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26 Ar.USTO~ 

F.R.ATAY 

Her 26 afuıto• .abahı, 25 
ağruta. 1922 salı gününü hatırla -
yanız. O tarihli lstanbul ile A11ru
pa gazetelerinden bir kaçını ma -
acınız üstünde açınız. Şimdiki 
Türlıiye'nin ne kadar güç bir 
ıey olduğunu ancak böyle anlıya
bilirsiniz. 

25 ağusto• 1922 de lıim•enin 
nanmaJıfı Dumlupınar, bu Tür

kiye'nin baflangıcı idi. H a r -
b ı bitirenler, ellerinin atqi ile, 
b.üyiik J a 11 a 'ya sarılJdar. 
Birinin adı ncuıl erkinlik harbı ise, 
ötekinin adı erginlik Ja11aı idi. 
HtıTbı kazanmak, yaıayabilmek 
imlıanlannın hep•ini değil, baılı
ccuı da ol.a, yalnız. birıey elde el· 
mek idi. 

Türk lmrtulufU Ja11cuının bü -
yüldüjiinü ve itele bütünlüğünü 
yalnız, Atatürk görüp ka11ramıttı. 
Bu curın kültür 11e tekniği •on 
türk köyüne yerlqinciye kadar, 
bir uçtan öbür uca, bütün mem
leket, bu asır meJeniyetinin ci -
ltazltıTiyle lıapltllfflH!GYG Jıotlar, 
bu Ja11a bitemedi. Tiirlıiye'de 
g e r i düıman, g e r i I i k teh
likedir. 

Hcuta bu •day 11eren tarlamız.· 
Ja, hasta '~fÜnen lıalamızda, 
~eçmİf olan tarihten yaıamakt.ı 
olan Jilimize kadar, lıartuluı da
vasının içine girmeyen laiç bir fey 
ya/ttar. Hayatı, auutucu hayallere 
l«ı11ılmakla değil, yaratıcı laakika
lı aramakla geçen Atatürk, jenisi 
lıaJar özmalı olan zaleri ile, 

BQftna taç olarak değil, 
Yeni savaılar için eline •ilah 

olarak aldı; ile her yeni z.alerini. 
.onun gibi, halk hizmetine verdi. 

Ustü•te birçok kaleler alınmıı
tır; birçok sancaklar Jiqiirülmüı
tür: Da11a lıa11gıuı ltenüz bitmif 
değildir. Henüz Atatürk bG§buğ -
dur, halk onun ordu.utlar; henüz 
hepimiz silah altındayız. 

Elektrik girmeyen telı kö,,, 
teknik görmeyen telı tarla, geri. 
olan tek türk kalJckça, 

De11rimin ne zaman biteceğini 
ıormayınız. 

Biz, arsıulu•al önemi, ulu•al 
önemi kadar büyük olan, 

Nasıl bafanlacağını yalnız he
sabımıza bizim değil. 

BelbaflaJıklan •kat ve yan -
lif lilrirler hesabına bütün batt 
medeniyeti aJamlannın heyecan
la bekledikleri bir Java içindeyiz. 

26 ağustos batbalumın emrin
de, 26 ağu.to• ç~lılannın İnan 
ve ·ı•uki ile çal.,Iım. 

Asılsız bir haber 
lzmir, 25 (A.A.) - «Zamam> 

gazetesinin 25 ağustos 1935 tarih 
ve 424 No. lu sayısınrn birinci aa
yıf asında iç işleri Bakanının de -
ğiştiği hakkında lstanbul' dan iz · 
mir' de bulunan Ekonomi Bakam . 
na bir telgraf geldiği şeklinde ya
zılan haber üzerine Anadolu A -
jansı Ekonomi bakanından keyfi
yeti gerçinlemit ve B. Celil Ba -
yar böyle bir telgraf almadığını 
ve yazılanın yalan oldufunu söy
lemittir. 

bir ginla 
'!_il ... ·...... ... • .;, ... - ~ .. , :~·t,_ ·.~·"! 

1 n ön ü'nde 
" milletin talii 
makusunu ye • 
nen ,, , Sakar • 
ya'da '' bir ha -
sım aleminin ha 
fArı umudları • 
nı kıran,, başlnı· 
mandanlık mu 
harebe meyda • 
nında emperya· 
liıt hulyalara 
öncü olmak hah 
bızlığı ile Ana
dolu'ya çıkan 
dütman ordula
rını '' vatanın 
harimi ismetin
de boğan,, türk, 
Atatürk bütünü 
bir ulusa şeref 
verecek kadar 
büyük zaferle -
rini anarak bu -
günlerde bay -
ram yapıyorsa. 

bu yenilmişleri 
aşağı gördüğün
den değildir . 
Zaferleri
mizi, kutlu ba .. 
tanlarımızı, bi • 
zimle kahraman 
ca harb etmiş 
ve yıllarca can 
ve kan vermek -
ten çekinmemiı cesur bir düşma -
nın ağırlığı ile ölçüyor ve öyle 
kutluyoruz. 

26 ağustosun ve ötekilerin yıl
dönümlerini yarının çocuklarına 

kartı borçlandığımız ödevi yerine 
getirmek ve büyük zaferin yaratı

cısına ve onun silah arkadaıları · 
na, ulusumuza kartı duyduğumuz 

Başbug 

l 

• 

saygı ve bağhlığı tekrartamak 
için anıyonız. 

26 Ağu•tosta taraflar : 

Türk azminin kurtuluı yoıun
da yaptığı büyük taarruza başlan
gıç olan 26 ağustos gününü iki ta· 
rafın genel durumunu gözönüne 
getirerek hat1Tl~~ak gerekiyor. 

(Sonu S. ıncr sayrfada) 

-----------------------------------------
Fransız gazetelerinin İngiltereye bir sorusu 

ALMANYAtTALY YA HAK VERiYOR 
- ------

İtalya asker yığmakta devam ediyor - Adisaba
bada hava hücumuna karşı hazırlık 

Adiaababa, 25 (A.A.) - im 
paratorun yapmıt olduğu bir bildi· 
riğ, bir hava hücumu takdirinde 
ormanlarda barınmasını halka 
tavsiye etmektedir. 

Otuz beş hindli ayle pazartesi 
günü buradan hareket etmek üze
re pasaportlarını vize ettirmitler -
dir. 

5.000 aaker daha 

Roma, 25 (A.A.) - Bütiln tel
siz -postaları, 5.000 asker ile 8. 
Muaolini'.nin iki otlunu ve dama -
dını Afrika'ya götüren Saturnia 
gemisinin hareketini haber •er 
mektedirler. 

lngiltereniıı hedefi ve Fran:ca 

Paris, 25 (A.A.) - Basın, bu
gün az dütünce yürütmektedir. 

gayreti Fransa'yı, ortaya çıkacak 
arsıulusal karışıklıklar ne 0 • 

olsun, kendi itler~ne karıştırmağa 
inh:sar etmektedır. Gazete, bunn 
kartı şu itirazları ileri sürmekte -
dir: 

'' Fransa,. lngiltere'nin zoriyle 
bir tarihte, bır takım inançlar yap
mııtır. Fransa, İngiltere derece
sinde bayrılık ve dostluk borçları 
altındadır. Dütünceaizce yapıla _ 
tak bir hareket büyük etkiler 
uyand1Tabilir. Fransa, fena sonuç· 1 
lar clojurabilecek karaçları orta- ı 
dan kaldırmak için elinden geleni 
yapacaktır. Franaa'ya onun te _ 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

SPOR 
Bazı gazeteler İtalyan - habet an- Sporcularımızın memleket 
latmazlığı hakkındaki görüıme - içinde ve dıfında ')"aptıkları 
ler hususunda Fransa'nın alma - __ ,_ 

h yarJfmaanr hakkında son 
sını istedikleri durumu iza a ça - 1 
lıtmaktadırlar. haberi.er (2) inci t1ayıfamız· 

Malen diyor ki: __ da_dı,...r_. ---·-·M'"-•M 
" Rurin lnsiltere'nin bütüı- --------· 

rıı 

Bugiin, ıdustıl t>rkinli~inıizirı ba,l<m
gıcı olan 26 ağustos ıaarru:m ile, elum.,,_ 
mik erkinliğimizin ba~ltın;.tıcı olan lı btın
ka111nın kurulı~unun yıldöniimiidiir. 

dinimi: 
Türkiye iş Bankası 

BUGUN O tKt YASINA GtRDI ., 
Bugün 26 ağu tos, aynı zamanda Türkiye iş Bankasımn, yıldönümü. 

dür. Türkiye iş Bankasr hem 26 ağustosunu, hem 2fi ağustosu yapmıı olanra 
eseridir. 

Afyon yılınrn 25 ağustosunda bütün dünya sanryordu ki türle ordusun.. 
da taarruz kabiliyeti yoktur. 31 ağustosa kadar geçen 6 gün bu lcan.uti ~ 
Jcünden yıktı. 1§ Bankasının temeli atılrrken gene butun dünya saıuyordfl 
lci türk zekası banka ~lcanizması gibi modern kurumları ifletmeğe elve. 
remez. Kapitali ve bütün iş un.suru türle olan banka, türlcluğün fiaau. eke.. 
nomi ve tecim kabiliyrrti hakkındaki menfi kanaati de gene lc6ki1nden yılc .. 
mrştır. 

iş bankasrmn, kurulduğu gündenberi, ulusal kredı işlerinden başka. 
endüstri ve tecim işlerinde Türkiyenin ekonomile gelişimine ettiği yardı .. 
nırn ne kadar büyük olduğu. 1924 tarihine kadar geri dönülüp o günlcl 
Türkiye dıwumu göz önüne alınmakla ölçülebilir. 

iş Bankası Atatürlc'ün ve cumuriyet hükumetinin kendisinden istedit' 
ve beklediği hizmetleri yerine getirmiş olmakla öğünebilir v• her yıl 44.. 
nümünü bir öncesinden daha haklı bir gurur ile kutlayabilir. 

Geçirdiği her yılda türle ekonomisine yeni bir eser vertta hnb. bu yıl 
da cam işini başarmıştır. Önümüzdeki kış için sömi _ lcok'u baırlı,or. 

ipekten cama kadar, hangi işe elini dokundurdu i•. onu ballcıa fayda.ı 
sına ilerleten bankanın gelecekte yapacağı hizmetler, geçmİfte yaptrkla.. 
trndan daha q olmıyacaktrr. • • • 

Huıün onbir 
çalııma yılını 
bitirip on ikinci 
sine giren Tür · 
kiye it Bankaal 
bu güzel günü, 
şubelerinin bu • 
lunduğu bütün 
ıehirlerimizde 
kutlamaktadır. 

