
Ye boetanlua fayduı ...... 

KıuııtuJan bataklık 
Kon,., 11 (A.A.) - F.reilWe

ki batakhk alanmm bteta•-• 
için lniçreti HZJDAD Dr. en.... 
tarafmdan arqtamalar yapı .... 
br. Buna ıöre, kurutma pl'Ojelerl 
batakhim uçak tarafmdan fotol
rafileri almdıktan aonra yapıla • 
caktll'. 

Yeni pancar ürünü 
Adapa .. n, 11 (A.A.) - Yeai 

pancar ürünü yetİfmİflİI'. AJ .,. 
nunda çdamlma,a llatllıwakbr. 
Şeker fabribaı if1ülan .,.....__ 
deki Jil içinde .,. .. , ....... 
•erleri glnnekte Ye panca~ .W -
lerle anlapnalar 1....-ktadlr. 
Fa~rika iaarlan çi~I,. iyi '° . 
hum claldmaktadll'. 

Polia~. 

Uteygün asliye bakyerinde.,. 
bıkahlardan ve timdi iç bırm
hga girifimi ve 2 lurımbfl lçhı et. 
rupası yapılan 19 y•pnda ı .... 
ilin 1 sene 7 ay hapis yataUıllDa 
karar Yerİlmİftİr. 

Nümune hastanesinden 
geçen ay kaçan suçlu 

yakalandı 
~ . . ik.WwlA ... 

•ıl•a."*1;rı-=-.: ...... 
nesinden ~ ve fUl ....., .. 
üç yıl cezalı balunaq n.tan -
beı gün Güre dağlannda gezdik
ten soma evelki gün jandarma S. 
tim tarafmdan yakalannıq ve din 
tüze bakanhima getirilmiftir. 

Dünkü tsıanhuJ ~:ıe 
• • 

ennın ha azılAnndan özeti 
&ım.ına .ıajmen b11 itin bqka çıkar yo 
ıu ,oktur· Meler iri İtalya hem lng.il· 
tere" J'nn•.,a. hem ıklime kartı gıt
meil 1~,. almıt ola. Buna ıhtimal ver! ..... 

da, Asım Us, aae
zatltlc İflerimisın 

4beltıl,,.......,, b•IJ~iyor · 

d•, "'ltaıy111. H•· 
fi.itan ... uıaıu 

.,,,_. ,,,,,,,. ~ltırtda Bay 'ŞUrl .r.. 
_,, tli,- .ı 

-utuiler kuftimU koatae1i ltaqa • 
.... 411 ...... plilaUk ipllifne ..... 
.... dalddı. Koallyhl bnnnc1aa ... 
mılllpet.., ....... ltaiJaaa .. ., iti•· 
fe Hn•ııl .... • arp •9111........,... 
catmı daıı nr.mın ibarettir. 
,. maatcleal çerçeveai ıçındeld 

.~ ce. uluslar kurumu 
nun buna uypn olmıy.a.n bu an~ 
Dm koaieyde Jedilmeııne bile tat' 
mmnaJr elden ime 

1908 m~ l &enel vaştan ön 

celd enıpe~ dhniyetin.fn aeıribc>
Hl olan bir veıibdır Bir devletin. du 
rup 4unarkeQ.. ~ devlet tarafındari nll 
fus auatıllıWlinna ayrıhaaaı demek o. 
tan bu __...nln konaeyde g8rUpne 
kıonuau ppılmMlyle Cenevrede çok fe
• bir çrln' açdmıt oluyor. Oarlll&yor 
1d ulnllr ılaarumunu kotarmak içlsı 1na
r.- 6Uy8lr clnletlerin l&nllrge uyue 
Jlrma alet ediliyor. M:usolinl, "CeneYtt 
içlıule, Cenene dqmda •e yabud Ce
tıeneye Njmen hedefime vaNıeafaa,. 
demiftit. Aıılıtıhyor ki İtalya hedefine 
doln& Cenene lçtnele götıirilmek latf' 
~ Ye eift' illa tManur ıertelrlenlr 
le ..... 1'1. "'1ikte .ı-. kuNlllU 

fedl 1-'t olıcılcttt 

ZJIM •N da, "Habttf tttllll· 
.ıa kesi.,...,,,,.,,. 

da ve z n ımzasiyJe dealllyor ti: 
Habetıatan mneleslnın uıJ teldi· 

keai H bep'ltan uzaklaşıp Avru,.,. 
"C•çmittir. 

İtalyayı buaün aad bir ç_1Jnn11a te
kaeak olan teY de bilhu• tacııteıe l9-
•raıının açdıısaardır. Ç\\nldl l.,.utere. 
ltaıyanm hakikaten Mrlhdn ~rı.,-., 
~ bir imparatorluk ktlnlllllml ıste
miyone ltalya m ,.,.na yapam, lui-

bef bubine ıirlptea. 
llumıııflh İtalqnın blbıet seferim 

pptıpı far&eelelina, bu da .... A""'° 
pa IUlhana mutlak tehlikeye dUturecelr· 
tlr 

1taıya Avrupada zaaf• cffiJIOIU tak 
dircie, ya ( Awıturya) meteletinden " 
yalıud Almanya yUrinden bir harp çıt. 
maıma da hem vüıele yUz nıuhakuk 

nuarile bakı lir. Almanların berbat 
de bir fırlat kolladıklann •c fı"8t ea. 
lerane aef&RCe de bundan derhal latif• 
d edecokltrinc biç -fjlpbc e4iJeme 

Biittln bu bakin ~ 
ri ltaı~anm bayat ve mematnu nde 
tutan Muaolininin bUiıit lcac1ar ._ bat 
ti ızden çok ıyi bi~ une ımkln 

yoktur 

Bu vuıyet karpaında inaan tabif 
olaru ~o halde yapılaft bltGo bu el 
dlltWer. 1au yib bialerce •ker tevlı:t. 
bu milyarlarla peraıarfı nedir?, diJf 
1&ıeftdl. kendine 181'.-ktan nefttni me ... 
elemiyor. Bu tule lae (lılakut. paln 
ra ue blru blr 191 kopanllllktır ) ikin 
elen batb cevap 1mM gilçtlr Bia " 
lhtl llerbelde ttal,.a dQstlanmc l .. 

cendinnek içill 98yleaüyoruz. Hadi• 
tlll çıbft IMftt aeuce bundan ibare 

Yan · ömörgelikten 
büyük devlete doğı-u 

Dr. ORHAN CONdlt 
Savq eonraar dünyasında !M')41• 

ıeten cleiifiktilderin en &iemlilerW 
biri hiç fUphe fok iter lrnelf ~ 
Oımank lmparatotlufUDUD yerme ı ~ 
ve sapeailam Ttlddye Cumuriyetinhi 
ıetmit olmlııdu. 

1682 de ikinci Viyana tefertnde bo• 
guna ~ktan sonra Ud buçuk -.r 
hiç durmadan gerilemıt olan 0-nlı 
lmpal9torlufuna son deftrlerde -e ... 
ta adam,, adı talalauttı. Bu ad o..intı 
devı.tl y8Detiml ve ıtyMDI ıçıa oldu 
tu ._.... finanlı, tecım " tarmm. W 
tan ekonomisi lPn de çok unun bir ad 
idi. 

Bn kuvvetli umanlanm dal y -
banc:dara iatiyerek vermİf otdutumu 
izinler (ICapitfiluyon) diye ilim ve 
devletin elıni kolunu bafbyan bir be 
Jt haline ıelmitti. Ne z...., 6ır Fab ı 

ka aÇmB iıtesek iç pa.arlaramıact. Av
rupanm ucuz malları ile ~ lce&t 
dimW cUmrlllderle koruyamadıtımr:ı 

dan, baflanılan it çok sllmıed n kapa 

nır pterdi. 
TlrJdyenın Cumunyetten onceki 

konOmlll hiç bir surette erkin blr tt1 ' 

1a )"lllapeak dtbeyde clefildı. Bu ba
kundmı eald Ttlıtdye bir yen s&nllrge 
idL Blr sBmUrıede nud ki bUtiba ftf· 

lmJI lfler oraya •men ollft ulu.m etar 
48 ..._una ellllJ Ttlr.,... de • ve-

dmll ·-- plrfmılan yahMirlar 
floame idlJOr ft y6netf,.4u 

1 - iç teclmln en ...,... ~U. 
q tıedmin hemea hemen Mit ... ,._ 
buıcdann ve tlrk o~fta e'lia
de idi. 

2 - TVım ~lmdan bapa bl 
tllD .. blın da phuallr ~ 

S - Tqm 101yetlerinl ele ,.._. 

eııar ,&ietiyordıa. Denls w··•" te· 
hlrlerimb anıtjndeld _... ~J) 

... 111aaDcıWa bptırimftlio DemlaJOI
--- da t91il .,..,.._.. itletlJorda. 

4- Tflrldyecle bundan bqU ae b· 
dar bayındırlık lfi vana h~p yümıcı. 

~~ ..... ..,..~~ 
~ .. ~~ ...... ~ 
kep~ perMile -~ ..... 
terden yeJnlz yabancı ıra-.. ,.,.... 
leıu,ordu. 

5 -Türldyede1ri biitiin Jerakl sen

~ yabwılar ifletlyordq.'flr. 
ldyenin bu yereltı z~ eli 
ne &esen ancak maden isal Jsln ~ 
aldılr ... kaç lira ile ............ 
nncla en kBtu prtlar h;ia4le sa....-. 
ltsileQ Y.erileQ alpk ........... 

C1toe1 ekonomW bu deNoe JdJncı 
ellere l'Plif bir ~ ...... ld 

ulutlar •Nll:adaW ..,,...a ,.n .. '* 
onurla .......... Giiçi ftsiıı1!8' fNıe• 
torlutunun kOllmca .sl••u .. ı nt ıa 
Amıpada en klslk bir ~ .... 
bUefkt~ 

Y..._. -..letler biadelııi aal.._. w 
kendi yurdda,ı.ma, konwlr ......._ 
le ilcl4eıbir bisfm ibel iflerlmise lran
fU'ludLOlmaak Mlk6metl ide Wr ..... 
man bunlera ... pbtnarh.Z.. .. 
prrya olan bo)'Wll ~ Pi· 
DiZ kapitalaıyonlardan ...... ..,...... 
Olıiıanlı de.let blltceleri ..... ..... 
,_,. -tık ıöıtmUlinden bualan cllıre• 
leftlrebilmek için hemen laemea ller tıl 
yıbucı piyasalardan öcllnt ...,....... 
Onun ıçin y baact1atı lkendfrMlbelr 
onl'lrla her ne .,,.ı.a ına _..,. ..._ 
ı, feÇiw olu tuta~ 

.... d ........ .. 
..,... ,...de .... .. 
....._ ~ onurlu bar dwlet ~ 
1alÜ p')tmatma engel olan her ~" 
on.din kaldmmt bul...,.,.-uz. uıu. 
aunmuu Devletler arumda llJ* ,, 
duju yere çıkannalc ıçin en maclera _.. 
totlarla çalqıyonaa. 

Tilrk devrimi başlaclap --. bir 

çok yabancıların; eu~et ---~ 
~plaa giymek, bam ri clelit*melt 9İ 
una elccmomlk alamla ..._ ,... ..... 
11111 o1-.. ... ,..,..,.... .,. lr 
4udlk blkttlklerW ~ -rlrk
ler i,C allıerdirler fabt ........... a. 
nula. llalll:n ermez., 11111 1111er * ı. 
~. 

Bltddat börle düfülunekte bllllli .bir 
de~ uar J.lda.; Miler. Tan t t· 

tuı'*I o.aaralt 4wletlnlia "''•• tl 
beceremeae. Yaft4a 1maMrf \lrco 
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B. Çaldarisin bir 
diyevi 

Yunan bqbaksnı B. Çaldaris, son 
ffbüerde tedavi içln il/manyaya gitmek 
fnre Yugoslavyadaa geçerken Bled'de 
frmıJ naibi Prens Pol ve başbakan Sto
yadinoviç ile görüımüştür. Başbakan 

1>01itika gazetesine şunları söylemiştir: 
" - Kıratın dönmesi ihtimali etra· 

fında yapılacak geneloy en kanuni ve en 
hür bir şekilde yapılacaktır. Ulusa, re
jim değişmesi itinin geniş bir halk 
-.Onsültasyonu sonucuna bağlı buluna· 
cağı hakkında söz vermiş bulunuyoruz. 
Rejimin değişmesi için yeter görüle -
cek geneloy yüzdesine gelince, bunun 
hakkında müsbet biı" rakam veremiye -
cegım. Çünkü bu yalnız benim tara
fımdan değil fa.kat bütün hükümet Ü -

yeteri tarafından kotarılabilecek bir 
i§tir.,, 

Yugoslavya ile Yunanistan arasın · 
daki ilgiler hakkında da şunları söyle
miştir: 

" - Dost Yugoslavyada bulunmak -
tan pek çok bahtiyar olduğumu söyli
J!Cbilirim. Memleketiniz.de , Bled'de 
bu kısa bulunuşum sırasında gerek kı
ral naibi Prens Pol, gerek ba§lbakan B. 
Stoyadinoviç ile tanışmak şerefine ere
eeğim. Bu konuşmalar sırasında il
gilerden de bahse.dileceıktir. Bu konuı
malar sırasında ne gibi i§lerin görüşü
leceği hakkında timdilik bir fey aöy -
Jıiyemem. Fa.kat kesin olan bir şey 
varsa o da bu konuşmaların iki memle
ilet arasındaki dostluk bağlarını kuv -
vetleştireceğidir. O bağlar ki gittikçe 
kuvvetleşen Balkan paktı ile başlamış 
ve bunu imza ·edenlerin karşıhıkh iyi 
•lgilerine dayanmış bulunmaktadır. 