Ulusun ben. 
liğine dayana. 
rak geliten ban- 1~ Bankası Genel Direktöra B. Muammtt Eriş 

kanın on bir yd içinde nasıl büyii- ruf&, yani 1200 kere fazlasına 
düğünü fU rakamlar pek pzel çıktığını dütiinmek yeter. 
izah etmektedir: 1924 yılında bir 1933 de bankaya J&brılaa pa-
milyon lira olan kapital 1934 de ralar yekunu 49.006.224 lira 

bet milyona yük 68 lcunq iken 
ıelmiıtir. 1925 t 934 SODunda 
de yalnız 227 51.894.199 lira 
bin 985 lira olan 82 kurup çık • 
yedek akçeler, mıt •e baylelik-

yardımr olan buluşu : kumbaralar. 

le ulusun güveni ve sevgisi it ban
kasının kasasına 2.887.000 lira da
ha getirmittir. it Bankaamm eko. 

iş Banlıasınrn ulusal artırrma büyük 

934 de 2.690.000 liraya çıkmıttır. 
Bankanın ulusun ne kadar güveni 
ni kazandığım anlatmak için ar
tırım (tasarruf) hesaplarının 924 
yılında 12.554 lira 1 l kuruttan 
on yıl sonra 15.096.072 lira 56 ku- 1 

nomik kalkınmamızda üzerine al
dığı en önemli bir it de fÜP -

(Sonu f üncü »ıvıfada) 

fi BanlcHr tarafından 'hından 



• 
I ngiliz lıarJtı entlii.str • 

a.,.ıı •yın •n .anımatl• 
Bendoa'da yapılan alwal ,..,_,_ 
lıi bayramının b~mn anlıııla.n ı 
t•mıaaıla ;.p;. del .,Uçılıfı 
•• ISO .ıiyle ,auı Mı toplll11-
tı yaptı. V • ba toplutlft BiJyiJlı 
Bıitayum bna iperiae ~•nlili 
lneml ıa.t•rmcti ..... .., 
la Ula o1..ı ,,_. .,..,.,, ı . 
dlomıaım ıiJdi. ..,., ........... -
raalıklan bofan bu ild •1ram • 
ifa Readonda yapılanı, in6ilis 
bava emlstmiaill yanttılı ~ak
lann ı&•lli lınatmt ••miı • 
th 

Bemm bıu,,. le almalı iste
ilfiıa io•ıı IOlJ .,.,.,.. ,aaJ
•IJf olan hl gayeyi caalaııdır -
.U, ia,Ui• bava •ndktrialnln 
Nfardıb bi,ai daWal .... 
.aktır. 

Bu ıaydea e.c., dylnıem 

enfllııtrisinin plıı'f'lllı •• il • 
J'li tir bıa y«flililfi w-e 7uattJlı 
aıaetıerle de bavailan ,., .. 
t.ııliieyi ve bav• barlnnın auıl 
oldrıluna ıa.tm10r Ye dln1•1• 
llMiyor. 

lla8 öyle ı~ ii • .IJancı • 
» lllnaının ana fiqflni dlnya
- tlln bir tardllllla _.. prpan 
çalı§11Jalarla kUYYetle beJlmıtt.. 
6.s.,..-ur ısı ıdfwıuwe 
harbı bunan bit öz oldufu, ba
va onlasu olmıya11 meml.atlerin 
liç bir IMllM, • aMuım. ne aav
•• ...,.,.. .,,,. ... , •• tıan attık 
berinin aırentlili bir bdibt ol· 
mUftlll'. Bentlontldl usaklar bu 
bdlbt War, Blyü Brltıınya 
bava endlJstrisinin yüksek duru • 
mana aa.tnmiflenlir. Ben buna 
lnoıyonm. 

lakır Hamn GöKMEN 

IMnotlu ~ iqllbc .... ·-.....,a, fiti .. ..rı ._ ~ ,_--ı-.;;..;;;.;• 
.,..,,.~,..,,..._, .. 
at =llllf/ıi~ N Y•ni ._ 

et0tıilaii1ı. birlitte Ana 
l.itı ulamı eıı ıyı olllld Büyü 
.,,,_,.,, t9ffllmtlu b•ıwl • .... 

Bımaıtla ,,_,.., bıuflsoıua • 
111Un, bu memlaette, lı« ala ba
neıh1111 l/llyllladılı aonrıeunu 
nnukl• aegdfl 81116übitır. 
B•, benim inamma ,.., otta79 

llar•.ı1•1-. .... .... 
wı1ıet olard, atlalan11 ..... .. 
.. .,. ı.ııat.yi "°' ,.. ,... 

,., -· P.ll bttliDüa .,,,. 
,.,. .. Çtnil. lltla iıwlJis bava 
...,dan ılbl. ıa,ilis •- da bi. 
.,.Mı... .....,.,.,, 

• ..,..,,, - tlGlt Jlr leva 
k: . ....-....... -.111.-.--. ·--·•nA.,.,.........,,, 

Tii'ldye birint:ililrlerl .......... 
Balılrair. as (Osel qtarmuct.) 

- Şimdiye kadar airtilmeılik Wr küa· 
t.hk &lladc buaüa TUrki,. futbol bL 
riMlllJrleriae leDUÜ Ali lfüll:let ala. 
aunda blltlaadL D~e bayrak çekilir· 
1ııea, t.ndo muıka erldlılik lllUp11l çal. 
cb ve eporcular bir atsı«llm martı 18y. 
lecliler. lampiyoa takwa•ır; Babkeıir 

ldmla rurdu. fmal>al Peaerblbçe, Ça· 
•kale tOr~cB. Bnchnnı Ganen ld. 
m prdu. Bana lfeminpor .. ıtlar 
aramda pçW tarem yaptılar. 

Bidnd ıms, Buna flmPlyoau De
mlnporla Blladuma twPiJom1 G&lall 
idmaaymda ll'lllDC1a o1c1a. Baıa1ıllr 
.,.... L1 .......... bılacl .... ı.. ....... ,ı,_ ......... Çwk 
lllllır rlJ'ı•ı ......... MJııelldL ,_,., ........ ,.,.,.., .,,,,_ 

. _.,_,..... 
>-

...... DeminpK Af)'GD Wriıtciaüai 
4-1 ,...._ Aüua ....,_.. 0..cler-

Wrlill ....... 1Madtiyle ,.. --
p. llelD w ....... Wr ......... 
lraıllMh. 

.,,.. - .... llMICI 
~ 2S (A.A.) - ...... 1ıı;t ,. 

.., MtladUk.._.. Vpk G•dtr 
~Mili Aptm ....,., •••• M5 ,.. 

GürefÇilerinailia ........ 
letaaW, 25 (A.A.) - Vi,_ıı ~ 

, ....... bastın ikiııd yarlflDllanm .,.,. 
tdlr. Telııltlk 10DUÇ1ar ,_ıarcbr: 

• ...... ı - Senan YeJılnıeld fUYm •.. ...,..,..... 
11 lılWaı - .. ..._ Yqan 1 

daJdb 10 ...,... t8fla ,..... 
• kiloda _ ... J-8 ...... . ...,... ... ,.... 
n MIHlt - ...,_Ama•• ,.. 

... •11lllllı. ,-fi. 
7'mlllm:. 
tafle :tılllllııi&.>C.~~·' ..... _ ........ ._ ..... ..... "" .... ,.'I ,... 

Alır 6lette - Çoı.n llebwıd 
B4lftnl 1 ......... ...,.. ,.... 

Çolıa .............. .... 
etti. Vi,_ıa -~ k1çmak .... 
tiyle nvlrllb ~ 

t:• ı ımey ,..ı• 
...... 25 ( U.) - Chht .. .., (). 

IM>a ......... ... ;,. '*iacl ...... 
randa Uniria alt pptıtı -cta 4.1 .,._ ..... 

' 
ULUS 

i Ş 
POL8Jff A'DA ı 

ır .......... p ..... '8fmc 
v..-. zs (AA.) - v.., .. 

• ldlıametn ae.tade dola llelqpol.a.. 
ima attlllelltıe .. Krücm llNt lratan 
Wr ,.. il •ta•· lliL lllft,etlal .... 
.. ...,. ... 11 •• kfmleler Wrlıllt ... 
lomı• 118; m .,... ....._ 
•·llth'cUr· 

•Mnrr - •'" • •• tırt 1t-
1etm11 ve bu tuetle Sok laıımı1l bir 1m
.._ llllne aeçmiftk. Hemea ....... 
1 ıı,. ...,,. ;ıır~ 

Yatuıcm, Polonyanm ba betpiinde 
an. a&term meafil -.lar tıll'af .. ...... lwblt-·· ........ 
MACARISTAN'DA 

lranınP..-~ 
... 25 (A.A.) - S..Uak 1111111 

....... Ronbi friua•m ...... •lçhlai ~ 

nale ..,... efmitth'. - --..... 
....... " llM:ekl etsiaia -..,. pp 
ht mütablarnu wtiDftt& 

...... 2S (A.A.l - ""'- ..... 
toe &IJlade aePren A.....,.. dlf it
terl 1Mtlraal ,..a ...._. ........ 
u. &lrllıt«ktir. 

trAL\YA'D ı 

·~--· ...... IS (A.A.) - AnialQ.ı ..._ 

tllıate .... ,.... ...... "" .... 
... ft lciade t..ı ...... it lllti .. il t 
..,ur. 

A E 
Fransız gazeteleri

nin lngiltereye 
birsonısu 
(Bqı l. iaa _,,/illa) 

8eMI etmedltl teJallb1ed ,.ytaşnuı1r 
~rgeainde bulw....,..g, Stnla cephe. 
tini •nan JPrama ftfitdir . ., 

Kfl(Gn lıalyan asherlerl 
Pa " ~ (A.A.) - Matea pzetelf • 

... Londra'dn .wıtı Mr 1aa1tere &in. 
bu felairdetd kalyan 'lronso1on, lnciJte
re•de oturan ltaıyanlum ltalyan ord .. 

..... c&tllllıswk~nyaptddan• 
1elderi R0tna'ya bi1dfnncktec!h-. 

AJlll pacteain Cenevre'den aldıtr 
bir habere ı&e, Habetfatan'a aevbdil • 
eek olaa Bolsanolu üç lta1yan eri ~ • 
-.ıu. füat yüalanarak Sen Morla 
Pt._na ba.,.ctilmiılerclir. Hlldlmet 
haJal halrlmlda bir kanr nrecektlr, 
ıt ...... 1aıçau, Ca1an Tıle.te bel • 
sal balkmcla ~ er de pblanmlf •• 
Onlene'cJ• bapeedilnü'1erdtr • 

~ .4ı..ınavne (.ayea...
Wr yasm 

Bedin, 25 (A.A ) - Done Atce • 
-.,ne ÇaJtUnı dlyor 1d: 

11 ltaı,a•am, .Omürıeler"n' geaif· 
..._. ........._&ıld ıbtiyaçlan tameml,.. le......._ Anlqmaya lrablmw h\lleloo 
.... J9plln pli andlapwllra m .. 
flll, -.. pa,..._ya gdince ftaJ,a. el • 
1111 llot •m11ılr ha!ya'ya IOIU1lclaa 
--...._ eau bopaud eclecek bir .............. 

J.,.,. .... balya ela ...._ 
llP'nwmı'a lllllrlaıı ... .... • 
ll!llnutt& 

AfrDraaaa .a.Grp top1111r1armm 
,., ..... _ ..... lra .... l•I'•· 

dlrdt Aım.a,a. .. paJ' iP ıra P 5 

....... lllldptlr .. 

E 
YUGOSIATIA'D ı 

B. Sıo,.ıino1'için ııaflam 
clarmmrı 

Be1pc1, 25 (A.A.) - Kabine delt• 
tikliif helrkmclm hilkiimet ,.._ıerhMle, 
B. sc.,.dillorig'ia. ,.aanda .ae.mnll 
bir bWae ............. aeteoeli elp 
lamebedfr. 