Yugoslavya ile Yunanistanın ilgile
rini tam ve iyi bir düzene koymak için 
Bled'de iki memleket delegeleri ara -
sıoda son günlerde yapılan konuşmala
nn iyi biteceğine inanmaktayım.,, 

Elen b8§balıanı, Yunanistan ile Bul
ıaristan arasmdald ilgiler hakkındalıi 
•ruya şu cevabı vermiştir: 

" - Neuilly andlqmasının imzasın
danberi iki memleket ilgileri çok dost
fQdır. Vakıa, en önemli ıkısmı ekonomik 
olmak üzere arada kotarılmamı§ bazı 
meseleler kalmıştır. Bunların da bir 
ılin kot::.rıJ.acağına büyük umudum var
dır. Fakat ekonomik meseleleri kotar
mak için daha önceden öteki meseleleri 
konuşmak daha iyi bir hareket olacaktır. 

Başbakan, Yunanistan ile Arnavut
luk arasındaki ilgiler bakkınd~ da de
miştir ki: 

" - Her iki memleket arasındaıki 

ilgiler iyidir. Arada kotarılmamış ola
rak kalan killtlirel ve dinsel özde bir 
kaç meseledir. Bunlar hakkında da 
La Haye hakem mahkemesi kararını 

veımiştir. Yunanistan, ~imdi Arnavut
luğiln bunları yeritmesini beklemekte

dir.,. 
Başbakan diyevinin sonunda Alman 

y:ıya yalnız sıhhati için yaptığı yolcu
luğun Yunanistandaki rejim işi ile il
gisi olduğu ve Almanyda eski kıra} 
Yorginin tek bir delegesi ile buluşacagı 
b:;kkmdaki söylentileri yalanlamıştır. 

itler Türkiyenin kapasitesizliğini bir a
ta sözü haline getirmişti. 

Cumuriyetin başladığı devrimlerin 
de böyle saman alevi gibi parlayıp sö
Receği ve sonunda Türkiyenin eskisi gi
bi her çeşit devlet için açık bir pazar o
lup kalmakta devam edeceği sanılmış ve 
umut edilmişti. 

Böyle düşünenlerin ne kadar ya
nıldıklarını anlamak için bu günkü Tür 
Jgjyeye şöyle bir bakmak yeter. Her yıl 
düzenli bütce çıkatlarile giretleri denk 
gelen dış tecim bilançoları dışarıdan beş 
para almaksızın on bir yılda yapılmış 

2500 Km. demir yolu yer yer açılan Clm 

kumaş, şeker, kok ve saire .... fabrika
Jarı bu yapıcı ve kurucu çalışmalar baş 
döndürücü bir hızla ilerledikce Türki
ye dışarıya yalnız ham madde satan 
ve yaprk alan yarı sömürgelikden çıkı
yor. Ekonomi ve sü bakımlarındıan kuv 
vetli bir devlet oluyor. Dışarıda tanı:ı
mağa ve sayılmağa baıolanıyor. 

Bugünkü Türkiye başardığı bunca 
eıerlpr savesinde ve durmadan yapaca
ğı daha bir çok büyük islerle şimdiden 
Büyük Devlet deni1en hatırı sayılır, ar

mulusal meselelerde söziinün bir önemi 
olan ülkelerden biri olmuştur. Biz (i

nümüzdeki yakın yıllarda bu gerçeni,.. 
bütün dül\ya tarafından onaylanac'-l
fına inanıyoruz. 

ULUS 

' l Y~ba·neı ~·a~etelerde okuduklarımı~ 
Güney Fransada sıyasal akışlar 

Noye Zürher Saytung gazetesine 
Tuluzdan yazılıyor: 

Bütün diıkkatini yalnız Paris üzeri
ne dikmekte oJıan yabancı memleıket • 
ler, genel olarak güney Franudaki sı
yasal cereyanları bilmiyorlar. Güney 
Fransa, yalnız saylav, seçimi ile kendi
ni hatırlatmak için anada bir oraya uğ
radığı zaman ağıza alınmaktadır. Fa -
kat belli başlı bir ııyaSCMıı olan güney 
Fransaya, çok az önem veriliyor. Gü
ney illerinin hatırı sayılacak ölçüde bir 
ba11nı vardır; fakat buradaki gazetele
rin bir çok sıyasal cereyanlarla olan 
bağJıan Fransanın dı~ında çok az bilin
mektedir. 

Güney sıyasasına aıtı tane büyük ga 
zete kılavuzluk etmektedir. Solcu ola
rak, Mar&ilyada (Pöti Marseyyez) , 
Monpeliye'de (Pöti Meridional), Tu • 
hızda (Depef), Ağcı olarak ~ (Mar
eey - Maten), (Ekler) ve (Ekpres) ga
zeteleri en ileri gelen gazeteH!rdir. 
Bunların içinde günde on beş defaya 
kadar basım yapan ve bir çok illere da
ğıtılan ıazeteler vardır. En büyükleri 
olıaın Depe§, 400.000 basmaıktad1r. bu ga
zetelerin sıyasada güttükleri ana çizgi 
adcımakılh belli olmuyor. Yukarda sa
yılırken de kaydedildiği gi.bi sıyasal 
karakterleri genel olarak bellidir; an -
oaık, takındakları tavur ve durumlarını 
iyice anlatmak çok güçtür; hatta ga -
zetelerin sabibleri bile bunu anlataıbi
lecek kudrette değildirler. 

Fr.ansasını sosyalistler yönetiyorlar. 
Her şehrin uray sıyasaları türlü ve de
ğişik yollardan gittiği halde, bunla · 
rın genel eğlimlerinin sosyalistlik ya
nını tutmakta olduğu apaçıktır. Belli 
başlı üç şehirde seçilmiş olan şarbayla
rm her biri, y.alnız parti sıyasacıları 

olmakla tanınmış kimseler değil, aynı 

zamanda her biri halk tarafından hem 
tanınmış ve hem de sevilmiş ıbirer ,ah
ıiyettir. 

Bu da, sosyalistlerin taktik üstün-
1üğünü göstermektedir. Sosyalistler, 
bu parti üstünde olan şahsiyetlere her 
yanda küçük partilerden çoğunluklar 
kazanmasını bilmişlerdir. Buna bir ör
nek olarak Monpeliye şarbayı ve se -
çim listesi gösterilebilir. 

Yoksultar arasında yoğrulup çalı -
ş.aın bir bekim diye tanınmış olan şar
bay daha başlangıçlarda iken faşistliğe 
karşı koyanlar arasında bulunuyordu. 
9000 oy kazanarak bütün sosyalist lis
tesini arkasından sürükledi. Karşı tara
fın 10.000 oy\1.bir katolik, bir kıralcı ve 
bir de radikal grupu arasında paylaşıl
dığından ıkuvvet ve kudretini kaybetti. 

Bu ıeçim manevrasının anlamı, bü
tün bir grupun zaferini güven altına 
almaktır; nitekim bunu her tarafta ba· 
§ardılar. 

İşyarJar, bundan böyle de kamusal 
paralarla zenginleştirilecektir. Meseli, 
Tuluz şehri son on yıl içinde işçi ve 
işyarlarmın sayısını 1500 den 4500 e çı
karmıştır; yoksullara yapılan evler me
selesinde skandal denecek ölçüde arsa 
spekülasyonları yapılmış ve şar kuru -
lunda bulunan üyelerin her biri ·kısa 
zaman içinde, adamakıllı para sahibi 
olmuşlardır. 

Danzig ve Polonya 
... Danzigle Polonya arasındaki an -

laşmazlık her şeyden önce ekonomik · 
tir, fakat bu anlaşmazlığın epey kaygu 
verici sıyasal gelişimler yapacak özde 
olduğu açıkça görülmektedir. Berlin 
tarafından açıktan açığa şevklendirilen 

nazi1er, sosyal-demokratlar ve nasyo -
naJistlerle çarpışarak Danzigde 
iş başına ge1diık1eri zaman, bunların, 

özgfu şehrin senasını ele geçirdikten 
sonra Polonyaya yaklaşmaya çalışma -
lan ve bu hükümete, Danzigin eski yö
netmenlerinin bir türlü vermedikleri 
imtiyazları vermeleri hayret uyandır
mıştı. Bunun, leh - alman yakınlaş
masının dolayısiyle yaptığı etki oldu
ğu belli idi ve bunda, Polonya ile 
Danzig arasındaki ilgilerin gelişmesi
ne elveriş1i şartlar görülmek istenfü -
yordu. Ancak, bu güzel durum çok 
sürmedi, finansal ve eıkonomik bakım
dan olan ilk güçlükler, Daıuig sıyasa
sının böyle bir evriminin ne kadar suni 
olduğunu gösterdi. Demagojiık olan 
nazi aıyasası, pahalıya mal olmaltadıL 
Nitekim Danziğ finansı da bu durum
dan zarar görmekte gecikmedi ve Dan
zigin parası olan florin tehlikeli bir 
tehdit altında kaldı. 

Danzig aenası, Rayhş'la başka yer
lerde bir çok defalar kötü kullanılan, 
fakat Danzig gibi toprakları başka bir 
memleıketin ekonomisine bağlı yerler
de daha güzel bir tekil alan tedbirle
re baş vurdu. Danzig ·orunları, döviı 
alım satımını buclandmnakla i§e baş
ladı ki, bu tedbir devaJUasyon, enflas
yona bir hazırlık demektir; sena son -
radan, Polonya ile Danzig ara1mdaki 
ekonomik ilgiler üzerinde derin yan -
kılar uyandırdığı için VarfOV&da bir 
çok protestolarla kaIJılanan bu kararı 

t~e bu durum da, güney Franaada
ki 11yau için kayde değeri olan bir me
seledir. Bir çok partilerin ve parti -
ciJderNı bulunduğu bir yerde, bunmın 
her lbiri için .ayrı bir gazetenin çıkarıl
ması zaten mümkün değildir. Onun 
için burada çıkan gazete, bir çok bal -
terde, bütün bir sıyaNl grupun eğlim· 
ler.iııi denklettirmeğe çalı~tadır. 

İşlerine yarayan şeylerden biri de hiç 
bir partiye baığlı olmamalarıdır, ancak 
hiç bir tarafta en ufak iki partiyi bile 
birbirlerine yakla§tıracak yetkileri yolr
tur. Buralarda gazete sıyasal kılavuz
luk yapacaık kapasitede değildir; en çok 
yapabildiği şey, kendisine yakın duy
duğu grupların eğlimlerini aydınlat -
maktır. 

Uluslar Sosyetesinin toplanbsı 

Nitekim bu durum son hadiselerin 
örneğini de aydınlatmaıktadır. Lava] hU 

kümetinin kararnameleri ne güneyde 
ve ne de Fııansanrn öbür taraflarında 
üsnomal hiç bir sinirlenme doğurmadı. 
En solcularla en sağcılardan başka ne 
kadar gazete varsa hepsi de Parisin ka
rarını hoş gördü. Marksist ve enflas
yonist istiyen karargahların kopardrk
ları yaygarayı herkes bilir: fakat kı -
rakıların itirazlarını bilen azdır. Kı -
rakılar, bir halk kategorisinin başka 

bir halk kategorisi hesabına ytiıküm al
tına girmekte olduğunu ileri sürerek 
kararnameleri demagojik bir eser diye 
görmektedirler. Ne var ki, ~oğu şee

lerini çıkarmıyan kimseler oldukların· 
dan, kendi gazetelerinin bu biçim mu -
hakeme yürütmelerine aldırış etmiyor -
lar. 

(Ateşhaç) ile (ulusal gönüllüler) in 
yayılması sinirleri bozuyor. Sağcı ne 
kadar gazete varsa hepsi de bu hareket
leri sempati ile karşılıyorlar. Kıralcı 

gazeteler Ateşhaça halk ceıbhesine a

ğır basan bir ·karsı1ık gözüyle baktık -
larından geçici bir surette onun arka -
sından gidiyorlar. Kendilerine karşı bir 
inan taşımadıklarından takındıkları ko
ruyucu tavır da bir gösterişten başka 
bir şey değildir. Kıralcı olmıyan sağcı 
gazetelerin dö La R()k'a yardım ettik
leri Marsilyadan başka güneyin hiç bir 
tarafında (Ateşhaç) ilerliyememiştir. 

Bu harekete uymuş olan küçük şehir -
]erdeki gruplar arasında, henüz keneli 
disiplinlerinin kurulamamış olması yü
zünden. bunların herhangi bir hareket 
kapasitele~i yoktur. Yalnız büyük şe
hir havası içinde yaşayan M.arsilyada. 
sırtını Parise dayamış olan bu hareket 
hakikiğ bir kuvvet olmağa başlamıştır. 

Halk cebhesinin partileri, hepsine 
veya bir kı:;mına Pbkıilerini y.apabildik -
leri gazeteler tarafından o kadar büyük 
bir koruma görmüyorlar; böyle olduğu 
halde, son uray secim1erinde her ta -
P'ta ka •n lrlar. Bı:.gün artık güney 

6 ağustos 1935 tarihli Fölkişer Beo
bahter gazetesi, uluslar sosyetesının 

şan toplantısını incelemekte ve demek
tedir ki: 

Habeş meselesinin kökten değişti
ğini ve 1906 da yapılan andlaşmanın 

aonucunda üç büyük devletin, bu menr 
leketteki asığları da aydınlanmış oldu
ğunu hemen hemen otuz yıldanberi bil 
miyen avrupalı kalmadı. Zaten bugün
kü meseleyi 1906 andlaşmasİ doğurmuş
tu. İtalyanın mümkün olduğu kadar 
büyük ve bir tek parça sömürge elde 
etmek için harisce uğraşmalarını da bi
lenler vardır. İtalyanlar bu gayeleri
ne varmak ve karalarına •kuvvet verdir
mek için, bir çok şeyleri, belki iç sı

yasalarını, belki de Strezada yaptıkları 
giz]i anlaşmaları da işin içine katıştır
mışlardır. 

Günün birnide Ual-Ual'da ufak bir 
sınır hadisesi oldu. ( 5 birincikanun 
1934) Bu biç de hoş olmıyan bir mese
le olmakla beraber, düzeltilmesi de o 
kadar zor bir is değildir. Fakat bu me
selede işi güçleştiren şey, hadisenin 
olduğu yerin 1928 denberi İtalyanlar ta 
rafından işgal edilmiş olması ve bu 
toprcrklar üzerindeki egemenliğini he
nüz daha kuramamasıdır. Ancak bu ha
disenin, 1906 ve sonraları 1925 andlaş
masını yapanların asığlarını buclandı

rabileceğini hiç kimse iddia edemez. 
Bu hadise, belki o andlaşmaları yapan
lardan bir devletin ilgilerinin büyüklü 
ğünü gösterebilir; fakat bu da henüz 
bugün öğrenilmiş olan bir şey değildir. 

Habeş meselesi, bugünkü günde da
ha başka şeylerden katımlanmaktadır. 

Mesela, karşılıklı olarak bir sıra kura 
efradının silah altına alınması, aylar · 
danberi asker tasınmakta olması gibi, 
hiç de hoş kaçmıyan harb söylevleri de 
katılarak karşılrklı bir yürüyüş yapıl -
maktadır. Mesele daha başka türlü de 
anlatılabilir; 1906 nın asığlarına İtal

yanlar şiddetli bir biçim vermeğe baş • 
lamışlardır. Ancak, bizler, Cenevrede 
söylendiği gibi, sağduyunun harba üs
tün geldiği bir devirde yaşadığımızdan 
uluslar sosyetesi de, bu meselenin ken
dine düşen bir ödev olduğunu sandı. 
Ne var ki, İtalyanlarla habcşliler 1928 

de yaptıkları ayrı bir andlaşmada, ara
larında çıkacak olan anlapıulıkları 

yargıca verme<yi kararlaştırdılar. 

İşin birinci kumu budur. Yolu yor
damiyle, lazım olan ,eyler yapılmağa 

başladı. 

Bunun üzerine, Habeşistan uluslar 
sosyetesinide üye olan bir devlettir, 
uluslar sosyetesinin iki üyesinin saç 
saça, başbaşa gelmeleri doğru değildir, 
diyenler ortaya çıktı. Fakat bunlar apa
çık olarak, işlerin yargıçla düzeltilmesi 
yanını tutanlardan azdırlar. 

En sonra, Kellog paktı elde bulun
duıkça artık harb olamaz, diyenler de 
oldu. Fakat, bu pakta işaret edilme
si, yalnız Birleşi.k Amerikanın cumur 
başkanına bırakıldı. 

Mesele, yargıç ve uluslar sosyetesi 
yoluyla düzeltilmek çerçevesi içine so
kuldu ve asıl zorluklar da ondan son
ra baş gösterdi. Görüşmeler sonucun
da, üçler kendi aralarında didişmeğe 

koyuldular. tlç devlet tarafından Ha -
beşistan üzerine bir koruma konulma
sı ileri sürüldü. Musolini, harb için 
harcadığı paraları göz önünde tutarak 
ve hem de h~klt olarak, bu önergeyi ka 
bul etmedi. Habeşistan, sıyasal coru
yucu 1 uk için (kültür değişmesi için de
ğil) hiç bir görüşmeye yanaşmadığın • 
dan, bu oyun da başarılamadı. 

Ne de olsa prestij baknnından bir 
şey yapmak yükümü altına girilmişti. 
Öyle ise, ilk önce zor kullanılmama
lıdır, denildi. Bu düşünceye uygun ö
nergeler de yapt1dı, fakat gene k-.bul 
edilmedi. 

Kısa hab~r 

Macar ortodoksları 
Noye Fraye Prese gazetesinin İs • 

tanbul ayta..rı gazetesine verdiği bir ha
bere göre, macar bükümeti Macaristan 
daki ortodokslara ayrı bir kilise yapıl
masına izin verilmesi için, İstanbul • 
daki ortodoks patrikliğine baş vurmuı
tur. 

Romanya ve Yugoslavya patrikleri 
aıyasal ve dinsel etkiler dolayısile ma
car hüıkümetinin bu isteğini hO§ görme 
mişlerdir. Macarıstandakıi ortodoksların 

herhangi bir ayrılma hareketi onune 
geçmek ve iki tarafı da hoşnud edebi· 
lecek bir sonuca varmak için Sensinod 
kurulu gelecek hafta yeniden toplana
caktır. 

değiştirerek, kambiyo kontrolunıı 
du. Polonya da ıbu yüzden Danzi 
florininin düşmesinden çekinereık, ke 
di toprağma gönderilen malların gü 
rük resminin zloti ile ödenmesini is 
tcdi. Danzig senası başkanı bu tedbi 
re karşı hemen ve resmen protesto et 
ti ve Danzig gümrüğüne, Varşova hiı 
kümeti tarafından alınan bu tedbi 
kulak asmamasını emretti. Sena baş 
kanı o sıralarda gazetelere verdiği di 

yevde, Polonyanın ekonomik tedbir 
]erle Danzigi hükmü altına almak İl" 

tediğinden bahsetti. 
Versay andlaşmasının 104 üncü mad 

desine göre Danzig şehri Polonyantft 
gümrük sınırlarının içerisindedir. P~ 
lonya tarafından alınıp, Danziğ yoluy· 
1a yapılan alış verişi Gdinyaya çevir· 
mek gibi bir sonuç veren tcdbirJeriO 
doğurduğu güç duruma karsı koymak 
için senadan geniş yetkiler almış olall 
sena başkanı, hemen, Almanyadan ge• 
len yiyecek, içecek gibi şeylerin çogU 
ile maden kömürünün gümrük res :1i 
vermeksizin serbest olarak Danzige gi· 
rebileceğini kararlaştırdı. Hiç bir r~ 
sim vermiyen bu malların. Danzig yo
luyla kendi topraklarını basmasmdall 
çekinen Polonya da derhal korunall 
çarelerini kuvvetlendirdi. Ortada o • 
lan bir şey varsa o da bu yüzden Dan• 
zig limanının çalışmalarının felce uğ· 
radığı ve şehrin yiyecek, içecek bul " 
ması işinin tehlikeli bir duruma düş • 
tUğüdür. Varşova hükümeti, Danzig 
senası tarafından alınan tedbirleri el • 
deki anlaşmalar ayıkırı bulduğu için, 
bunlara karşı, Polonyaya giren maUa

rm Danzig yoluyla girmemesini sağlı• 
yacak olan tedbirler almakta haklı ol• 
duğunu söylemektedir. Danzig senası• 
nm, oradaki Polonya komiseri olan :S0 

Pape'ye verdiği bir notada Polonyayı 
Versay andlaşmasiyle bütün öteki an
Japnaları, Danzigi aç bırakarak boz • 
mak istemekle suçlandırmaktadır. 

llanzig ve Varşova arasındaki an • 
lqmazhk böyle bir şekil almış olmalkla 
beraber, Danziğ aenau bafkanr, araya 
lrimeeyi ıokmadan Polonya ile doğru • 
dan doğruya konupnalar yapmak ça • 
relerini arqtırmaktadır ki, bu da u • 
luslar IO&yeteainin yüksek komiaeri • 
nin işe hiç karıflJlamaaını isteJQCk de • 
melrtir. Halbuki Versay andla~aı • 
nın 103 üncü maddesi, bu andlaşlDI yU
zünden Danzigle Polonya arasında çı• 
kacak bütün alnaşmazhklar haıkıkında 
ilk kararı verecek olan kimsenin, ulul" 
lar sosyeteainin bu delegesi olduğund 
söylemektedir. Berlinden öğüt al .. 
madan hiç bir ite girişmiyen Damig• 
deki nasyonal-soayalist orunlar, öde~ 
bu gibi anlaşmazlıklarda işe karıpnak 
olen uluslar sosyetesi delegesini ne içil 
bu meseleden uzak tutmak iıtiyorJar1 
Sözün kısası 'udur ki, senanın Dall • 
zigle Almanya arasındaki bütün güoı • 
rük duvarlarını kaldıran lrararnameııi 
üzerine, Polonya da Danzigden gelece~ 
olan bütün mallara sınırlarını kapa • 
mııtır. 

Buna göre, anlaşmazlık keskin bir 
safhaya girmektedir. Nazi gazeteleri. 
alman mallarının Danzige gümrükıill 
ohrak girmelerinin Polonya ile çar • 
pışmak için yapılmış bir hareket de • 
ğil, ekonomik bir korunma tedbiri ol• 
duğunu anlatmağa çalışarak Danzig • 
den yana çıkmakta ve Danzigin baki 
kiğ ihtiyaçlarını anlamadıt1darı için pO" 
lonvalılara sitem etmektedirler. Bu aıı• 
1aşmazhğın leh - alman ilgileri uze· 
rinde uyandıracağı yankıları yakındaO 
gözden geçirmek ilgen olacaktır, çün• 
kii Polonya ile Almanya arasında, Dad• 
zig ve Meme] işleri gibi meseleler bet 
.ıarn:ın çıkmaktadır ve 1933 de yapıl.O 
leh - alman anlaşmasında bunların kO" 
tarılması için hiç bir esas bu1unft18 • 
ma~tı;dır. 

Kiralık ucuz odalat 
Banyo, au, elektrik, kıtlD kal": 
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Ask.eri mecmua 
Üç ayda ıbir çıkan askeri mecmua

nın 97 inci sayısı elimizdedir. Elli üç 
yıldanberi çı<kan bu dergi, git gide ar
tan mükemmelliği ile bugün gayesine 
en fazla hizmet eden, kendine çizdiği 
yolda en fazla şuurla ilerliyen b~~ük .. ve 
çok değerli bir varlıktır. Dergının uç 
ayda bir çıkmasını belki az bulanl~r .~l~
lunur, fakat yalnız bu sayının genı~lıgı 
ve büyüklüğü hakkında kısaca malumat 
vermemiz bu zannın yanlışlığını hemen 

b .... k kı 
meydana çıkarır; dergi kısmı uyu . -
tada 8 harta ile 365 sayfalrk büyüık bır 
cilttjr. Derginin tarih kısmı "istiklal sa
vasında dördüncü kolordu,. başlıklı 276 

sa;ı falık bir eserle gene bu esere ait 
ayrı ıbir zarf içinde 50 büyük kroki ve 
20 lahikadan mürekkeptir. Bundan baş
ka gene dergiye ilave oJarak 1853-55 de 
tür·k - rus ve mütefiklerin Kırım savaşı,. 
ismiyle 132 sayıfa metinle, metin _dı~ı 
26 ıkroki ve hartası vardır, ki hepsı bır 

k b" .. k kı 
araya toplanınca 773 sayıfah uyu. · 
tada metinle doksana yakın krokı ve 

harta vardır. 
Der i kısmının başlıcayazıları şun-

g di b" enin harb 
)ardır: coğrafi ve iktısa uny 

. · · az.an· Kur-
ve harekat üzerıne tesırı, Y . . • • 
may B. Ali Raşit Gürzen. Bı~. ıstı.~~~l 

- ki. bugün un goruş 
savaşının alacagı §C 1 

. ,._: bak ş yazan· Kur-
ve düşüncesıyle v.ır 1 

• • . 

may yüzbaşı Nizamettin Karace~e. Sııs 
h b I · h~·k·kında bir tetbk, ya

mu are e en "' 
zan: Kurmay albay Ömer Erdem. 95 sa-
yılı askeri mecmuadaki. "Geri yamaç 
mevzileri hakkında tetkikler,, adlı ya
zıya bir karşılık, yazan: Kurı:ıay yüzba
ıı 1. Demirsoy. Tankların pıyade mu
harebesinde birlikte tesiri, yazan: Albay 
Kedri Demirkazık. Asir hatıratı, yazan: 
5aylam Muhittin. Türk istiıklal savaş~~
da büyük sevk ve idare bakımından rnu
dafaa sistemimiz, yazan: Kurmay albay 
Kenan. Harp kurnazlıkları hakkında 
Herevt'nin tezkeresi. Büyük harbte ruc; 
Ql'dusu ınütefiklerine ne derecede yar
dllnda bulunmuştu, yazan: Kurmay bin
ôaşı Fazıl Bilge. Askeri andlaşmalar na· 
sıldır ve nasıl olmahdır? yazan: Kurmay 
yüzba§ı Asım Eren. Harp sebebleri ve 
28manı, kunnay yüzbaşı Şemsi Zobu. 
Büyük harpte Kafkas cephesi, yazan: 
ZoyançkovSıki, çeviren binbaşı Latif. 

Büyük harpte İran ve Çanakkale cephe
leri, yazan: Zoyanç.kovski, çeviren: bin· 
başı Latif. Büyük harpte Kafkas cephe-
6İndeki sıhhi vaziyete dair bir tetkik, 

Almanyada nazi 
düşmanlarile savaş 

(Başı 1. inci sayfada) 

Ahııall) ~ula t•konomik 'c ~O") al 
!"1) a!'aclan ho~ıı ml .. uzluk 

Berfin, 11 (A.A.) - Havas bH
diriyor: Zorağlı ihtiyaçlardan o · 
lan yiyeceklerin azalması işçi sı -
nıfında, ekonomik ve sosyal sıya
saya karşı ho~nudsuzluk uyandır -
mışlır. 

Birkaç haftadanberi kasaplara 
taze et dağıtılması işinin kötü git
tiiYi ve sucuk fabrikalarının, sucuk .. 
yapmağa yetecek kadar domuz eti 
alamadıkları görülmektedir. 

Taze yumurta bulunamıyor. 
Yemişler az, cinsleri kötü ve Hat
ları yükaektir. 

Fiatlar, genel olarak yüksel -
nıek eğlimi gösteriyor, pahalılı -
ğın önüne geçmek için, hükümet 
kuvvet kullanmak yolunda kalmış 
ve birçok yerlerde, narhtan fazla
ya ıatmak suçu ile; baz1 kasaplar 
hap5e atılmıştır. • 

Parti orunları, iaşe buhranı ile 
yakından me!gul oluyorlar. 

Yahudi clii!:mam olmacbğı için 
işiıul~ıı çıkarılau hiriı-i 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman 
propaganda bakanı ve kültür oda 
sı başkam B. Göbels, alman tiyat
roları yönetim komitesi üyesi Dok 
tor Otto Leers'i işinden çıkarmı~
tır. Otto Leers, nasyonal sosyaliz
min yahudiliğe karşı olan prensip 
lerini sertlikle yeritmemiş olmak
tan suçJudur. 