•1&rad. 25 (A.A.) - B+nw-. • ....-.lf, ........... ..... 
fm n. Sloftıll'8'Gaki yazhk kıiifkte ka
Wl edılmifdı'. 

Bel~ Z5 (A.A.) - Ttbe Wmn 
Auer, utlılr bakanı Preka •e onun w 
madenler 1aakanı Stftanftig'ia çekilımıe
leri Rej .. n tarafllldaıı 1raba! edilmi' w 
blpbn a liougai üacdne tüze,.. 
Nışkulin, ormaa •e madealere devlet 
bakam rnnkoviç, w albk bakanlıjı 
vekiletine d4' beden elilimi bakan Ko
nenoviç aetirilpıiftk. 

Sıyaal çevenler kabine41eld bu de
ti~IMrin .......... B. ·~is 
tçill .,. bit 1-fah oldu ..... _. 
'lece düa aa:,He kunedelmif elan .... 
kümctia it procramıu 1-' Wr _...,.. 
hlda dcYllPI ~iüıi lra,.melrtffir.. 
ler. 

Balıanlan.ı <eY.al llvwılü
taıula eclci ,ap•m. 

Belp'ad. 25 (A.A.) - PraMa paete 
amin Zapbclea aldılr ... rlerf alN 
lurvat büuılardaa Auer ft Plelaa'mD 
bbiMclea se&ıl:neü ~ ... 
biredd~,...,.,... 

79 .... ....... ~. Vı~--~.--......... . 
·y ·· ..... ~ .......... .... 

~ ..... ,,. ........ .. 
tPa '1e ann MJha ~ ... . 
ll'ı•ı,. wr11e11 caa .....,.... ile .._ 
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taııhuJ gazeteleri
nin llaşyazıları 

KURUN da Asım U diyoı 

kı: 

'Bu ,unkü Kmun'da baytar Samuel 
Ak oy'un bir diyevi var. Bu sözler, ara 
ııra agırhğından şikAyet edilen mezba· 
ha rcsimkrini. bu resimlerdeki ölcU
ıuzlligiı bir kere daha gözlerimizin b 

mine koyuyor. 
imdi baytar Samuel Aksoy'un aöz

leri ~. orıt lıktaki kotülüğün tartı ma
kinaları vıeya basküll ri ile de bitiril<> 
miyecegini gösteriyor. Hakikat şudur 

kı, mezbaha re~imlerinin sayı ve hatta 
tartı ile alınma ı tehlikede olan Anado
lu hayvancılıgını kuı:taramaz. Bu resim
ler hayvanların satıı fiatlan üzerinden 
alınmak lizımdır. Çünkil ancak böyle
likle alınacak para doğru bir ölçüye uy
durulabilır. Hayvan sahibleri mallarını 
mezbahaya kadar getirirJe.r ve satıı bede 
linin mezbaha resimlerini ve masrafla
rını ödaniyeceğini görerek hayvanları
nı yularlarından parmaklıklara bağhya

rak kaçarlarsa bu hadise karı•ında ar
tık söylenecek söz kalır mı?,, 

ZAMAN da "Zaman,, imza-
lı yazıda denli/· 

yor ki: 
"Evelki gWı gazetemizde emniyet 

direktörilnlin bir td>ligi vardı. İlk aay· 
famızda gaze çarpacak bir yere koydu
fumuz bu tebliğde gazetecilerin poliı 

haberlerini almak için hangi uta mil· 
ııacaat cdecek1leri blldlrildikta\ sonra 
muhabirlerin bu zatın verecefi haber· 
ter haricindıe kendi kendiJ.erine tahkl· 
bt yapıpta bir tcY yazmaca kalklf· 
mamaları tavaiye edilmekte idi. 

Yeni emniyet mUdUrUmm, gUcenme
elnler amma bu tebliği hiç beğenmedik. 
Çilnkü bununla gaz:ıetecilerin zaten pek 
de genlt olmıyan çalıflD& sahur bir 
hayli daha daraltılmlf oluyor. 

Gazetelerin doğru haberler yuma· 
lan iıteniyona onlarm çallflD& uhala
nnı darlaftırmak defli, ıenlfletmek '" 
qlerini mlimklin oldutu kadar kolay
lattırmak lizımdrr. Yok .. iç Bakaomuz 
B. Şükrü Kaya'nın, bir milnalebetlıe 

anatbuat erbabına. zara bir nUkte llt 
dediği gibi ".bUktlmet guete.:tlere blr 
nevi glimrii.k kaçakçısı gibi baktıkça 
cuetecilerin ne ifkrinde, ne yuılana· 
da, ne de verdikleri haberlerde iuıbtt 
olabilir • ., 

Gazetelerin haber almak w yazmak 
hududunu bugünkil matbuat kanunu 
çizmiştir. Gazeteci o kanun haricinde 
~ir şey yaptmu, derhal mahkemeye ve
riliyor. Ortada böyle kuvvetli bir ka
nun varken 'V'C gazeteciler de aman bu 
kanun haricinde bir ~y yapıp da batı· 
mıza if çıkmasın diye korkup dururken 
bir 1

• kanun maddeleri haricinde, 

'Şunu yazma, bu iti tahkik etme, 
idi polis vakalarını bile arqtırıp aonna.. 
denHeock olursa gazeteler de buna 
mukabil bihakkın o halde ne yazalan l 
gazetemizi başta.nbafa roman, tarihi alt
llst eden palavra tefrikalan, !İnema tna· 

eallan, veya çıplak bacaklı kadm sayı· 
faları ile mi dolduralım? cevabını vere
bilirler. 

Gazetccilerın bu vaziyetleri hakika
ten ehemmiyetle nazan itibare alııunak 
Jlznndu Çünkü bu dilşilnülmedikçıe ve 
ıazetelerin kanun dairesinde işleri ko
laylaştı-rılmadıkça bizde tam mana ıy
le hır gazet cilik mesleği yerleşemez 

ve oktsyucularm da bize: "Ne yazıyor
twıuz ki, gazetelerinizi alalım ,, deme
te halrlan olur. 

Cumhurıyet ve Tan'da ba§yazr yok
tur 

B. Mecdet'in İzmirdeki 
incelemeleri 

"' Birkaç sayı önce arsıulusal İz. 
mir panayırında bulunmak üzere 
İzmire gittiğini yazdığımız Tür
kofis başkanı B. Mecdet Alkin ve 
Ofis danışmanlarından B. Zeki 
Doğanoğlu daha bir müddet İz. 
mirde kalarak ofisi ilgilendiren iş
ler hakkında incelemelerde bulu
nacaklardır. 

BU GECE NOBETCt ECZA EVt 

YENİ 
Anafartalar c dde ind 

ten evidir 

U L lJ ~ 
E 2& 

• ç HABER ER 
Keçiboriu kilkürt fabrikası açıldı 

Beş yıllık plaııın önemli hiı .. kolu gt·r~iıı1e. ı i~ıir · İ) nı,aı1111 
ıı iyi hir kükürdünü çıkaracağız 

Ke ıborlu, 25 (A.A.) - Eko- 1 
nomi bakam Celal Bayar ve y -
nuıdakıler dün Nazilliden haı eı.et 
ederek yolda Dinarda biraz dinlen. 
miş ve saat onda Keçiborlu küki1rt 
fabrikası kuragına varmıslardır 
Ekonomi bakanı fabrika bürosun
da fabrikanın kurulma ve isletme 
planını gözden geçirdikten ve fab
rika direktörünün kurma ve işlet 
me hakkında verdiği izahları din 
)edikten sonra fabrikanın açılış tö. 
renini yapmıştır. 

B. Celal Bayar verdigi söylev 
den önce yabancı bir sosyetenin 
bırakığı altında iken ci<ldiğ olarak 
işletilmiyen ve spekülasyon erge-
si}' le hep savsanan bir uıusaJ ses 
vet1n toprak altında gömülü kal
masına cumuriyet hükümetinin ra 
zi olmadığım ve içtem olarak ye 
ı·.tilmiyen bırakığı anlaşmalann•n 
bozularak Keçiborlu kükürdünün 
işletilmesi cumuriyet hükümetınin 
ekonomik programına sokulduğu
nu söylemiştir. Bu karardan son 
ra Sümer ve İş bankalarının koy
dukları kapital ile kurulan ve bü 
tün modeın enstalasyonu topla
yan bu fabrikanın önümüzdeki yıl
dan başhyarak memleketfo }>ütün 

kükürt ihtiyacım sağladıktan ba -
ka sonraki zamanlar için memle
ketmize kıymetli bir çıkat madde. 
si olacağını ve dışardaki bütün kü
kilrtlere göre kalitesi çok yüksek 
olan kükürdümüz için şimdiden bi
le alıcı bulunduğunu söylemiştir. 

B. Celftl Bayar bu fabrikayı ku
ran iki kıymetli kurumumuza, Sü
mer e İş bankalarına da başanla. 
rmdan dolayı kutlama ve teşek
kürlerini bildirmiş ve Keçiborlu 
ki!kürdünün işletilmesi kararlaş
tığı günden çok canlı ve kıymetli 
çalışması ile fabrikanın kurulma
sında ve işlemesinde önemli bir 
etke olan fabrikarun genel müdü
rü mühendis B. Sahihi takdir et. 
miştir. 

Ekonomi bakanı fabrıka kapı 
sındaki kordelayı kestikten sonra 
içeriye girmiş ve fabrika gene kcn 
disi tarafından işletilmiştir. Kü
kürdün fabrikaya ham olarak giri
şi ve saf olarak torbalanması ara. 
smda geçirdiği bütün değişiklikler 
inceden inceye gözden geçirilmiş
tır. B. Celil Bayar fabrikadan son
ra kiıkürt madenine gitmiş ve cev. 
herın topraktan nasıl çıkanldı

ğını incelemiş ve burada fabrika 
direktôriınden izahlar almıştır. lt
ci evlerini gezmiş ve burada ince
lemeler yapmıştır. Fabrika tara· 
fmdan verilen öğle yemeğinden 
sonra Ekonomi Bakanı ve yanm· 
dakiler durağa gelmişler ve saat 
13 de otokarla İzmire dönmüşlen 
dir. Şimdilik işletilmekte olan o. 
nlrl~rd 120 bin ton kükürd vere-

cek cevher meydana cıkanlmıştıı. 
Yapılan jeolojik etütler sonucun
da yedi milyon tonluk bir kükürt 
servetinin burada bulundugu sap
tanmıştır. Fabrikanın bugünkü ka· 
pasitesi dört bin tondur. Ve mem
leketin bütün iç ihtiyacına karşı 
gelmektedir. Bu yıl piyasaya çıka
rılan kükürt bagcılar taraf mdan 
çok begenilmiştir. 

Yapılan cozelerde Keçiborlu 
kükürdünµıt saflıgı yüzde 99 bu. 
çuk olarak saptanmıştır. Fabrika
da günde 250 i çi çalısmaktadır. 

H. IJayor fere/ine gaTdenpart.i 
İzmir, 25 (A.A.) - Dün gece 

Isparta ilbayı İzmirde 
İsparta, 25 (A.A.) - İzmirde 

toplanacak olan Ege bölgesi il
baylar kuru]unda bulunmak üzere 
İsparta ilbayr B. Fevzi Daldal bu 
günkü ekspr,,.~te lzmire ~ıtmistir. 