ULUS 

Ank ra 
(Başı 1. inc;i sayfada) 

kalmadı. Gerekmiyen bir asabi -
yetle Ankara Güçlüler hırçm oy -
namağa başladılar ve bu halle üs
tün durumlarından faydalanama · 
dılar. 20 inci dakiakda penath ile 
bir sayı yaptıkları zaman kendile
rinden düzgün bir oyunla bir iki 
gol daha bekledik. Beklediğimi -
zin tersine Anl<ara Gücü bu mev
sim en kötü maçlarmdan birini 
gösterdi ve oyun son dakikaları 
lcaranlıkar ilçinde 1 - 2 macarlarm 
kazanmasiyle bitti. Macar takımı 
dünkünden bir iki derece daha iyi 
oynadı. Kalecileri, sağ açık, san -
lrfor, santrhaf ve sağ hafları gö -
ze çarpıyorlardı. Fakat doğrusu
nu söylemek lazımsa bizim takım
larımız arumda da Uypeşt ayarın 
d"- birçok takımlar vardır. Macar 
konuklarımız bizim takımları ye
nr:cek kuvvette değildir. Ankara 
Gücü eğer her zamanki oyunların. 
dan birini çıkarsa ve kaaznmak 
için düzgün oynamak varken snt 
oynamağa kalkısmasaydı bu ikin 
ci maçı da kazanmak işten değil
di. Uypeştin Ankaraya geJişi iyı 
oldu ve ba~ka takımların .PelmP-sİ
ne yol aclı. Umarrz ki bundan 
sonra gelenler bizden daha çok 
üstün olurlar. Ankara Güci•nün bu 
maçla bilerek ve içten geJen bir 
kuliip sevgisiile cıynıyan biricik 
oyuncusu Abdi idi. Açıkta ve iç. 
te koştu, didindi ve uğraslı. Ali 
Rıza da İyi idi. Natık birkaç gü -

----~~--------------------------
yazan: Dr. Tevfik Salim. Dağlık era
zide dağ boğazlarının müdafaasında 
dikkate alınması gerekli esaslar, yazan: 
Albay Haıkkı. Önümüzdeki savaşta hava 
si ta hı, yazan: General H. Ünsal, tayya
relerle yer kıtaları arasında irtibat, r:ı
zan: general Bravn, çeviren: kurmay 
yarbay Salih Erkus. Motorlu :lJirliklerin 
değeri ve sayısı arttıkça adi şosalar gü
nün askeri ve iktısadi ihtiyaçlarına uy
gun gelmemektedir. Yazan: kunnay al
bay Feyzi Mengüç. Motorculuk ve iş 
motoru, yazan: kurmay binba"ı H. Hüs
rıü. Deniz yollarile kıta nakliyatı ve çı
karmalar: yazan: kurmay albay İzzet 
Aksalur. Ve daha birçok Rskeri haberler 

bilgiler, bibliyograf~a v.s. 
Derginin tarih kısmı olan "1853-5'i 

türk - rus harbi ve müttefiklerin Kırım 
savaşı,, kurmay yüzba ı A. Tevfik Gü
rel tarafından ve'<ikalar dayatılarak ya
zılmış ve ayrıca yapılan krokilerle har
bin canlı bir surette takibi imkanı ha
zırlanmıştır. 

Dergiye ilave olarak verilen "İ&tik· 
iiil harbinde dördüncü kolordu., kurmay 

yiizbaşı Fahri Aykut tarafından yazıl· 

mıştır. Bu lıiiyük eserin metin dışı 50 

kroki i ve 20 lahikası olduğunu söyle
mek. bunun nasıl geniş bir emek v~ yo· 
rulmaz bir sabırla meydana getirilmiş ol
duğunu anlatmayıı yeter. Askeri mec
muanın yalnız bu a ısı bile a!>keri kü
tüphanemiz i 'n b <;Jı başına bir kıızanç-

tır 

r r 
zeJ kurtarış yaptı Kaleci ile karş1 
karşıya kaldığı :ıaman bundan 
f aydalanamıyan akıncılar için bir 
şey diyemiyeceğim. Bunlar bu ma
çın sonucu karşısında her halde 
bizden çok müteessirdirler. 

Velief endi at yarışları 
İstanbul, 11 (A.A.) - İstanbul at 

yarışlarına Veliefendi koşu alanında bu 
gün devam edildi. 

Alınan teknik so.,uçlar şunlardır: 

BİRİNCİ KOŞU· - Üç yaşında 
yerli yarıkan arab. arıkan arab taylar 
içindi. U.ıaklık 1400 metre, mükafatı da 
190 lira idi. Prens Halimin lbni Hatta
f'ı birinci, Vuralm Oktayı ikinci, Bay 
Rasimin Gürbüz'ü üçüncü geldiler. 

İKİNCi KOŞU: Dört ve daha yuka
rı yaştakj arıkan ingiliz at ve kısraklar 
içindi. Mükafatı 310 lira, uzaklığı da 
2000 metre idi. Ahmed Atmanın Esek 
si bir.inci. Bayan Bins'in Beresi ikinci, 
Bay Rüstcmin Conku üçüncu geldiler. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: - Üç ve daha yu
karı yaştaki yerli yarıkan ingiliz hay
vanlar içindi. Mükafatı 630 lira, uzaklı
ğı 1600 metre idi. Bay Salihin Alemda
rı birinci, gene B. Salibin Semiramisi 
ikinci, Bay Ahmedin Ceylaı ı üçüncü 
gcltlileı. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: Dört ve da
ha yukarı ya~taki arıkan arab at ve kıs 
raklar içindi. Miikfifatı 300 lira, uzak
Jıgı 2200 metre idi. Bay Mehmedin Gü
zel Bandırması birinci, Bay ihsanın 
Giirbtizü ikinci, Bay Şabanın Süleki ü
çüncü geldiler. 

BEŞİNCİ KOŞU: - Dört ve daha 
yukarı ya. taki yerli yarıkan arab, arı
kan et ve kısraklar içindi. Mükafatı 190 
Ura, uzaklıgı da USOO metre idi. Bay 
Kemalin Aldervişi birinci, Bay Tcvfikin 
Sadası ikinci, Bay Ahmedin Ünlüsü ü
çüncü gcldiJcr. 

Yüzme yanşıarı 
İstanbul lıölgesi yuzme birincilikle

ıinc bugün de Moda yüzme havuzunda 
dev m edileli ve yarışlar sonuçlandırıl
dı. 

Alınan teknik dereceler şunlardır: 
400 metre ozgür (serbest) erkekler -

Gal tasaraydan Halil birinci 5.44,2 (bu 
yeni Tiırkiye rekorudur.), Galatasaray-
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dan Orhan ıkınci, B yıcozaan Fuad ıı· 
çuncu. 

200 metre ôzgur bayanlar_ Beykoz.· 
dan Kirsanti birincı 3.Sl,8, İstanbul su 
sporları kulübünden Leyla ikinci, 

200 metre kurıl::agalama er-kekler _ 
Beykozdan Ömer birinci 3.58,8, Beykoz· 
dan Jzzet ikinci, Beykozdan Toma üçün· 
cü. 

400 metre özgür bayıanlar - Bey
kozdan Krisanti birinci 8.18.~ 

200x4 bayrak - Giinün en heyecan

lı yarışmalarından biri olan bu yarı·, 

beklcnilmiyen bir şekilde geçti. Geçen 

seçmelerde önemli bir fark kazanan 

Beykoz takımı, yüzücülerinden Safva

nın birden bire hasta olduğunu bildire

rek gelmemesi yüzünden zayıf düştü ve 

birinciligi Galatasaray ekipinc.: bıral<tr. 

Galatasaray 11, 42, 1 ile birinci Beykoz 

ikinci, l.S.K. üçüncü ı;c:ldilcr. 

1500 metrede özgür erkekler - Ga

latasaraydan Halil 23, 59, 5 birinci, B~y· 

kozdan Fuad ikinci, Galatasaraydan Ce

vad üçüncü. 

Tramplenden atlama - Beykozdan 

Fahri 110,70 puvo.n birinci, Beykozdan 

Şeref ikinci. 

Kuleden atlayış - Beykoı.dan Hak

kı 108 puvan birinci, 

Tramplenden atlayış - Beykozdan 

Bayan Krisanti birinci 54, 45 puvan 

Vaterpolo - Galatasaray Beykozu 

8-1 yendi. 

Güreşler 

Taksim stadyomunda profesyönel 

yaglı güreşlere devam edilmi,Ştir. 

Başa güreeşnlerden Kara Ali bugüı. 

tekirdağh Hüaeyinlc bir revanş yapa

caktr. 

Kara AJi bu güreşi yapabilmek için 

doktorların lüzumlu gördükleri operas· 

yonu da geciktirmişti. Fakat tckirdağh 

gelmediğ.i için Kara Ali afyonlu Süky

manla güreşti ve kazandı. Mülayim de 

Çoban Mahmudu yendi • 

Gelecek pazar günü Dinarlı Mehmed 

ile Mulay.im profesyöneJ nizamatiJe hir 

özgur güreş yapacaklardır. 

lstanhuf Sıhhi Müesseseler artırma 
eksiltme liomisyonundaıı: 

Nafıa Bak: ı höın,lan: 
Aydın hattmın Ödemiş şuhesi üzerinde Torıbah istasyonu cı -

varında Petrek deresi yatağından 30.000 metre mikab dere balastı 
ihzariyle hat kenarına nakli ameliyatı Nafıa Bakanlıgınca kapalı 
zarf u9lıliyle e-ksiltmeyc konulmuştur. 

Ankara iJbaylığından: 
Açık artırmaya konulan Çubuk çayındaki 5 numaralı kum oca

ğ~~ın istekli çıkmadığından ihal~ m~c1deti 15. 8. 935 perşembe gli
nune kadar uzatılmıştır. İstekhlerın 112 buçuk liralık teminat 
makbuz veya mektuplariyle 15. 8. 935 perşembe günü saat 15 de 
vilayet daimi encümenine gelmeleri ve §3rtnamesini görmek isti
yenlerin her gün hususi muhasebe <lirektörlüğündc görebilecekleri 

Akliye ve asabiye hastanesinin 6,000 metre yerli ame
rikan bezine kapalı zarfla teklif edilen fiat fazla görül -
düğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 28 ağustos 935 çarşamba günü saat 15,30 
da Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü binasındaki komis-

yonda yapılacaktır. 
2 - Tahmini fiat beher metresi 32 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 1440 liradır. 
4 _ Şartname bedelsiz olarak hastaneden alınır. Ve 

nümune de orada görülebilir· 
5 _ İsteklilerin 935 Ticaret odası vesikasiyle 2490 

l k nda Yazılı belge ve bu i e yeter muvakkat ga-
sayı ı anu k 1 . 1 1.. d . . 
ranti makbuz veya banka me tup arıy e us1;1 u aıresın -
deki teklif mektuplarını yukarda yazılı ek~ı~tme saatı.n -

d b
. t ·· ceye kadar makbuz nıukabılınde komu~ -

an ır saa on 1 --3463 
yona vermeleri. (4589) 

Muhammen ihale bedeli (15.000) liradan ve muvakkat teminatı 
da (1125) liradan ibaret bıılunım bu insaat ve ameliyatın eksilt • 
mesi 27. 8. 935 tarihinde öğleden sonra saat 16 da Ankarada Nafıa 
Bakanlığı binasında demiryol inşaat reisliği eksiltme komisyonun
da yapılacağından isteklilerin teklif mektuplariyle münakasa ·art
namesinde yazılı diğer evrakı 27· 8· 935 tarihinde öğleden sonra 
saat 15 e kadar inşaat reisliğine makıbuz mukabilinde teslim et -
meleri lazım geldiği ve münak~sa şartnamesiyle mukavele proje
si ve ili. ilklerinden miırekkcp bır takım evrakı (75) kuruş bedel 
mukabilinde Bakanlık demiryollar insaat reisliğinden alabile • 

cekJeri ilan olunur. (2078) 1- 3461 

Nafıa Bakan'ığı 
Su1ar Umum Müdür)üğii Aı·ttırıııa, 
Eksiltme ve iha]e Komisyonundan: . 

Ankaranın Çubuk bar~j~ hima~~ ınintakasının tel örgü ile çev
rilmesi işi 12. 8. 935 tarıhınden ıtıbaren 15 gün müddetle ılmpalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif parası 18.200 
liradır. • 

Şartnameler Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğünden parasız 
verilir. 

Projesi adı geçen dairede. görül~ilir. İşin muvakkat teminat 
mikdan (1365) liradan ibarettır. Eksıltme 27. 8. 935 tarihine ıast
Jayan sab günü saat 15 d.e Nafıa Vekaleti sular umum ınüdlirlilğü 
odasındaki eksiltme komısyonda yapılacaktır. lsteıklilerin artırma 
eksiltme ve ihale kanununda g?sterilen vesikalarla beraber adı geçe~ 
kanunun 16 ve 32in.ci?1adde~erı~deyaıılı teklif ve teminat mektup
larınr 27. 8. 935 tarıhıne müsadıf sah gUnü saat 14 de kadar sular 
umum mUdilrlUğüne makbuz mukabilinde vereceklerdir. Teklifler 
zikrolunan 2490 numaralı kanunun tariflerine uygun olacaktır. 

(2104) 1 - 3459 

-

ilan olunur. (2106) 1 - 3462 

Ank:ara VaJilimııden: 
Bedeli keşfi (700) liradan ibaret bulunan nafıa ambarındaki 

(100) adet çadırın tamir edilmesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 19. 8. 935 pazartesi günü saat on beşte vilayet en

cümeni riyaset odasında olacaktır. 
2 - Muvakkat teminatı (52) lira (50) kuruştur. 
3 ~. İsteklil~~ şe~aitiöğrenmek ve tamir olunacak çadırları gör

mek ıçın her gun vılayet nafıa müdürlüğüne müracaat edebilir _ 
ler. (2071) 1- 3403 

1 
t 

' ' ' 
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SOMBRA Kl.81L~A2 1,.1 GOZLU 

&akara Blra11 ; Sıcaklarda en 
çoll lçllmellte olan bir lçll·dır. 
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Satılık fabrika 
İstanbul Ziraat Bankasmdanı 
Adanada eski istasyon civarında Zincirli mevkiinde 

ceman 45013,3250 metre murabbaı arazi üzerinde kain Bel· 
çika fabrikası namile maruf: 

Makine dairesi, müberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta 
dairesi, çırçır ve temizleme dairesi. şifleme dairesi, hallaç 
dairesi, sulama ve paçal dairesi, çiğit anbarı, koza mağa· 
zası, prese dairesi, koza mağaıası malzeme anhan, petrol 
ve benzin mağazası, atelyeler, hala, otomobil garajı ve 
atelyesi, müdüriyet binası, misafirhane, ustabaşı binası, 
müdüriyet ikamet binası, başmuhasebeci binasından ibaret 
ve içinde bir adet 350 beygir kuvvetinde bollincik marka 
buhar makinesi ve iki adet kazanı, bir adet 285 beygir kuv. 
vetinde Williams markalı buhar makinesi , bir adet 50 bey
gir kuvvetinde Williams markalı buh~rh kurup alektrojen. 
bir adet 20 beygir kuvvetinde kamyon motörü ve o kudret
te mütemadi cereyanlı dinamo. benzin cihazı, rutubetlen
dirme tesisatı, biliimum transmisyon. c;;trtır makineleri, 
şifleme makine1eri ve elyafın tozlarmı almak ic; in makine
ler. vantilatörler, su cihazları, yangın tes1satı. çenber kes
me ve delme aletleri. tozları nakil vasıtaları, bilumum mal
zeme ve yedekler ve sair alatt edevatı bulunan ve pamuk 
ve nebati yağlat" sanayi; Türk Anonim ~irketinin malı 
olan : 

il{i nn rnara b f'll"''ll' faln·ika:-11 
Bankamıza 31. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 

senetle borclu bulunan Pamuk ve Nebat i Yağlar Sanayii . -
Türk Anonini Sirketine bu horcu ödemesı icin yazılan ve 

~ . 
gönderildiği ka yclen müsbet 10. 4. 935 tarihli ihbarname 
üzerine de tesviy e etmemis olduğundan ishu borcun ihale 
tarihine kadar o/c 9 faiz ve °"o 3 kornüsyon, sigorta iicreti, 
muamele vergisi. avukat ücreti ve sair b ilflmum masarifi. 
le birlikte tahsili icin bu borc mukc.ıbillnrle Bankamıza ipo 
tekli olup yukarda hudut. cins ve :;air evsafı ve ınüstemi 
latı ve Adana Tapu Müdürlüğünün nisan 930 ta rih 137 nu 
maralı tapu senedile sirketin tasarrufu altmcia bulunan ve 
2280 numaralı kanun mucibince ile yeminl i ehli vukuf ta· 
rafından cem'an 107.500 lira kıymet takd ir olunan me z
kur fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü 
kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itih~ren hi ı bucuk 
ay müddetle acık arttırmava cıkarılmıstır Mu\'akkat i11a 
lesi 26. 8 935 tarihine müsadif pazarte<;i g i.ınü saat 2 ele İs
tanbul Ziraat Bankasında vapılacaktrı 

Teminat akcesi o/t 7,5 dur. 
Şratname Gala tada ka in Bankamı .ı:. Anl:ara. Mersin. 

Adana Ziraat Bankaları karılarına asılmı sttr. ( 1584) 
l - 272fi 

lstaııhu] ~ıhhi nıiie~~e~Pler arttırm•1ı 

eksiltme l~onıi~\Touundau: 
T ar.min Muvak .rn~ 

Azr Çoğu fiatr temi· ıatı 
ton ton Lira Lir:ı 

Akliye ve asabiye •, ... ~tanesine 500 600 24 l( 80 
Çocuk has tanesine 200 300 24 . 40 
Kuduz tedavi müessesesine 55 75 24 135 
Tıb talebe yurduna lOO 150 24 270 
Haydarpaşa emra7.I sariye has. 40 50 24 90 
Haydarpaşa nümune hastatlesine 250 400 24 720 
Heybeliada sanatoryomuna 150 250 24 450 

----
1295 1825 3285 

Yukarda yazılı sıhhi müesseselerin 1935 mali yılı kok 
ı<:ömürü ihtiyaçları kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Mikdar, tahmini fiat ve muvakkat garantileri hiza
larında gösterilmiştir. 

2 - İşbu müesseselerin ayrı ayn ihtivacları icin de 
teklif yapılabilir. 

3 - Eksiltme 21 ağustos 935 çarşamba günü saat 15 
de lstanbulda Cağaloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasın
daki komisyonda yapılacakur. 

4 - Şartnameler 219 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesi .. 
kasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerini ve muvak -
kat garanti makbuz veya banka mektuplarını ve usulü 
dairesindeki teklif mektuplarım havi zarflarını yukarda 
yazılı eksiltme saatınden bir saat önceye kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri. ( 4486) l-3346 

Em. İ~. U. f üdürlüğüııdeıı: 
Adet Basrlanm cin~i Tahmin edilen bedel 
5600 Polis mecmuai>t 2500 Ura 

Teminatı Eksiltme günü 
188 19.8.935 pazartesi saat 15 de 

Yukarda cinsi ve mikdarr yazılı polis mecmuası karsı~rnda gös
terilen günde açık eksiltme ile alınacaktır. 

Şartnamesi Em. İş. U. müdürlüğündedir. hteklilerın yukarda 
yazılı mikdarda muvakkat teminatı, makbuz vey.a Banka mektupla· 
rı ve kanuni belgelerle birlikte ogün ve saatte wnum müdürlükte 
müteşekkil komisyona gelmeleri. (2065) 1-3371 

Sıhhat müdürliigünden 
1 - Özel İdare muayene ve tedavi evleri ıçin dört tane seyyar 

etüv makinesi eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 15.8.1935 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeni reislik odasında olacaktır. 

3 - Her bir makinenin tahmin parası 950 liradrr. 
4 - Muvakkat teminat 285 liradır. 

ULUS 

Dokumahane Şubesine işletme 
Şefi alınacak 

Avrupa mensucat mekteplerinin birinden mezun ve 
en aıağı üç aene munta-ıaman fabrikalarda dokuma işle -
rinde çalr~mıt olmak ıarttır. 

Talipler arasında almanca bilenler fabrikalarda başlı 
baıma itletme mühendisliği yapmış ve iplikçiliği de tahsil 
etmit olanlar tercih olunur. 

isteklilerin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında 
mevcut hizmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil dere
cesi, mektep şehadetnamesi, ~imdiye kadar hizmet ettikle
ri yerlerden aldıkları bonservisler ve nüfus kağıtları suert
lerini ve tercümei halleriyle birlikte, nihayet 25 - 8 - 1935 
tarihine kadar Adana'da Ziraat Bankası Mensucat Fahri · 
kası Müdürlüğüne taahhütlü bir mektupla göndeı-meleri 
veya bizazt getirmeleri. (2113) 1-3454 

Türk. Hava Kurumu 
Genel merk.ezindeıı: 

Meşe odunu mangal ve kok kömürü alrnacaktır. istek
lilerin teminatlariyle l 9. 8. 935 pazartesi günü ~aa.t on beş 
te hesab işleri direktörlüğüne başvurmaları. 1-3436 

Emlak v~ F~vtaınRanka~ındaıt: 
Faizsiz, yedi yıllık taksi1 le satılık emlak" 

Esas No. Mevkii ve nevi 

45 Erzurum mahallesi Yağcı sokağı No. 
1 dükkan ve ~hmn 24-32 hissesi 

Lira 
depozito 

75 

Yukarda yazılı müJl:>:ü ,ilk taksiti peşin alınmak ve ge· 
risi altı ydda faizsiz altr müsavi taksitte ödenmek üzere sa
tılığa çıkardık. 

15.8.935perşemb~ günü saat on beşte bankamız bina
sında ihalesi açık arttırma ile yapılacağından isteklilerin 
depozito akçeleri ve nüfus cüzclanlariyle o gün bankamı· 
za gelmeleri. (1998) 1-3278 

Açık Arttırma Usuliyl' Eksiltme ilanı 

Sıhhat ve ictiınai l\luavenet Velia-
.> 

leti Ankara 1llerkezi Hıfzıssıhha 
l\I ii<lürlüğii 
ııundan: 

Satınalma Komisyo-

l - Eksi leme ye konula n i~ : (61,000) kilo kuru ottur. 
2 - Tahmini bedeli (3050) liradır. 
3 - Eksiltme 23.8.935 tarihinde cuma günü saat 10 Hırn.ssıhha 

müessesesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 1935 senesine aid Ticaret odası 

vesikası ve her hangi bir resmi daireye (4,000) liraya kadac kuru 
ot müteahhitli ğ i yapıldığına dair ves.iıka getirmesi şarttır. 

ı; - 228 lira 75 kuru~luk teminat mektubunun bir saat evel hu-
dut ve sahiller veznesine verilmesi lbımdır. (2055) 1--3367 

Relediveleı~ Baııl{ası bina pı·oje 
mii~ahakası 

\ ukm·a 'tJa ,.·apılıu.·.ak Bde'li) clcı· Uaııkası hiııası 
pı·o.i«·"'i :> a~u:-;toı.; J<>tl5 ıaı·ilıindcn 5 ilktcşrin 1935 ta
rihiıu· kı.ul:u 2 ay mfüldf'tle mfü:ıahakaya konulmuş
llH'. 

\tii ... alıak:na Tiirk H' t>rnehi miihcllCHı. ve mimar
lar Aird•ilirh•r. 

)lii..;ahakaıla hfrindliği kazanan l.000, ikinciliği 

kazanan ROO, ti~iİn\"iiclı·n he'!iucİ)f' kaılar da 1'föı·der 
) iiz lira vc·riff'<'ktir. 

\lii!"aha!..a ~arınuııu· .. i 't' 'azİ) t•t plU.u Ankarada 
hdNli) c·h·y· hankasımhtn para!-IZ alımı·. Bu mfülrlf't 
;;ıonıurn kadar ı>rojt·~f>r c\n1rnra•la lwlecli) (•ler bankası· 
na tt· ... linı f•flilmi-ı oia('aktn·. Po-.ıa "·e sair ReheplerJe 
AN'İkuwln hic:hiı- "'U rrtlP kahu 1 Nlilf'nwz. ''2011" 

l-3:-J28 

İzmir \ 7 aliıflar 

Oir('.\ktörlü~nd n: 
1 - hmırde me • ırlık ba:.ı mevkiındeki vakıf arsa üzerine yap

tırılacak 58793 lira 84 kuruş bedeli kesifli hal binasr inşaatr kapalı 
zart usuilyle eksiltmeye konulmustur. 

2 - İhalesi 15 ağustos 935 perşemlıe günü :;aat onbeşte lzmir
vakıflar direktörlüğünde direktörliik odasrnda toplanacak komisyo
nda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait projeler iie imalat ve eksiltme şartnameleri ve mu· 
kavelenamc nüshaları 2,94 lira mukabilinde İzmir Ankara, İstanbul 
da vakıflar direktörlüklerinden almabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarr 4191.56 liradır. Eksiltmeye gire
ceklerin teminat makbuzu veya mektubunu Ticaret odasında kayıd· 
1ı olduklarına dair vesikayı ve fenni ehliyet vesikasını tektiflerile 
beraber vermeleri lazımdır, 

5 - Eksiltmeye girecek müteahhidlerin kendilerinin mimar ve
ya mühendis olmaları ve vahut insaatın her türlü kanuni, idari ve 
fenni mesuliyetini kabul "ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya 
mimarla bütün muamelelerde müstereken mesul olmak üzere bir-
likte çalışmaları şarttır. · 

Aynı zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az 30000 liralık 
bir binanın in~aatını muvaffakıyetle bitirmiş olduğuna dair resmi 
fen heyetlerinden verilmiş veya tasdik edilmis belgeler ~ci<;teril· 
mesi mecburidir. 

5 - İsteklilerin yukarda yazı1ı gün ve saatten bir saat eveline 1 
kadar muvakkat teminat makbuzları veya banka kefalet mektuplariy· 
le encümene ve şartnameyi görmek için de herg{in sthbat mUdllr-
1Uğil dairec;ine gelmeleri ilan olunur. (1961) 1-3?29 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı artırma ve el<siltme \'C ihale 
kanunu uyarınca yapılacaktır. 

Teklifnameler bu kanuna tarnamıy!e uygun olarak ha ıdamp 
en geç 15-8-935 perşembe günü 3aat 14 de kadaı makbuz mukalıi-
linde lzmir vak ıfl ::ı r direktorltığüne verilecektir. (1945) 1-320ti 

12 AGUSTO::s l935 PAZARTt:S 

Kapalı Zarf Usuliyle El:\ siltme İlanı. 

Eskiselıiı· 1"ohum 
• 

ı~hıh i~ta~voııundan: 
1 - Eksiltmeye konulan İş: Eskişehir tohum r.s!ah ıs 

tasyonunun Mayıslarda yaptıri\cağ1 tohum ayırma evi Vt 

türbin dairesi yeni inşaatıdır. 
İnşaat keşif bedeli 28028 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardu. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Kargir inşaata dair fenni şartname 
D - Keşif ve metraj cedveileri 
E - Proje 
F - Umumi şartname dairede görüJebilir. 
fstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 140 kurut bedel 

mukabilinde Eskişehir nafıa direktörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 2. 8. 935 güniinden 17. 8. 935 cumartesi 

günü saat on birde Eskişehirde nafıa direktörlüğü bina
sında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır 
5 - Eksiltmeye girehilmek için isteklinin (2102.14 ) 

lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka afağıdaki 
vesikaları haiz olup göctermesi lazımdır. 