Esnaf ve i: iler t irliği 
bürosu açıldı 

l.zı .) - C H. Paı 
tısı e naf ve ı er l ;rliği bürosu-
nun acıl u:->lİn saat 12 de 
yapılmı ur. P rtı lzmır başkanı 
bu toplantıda so..G alarak !zmirde. 
ki esnaf ve işçi kurumlarının bir 
tarihçesini yapmış, birliğin kuru 
luşundan önce şehirde ayn ayn 
idealler altında 24 kurum bulun
dugunu, bunlarm dağınık ve ayn
lıklarının yönetim ve büdce bakı
mından zorluklarını anlatmıştır. 
Başkan, bu kurumların bir araya 
toplandıktan sonra sağlayacağı 
faydalan saymış bu arada esnaf ve 
işçinin kredi ihtiyaçlannm ve SL 

hiğ durumlarının göz önünde bu
lundurulacağını söylemiştir. Baş
kan birliğin içerisinde yükemini 
veren üyelerin sayısı 38 bini bul-
, , ~unu bildirmiştir. 

sehrim ~ arayı tarafından Ekono
mi bakam B. Celal Bayar şerefine 
bir gardenparti verilmiştir. Geç 
vakit Keçiborludan dönen bakan 
garde partide bulunmustur, 

Bakan döndü 
İsparta, 25 (A.A.) - Ekonomi 

bakam B. Celal Bayar dün otokaı: · 
la Keçıborluya gelmiştir. Bakan 
be yıllık endüstri programına gi 
ren ve yapılan Keçiborlu kükürt 
fabrikasının açılma törenini yap
mış, fabrika ve maden ocaklarını 
gezerek ilgililerden bu alanda bil. 
ge aldıktan sonra gene otokarla 
1zmire dönmüştür. 

l spartada çarşaf kalmadı 
Jsparta, 25 (AA.) -·Çarşaf ve 

pe'Senin kalkması dolayısiyle Ba
~ anlar kendilerine verilen soysal 
sosyal haklara kavuştuklarından 
dolayı çok sevinmişlerdir. İapar. 
tada peçe ve çarşaf tamamen kalk
mıs ve kapah giyimin yerini man 
to tutmu tur. 

İzmirde üzüm incir . 
pıyasası 

lrnur, 25 (A.A.) - Bir hafta 
ıcuıde ehrimiz borsasında beş bu
çuk kruu tan 15 kuruşa kadar 12 
bın 300 çuval incir ve 5 kuruştan 
15 kuruşa kadar 23.275 çuval ii?tıı 
satılmıştır. 

• 

ono.m ti 1" "' H c ı ı Bayar'ın lznıir geıisindea resimler: Yukarda, ortada bale n ı t ı~kde ın e. 
al lzmIT pana.yırrntt giderken, altta· panayırın acrlısı 

SAYIFA 3 

ISTANBUL TELEFONLARI 

Başbakanımız 

üniversitede 
İstanbul, 5 - ı.: ak r f • 

met İnönü dun Ünl\; eı sıtc d s he 
kimleri şubesini ve laboratuvarla 
nn gezmis rektör ve tıp fakültesı 
dekanından okul hakkında ızaJı. 
lar lııuştır. 

Kaçakçılar cezalandırıld 

İstanbul, 25 - Dün ihtısds 
hakyerinde Bakırköyünde Dırern 
bulos çif tliginde morfin yapmak
tan suçlu Kemal, Muiz, Antoniya.. 
dis, Behiç birer buçuk sene hapis, 
19679 lira para cezasına, kaçakçı 
hğa yardnn eden arabacı Sultan 
dört ay hapis 5500 lira para ceza 
sına çarpıJmı lardır. 

Gümriiklerdeki sahibsiz 
eşya 

İstanbul, 25 - Gümniklerdolu 
sahipsiz eşyalardan bir ay içeri 
sinde kırk bin liralık eşya satıl 
mqtır. Daha satdacak bir milyoa 
liraya yakın C§ya vardır. Satıp bir 
an önce bitirmek için artırma sUre
leri 15 günden bir haftaya indiri 
lecektir. 

Almanya buğday istiyor 
İstanbul, 25 - Almanya' daa 

buğday aatm almak için fehrimis 
çıkatçdanna birkaç önerge yapd-
dığı haber veriliyor 

Alfabe yarışması 
lstanbuİ, 25 - Kültür Bakan.. 

bğmm açtığı alfabe yarqmasma 
timdiye kadar yüz öğretmen şart
name almıştır 

Çıkarılan mozaik 
İstanbul, 25 - Kahaaakal 

da yapılan kazıda bir mozaik 
daha çıktı. Profesör Balmtena 
Jilstinyen sarayının kendi hesabı
na onanlması hakkındaki isteği 
tarihi eserleri koruma kurulunda 
inceleniyor. Fakat üniversitesine 
dörunek zorağmda olan profesö. 
rün izin verilse bile bundara bu 
yıl faydalanamıyacağı besbellidir. 
Profesör şimdiye kadar meydana 

1 çıkarılan ve müzeye tasınamayan 
eserleri korumak için tedbirler al 
maktadır. Kemankeş Mustafa pa 
şa r amiinde yaprlan kazı durmuş, 
kazı yerinin planı ile bulunan e
serler müze e kaldın ıştır 

ANKARA RADYOSU 

Mardini So te 
Necdet Rem i: Kt.-ma 
Ulvi Cemal Piyano 
20 - Zır t Veka rı . tı 

2010 - Mu ıkı. 
Avrupadan ki 

20.30 - Dan musıkı 

20 50 - Haberler. 

Son düzeltmelere göre 
Kılavuzdaki yeni 

kelimeleri 

a ıl kullanmalı ı 
Bu adla çık n kıt ta (Ulus) 

aki (Kılavuz d r len) toplanmıt 
e en ton tUrkçe vazıl rdan orn k 
r konmuştur. Kitabı sonund Z 
·falık bir endeks v dır. Burada 

ılavuzdaki birçok yenı kelimelerin 
firkçeden osmanlıcaya ve 01111anh

cadan tlrkçeve karşılıkları lt6steril
miş ve bunlann örnek ,.arılarda 
angi sayfalarda kullanıldıktan dı 

işaret edilmittir. Kit p 168 sayf 
dır. 

t tanbulda Ahmet Halid ve An
arada Akbe kitapevlerinde 50 ku

ru,a satılmaktadır. 
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(Başı 1. inci sayı/ada) 

hesiz ki ılgili olduğu fabrikalardır. 
Beş senelik planın büyük ll-ir kısmını 
toplayan ve her biri kendi alanında u
lusal ihtiyacı karşılryarak milyonları 

içeride bırakacak o'an fabrikalar icın 

934 b"r ·tamamlama .. yılı olmuştur. Pa-
abahcedekı cam fabrikamız i~lemeye 

ba~lamıştır. Bu krş obalanmızda tiirk 
dmıkokunu yakacagız. Bugun ucuz ve 

bol yidigimiz seker endustrisinin druru_ 
cusu. öteki bankalarımızla birlikte f 
bankası olmu tur. 

Bankanın yonetimindcki komiir ma-. 
denlerinin uretimi, türk komiırünü dun
yanın dört bucağına yayını tu. 934 ün, 
on yıllık kömür üretimimizde bir rekor 
yılı olduğunu hatırlamalıyız. Pek ya
kında Ergani bakınnın banka eliyle 
yurda milyonlar akıttığını göreceğiz. 

ğıdaki programa göre 2670 ton ağırlı
ğında 12.160.000 şişe yapılacaktır. 

Yarım otoın .. tik şi~e kısmında henüz 
yapıma başlanmanııştır. Bir yılhk yapım 
programı grup halinde şudur: 

340 Cl lik büyük şarap galonu 30.000 
Kaoul, zamk, mürekokcp 

şişeleri 

Türlü boyda ilaç şişeleri 
Kolonya ve lüsyon şişeleri 
Çeşitli boyda kavanozlar 
Kundura boya şişeleri ve 

1.400.000 
1,200,000 

ti00.000 
250.000 

diğer boyalar 100.000 
Ki 3.550.000 sayıda 378 tonu bul-

maktadır. 

Züccac.iye kısmının dencçlcr:inc 10 
agustosta başlanmış ve öteygün, 21 a.. 
ğustosta piyasaya eşya çıkaıdınl§tır. 

Bugüne kadar türlü boyda 9232 lamM 
depoıu, 89ti0 çay bardacı, 201 tuzluk, 109 
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kları 
maıı}·a . a il{j dava: a 11 eli Ye catolil{ düşmanlığı 

Almanya' da yahudı ve ko.t olik dü!'!ma / w .. d ·· k olJ w h d'l I h 1 l'kl k :r n ıgının gun en gune artma ta ugunu ı.ıe ya u-
ı :r e a ~ 1

1 
edre 1arşıd~ke~ gün yeni tedbirler alındığını, gösteriler yapıltlığını büiyoruz. An

caR, •ongun er e o an ı RateJeg~er b' h d. · · · · b ti bul -• J L_. bak mJ 1 _1 kl ır a ıse, nazı partısrnrn GJrn a ırnamar masın a vu 
1 an on aşma;ı;ıı ar rıkt ıiını gösterecek özdedir. 

I 
Ulud~"}. -,_ ~0·>:~11indpartisinin ııyasal terbiye önderliğini yapan B. A. Ro:ıenberg Hayligevflal 

a ver ıgr .,,r soy ev e yahucli le k t /'ki b I ·kı ı.. J A.I Ek • re, a o ı ere ve o fevı ere rat maRla rr. 
L~r .. ~and :_::~~ı ~akanı Dr. Şaht Ja Königıberg pana.yannı n crılıfı Jolay11iyle ven/iği 
Dl .o,..ev e, nuRumetin ineğ · l t.. 1. J•t t ~ ı·kt k ı. ı. 1 J bu 
1 I J• 'pi' • ili r ne uygunıuz o artıR yanu ı er e Hal o r ere arıı nareRet er e -
IJ~~ m,:: u!k '"";. nueler olJuklarını, bu lıareketler yiizünd en B. Hitler'in kendisin~ yiik-

ıgı ~ nomı l1e ınanıal Her btıtanlamaua bunJa anlan •oro lı tutacağım •ÖylemekteJir. 

H. Ro:renbergin söylevi: 1 
Rounbcrg diyor iki: 

"- Uluaal so~listlik, yendiklerini u
meğe devam ctıwk istemedi. Var kuv
vetini devletin yeniden kurulmasına 

vtrmek i&tedi ve bu arada İ§liİzliği or
tadan kaldırmak, yobulluk isinde pr. 
prnanlara yardım etmek, birlefik bir 
d~vüt kunm.k, Ülb dıpn&ki feJlefi JC· · 
nıden kurtarmak gibi işleri bafannak 
ödmni iberine aWı. 

Alman &vrimi, Jahudilere llartı bi
k, tarihteki g-örmrlrlere benı('JJ')i 

bir muamele yaptı "e bunu yapar= 
de, zorağlı gördilğü tedbirlerden ile _ 

' ciye varmadı. BGtibı bu yapılan İ!ler 
yanhs anlaJddı nh~kim e kiden l4 ıl 
birge bir cebm~ hr ıt olarak çalı: _ 
mış olanların yeniden, ve gizliden giz_ 
lfye bilyüdükçe büyüyen bir ölçüde bir 
araya toplanmakta oldukları görüldü. 
Bize karşı yapılmakta oJan bu kışkırt
malar hele abnan • İngiliz donanma 
andlaşmasından sonra son aylar i inde 
gözümüze batacak bir ölçüyil bu~du. ' 

Ulusal so yalistliğin yıkılacağı hak. 
kındaki bütün kerametler boşa gitti. 