Benzer bir işi hüsnü surette bitirdiğini vesaikle isbat 
edip naf ra müdürlüğünderı alacağı fenni ehliyet vesika -
smı göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya· 
zılı saattan bir saat evetine kadar Eskişehir nafıa direk • 
törlüğündeki ihale komisyonuna getirilerek eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektr. Poı
ta ile gönderilecek mektupların nilıayet (3) üncü mad • 
dede yazılı saate kadar gönderilmiş olması ve dış zarfuı 
mühür mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Poa · 
tada olan gecikmeler kabul edilmez. (4524) 1-3384 

Hava Yolları Ocvlet 

isletn1e idar~"'Qlt1flen · 
' Telsiz telgraf ve telefon ve radyogonyometre al etlen .ı . u.ı1..ak 1 ı . 

Hava yollan Devlet İşletme id1resince alıcı ve •.:ric.i telsizleri 
radyogonyometre cihazları almacaktır. Bunların cınslerini karar
!a§tırmak için bu aletleri satanlardan aletlerinin muhtelif kataloğ · 
lariyle bütün vasıflarını bildiren izahat istiyoruz: 

Ver.itecek izahat arasında şunlar da bulunmalıdır: 
l - Cihazlann fiatı (Ankara veya İstanbulda teslim sartiyle 

türk lirası olarak) 
2 - Cibazlarm siparişten ne kadar sonra teslim edilebilcceğı 
3 - Cihazlarla birlikte verilecek yedeklerin cinsi ve mikdarlan 
4 - Cihazlardan bir tanesinin tecriıbe için An karaya getirilip 

getirileırlly~eğ.i 

5 - Cihazların ne gibi sartlar altında ve ne kadar bir :ı:aman 
için garanti edilebileceği 

6 - Cihazların diğer markalara faik olan hususiyetleri. 
7 - Bu cihazlardan hangl hatlarda kullanılmakta olduğu. 
8 - Şebekemizde aynı fabrikanın telsiz 8letle.rini kullandığı ~ 

mız müddetçe fabrikanın bize ne gibi kolaylıklar ve yardımlar 
yapabile.ceği. 

Bu izahat 1. 11. 935 tarihine kadaı· Hava yolları Devlet işletme 
m_U~ürliiğUne - referansları bağlı olarak - gönderilmiş olmalıdır. 
Bütiliı şebeke hakkında telsiz ve gonyometreler için bir proje ya·· 
paraık o projeye göre yapılacak muha:bere tesisatı için umumi bir 
teklifte bulunmak veya daha fazla matUmat almak istiyenlerin 
idareye müracaatları. {2048) ı- 3401 

Nafıa Bakanlığı: 
Beşinci Daiı·e su işleri Müdürlü!?ü 

arthrma eJisİltınt" ve ilıale k.oınis
yonundan: 

Keşif ıbedeli 15194 lira 73 kul'Lq olan Ankaradaki Dikmen dere
si islah ameliyatı 10. 8. 935 tarihinden itibaren on lıe.s giitı m.üd • 
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmustıır. 

Eksiltme 24. 8. 935 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 1 l 
d~ Nafıa V:kaleti beşinci daire su i~leri müdürlüğü odasındaki ek
~ıltme komısyonunda yapılacaktır. İstekliler artırma, eksiltme ve 
ıhale kanunun~ yazdı vesikalarla beraber ve ~imdiye kadar yap
mış ol~~kları ıslerde taahhUdilnü hUsnü suretle yaptıklarına daıc 
mahallı ıdarelerden verilmiş vesikalarını 24. 8. 935 tarihine mıisa· 
dif cumartesi glinU saat ona kadar besinci daireye vereceklerdir. 
Muvakkat teminat 1139 lira 60 kuruştur. Teklifler zikrolunan 2490 
numaralı kanunun tariflerine uygun olacaktır (2074) 1-341Z 

Kapalı zarf usuliyle Eksiltme 

Karacabey l\lerino Y eti~tirınt'. 
Çifti~ l\'lüdürlü~udeıı: 

1 - Karacabey harasında müteşekkil Merinos yetiş • 
tirme çiftliğinin (7443) lira 22 kuruş bedeli keşifti ağıl 
ve 16601 lira 4 kurut bedeli keşifli de büro kapah zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. , 

2 - Eksiltme 2 ağustos 935 cuma günü saat 15 de 
Karacabey harasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrakı şunlardır. 

A - Mali şartname, 
B - Fenni şartname, 
C - Nafıa şeraiti umumiyesi, 
D - Proje, 
1stiyenler bu evrakları bedelsiz olarak Merinos yetiı· 

tirme çiftliği müdüriyetinden alacaklardır. 
4 - Eksiltmeye girebllmek için isteklilerin ağd için 

990 büro için de 145 lira muvakkat teminat vermesi. 
5 - isteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz olması ve 2496 

No. lu kanun tarifah dahilinde eksi\tmeye iştirak eyle • 
meteri ilan otu nur. ( 4529) 1-3386 



Karaeabey Harası 
Direktörliiğiiııden : 

1 -EbiltmeJe konalaa if: (Çinldi ....wre4- laek 
ahD"lan İ8fU1) • lira (35) 1na • 

Bina•• taiatm ketif ..Wı: (15290) 

~.:_Bu. ait~ ft ............... 1 

.• - EJuilbae ~ 
• - Mubwle projeai • 
c - Nafa itleri ..,aiti _..17..I 
e - Fenni prtaame 
f - Ketif cftyeli 

f.d ~ --..&..--...ı-i ft ..,. KarMUeJ ..... ' ...-~.: .. •duektörlüiüadeD..-uu-· • -
3 - Eh'ltwe 21 ........... ~ ... ·····-~ 

ili& uat (15) ele l(aracahey hana .I~ Y • 

pılacaktır. . il -.rf .-iiyle yapsllıadmr· 
4 - Eka_ilb=e lııa1!9 b"lmelr • • i9tek1iabt (1147) lira 
5 - Ekaıl~eye sıre ~ bun= '-tb apiıtlald ve • 

muvakkat temınat venn • laamchr ~---,. en az 
-!•--ı h · ı östermeaı ---- • .....-
IN&ll arı aız o up 1 alık b. • · _.n Waa :rapmıt 
ı.:~-~çaddaa .cıoo.fOOO) .~dürlü.;ii:d: vesika alarak ıire -
onıuguna ır na ıa mu •-
Wlirler. --L.....a. ,. __ ._.... ddecl 

6 - Teklif mektaPlan .,_.!"""'~uma e Y~· 
--L bir ... t-eline kadar ıcancaı.J llaruı dı-,--.u• aaattan ..... .... • Ji"' • 
rektörlüğüne ~ --~ --~le _red11 ~l ne 
-ıu..- tWfia .. ~ıll"· .-.... ı ıon erı e · 
celr ........,. m1a,et ~l•l maddede )'llnlr auta ka-
dar efnü obiiMı '" tif ır&ifDi ii4Mr mumu ile iyice ka .-.l... : ...... lor#lii'· P091ada olacak ıecilmwler ka, 
bul edilmes· (4528) 1-3385 
2 Anitsıa belediye reisliği ilanları 

: hir.SC .ı-. ... ı-ı- panel n..-.ralmile ..aatm 
ı - Yat' kdel° yuılı attı ana açık artırmay• çlkarılauıtır. 

w _.a ;;: ~ •tren muhammcıı t>edtlf munllat 
2- tlmiaıtı 

numarası lfo. Lira Lira 
l 680 2040 153 

U49 M6 1938 146 
• : 646 1938 146 
" 7 JIJ. J59 111 
• 13 S55 1185 U5 
• 33 547 H41 124 
,. __ .__ ...,._ ı 'r' .. ·• • lllll'lta lserilMle mev-

3 - Bu ar--- .--- _..__._ ı-ı-ı L. •• .u.riai. afi k • ..... ..,... ..,... - _ .. ,... .. er -rpn 

................ ,. fiMd.. -- • 
4 - ......... t::::"" .-... - befttayOll U• 

...... ~. ...... ....... , ........... t-
-..lııeieil,. w.1tllfM .-De_.......,.. allcalr)arı makbuz 
.. e·ı.uW Jaımf.,• ıeitlqille YeRcek ft artmm)'A ifdnlr ede· 
...... (2075) 1 ı-3317 

1LAN 
~~...,.. ......... stemill •'nrktır. 

;J-ı h ~lilPllt(._)~-~s(ı::)•l:!_lı_!ir-
HJflıie gelmeleri pnuhammen beuı: - - Dll'Ulr. 

(1974) 1--3230 

Devlet Demiryollan ve Limanlan Umum 
Müdürlüğü ilan1an 

JıluıbanPDen bedeli 11880 lira ôlan 130 dane büyük ve 
1 dane ldiçük .._ mUfa11•ır 4 - 9 - 1935 çarpmba 
atini uat 15,30 da kapalı arf tnmlii ile Ankanda idare 
.......,,,. satın almıcaktJr. Bu ife cinnek iatiyenlerin 
•ı lirabk muva~kat teminat vermeleri ve kmamlm tayin 
ettiği vesikalar ve işe ginneğe manii kanmd baJarimadı. 
fma dair beyanname ve tekJiOerile ayni gihl uat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lhnnc:br. Ba ite 
ait prtnameler puuu olarak Haydarpap.da Taellim 
Ye Sevk Müdtirliiğtinde w Ankarada malzeme daiırain-
de dağıtılmaktadır. (2010) 1 - 3.131 

İLAN iLAN 
Ankara ismJOllund• yt- Mubarnıncıı laedeli. ~ 

ai kurulan eğreti j'Glca li· Hra oı..a Anb.ra. Bak•tehır, 
nuı ~ büfe ile D.D. Konya ve Samama depolan 
mnumi idare binası yanında- 111 tasfiye ~~ 23.9. 
Jri küçük hçe pazarbkla 935 paurtcaı gmı11 -t 15 
iki yd için kir ya verilecek- de kapalı .., muli ile An· 
tir İki yıl için orandan kira karada idare binamda ıha· 
bedeli 1440 liradır. Pazarlık le edilecektir. 
23 ağustos 935 cuma günü Bu işe girmek istiyenl~r 
saat ıs de D.D. yollan har• 3000 liralık mu~t t~!: 
ket direktörlügünde hareket nat ile kanunun tapı ettiC~ 
komisyonu öeünde yapı~a· vcsika1an. k~~mn ~ ~ 
caktır. Parıarhfa girmek ı• nıaMesi mucıbiac&. ıı~ gll'· 
tiyenlerin tutHJanDı kano- meye kanuni manılen ba-
niğ belgeleri ve ~ girmeye bmmadığma da_ir. bey~• 
kanuniğ engellerı tlu)unma· ım ve tekliflerini a,m giiD 
dığma daır bildirgeyi 23 a- _,ı 14 de laadlS Cer daireli 
ğustos 935 cuma giinü saat 14 JtomisyGll reJaJiiiM 'VClll'l• 
de kadar komisyon başka~ Jeri lizn••· 
lığına vermele!1 ge~Jrtır. Ba ip ait ~·· 
Kira şartnamesı ZZ agustos 200 ıraraş mabbl1mde An-
935 perşembe gününe kadar kara ve HaydarpaP vezne
parasız olarak Ankarada ha- lerhMle 118111m ... t*""· 
reket diwk&Öttiiiilllden .. (ZG\IO) ı--3349 
nabilir. (2082) ı-3394 , --

Ankara V d n: . 
• in ye • arb iç ft ılıı dltii• ne 

Nafıa içiıı lmum gortilcn • .-. tmli Ja1ik ,_,... açrlr ~lr-
•kis lldet Jattilr kıynaıı .,. - -· 
liltme,e ır.111ınaıtur. __ .... 

11 
.unu saat on bette vilayet 

ı _ Bai)tme ıt. S. 935 P-·e •-

~cümeni riyaset oda~ (~~ (70) kuruttar ı : = :::numinat (64) 1~~5~~~ müclü HtjiiDe 
4 - latekl• ~ ••• ~ ı- 3405 

lntiraıcaat edebilir!«. (207o) 

Mim Miidafaa Vekileti Satın Alma 
Komisyonu ilin1an 

BILfT 
l - Bir metresine biçilen eder 25 JturUI olan 500 Wa metre 90 

.-aıMa ~ll'l•lr 'bes bpab nrfl• elm"ltmeye lrenÜIMlftuı. 
2 - thaleıi 21. 8. 935 çarpmba Jlnil uat 14 de&. 
J - tık lual paruı 1500 lindır. 
4 - Şartnamelİni W kurup almü ye knejini ı&melt ini • 

yealerin her ... kamfayona atramaJan. 
5 - Eksiltmeye precekkr kanuni mu'ftldlat teminatlariyle 

2490 sayılı iruuaun J inci .. &ininin birinci hltrHf11ı l~ncU 
maddesindeki belgelerle birlikte teklif mclmaplarmı iı.ale uatın· 
m bir nat evci M. lıf. V. aatm alına lremiıyonuna vermeleri. 

(1983) 1- 3285 

BIL1T 
l - Birtaneainc biçilen eder 300 kuru' olan 10.000 ıla 15 000 

tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye lconulmuftUr. 
ı - İhalesi 26. a. 935 panrteıi giinü saat 14 dedir. 
3 - tık inanç parası 3375 liradır. 
4 - Şartnameıini 2ZS nn. almak .e örneğini ı~k isti -

yenler her ıün öıteden sonra komisyona upyabilirlu. 
5 - Eksiltmeye girecekler kamıni ilk inanç paraaiyle 2490 u

yılr kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı belgelerle birlillte teklif 
mektuplannr ıhale saatinden bir saat evel M. Jıf. V. 1atınalmı 
K'o. na vermeleri. (1981) ı- 3287 

B1L1T 
1 - Bir metresine: biçilen eder 25 kurq olan 500 bin metre 85 

arzında çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye lcoaulanqtur. 
2 - ihalesi 23. 8. 935 cuma günü tul 14 de yapılacaktır. 
3- llk inanç paraıı 7500 liradır 

4 - Şartnamesini 625 kuru .. almak Ye örnctüü lkmelr ısti
yenlerin her glin komiayou •tnmaJaiı. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni taninatlariyle. 24'0 saplı 
kanunun 2 ve 3 iıncü maddelerinde ,_ı1ı belplerle llirlikte tU • 
lif mektaplanm ıhale mtmclıln bır saat evel V. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri Cl982) 1- !288 

BILIT 
1 - Bir kilosuna biçilen eder 180 kuruş olan 30.000 kilo pamuk 

çorap~ kapalı ıarfla eksiltmeye konullllnfhar. 
2 - htateıi 22. 8. 935 perşemlte ghti ..at 14 dedir 
!- hk in-S param 3950 lirldır. 
4 - Şı~i70 kurup almak ve önMıtini ıörmelc ııti • 

yenlerin her pn komlıyom uftim!laıı. 
5 - Ebiıme,.. girecekler kanuni teminatlar[yle iU: q,yw, 

kanunwı. 2 ve 3 Uncü maddelerinde yudı bel&elede birHllte tekıU 
melltuftlırmı ~e saatinden bir ••t eveJ M. llıf. V. su-ima Ko. 
Da ftlJlleleri. fl•7) 1- 3288 

BlUT 
l - Eli.ıiz garnizonu için 500,000 Jfalatya prnı.conu i9n 350.000 

Jrilo ua lrapalı Mrfla eksilmeye llıa••""••· 
Bllais uru-. biçilen ederi 4~" ...,_. il.im Jindlr. 
2 - Elisis anu 28 .,_..,. 9!5 ~ .- 1Mt' 9 .. llalat· 

ya au 29 aP,stot 935 flltwwwbe cUnil mt ta Daale tc1•u1atıir • 
3 - Elkizin ılk inaaç paraaı S37S Jılalatyannl 3ZIZ lira 50 tına. 

raıtm". 
4 - Şartnameler M.M. V. aatın alma Ko. dan ecUııfW.mr. 
S - Bbiltmeye girecekler kaaıml illr imag paı...,.... Ticaret 

bel.geli71e Wdikıe teklif mektuplanııı illale sutltı4en Wr aat nel 
ebı1tmeııin yapılacağı E1iıizde tilnltn lltm alma had9yonuna 
... ermeleri. (2012) l-3312 

Aalııed - "orta ................. ....,... 
ı - lstaiıbul ve BurNdaki llaelerle Kırıkkale Mllltı a...tiır 

litınfne Ye orta okulasma ve Enincan, Konya aüeı1 orta okıuJa • 
111'111& ller den için ağretmen almacaktır. 

ı - Öğretmenlerin Uaani tart ve vaııfları tapNlan •relatir. 
3 - Bu gibilerden i•kli oı.larm dilek btıcJJamu Ankanaa 

alkeri li1eler müfettiflii* J6ndtnneleri. 
4 - Dilek kipdlanna ili1tirilecek lciğıdlar tmıkrdır: 
a) Fototrafiı ve tudlk!i fif. 
b) Çılrtığı yfi~ olftdanln pbad~ai ft)'& taadU.U ıuıeti. 
c) Vniwnitede fın.._ vererek ehliyetname ahmt fw bunun 

taldiıkli -.ııeti. 
sunıanaa; tetkik ~kten aonra uypn &&illenler:deıı ay • 

rıca hüsnühal iımühabel'ı, llhhat raporu ve tulıfrild tnıedıf 11tene-

cektir. • 
3 _ 'OcretleT f611edır: • 
JlbilJ;uldald ..art "9eJer ıçın nyaziye ve fuilı .ı..terının 

., .. lcreti ı• liıaJa• ~ denl~r Bcııetl ti lira,a bdanlJT. Bur
aa u.i içiD riyui,e. .lisiJI ve ~ c1eslerialn aylık tlcNti 126 
lira,., dljer dcnlcıill uaeti 108 li~1· bardır. 

JCmk,ble unat b1eli ipn ri~ye ve fizik 165 liraya kHar'. 
diğer denlerin aylık Gcreti 136 liraya lladanht. 

Konya orta okalalr fçfıı bUttln dcnlerin i1creti ı• liraya b
danbr. 'Brdncab erta otruı.er ıçin blitiln ctn.Jer ın Jfraya ~ 

6 _ tlwtf o1ntı.11W•• dereı olan afretmmlere den bqına 

uc:rct ftrilir. 
7 - fatckliı.J:ın 1 cyıpl 935 tanhıne kadar miincatlen 

(2096) J - Mil 

B t L t T r~u m&kbuz ve ınekt1a,.ı.riyle 

1 
JEl _. Jelli ,apsı- hırlıkte teklif mektuplarım iba· 

a kerthaa:nin arka tutmmda le aaatından bir saat eftld Kan'· 
p••Jon. hamam ve mutfak yapıl· ta As. satın alma ka Da vcnnele-
ma&J bpab nrfl• etşiltlMYe ko- ri. (I!M4) ı-szıs 
nulmuştur BlLIT 

2 - :b.1esi 19-ei-915 il> l - Kan Garnaaonu ~lll 
.zartai pnii ..- • ..... ı.aoo.oeo ltüo ~oduna ap.. 

s- K-.ıf w ~1er •r- b &Ufla elmilı.e,e bauımaıtm. 
zurumda Ker: iDtpat t. ... alı· 2 - b.ıaıi J9.S.935 puuteai 
1m liinii IMt ır de llad'clıt AL S& 

4 - tık i~ ,.ra* _. Al it& a ,.meübr. 
m 3 - bk llllDf ,.... 2'111 .. 0

5 - :&lniltmeye &1recekler hepsine biçilen eder 28,000 bta· 
dllı,.t WttWan .e • fUDÇ dlr. 
meltap 'ffJll ...-...r11e wrın. 4 - ~.,. ıw\ iati· 
te tell:Uf _..,... ........ yenler ber gtln aclr .llPft Jııomi .. 
bir uat evet ErZ\&f\Ullda ~) Joaa atn.:raWlirleL 
tm alma Ko. na ftlillllet..- S - 8hfttme,e almaldcr Ws 1naaç,....,......,. ... 

BtLIT t~J'le ticant WpleriJle 
1 - Kan &anıizonu ~ ıa:e bırbkte tülif mektuplarını iha· 

.._ llftilal ecfer 21• !lra oran le aaatınüa bir aat enel Kara'· 
ı •OOO kilo çam odunu kapalı da AL Sa. AL lto. na vermeterL 
zadla eksiltmeye koD,Ulaıuttur. (1952) ı-a2Z5 

1 - ihalesi ıt-l-ts5 ~·· - - --- -----·· 
paü saat 14 te Kan'ta As. Sa. 
Al. Ko. da y~ "'°' I 

3 - İlk imJIÇ parası - ı· 
rachr. . • 

4 _ ş.rtnamestni almak ıstı· 
yenler ller pa Jromisyonı uir•· 
~ s - ~ye airecckler 
tx-t Wlikaes " Jlk iunç pa-

Rusça Muallim 
aranıyor 

Ders vermek imyenlerin 
Numune hat.aha.esinde 
Dr. E yübe müracaat etme· 
1eri. 1~ 

Ankara Levazım Arrln-liği Satın 
Alma Komisyon ilanları 

1 LAN 
'C•altn-rn fiatı 

s 
4 
5 
7 

Tımü 
as .. 
124 
115 

aumarast donu ft cın ı 
Saal .,r ~rlreJr katır 
Al dip katır 
O..aipkabT 
Yanık kestane ona lı:a· 

tır 

llalaafıa alayına ait olan ve yulrarda muhmnmea fiat. trmak nu· 
-.nı" qlıtli yuıh 4 ... bam J4 a_.,. 935 taUnne .... 
dif Wteli cld- 1Mt altıda A1r1reprü Atpuarmda lllibayede 
ile Mtrlarakbr. latelı:lilerin vakti muay n,in.de mezkur pazar .,_ 
lllıWnde bahmmllmı. (im) 1-3319 

iLAN 
1 - tı.ôpcatı ..._.,. ipıı qacada •War, tahm rı, mu • 

h~men ~ll ~ lnlin.atı •e illNt unbleri yaa lr ısoooo 
kılo ekmeklik un ıle 80.000 kilo tıiır etine ihale guniı venlen fi. 
atlat pelııdı afdildiiiiladen •J'D• ...U w rait llalılilinde nıden. 
kez~ik kapalı zarfla mGnakuaya konulup a ıda mikrl r, teshm 
yen. muhammen bedeli awvakbt telDIDMJ ve ihale tarıbı yazılı iki 
kalem ude yagına ihale pnil talip çaJana&iından a n evsaf ve 
terait dahflinde yeniden -.ıihıalruayı kon\l'hlhqtur. 

2 - Şartnamesi Ankara ve fatanbal ••••• lmirhk eri atın 
alma komisyonunda her ıGn ıörillebiHr. 

3 - Eksiltme kapalı arf uauliyle Tekitdqı satm abne komi•· 
yonunda yapdacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler ticaret oda•mdlı kayıtlı olduldarnu ve 
ehliyetı ticanyelermi gösterir 935 senesinde ticaret odasm.dan al· 
dılrlan vHıkayı ve vekil gönderenler bunlarlı benber ~lr.Uetna· 
melfttni TC" firlret aamım girecekler urgil komisyona. gHter • 
meye mecburdurlar 

5 - Kap&1ı &atflar ihale autmdan u saat evci it.o. Rs. li&inc 
verılecektir (1994) 

IS - ı: 

1-= 
... .r .. .. 11 .: = •t: :l 

• - i .... Jt • .. v - = c: 
.. > • ı·c -§~ c:ı ... o 

*İ Al Ü ii ~ :. ,. .! 

Kr. un. 1.ın 'ku. 
Ekmeklik un 150.000 Mallcan 12 40 139! OfJ ı 9. 8. 935 puuuıl 

- - saat: ı• 
Sıfr reri 
S..,aiı 
l*pğı 

80.8 Mır}b& .it"' ııss90 ıf. a ns ıt.. ır. 11 
ıt.IOO TeWnlal 7100 f'l01-3' ~I. tfflÜI la.J6 
lıMI llallran 77 08 -· ... - • • ,, 

İLAN 
Kor merku 1utaatmm llltl· 

yıcı isin ..... lli1e wtuad JS 
aiustoı 935 cuma dftl uat Oll 

bette ihaleli yapılmak lnre ır. 
,.... arfJa ehiltmeye ...,.... 
tat. .............. , ....... 
ima Jeasna lmirHlf lltm dm 
blDiayoalarllld her tin "'61• 
bilir. Teminatı muvakkate miJi.. 
- ~~-tuüıilıtrla-""' ..... IUlf ... ...,, ... .... 
......... .-line ...... ...... 
nat-Mlu" telı:Hf ... ,., .. 

1-3197 
m Balıbsfr kolorda satın alma 
lrolniıybıtuna vermeleri. (2060) 

i-3361 
f LAN 

A.aUta meıiles -.e•ıneıl 
ha~ ebapçlrllle ~
nı.. 4 tzısııalt m••ralı ._. 11ey. 
slr 24 atuto• 935 tarihine .a... 
dlf canartni pnfi uat altıda 
Alııllipı it ın puannda müzapefle 
ile abı&pktır. Takdir NDen 
1ııGmltıl ... ~ ı.ı t"-
Jelfa ............ .... 
lıı8pll .,.._rmcfa '*'""-'-'· (3111 ı - 1--339< 

Ankarada kurulacak Dil ve Tarih • Cojrafy• Fakiiltni 9D 
ntlmune ve prtnamelfae uypn olarak &O ura. tOWlçilk yamtı •· 
..., ıo bll)'llı it .... " 40 talebe do1abr çit elm~ yolu ~ 
tatıa aJmacfttlr. 

Ebiltme ,eri Kil1tlr Babalı&mın ıe.u... cta,relilde ••m 
ve ekailtme kami&yonuÇr. 

:ıt1nfltme tullıi .n a1wto1 1115 - ~ uat 15.30 nr. 
Kah eea flllt: 
GO ura için 900 lira • ..... iti•· eoo lfn, ıu MçR mana spı 

100 ve 10 blly,U.k mua ltla •..-... 
lluva.Wrattmünatlııetltll W..._. 
l - latelııWcria cari ...,. alt ticuet ..... \lnikw --...... 

leri ve meaJet:-~ o1m111m ~· 
2 - latei'hrJn beW pde " wtindep ince mınaJdrat tull

nat mdtius ve,a bnnb mebsplufyle Jcom!'7oaa ıelmetert 
S - Şartnlmefl alrmelı: lltlJ.aletl• her ... KWtBr Bakanlı· 

ğmda yüksek 81redm ..-ı ........ lllıpurmalarL (207S) 
1-3318 



Kiralık bina 
Türkiye Ziraat Bankasındaıı ~ 

• 
Ankarada Anafartalar caddesinde Memurin Koope

ratifi namile maruf binanın evelce Umum Jandarma Ku. 
mandanlığl tarafından iHal edilmiş olan kısmı kiralıkbr. 

Kiraya verilecek kısım üç kattır. 230 metre murabbaı 
genişliğinde olan her katta beş oda bir büyük salon ve ha
lalar vardır. 

Binanın kalörifer, elektrik, su tesisatı mevcuttur. Ta • 
tiplerin daha fazla tafsilat almak üzere Ziraat Bankası 
merkez müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 - 3390 

Satılık fabrika 
İstanbul Ziraat Br nkasından: 
Adanada yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

bulunan ve ceman 57915 metro murabbaı arazi üzerinde 
kain ve Şinasiler Fabrikası namile maruf.= . . 

Koza anbarı, ccvirme ve buhar dairesı, kazan daıresı, 
3 numaralı dizel ~otör dairesi, şifleme dairesi, çırçır dai
resi, platforma 1-2 dizel motörler dairesi. buhar kazanı 
dairesi biderlik ciö·it anbarı, çiğit anbarı, balye anhan, 
temizl~me paçel ·v; prese daireleri, mat:eme. an barı, zibil 
anhan, otomobil garajı, kütlü anhan, miıbernt su deposu, 
müberrit kuypsu, tamirhaneler, çenber anbarı, tahta kurut
ma dairesi, yazıhaneler, l No. pavyon (fen müdürü hane
si}, 2 No. pavyon (sevk memuru hanesi), 3 No. pavy?n 
(tamirat amiri hanesi), 4 No. pavyon (Ustabaşı hanesı), 
amele helası su motörü dairesi, su deposu binalarından ' . 
müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei muh.arrı-
kesini teşkil eden 1-2-3 numarah atlas ma~kah ~eh:n 150 
beygirlik üç adet dizel motörü, çırçn~ mak~nelerı: ~ıf.~eme 
makineleri, temizleme ve prese makmelerı, vantıla~orler, 
umumi transmisyon, kıncı makineler, pamuk presesı, nem
leme aleti, kantar, kütlü kırması, su deposµ, buhar 
kazanı, demirhane makineleri. mar~~gö~hane, makineleri. 
plat, çırçırla_r!, ı;1At çırçırlarınm kuvvei muharre· 
kesi, lokomobil, Roller gin atelyesi, yedek alat edevattan 
ibaret ve Pamuk ve Nebati yağlar Sanayii Türk Anonim 
Şirketinin: 

Bir numaralı ('trcır fahri a ı 
"' . 