O gilndenberi, Almanyaya karşı dün
yanın açtığı sav yeniden başladı. Ya
hudilerin bo~ot hareketleri yeniden 
çoğaldı; dünya ynbudi basını Almanya
ya karşı ııavurmakta olduğu yalanları _ 
na yeniden kuvvet verdi; ~ki katolik 
merkez partisi, btitün dinlerin kiliae 

1 
Ekonomi bakaniyle nasyonal - so~

yalist partiıoi ar•ındaki anlaşmazlık 

uzak veya yakın bir atide. Almanyanm 
durumu üzerinde çok önemli sıyasal 

pençtsinden kurtarmadık; bütün Av 

rupa killtürünün ibad edilmesinin ö -
nüne geçtik. Şunu da. söyltme.k urun
dayız ki, bugün devlete ve Hitlerm 
hareketine karşı açılmış olan aavaş ve 

hangi taraftan geline gelsin, bütün bu 
kuvvetler, imdiki Moskova lıo~ _ 

ıinin, Almanyayı bir bolıevi.k şuralar 

cumurluğuna çevirmek parol&sma yar

dım edecektir. Bugün her kim Alman
ya ile uiraşına, bu savaıını dünya bo'L 

ıevikliği hesabına yapmaktadu. Bu - 1 
günden sonra artık, ister katollk mer
kez partisi, isterse karııtlar ohun, dilf. 
manJarmuuı bu gözle bakıyoruz ve on
lara karşı böyle btr muamelede !>ulun -
mak zorundayız.,, 

Rozerrberg, vicdan hürriyeti pren • 
aibinde, hiç bir din ve mezhebe tekit 
verilemiy«eğini, Mrkcsm dini sayıl
dığını kaydettikten sonra, Hulusa} ıos. 

yalistliğin istediği şey, her simanın 
tind mukadderatına kendisinin hüküm 

trllrmesidir. Bunu bütün hücumlarn 
karv korumak lazımdır. Uhısa? ııosya
lhıtıi ğin ödevi her şeyden once, bütun 
ulu un hayat esasJannı tanımak, bu e

sasları 5ağlamlaşt1nnak, knrnp yap -
malt ve her zaman ve her devirde onu 
kMumaktır.,, demiştir. 

ve: cikonomik y~kılar yapmaktan geri 
duramaz. 

• • 
Dokte>r Şaht, bu söylevinde en fu

ta. hallla yahlMli düpnanbğı ft dint 

kar§ı anı açma)'J caniye edenlere 
sert bir §oldWc bkam etmiJ ve \)u gi.. 
bi kimseleriı:ı, Almanyanın başarac.ağl 

ifkrin gerelrtirdiii Moncımik n fiDP 
sal gayret ha.ldtında hiç bir fikir toahL 
W olmadıklarını eöyli •erek demiş. 

tir ki: 

" - Son gUnJerdc. alman ekonomili 
nin düz.enini bo%mamalr ıeıekıiğini 

söyltmittim. Bana ıu cevap •crildj: 
"Bir tedbirin tkonamik düzeni. ~up 
bozmadığını sormak, liberal bir kav _ 
ramdır.,, 

Ulusumuzun yeniden &ilablanmaD
nın, bütün ekonomik ve finansal kııv • 
vetlerimizi merltezl irmeyi gerektir • 
diğini de söyl~dim. O zaman da bana 
ıu cevabı vt':rdilcr: "Kollarını havaya 
kaldırıp da kendi kcndikriM "bütün 
bunların parasını kim verecek?" diy~ 
soranlar, modası geçmiJ lclmseJ.erdir, 

Alman vatandaşlarım bize düıen a
ğır ödevden hafiflikle ~k yal
nız saçma dejµl. korkunç surette tehli
kelidiJ'_ 

Camiş labrikasmds çalışan lşçlleı. nUfuzlannı yahudilikle birleftirerelr 
Almanyaya r t kullanmağa uğr ıyor 

ve en sonra. Mo ovadaki bolşeviklik 

sıralarında, yer almak suretiyle alman
hğın yeniden doğuşuna düşman olan -
lada birlikte, yığın halinde olmau bi. 
le, kılavuzhik cd .. rek kar ımua dikili-

:Bu sözlerinden aonra kili enin ta. 

kmdığı tavrı ele alarat. demiftir iri: 
- Ulusal sosyalistlik komihıietJiği 
yurddan att1. Yeni devl~1. ne kadar 
tanrısı olmıyan lrunnnlar vana. hepsi
ni dağıttı. Farmasonluğu ezerek ona -

dan kaldırdı. Buna göre. "liu ve · _ 

li e partilerinin yapmak istedikleri, f> 

kat hiç bir tarafta bir tiırlü ba ~ 
dıkları şeyleri başardı. 

Dolrtor Şaht bundan ııonra, ulusun 
kuvvetlerini merkezle ircrek Raylı ın 

yeniden silahlanması gibi ço büyüık 

bir i e sarılmak imkanını veren B. Hit
lcri övmü ve hsaca '11nlan soyle. 
iniştir: 

Bu büyüle: davalar arasında İş ban
kası .kurulduğu gündenberi aksiyoner
Jcrine ve para yatıranlara karşı bol U.. 
rem vererek adcvini yerine getirmiştir. 
Geçen yıl tamamı öd~ JO ar lira -
ııı. hiuesclcrc 8.80 hesabiJe 88 kuruş ve 
beher müessis payına da, on lira da -
ltt.ılmışur. 

Bütün bu işkri biribirinc hiç kar~ıt 

oln cbn ve tam bir oylum iç.inde başar

mak az kunımlara nasib olan bir ba!Xlrı

dır. 

İşlemeye başlaması ile beş yıllık 
planın bir kolu gerçekleştirilmiş olan 
Paşabahçe cam fabrikası, 1ş l>ankasının 
son yılda en muvaffak bir eseridir. Fab
rika yılda dört bin ile dört bin bes yüı: 

ton mikdarıncla cam ve şişe yapacak ve 

llunun için yılda 50.000 gündeHk mik

darında isçi ç:ıhstıracaktır. Fabrika bu

güne kadar tekitler yö~tgc i için 50 

Bantilitrelik 250 bın, 25 santilitrelik 

200 bın, 15 santilitreik 218 bin ve pjya

saya ela rakı şı esi olarak 38 bin on san

tilitre !ık, 139 bin on beş santilitrelik. 7 

bin 30 santilitrelik su şişesi H: 15 bin 

aued de yarım galon 150 santilit-;lik 

şarap olarak 917.000 şi e fabrikanın oto
matik kısmında yapılmıştır. 

nir } ı <.h yapılacak §işelere aıt aşa.. 

limon aıkaQk, 1038 tilrHi tahaklaıı ç> • 
rılmııtır. Bir ydhk zücaciye programı 
şudur: 

Her ttidti bmba ,._ 

Lamba depoları 

Kalın lbardalr (ıucu, oozacı 

bira) 

Komposto tabağı, yaniılik 

kulplu bardaklar, sigara 

tablası 

Jl.tot 

42.000 

Çay, limonata ve türlü bardaklar, 
655.000 olarak ı .004.000 düz.ine tt 361 
bin adet sürahi kavanoz ,.e damacana 
ile 743 ton cam i le~ olacaktır. Fah. 
rikarun malları piyasada umudun 
tünde ir ~ğeni görmektedir. 

$ı •• 

İş bankası yeni yılına oltcndiu için 
yeni bir i§ alanı olan bir yurd ö&vik 
girmektedir. İstanbul, İzmit. ~ 

dak, Gelibolu, Bursa. Çanakkale, Çan
kırı, ve Ankara ilbaylılı:larınm suni an

trasit ihtiyaçlarım sagamak üzere, bu 
ibbaylıklar bölgesi içinde sunı antrasit 

fabrika.lan 1m.rmak ve işletmek üzue 25 

yıl için maden kömür i~leri tüdı ano.. 

nim sosyetesine bırakığ verilmi~tir. 

iş banıawnı. bu başarılı çalısmala
rında.n dolayı icteıı kn•l-arT7 

fg Bankası Ankara merkezinin operasyon holü 

yor. 

Ulusal ao yaliı.ı hareketi liç teıml 
üz.erinde durmaktadır: 

l - Ulusal sosyalistlik, bütün işle
rinde ulusal şerefi en büyük değer dj. 
ye saymaktadır. 

2 - Bütün alınanların vicdan hür

riyetini tanmıaktadır. 

3 - Almanyadaki temiz. il.anı ko -

nuna.1c Jfikümünü üzerine almıştır. 

BirinciUnun amıurluğu. ib11 üç t

aasa bqı büyü günah~ i§lecli; bu -

giin biu :karsı yeniden açıllnıı olan 1> 

vqı göz önUndc tutarü, o .zamanlar, 

A1manyanın ilttide yenidt.ıı gözünü as. 
maması için, Almanyaınn g~çmifini na-

111 kirlettiklerini ve m-ler yaptıklarım 

artık unutamayız. 

Buışçı yahudiliill, alınanların yeni

ckn ıilahlaıttnaluı isin her plan:, he . 

men diipnana haber vcrecclrlnini, ka

klik papa& Kas, aJıla) kaygıları dola -

~ Jısiylc, sıyasaı .so.tlariyle 'birleşerek 

f herhangi bir alınan silahlanmasına kar. 

1 §1 koyacağını ilan etti; "alınnn katolik-
lcri barış birliği., brumnnun üyesi 

papas Ştratman cdıhıtckn ~len as er
lerin clkrini ukmamalr lazım geldiği • 
ni, gene prognm>au icabı ıöyliytdm
du Almanyanın ytııiden IralJmımatı
na kar§ı işte böylfte, hep ıbirlilrte ça • 
1ı tılar ... 

Alfred Rozcn\>ng, mütareke yıllan 
isinde, lratclilr muin partt.imn Al -

ımnyaya llaf!ı Japtıp bir sok ltiküliilr
lui saydı.latan, bto!mlifin. madtabm 
w yahudililrle d ~k ft:teJ'd ,aııvııatr
ta olduklarını ıöykdı'ltkn eonn de -
mi tir lti: 

.. - Bblcı. tmiacUdnun ClUllUrhı
iunu yr"-tı)d:ı u..ı..aı _ UJW1 ~ 
ftVik ..,.,..,ıua :ruabı Onnfw «d li:c 

l 
.ın daı:beyi indirmiş ol<luğumuzu göğ
dmth bbanraJr Bapl•ıafttayız 'B nıı 
reJıttimlde yatnH Ahnanyavı ''· •rnıın 

Kilise yüz yıldanberi bu durumla 
uğraştı: ancak onu bir türlil y~.nemt
di. Yttmi yrl<bnberidiF. kiJise çenn-
1 • en tannsı olm1yan mvlJsizm ik sava-

şıyor: onu yer.melr fÖyJe <ftrrsun, c gön 

g~çt.ikçe bilvüdü ve en sonra bu , 
butün ulusl.,~ · · ~ ~- ':.'·e •oı ıçıo evrcr.se.ı; uu t uıK 
oJdu. 