İstanbul 6 ıncı Noterliğince tasdik edilmiş 30. 1 l. 931 
tarih ve 15142 numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebati 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin Bankamıza ola~ 
mikdarı malfim borcunnu 10. 4. 935 tarihinde gönderildiğ• 
kayden müspet ihbarnarne üzerine de tesviye etmemiş ol
duğundan işbu borcun ihale tarihine kadar % 9 faiz ve o/o 
3 kom üs yon, sigorta ücreti. hesap masrafı, nakli nukut, 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilumum masrafla 
birlikte tahsili için bu borc mukabilinde Bankamıza ipo
tekli olup vukarda hudut. cins ve sair Pvsafı ve müştemi· 
latı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 22. 9. 929 tarih 64 
numaralı tapu senedite şirketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı kanuna tevfikan üç }'eminli ehli vukuf 
tarafından cem'an 72.000 lira kıymet takdir olunan mez
kur fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü
kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir buçuk 
ay müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihale· 
si 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de İs· 
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akcesi % 7,5 dir. 
Şartname Galatada kain Bankam"" Adana. Mersın. 

Ankara Ziraat Bankaları kapılarına asılmıştır. (1584) 
t-2727 

Satılık ev 
İstanbul Ziraat Banka ından: 
Adanada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

-kain Ziraat Bankasma birinci derece ve sırada ipotekli bu
lunan Şinasiler fabrikası namile maruf Pamuk ve Nebati 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan 1 nu
maralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanılan çi
mento bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev. 

İstanbul 6 ıncı Noterliğince tasdik edilmiş 9. 11. 931 ta· 
rih ve 15142 numaralı ve Beyoğlu 4 üncü Noterliğince tas
dik edilmiş 11. 2. 933 tarih ve 640/33 numaralı mukavele
lerle Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii Tük Anonim Şirke
tinin Bankamıza olan mikdan malUm borcunu 10. 4. 935 
tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbarname üzerine 
de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun ihale tarihine 
kadar % 9 faiz ve o/0 3 komüsyon, sigorta ücreti, hesap 
masrafı, nakli nukut. muamele vergisi, avukat ücreti ve 
sair biIUmum masarifte birlikte tahsili için bu borç muka
bilinde Bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve sair ev
safı ve müstemilatı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 
2. 4. 930 tarih ve 87 numarah tapu sened!le şirketin tasar
rufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanuna tevfikan 
üç yeminli ehli vukuf tarafrndan 8000 lira kıymet takdir o
lunan mezkur ev, 1697 numarah Ziraat Bankası kanunu 
hükümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bu
çuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat 
ihalesi 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de 
İstanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi % 7,5 dur. 
Şartname Galatada kain Bankamızla, Adana, Mers;n 

Ankara Ziraat Bankaları kapıların asrlmıştır. (1584) 
1-2725 

Aıık.ara C. l\f üddei Umumiliğindeıı: 
1 - 1503 lira 37 kuruş keşif paralı Ankara ceza evi hamamının 

tamiri açık eksiltmeye konmuştur • 

2 - Şartnameler parasız olarak Ankara müddei U. liğinden a
lınacaktır. 

3 - Eksiltme 23.8.1935 cuma günü saat 15 de Ankara Müddei 
U. lik dairesinde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin I 12 lira 75 kuru· muvalckat teminat makbuzuy-
la fenni ehliyet kağıdı getirmesi şarttır. (2068) 1-3373 

Bal,aesl{i Şarhaylığından: 
Babaeski kasabasına yapılacak elektrik tenviratma Jiizımgelen 

plan ve projenin yapılması 29-7-1935 tarihinden 18-8-1935 tarihine 
kadar yirmi bir gün müddetle açık indirmeye konmuştur. Bu işe 
istekli olanların ne şartla yapabileceklerini gösterir ~artname bir 
lira mukabilinde Babaeski şarbaylrğından tedarik edileceği ilan 
olunur. ( 1967) 1-3239 

Nafıa Bakanlığından: 
Aydın hattı üzerinde Burhaniye istasyonu civarında Km. 209 da 

Fezlek deresi yatağından 70.000 metre mikab dere balastı ihzar ve 
hat kenarına nakli ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen ihale bedeli 35.000 li
radan ve muva:kkat teminatı da 2625 liradan ibaret bulunan bu .in
şaat ve ameliyatın eksiltmesi 27. 8. 935 tarihinde öğleden sonra sa
at 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında demiryol insaat re
isliği eksiltme komisyonunda yapılacağından isteklilerin teklif 
mektuplariyle münakasa şartnamesinde yazılı diğer evrakı p7. 8. 935 
tarihinde ö~leden sonra saat 14 e kadar insaat reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartname
siyle mukavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
175 kurus bedeli mukabilinde Bakanlık demiryollar inşaat reisli-
ğinden aİabilecekleri ilan olunur. (2019) 1 -3460 

~ ~ 
~: \.ıkeri Fabrikalar lJmum ~ 
~~ Miidürlüği.i Satmalma 
:~ Komisyonu ilanları 

İLAN 

Silah fabrik~ıında hden mev
cud 500 kilo ve 31 mayıs 936 tari
hine kadar yevmiye enaz 100 ve 
en çok 300 kilo ceviz a~acı talaşı 
satı~ı 

Beher 25 kilosuna tahmin edi
len 5 kuru~ fiat ile yukarda cins 
ve mikdarı yazılı tataş askeri ~ab
rikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 27 ağustos 
935 tarihinde sah günü saat 15 
ete açık arttırma ile satılacaktır. 
Buna aid şartname para:.ız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 124S ku
rus ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve · 3 maddelerinde yazılı vesaik
le mezkür gün ve saatte komis
yona müracaatları. (2080) 1-3395 

100 Kilo Tenekar 
100 .. Gomelak 

50 .. Jelatin 
100 ., Kuru zamlc 

1000 ., Kırmızı mühür mumu 
340 ,. Tebeşir 

160 ,. Kola 
100 .. Tuz 

Tahmin edilen bedeli (2658) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın 

alma komisyonunca 2 eylül 935 
tarihinde pazartesi günü saat 14 
de açık e:Csiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan {199) li
ra {35) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatta 
komisyona müracaatları. {2121) 

l - 3457 

650 kilo yunıu~ak kösele 
Şartname:.inde değiş~klik ya

pılan ve tahmin edilen bedeli 
(124-0) lira olan yukarda mikdarı 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü sa -
tın alma komisyonunca 2 eylül 
935 tarihinde pazartesi günü sa
at 15 de açık ek:.iltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
{93) lira ve 2490 numaralı ka·nu
nun 2 ve 3. maddelerindeki ve -
saikle mezknr gün ve saatta ko
misyona müracaatları. {2122) 

1- 3458 

KiRALll( 
Yenişehir Selaniık caddesi ni

hayeti Kızılırmak sokak No. 6 a
partmanın ikinci katı 4 oda ve 
konfor. Birinci kata müracaat. 

1-3427 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK· -

Balsamin lo .. emi 

Elli senelik bir maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmış gü
zellik kremidir. Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai
ma muhafaza eder. Balsa-

.. min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

görmüş ciddi bir kremdir. 
Çi.lleri ve buruşukları faa
le ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazanmıştır. Balsa
min kremi katiyen kuru· 
maz. Teninizin latif taze
liğini, cildinizin cazip ta
ravetini ancak krem Balsa
min ile meydana çıkarabi

lirsiniz. Bir defa Balsamin 
k11Hanan başka krem kul· 
)anamaz. Tanrlmış itriyat 
mağazaları ile büyük ecza
nelerde bulunur. 

l
=lllllMlllıııııımlllllll81M111111111U1Ulilllll :!! 

ı C•b·~;·:;u~~üiÖ<Ü İ 
~ Hastalarını Adliye Sarayı § 

1 
karşısında Hayati apartmanın- 1 
da her gün ıs den 19 za kadar m 

kabule başlamıştır. ~ 
... maaaa •ı•ı•ıılUllllbW1111aw ... 

Satılık l\lotosiklet 
Telefon 1441 den sorunur.. 

Veznedar aranıyor 
Veznedarlık için bir ba " 

yan lazundlr. Halk Etya pa
zarına müracaat. 1--3393 

Sıhlıat ve İçlin1ai ~IıulVt'llt)l 

'' ekaleti Hudut ve Sahiller Sılılu~t 
Umum l\füdiirlüğüncleıı: 

5 ağustos 935 pazartesi günü saat on birde açtk eksiltmeye ko
nulan umum müdürlük binası dış sıvası için müracaat eden isttk· 
lilerden aranılan vesikaları ibraz eden bulunmamasına binaen ek· 
si l tme müddeti on gün uzatılarak 15 ağustos 935 perşembe gü~il 
saat on bir olarak tesbit edilmiştir. Taliplerde fennı şartnamc?.ın 
{31) inci maddesinde olduğu veçhile ticaret odası vesikası ve mun· 
ha sıran Nafıa müdiirlüğünden iböyle büyük bir binada Edelputz sıv• 
yapmış veya yapabileceğine dair ehliyeti fenniye vesikası araı~.ıla· 
caktır. 1st iyen1er her zaman ayniyat muhasibi mesullüğüne ınura· 
caat ederek şartname, kesif ve mukavele suretlerini alabilirler. 

(2051) 1~3365 

Anli.ara şehri İmar t\lüdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara mezarlığı, duvarı tesisatı· 

Keı>if bedeli 67871 lira 50 kurustur. 
i - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri seraiti umumiyesi 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli 
C - Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı üç lira bedel mukabilinde 

Ankara İmar müdürlüğünden alacaklardır. 
3 - Eksiltme 23. ağustos. 935 cuma günü saat 16 da Ankara imar 

müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4643 lira 50 kurui ınu· 
vakkat ternirult vermesi, bundan başka asağıdaki vesikaları haiz olup 
eksiltme komisyonuna göste.rmesi Hizımdır. 

Eksiltmeye en azı ~ir parçada 5 bin liralık temiz duvar işi yap
mış olduğuna dair vesika alanlar girebilir. 

6 - Teklif mektuptan yukarda üçüncü maddede yazılı saat!e~ 
bir saat evetine kadar Ankara İmar müdürlüğüne getirUcr~ ektult
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde vcrH~cektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların niha!'~~ JJ;ilntü maddede yazılı saate k.a· 
(}ar ~e~tş C>lması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bu· 
tunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2009) 

1-3321 

Yüksel{ Ziraai Enstitüsü 
Rektörl~den: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar F.,. 
kültesine Kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek para • 
sız Leyli paralı leyli ve nihari talebe alınacaktır. Enstitüye yazıla· 
bilmek için aşağıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yapnııt 
veya Lise olgunluk diplomasını almış olmak (Bakaloryasını yap
mamış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar Enstitüye alına· 
maz). Ve türk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gele· 
cek olanlar orada okudukları sömestcrlerden, muvaffak olmuşlar 
ise, ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültelerinin Ü· 
çüncü sömesterlerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenle
rin bu fakUltenin birinci ve ikinci sömestrlerinde okunan Anatoınl 
dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yu· 
karı olamaz. Nihari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız leyli talebeden mesleklerinin lüzum gösterdiği be· 
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşkeküllü bir hasta 
evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden tıağhk \tC 

sa~lamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerlnin lüzum gösterdi· 
ği beden kabiliyetini gösteremiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir . 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftli· 
ğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebe
ye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer Çiftlikte parasız sağlanır. (Sta· 
jiyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce sağlandığı takdirde 
kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde. 
sonradan meydana gelen mücbir haller dışında olmak üzere kendi
liğinden stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel ol~rak çı· 
karılanlardan hükümetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkmd• 
verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir lc.efaletname alın" 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarda yazılı rapordan baş· 
ka nüfus kağıdını, aşı kağıdını, polis veya Urbaylrktan alacakları 
uzgidim kiğıdını, orta mektep ve liselerde .görmüş oldukları sUel 
dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirerek el yazıları ile yazı· 
cakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğru· 
ca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsil Rektörlüğüne başvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazılı kiğıtların ilişik olma· 
dığı dilekçeler gelmemiş saydır. 

10 - Vaktinde tam kağıtlariyle başvuranlar arasından kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve basvurma tarihlerine göre 
seçilirler. • 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı temmuzun on beşinci gününden eylutün 

30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar ka· 
bul edilmez. 1-2977 

... 
DAKİK, HASSAS. SAOLAM ve BASf'f 

İşte bütün dlinyada tanınmış olan 

R E V U E saatlerinin 

başlıca evsafı bunlardır. 

REVUE saatlerinin yeni koleksiyonu· 

nu görmeden saat almayınız. 

Ankara'da, Rıza Tevfik. Bankalar 
caddesi 8 1-3341 

lmtıyaı sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Naeuhl 
BAYDAR 

1 SİNEMALAR 1 

Çankırı caddesi civarrnda 

l I Ulus Buımevind• buılnıış· 

l fJÇ. 

f ~ YENi J BU GECE 

Tania Fedor - lvan Mosjoukin 
tarafından temsil edilen 

KARNAVAL ÇOCUCU 
Fraiıızca ıözlü 

BU GÜN BU GECJ l.KULOP) 
MACERALAR KIRALI 

Atk • heyecan Ye ıergüzeıt filmi 