Dr. :cıhtın ~öy~ri: 

Almany.mn ckonom? bakanı ve 

RayhşbanJr direktörü doktor Şoht, 
Kcinjt;&berg panayırının açılı ı aolayı
siyle büyük bir söylev verereık. na • 

yona} - aoayalist partisinin ptıiığil aı 

yau haldtında kendi.sinin prensip t:ıa ı.. 

mrndan besleiliği fikirleri anlatmJJtn. 

Alman radyoları doktor Şahtın bu 

söylevini yaymadıkları gibi, alman rc&

miğ ajansı da, propaganda bak nının 
emri üzerine, söylevill metni.ni ııwısilr 

etmİltiı. Gcçeıı paur akpmı sıkan ı. 

man gazeteleri bu söylevin kna bir ~ 

zetini ıkinci sayrfalarrna koymu Jardır. 
Bu sansür karakteristiktir ve dok _ 

tor Şaht :ı.. ın -tarlarına rağın~n. naayo • 

naı • •C>Syaliat partisinin yahı:adı cSVı • 
manhğını eütnıeğc dnam «'tmek iste -
tinde oJdu.lh. 1 . 6"nu an atmakta ve partinin 

d~ktor Şahtın Königa~rgde söylediği 
e>nattn Kıldı haltibtlerle halkın kö • 
rükörüne besledj.ı.: ""._ . , __ 

. • ....... trun .zu- -
ımıı ııtcnwtti;hu ıöa ermektedir. 

1 
:EJıı~ balranmın aöylninddli 

Mn. hık'ıan yardrmcıu fon Paft#n'in, 
lOlt • r-

azu.ı 1934 ~ ııyasal krizden 

ince Manurgda yaptığı İhtarları ha -

trrtatmaktadtt. o Qmlm tloltor Gi • 
hlı farı Pepenin a.. alylnhııbı yayıl. 
JDMım yasak etmif " 1.5 &&ıı aoua a. 
lılllııilt ft Bcrlindt hnh ~ltt 

11
.._ 

mıştt. Propaganda bakanı bu sefer a~ 
c.,t;; coylevdckı basJıc~ parçalan çıkar
m·~t, .. 

"- Alman ulusu, gelecekteki maddi 

\'e kültürel buyiık eserini gerçeklc§tir _ 

mck için ulusal onuru ile hürriyetini 

yeniden de geçirmiJrir. Bu tarlbiğ e· 

ffl' bütiin &ıyasamızı ve hele, ckono -

mık ve finansal ryasamızı hükmU aL 

tında tutmaktadır. Finansal ve ekono-

mik sıyasayı bulandıran, karıştıran her 

kes, bir halk düşmanıdır Süel ödev ve 

silahlı olmak döleni karşısında, ekono. 

miye hizmet et:ımk dölen ve- ödevi nr

dn. Ead olunur ki bir çok yurdaşla • 

nmız buna inanmıyorlar. Yüzde 10 nis

betini bulan ayrışıklar ve sabotörler 

var ki. Fürer geçenlerde bunlara yap

tıkl:mnın ne olduğunu söyJedi. 

Fakat bundan ba ka, haklarında: 

"Allanım, beni dostlanmdan muhafaza 

et f,, denılebilecek kimseler de var. Ge. 

ce kahramanı olan bu kimseler, duk . 

kanların camelrinlarını tfulü renklere 

boyuyorlar. bh yahudi mağazasından 

al'IJ veri eden her almanın bir vatan 

hayım olduğunu söyliytn afışler y<ıpış· 

tırıyorlar. Bunlar, bütıin eski fran_ 
masonların, sır olduğunu söyliye l kim. 

selerdir. Sıyasa ile ugr aşan papasın -
ra karp haklı olarak ~ılan savaş_ta, 

dinle vaız kürsüsUnti birbirlerinden a. 

yırd edemıyenler, gene bu adamlardır. 

Bu adamların varmak 

hedefler çok iyidir. Fakat 

istedikleri 

bütün bu 

meseleler, yalnız devletin nezareti al. 
tında kotarılabıtir, munfcrid ve düzen
siz b;:;reketlerle değil; çfinkiı bu gıbi 

hareletler ekonomiyi ağır surette ka • 
nştrrır ve bunJar bir çok defolar, dev_ 
let orunları tarafmdan olduğu k:ıdar 
parti orunları tarafından da yasak edil
miştir. 

Bitlerin yardımcısının, (ekonomi 
bakanını bir tarafa llırzk.alrm) Rayhş 

Jç bakanının ve propagan•a. bakanııun 
söylediklerine göre, eldeki kanunlar 
yahudi mağa.zalannın ekonomik çahŞ-







Sümer Bank 
Umıımi l\'lüdürlüğünden: 

Bankamrı nam ve hesabına Avrupaya müsabaka 
ile muhtelif sanayi mühendisliği tahsili için 10 tale
be gönderilecektir. 

Biri üniversite kimya ve elektromekanik şubeleri 
mezunlarına ve diğeri <le lise mezunlarına ait bulun
mak üzere aynı zamanda iki müsabaka imtihanı ya
pılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için şartlar berveçhi ati-
dir: 

A - Üniversite kimya ve elektromekanik şubele-
ri mezunları için: 

1 - Türk olmak 
2 - Yası 20 ila 25 arasında bulunmak • 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam sıhhatli olmak • 
5 - Üniversite kimya ve elektromekanik subele-

rin<len son üç sene zarfmda diploma almış bulunmak. 
6 - Bankaca istenecek kefaleti verebilmek 
B - Lise mezunları için : 
1 - Türk olmak 
2 - Yası 18-25 arasında bulunmak 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmaı 
4 - Tam sıhhatli olmak 
5 - Bir türk lisesinin son üç sene zarfmcla ivi oc

recede bakaloryasını almış bulunmak. 
6 - Bankaca istenecek kefaleti verebilmek . 
Kayıt için Sümer Bank Umum müdürlüğünde 

kimya sanayii şubesine müracaat edip aşağıda yazılı 
vesaiki vermek lazımdır. 

1 - Nüfus tezkeresi veya noterlik~e musaddak 
sureti 

2 - Mektep şehadetnamesi veya noterlikçe mu-
saddak sureti. 

3 - Askerlik vaziyetinin Avrupaya tahsile git. 
meye mani olmadığına dair askerlik vesikası. 

4 - Sıhhatta olduğuna dair şarbaylrlc cloktorlu. 
ğunca tasdikli sıhhat raporu. 

5 - Dört vesika fotoğrafisi 
Kayıt müddeti 15 eylül 1935 tarihine kadar olup 

bu tarihten sonraki müracaatlar sureti katiyede ka-
bul olunnuyacaktır. .. 

İmtihanlar eylül sonunda yapılacak olup kati gu-
nü ayrıca bildirilecektir. 

Güdül Şarhaylığından: 
ı - Glidill kamununda yeni yapılacak hamam kapalı z.arfla 

c-kailtmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 30 ağustos 935 cuma günü eaat 15 de GildUl bele 

diye encümenliğinde yapılacaktır. 
3 - Keşif ve ıartmmeler.inl görmek iatiyenler GUdlll kanunu v• Ayaş ilçesiyle Ankara ili belediyelerine mUracaat ed~biJirler. 
4 - ilk inanç parası (800) liradır. 

5 - Eksil~ye girecek olanlar ehliyet vesikalarını VE ilk inanç 
akçesiyle birlikte te.'klif mektuplarını ihale aaatmda.n 1 saat evd 
Gildül belediye encümenliğine vermeleri lazımdır. 1-3718 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlam. 
Sıhlıat ve İçtimai Mıı a'1enet 7 eka
leti Ankara l\'lerkez Hıfzıs ... ıhha 

Direl{törlüğünden: •• • 
mııessesesı 

ı - Ekı>iltmeyc konulan iş: Ankarada Y~nişehirde nwıke2 hıf~ 
~ıasıbha müessesesinde yapılacak: 

A - Serwn ve çjçek hayvanları iç.in yem dt·posu. 
8 - Toprak altmda gübre deposu. 
C - Kapıcı kulübesi. 
D - Demir sokak kapıları. 

E - Beton vollar . .; "gü .• F - M~murin apartımanı etrafına ttl ur su. 
Umum inşaat tahmini keşif bedeli 27238 lira 13 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni sartname. 
O - Keşif ccdvcli. 
E - !) adet plan. 
İstiyenler bu şartname ve tvrakı 1 lira S6 kuru~ bfdcl. muka

bilinde Ankarada merkez hıfzıssıhha müessesesi aynıyat burosun. 
•lan ve İstanbuldıı Galatada sahil sıhhiye meı-kezı baş tabitıliğin

,den alalıilirler. 
2 - Eksiltme 11. 9. 935 tarihinde çar~amba günü saat 11 de An

kara mcı kez hı faı. ::.ıhha mües5es.e::.inde teşekkül edecek inşa.at ko
mjsyonunca yapılacaktır. 

4 - Ek~iltmc kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireıhilmek için istetklilerin 2042 lira 85 kuru:.: 

muvakkat teminatı Hudut ve sahiller sıhhat umum müdurlüğü vez. 
nesine; hundan lıaska a~ağıdaki vesika lan haiz olup göı-tennesi 
ger~ktir. 

Eksiltmeye en az bir parçada 25000 liralık bir bina yapnmıı oldu
ğuna ve bu işe girebileceği.ne dair nafıa m\idürlüğilnden belgesi 
ve bu seneye ait ticaret odası veı;.ikası olanlar girebilir. 

fi - Teklif mektupları yukarda ilçüncil maddede yazılı saattan 
bir saat c11eline kadar merkez hıfzıssıhha müessesesine getiriler~k 
~k:siltme komisyonu reisliğine makbuz muka:bilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet il~~~~ü mad~ede _ya -
ıııh saate kadar gelmit olması ve dı§ zarfın rnühur mumıy1e ıyioe 
lrapatılmı~ olması lazmıdır. Postada olacak geeiloneler kabul edil-
mez. (2332) 1 -3732 

Kültiir Baliaıılığıııdan: 
Bakanlık hademelerine beher katı 17 liradan 36 takım elbise ve 

kasket açtk eksiltme ile yaptrrılacağından örnek ve şartn:unesini 
görrook üzere her gün gereç direktörlügünc ve ek!\iltme güniı olan 
ti. 9. 935 cuma günü saat 14 de 46 liıalık muvakkat t< ıninatını mal 
&andığına yatırdığına dair makbuz veya esham ve banka mektubu 
ile birlikte gereç direktörlüğünde cl:sHtınt" komisyonuna mi.ıraca-
atları ilan ohınur. (2305 ) 1 -3687 

ULUS 

Hava YoU~n Devlet İşletme 
ldaı~esinden: 

Yolcu tayyaresi ve telsiz cıhazları alınac.ağı hakkında idare • 
ınU:ce yapılan .ilanlar üzerine bir çok föma1ar şartname istemeıkte. 
dirler. Satın alacağımız tayy~lerle telsiz cihazlarının ana va. 
&ıflamı bıldiren bu ilanlar Hava Yolları Devlet İşletme idaresince 
yolcu tayyaresi Ye teli.İz cihazları satın alınacağı hakkında bütün 
firmaları vaktinde haberdar etmek için yapılmış ve en uzak yer • 
indeki füma1a.nn da satm.alk it,tedtkleri yolcu tayyareleriyle tel. 
siz cihazlarının türlü vasrflarınr, fiatlarrnı ve sairesini bildirme. ; 
lerine ~tecck kadar bir zaman bulabilmi!leri için tekliflerin 1.11.935 
tarihine kadar kabul ve tetıkik edileceği bildirilmiştir. Bu tarihe 
kadar gelecek kataloğlar ve mahlmatlar üzerine incelemeler yapıl· 
drktan &0nra şartnameler ikmal ve ayrıca g~etelerle ilan edilecektir. 

Evelki ılanlarda jatediğimiz tayyarelerle telsiz cihazlarının yal
nız: ~ vasıflarının bildirilmesiyle iktifa edilmesinin sebeıbi muh
telıf fmn.aların daha geniş bir mikyasta teıklifler yapabilmelerine 
meydan bırakmak ve binnetice incelemelerimizi daha bol teklifler 
üzerinde yapabilmektir. 

Bu selbeble yolcu tayyaresi ve telsiz cihazları satmak istiyen • 
ler; aletlerinin bütün tafsilatını, emsallerinden üstün olan husu. ı : 
siyetleıini ve iJanlarrmızdaki ana vasıflara ne derecelere kadar 
uygun olduklarını açık bir ifade ile 1. 11. 935 gününe kadar Hava 
YoJl~r~ Devlet İ~1~tme idaresine bildirmelidirler. Keyfiyet şartna-

, me ıstıyenlere bılınmek üzere ilan olunur. (2325) 1- 3733 

Gazi Lisesi 

Direktörlüğünden: 
l - Okulumuz bütünleme ve engel yoklamalarına 2 eylül 1935 

pazartesi ııabahı bQşlanacakur. 
2 - Birinci 'lfe iıkinci devre bitirme yoklamaları da aynı günde 

l ı 

lbaşhyacaktır. - ı 
3 - Eylül olgunluk yoklamalarının en eski talimatnameye gö-

re yapılacak birinc.ı ve ikinci devre mezuniyet yoklamalarının baş
lama tarihi l1 eyliıl çaı:şamlia günüdür. 

4 - Yoklama gimlerini gösterir çizelge okulda asılmıştır. Bü
tünleme ve engel yoklamaları için gösterilen günlerde okulda bu
lunmak gerektir. Giınünü geç.irenJer öğreneğe göre sınıflarında 
bırakılırlar. _ 

5 - Günleri öğrenmek ve başka bilgi almak istiycn1er oıkula 
lbaş vurmalıdrrlar. (2323) 1 - 3735 

Ankara rf arım Direktörl~Oiinden : 
Cebeci fidanlığındaki yon<:anrn ikinci biçimi 29. 8. 935 perşem. 

be güniı saat 14 de vilayet encümeninde pazarlıkla satılacaktır. Şe
raiti öğrenmek istiyen1erın vilayet ziraat müdürlüğüne miıraca • 
atları. (2338) ı - 3?30 

Jandarma Gene] Komutanlığı 
J. U. K. Aııkara Sabnalına Koınis
yonıından: ' 

' 
b 

1 - Ankarada Jan arına ve polis me te inde yaptırılacak aıhhi 1, 

ve elektrik tesisatı kapalı urf usuliyle yeniden eksiltmeye konul- ~ ' 
muştur. 

2 - Her iki tesi6at ekı.iltmesine gir~k için cnaz (yirmi bin) 
liralık ayni tesisatı ba~armı§ olduğuna dair vesika ve aşağıda yazılı 
ilk teminatı ve artnamede yazılı diğer b(!lgehri ttklif zarfına iliş
tirmek gerektir. 

3 - Elektrik tesisatının keşif bedeli (50497) lira (94) kuru§ iık 
teminatı (3774) li~a (~O) kuru; .ve eksi!tmesi 2.9.935 pazartesi ~il· 
nil saat 10 ve sıhhı tesısatın keşıf bedelı (37.000) lira, ilk teminatı 
(2775) lira ve eksiltmesi 3.9.935 salı günü fiaat 10 da Jandarma Ge· 
net Komutanlrğı kurağında yapılacaktır. 

4 - Elektrik şartnamesi (255). kuruş ve aıhhr tesisat şartnamesi 
de (185) kunış karşılığında komısyondan alınabilir. 

5 - İsteklilerin yukarda ve şartna~e.de yazılı belgelerde içinde 
bulunan teklif mektubunu eksiltme gunü saat (9) za kadar komis-
yona vermiş bulunmaları. (2134) 1-3550 .. 
İstanbul üniversitesi 

Rektörlüğünden: 
ünı,·ersite kadrosundaki açrk doçentlikler aşağıya ya

zılmıştır. Bunlara, müsabaka imtihanında kazananlar, a. 
hnacaktır. İmtihan birinci teşrinin 18 inci cuma günü ya
pılacaktır. İsteklilerin yaşının kırkı aşkın olmamasr fa • 
külte veya yüksek mekt~~ ~ezun1;1 hulunmalan, batı bü. 
yük kültiir dillerinden bı~n~ bu dı~de ilmi tetkik yapa
cak ve yazacak surette eyı ~ılmelnı lazımdır. fstiyenlerin 
Üniversite rektörlüğüne muracaatlan, (4871) 

Açık docentlikler: 
Tıp fakültesi.. 

ı - Mikrobiyoloji salgınlar bilgisi ve parazitoloji 
2 - İç hastahMarı. 
3 - Kadın hastalıklar.ı ve doğum 

Edebiyat fakültesi: 
ı - tık 2'amanlar tarihi, 
2 - Türk dili tarihi, 

Fen fakültesi: 
ı - Riyaziyat 
2 - Şimi - Fizik. 

Hukuk falriiltesi~ 
ı - Amme hukuku. -3616 

Polatlı Topçu Alayı arbrma eksilt· 
me konıis oııu Riya etinden: 

1 - Polatlı topçu alayı ihtiyacı ıçin 360000 kilo kuru ot kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 11 eylul 935 çarşamba günü saat 
10 d;; Polatlıda topçu alayı bına"-ındclti artırma eksiltme komisyonu 
odasında ihnlcsi } .. pılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkate-si (1215) lirad r. 
3 _ Teklıf m ktuplarının en ge~ saat 9 da komisyonda bulun· ı 

durmaları. - -
4 - Şartnameyi gormetk ıstiyenler he:r gün ögleden sonra ko. 

m~svonumuıa murac.aatl&rı llızumu ilan olunur. (2317) 1-3736 

' 
' 

' 

' 

SAYIFA 7 

r.~~o.:.v~ ... ~..:~ ~:.:._:.::~.., lıllıı.-: ~ 

~ 
DAK!K, HASSAS. SAôLAM ve BAStTB 

1şte bütün dünyada tanınmış <>lan i 
R E V E saatlcdnin 

başlıca evı;afı bunlardır. 

REVUE saatlerinin yeni koleksiyonu· ~ 
nu görmeden saat alm:ıymız. 

Ankarıı'da, Rrza Tevfik. Bankalat 
caddesi 8 1-33<\J 

Bir Daktilo aranılıyor. 
Anknrada ilmi bir müessesede dev.mıh oiı iş için almanea n 

türkçeyi iyi bilir bir bayana ihtiyac vardır. 
Yaz.ı maki?es.i;:le d~ğru ve çabuk yazması gerektir. StenoğraH 

fransııca ve ıngılızceyı de bilenler tercih o1unur. 1stiyen1er tah
sil ve lisan derecelerini tercümei halleriyle beraber 1:5 eyUi1"! 
kadar, Ankarada maden tetkik ve arama enstıtüsü dokumantasvon 
kısmına ya.z~ile bildirmeleri rica olunur. (2131) 1- 3503 

Anl{ara valiliğinden: 
ı - Ankara - Kırşehır vohımın 7+464 - 68;-500 kilometre· 

leri arasrnda takriben 23 361 kilometre tulünrie şose tamiratı ve 
7+ 464 - 119+ 500 kilometreleri arasında 26 adet menfez ile bit 
adet beş mrtrelik köpni inşaatı 1 apah zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Bu in aatın tahmm edilen bedeli 576i6 lira 28 kuruştur. 
Bu iş~ ait şartnameler v evrak şunlardır. 
A - Eksiltme artnamesi 
B - Mukavelename projes1 
C - Nafıa işleri şeraiti umumıyesi 
D - Tesviyei türabiy , o e ve -Argir inşaata ait fenni ş.artnamc 
E - Hususi şartname 
F - Ke if ve silsilei fiat cedvdı 
İstiyrnler bu şartnameleri ve evrakı Ankara vilayeti nafıa baş 

mühendisliğinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 5. 9. 935 tarıhine milsadif perş1:mbc günü 15 de 

Ankara vilayeti binasında vılayet encümeni tarafından yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilnıek için 
A - İsteklilerin 2490 No. lu artırma, eksiltme, ve ihale kanu· 

nunun 17 inci maddesine uygun '1133 lira 81 kruşluk muvakkat te -
minat vermeleri. 

B - Ticaret odaı;ına kayıtlı bulunmaları. 
C - Bu işi yapabileceğine dair Ankara :vilayetı nafıa baş ınu · 

bendisliğinden fenni ehliyet vesikası almaları. 
5 - Teklif mektupları ihale günü nihayet saat 14 e kadar vila

yet binasında vilayet encümeni riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet sı:ıat 15 e 
kadar ~elmiş olması lazımdır. Pocıtada olacak r"ecikmelc:r kabul 
edilmez. (2204) 1- 3562 

Leyli ve nehari 

BOGAZiÇi J,,iSEI~ERi 

Eslri F E Y Z İ A T İ lisesı 
BOGAZİÇİNDE: ARNAVUTKÖYÜNDE: Çifte Saraylarda 
. Kız ve erkekler için .ayrı bölükler"de kurulmuş, ana sınıfı, 
ılk .kısmı, orta okul ve lıse sınıflarını havi ulusal bir" miıcsse- j 
~~ ~ 

Yıllardanberi kazandığı muvaffakiyetle tanınmış olan 
mektep kayıtlara başlamıştır. Kayıt için bergün saat ondan. • 
on altrya kadar mektep yönetimine baş vurulabHir. lstiycın
lere mektep tarifnamesi gönderilir. Tele.fon: 36.210 

1-3601 

l{aracahey Hara ı 
Dirt~ktörl~Oiinden : 

Haranın 2795 kilo kıvırcık ve yarun kan yünleri açık 
artırma usuliyle 29 ağustos 935 tarihine müsadif perşem
be günü saat 15 de 0 Bursa Baytar müdür1üğünde0 satıla. 
caktır. İsteklilerin teminatlariyle birlikte müracaattan. 

(4870) 1~3617 

Ankara valiliğinden· 
Yenişehirde Kavaklıdere mevkiinde f5 • 328 kapı ve 396 metruke 

No. lu üç oda, hal!, banyo, mutfak ve odunluğu milştemil evin ay
lık ican muhammeni olan otuz lira üzerinden icar1nın ihaleal 
1?. 8. 935 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa kalmıştır. İsteklile
rin 27 liralık depozito makbuzu 'le şeraiti öğrenmek ve pey sür • 
mek Uzere defterdarlıkta kurulan komisvona mtiracaatlarr. 

(2294) • l ~ 3692 

Ankara valiliğinden· 
Yenice mahallesinin 'Şengül hamamı sokağında kain 1 kapı 393 

metruke r:ıo. lu iiç oda mutfak, halB avlu ve banyoyu müştemU evin 
ayl~k 35 !ıra m~hammen bedeli icar Uzerinden açılr artırma suretiy· 
le ıhalesı 27 agustos 935 salı günü aaat 15 de icra edilecelrtir. is
teklilerin 31 lira 50 kuruşluk depozito makbuzu ile yevmi mezkQr
da Defterdarlıkta kurulan komisyona mUracaatları. 

(2201) 1- 3565 

İ tanbu] Vniversitesi A. E. P • 
komisyonundan: 

~ ~ ~.~ ti .......... 
1""' 
'4 ~ 

1 

Maden kömürü 1125 ton 17 19,125 1434,37,5 ll.!t.~ 1-4 
Kok kömürü 1172 ton 19 22,286 Ul70,10 n.9.m Jr5 
Odun 1366 çeki 2,50 3,415 256,12 5 11.!J.93:5 16 
Mangal kömlirü 2200 kilo 3,50 kr§. 77 5.,77,5 'K. 11.9.!~ 17 

İstanbul üniversitesi merkez binasiyle f.a.ltülte ve mii§temilatr.. 
n~n yukarda yazılı ~hrukatı 11. 9. 935 çar~amba pnü ünilreJ'Site 
bınasında ayn ayrı ıhale edilmek üzere kapalı zarf usuliylc 8ftilt.. 
meye konulmuştur. 
. İsteklilerin verecekleri 2arf, teminat ve vesikaları 2493 sa,-h 
ihalat kanununun maddelerine uygun olmalıdır. Yukarda yazıh 
mabru~~t~ ayrı ayrı o}an şartnameleri her gün üniver5ite komis.. 
y~n katıbınden okunabılir. Mektuplar ihale tarihi olan 11. 9, 93! 
günil saat 13,30 a kadar rektörlüğe makbuz mukabilinde vernın· 
olması lazımdır. (4932) • _ 370~ 

1
1 



SAYIFA 5 

Kızılay 
HASTABAKICI HEMŞİRELER 

OKULASI DİREKTÖRLO(jUNDEN: 
\lenç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazır

layan okulamızn yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine 
başlanmıştır. 

Kabul artları : 
1 - Türk tebaası olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak hiçbir hastalığı bulunmamak 

(muayene okulada yapılır) 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak 
4 - İffet ehli ve ahutk sahibi olmak, 
5 - Eh az orta tahsili bitirmiş olmak veyahud o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla göstermek 
6 - Evli bulunmamak, evelce evlenmiş ve ayrılmış veya 

zevci ölmUş ·ise çocuğu bulunmamak. 
7 - Okulayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahud bu hizmet esnasında izdivacı, okuladan 
veya meslekten ihracı halinde tahsil masrafını ödeyeceğine 
ve mecburi hizmeti ifadan sonra evlenmediği ve meslekte kal· 
dığı milddetçe Hemşireler yurduna bağlı kalacağına dair No· 
terden musaddak bir kefaletname vermek. 

8 - Tahsil mUddeti 3 senedir, ve Birinci tesrin baslangı· 
cında başlar. 

9 - Talebelerin iaşeleri, giyimleri ve y~tıl~rı Kızılay c.~
miyeti tarafından temin edildiği gibi kendılerıne her ay mu· 
nasip bir harçlık da verilir. 

10 - Okula ·ı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay 
Cemiyeti tarafından kurutan Hastabakıcı Hemşireler Yurdu 
himayesine girer. Hastalananlara ve çalışamıyanlra bu yurd 
bakar. 

ıı - İsteklilerin 15 cyHll 1935 giınlemecine kadar bizzat 
veya yazı ile Aksar.avda Haseki caddesinde okula direktörlü
eüne mliracaatları. 

Ank.ara Defterdarlığından: 
Kazası Kayıt No K. No. 
Ankara 12126 4406 

Ticaretgah adrcı i 
Bankalar caddesi No. 26 

tarihi 
14.6.935 

MUilrellefin işi ve adı 
Biraci EyyUp Gaffar 

Kızıl.bey şubesince namınıza 932 senesi için tarholunan kazanç 
vergisi hakkında tetkiki itiraz komisyonunca ittihaz edilmiş ~la~ 
20. 12. 932 tarihli karar, temyiz komisyonunun 19. 9. 93Z tarıhlı 
bozma kararına m alif görüldüğünden ,yeniden bir de.arar ittihazı 
iç.in 14. 6, 935 tar"hli 'kacar\a tekrar bozulduğu tebliğ makamına 
kaim olmak Uzer:ı ilan olunur. (2324) 1-3734 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rel{törli~rüııden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enı;titüsünün Ziraat, Baytar Fa
kültesine Kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek para • 
sız Leyli paralı leyH ve nihari talebe almac~tc:ır. Enstitliye yazıla
bilmek için aşağıdaki artlara uymak gerekhdır. 

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

2 - İstanbul Universitesinin Fen Fakültesinden naklen gele
cek olanlar orada okudukları sömesterlerden, muvaffak otmu lar 
ise, ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman FakUlte1erinln il· 
çüncU ııömcsterlerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenle· 
rin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlerinde okunan Anatomi 
dersine de ayrıca d vaım etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - EnstitUye girecek talebenin yaşı l 7 den aşağı ve 25 den yu· 
karı olamaz. Nihar.i talebe yüksek ya~ kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız leyll talebeden mesleklerinin lüzum gösterdiği be
den kabiliyeti ve sağJamlrkları hakkında tam teşkekUllü bir hasta 
evi kurulunun raporu tSzımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve 
!~ğlamlık muayene 'nden geçirilerek ertiklerinin lilzum gösterdi· 
gı beden kabi11yetini g6steremiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakultesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftli· 
:inde 10 ay staj gönneğe mecburdurlar. Bu staj mliddetince 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 - Paras~ yatı talebe inden staj veya okuma devresi içinde, 
sonradan meydana gelen mücbir haller dışında olmak ü zere kendi
liğinden stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel ol~rak çı· 
kar~lanlardan hüklimetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında 
verılecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarda yazılı rapordan baş· 
ka nUfus kağıdını. aşı kağıdını, polis veya Urbaylıktan alacakları 
uzgidim kSğıdını, orta mektep ve liselerde görmüş oldukları sliel 
dersler hakkındaki ehtiyetnameleri iliştirerek el yazıları ile yaza
cakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğru· 
ca Ankarada Yükselı: Ziraat Enstitüsil Rektörlüğüne başvururlar. 

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

10 - Vaktinde tam kftğrtlariyle başvuranlar arasından kabul 
edilecek talebe dipl ı derecestne ve başvurma tarihlerine göre 
esilirler. 

11 - Cevap istiyenter ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Ba vurma ı:aırunı temmuzun on be inci gününden eylUliln 

30 uncu gilnU ak~mın kadardır. Bundan sonraki başvurmalar ka-
bul edilmez. 1-2977 

Türkiye Biiyük Mi let Mecli i 
idare Heyetinden: 

ULUS 26 AGUSTOS 1935 PAZARTE~ 

EVLERİNİZİ, APARTMANLARINIZI, VE DİGER İNŞAATINIZI 

. 
nın Ankara Çim nto arı T.A.Ş. 

8 İNCİ KİLOMETREDEKİ 

Fabrikasının Yeni imal ettiği, mühürlü ve damgal 

• torbalar içindeki Alman Sun'i Portland 

ile yaphrınız 

KARTAL ÇİMENTOSUNUN EVSAFI: 

İstanbul Mühendis Mektebinin resmi tahlil raporuna göre: 

Terkibi 
Ateşte ıo;ayiat : J,42 % 

Mukavemeti 

• Si 02 20,70 o/• 
A12 Ol : 7,00 °!. 

Harç 1: 3 

--- ----:--~-

Fe2 03: 2,80 o/o 
Ca O · 65,52 Cfc, 
Mg O: 1,28 o/o 
s 03 : 2,17 % 
Tesbit eclitcmiyen: 0,11 o/o 

100,00 o/o 

Çekme Sıl.:ma 

3 T 7 l~~_:_J 7 / 2s 28c ---
0,0 23,4 28,S 42,0 278 330 420 525 

Bütün büyük işlerde müteahhidleri.rt kullandıkları bu cimentonwı mukavemet, tazyik .re 
tasallübündeki evsafı fevkalade ve emsaline faiktir. Siparişler büyük bir süratle ve bir kaç 
saat icinde inşaat mahalline kadar teslim edilmek suretiyle infaz olunur. 
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Tel: 1060 SA TIS ACENTELERİMİZ: Bay Vehbi Koç Tecim Evi 
Demir ve malzemei inşaiyf ... irketi. .. 1760 
Şark levazımatı in~aiye t i,.. "•:Jnesi. 1259 

dliye vekaletinden: 
1 - Adliye vekaleti binasile temyiz mahkemesi kaloriferi için 

alınacak 350 • 450 ton kok kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 9.9.135 tarihinde pazartesi gUnü saat 14 de Adli· 
ye vekaletinde levazım müdüriyeti odasında toplanan eksiltme ko· 
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu hususa ait artnameyi vekalet levazım müdü
r:iyetinden parasız alabilirler. 

4 - Beher ton için tahmin edilen bedel 31 liradır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli muham· 

menin yüzde 7.5 ğu nisbetinde olan 1046 lira 25 kuruşu nakden ya
hut devletçe nakıt makamında kabul edilen tahvilatı mahalli mal· 
sandığına testi meuniş olduklarına dair olan sandık makbuzaldle 
teklif mektuplarını havi mühürliı zarflarını eksiltme saatinden bir 
saat evetine kadar komisyon riyasetine vermeleri, taşradan teklif 
mektubu gönderecek olanların da ayni saate kadar yetişmesini te 
min için daha evciden postaya tevdi etmiş olmaları, dış zarfları 
mühür mumu ile eyice mühürlemiş olmaları lazımdır. (2298) 1-3670 

ııkaı·a ,,aliliğinden · 
1 - Yahşihan -Keskin yolunun 2+ 620 - 19+ 935 inci kilo

metreleri arasında takriben 5600 metre mikab kırma taş ve biokaj 
taşı ihzaratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin tahmin ed(len bedeli (7716) lira (63) kuruştur. 
Bu işe ait şartname ve evrak sunlardır: 
A - Eksiltme artnamesi 
B - Mukavele proje:.i 
C - Nafia işleri ~eraiti umumiyesi 
E - Hususi şartnam~. 
F - Ke~if ve silsilei fial cedveli 
isti yenler bu evrakı Ankara vilayeti nafıa baş milhendis\iğin

de gör !bilirler. 
3 - Eksiltme 2. 9. 935 tarihine müsadif pazartesi günü a.at 

15 de Ankara vilayeti binasında vilayet encümeni tarafından ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (578) lira (75) 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

5 -: Tek!if ?1ektupları ihale günü nih.ayet saat. 14 e kadar An
kara vılayetı bınasmda vilayet encümenı riyasetıne makbuz mu. 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplar nihayet 
ihale günü saat 15 e kadar gelmiş olması lazımdır. Postada ol • 
ca.k gecikmeler kabul edilmez. (2205) 1- 3561 

Anliara tthaylığın<lau: 

Cin i 
Benzin 

Azı 
5000 

Çoğu 
10000 

Beher litresinin 

--------

Teminat, 
Lira Kurus 
202 so 

tahmini fiatı 
Lira Kuruş 

27 
İhale günü 

10 eylül 935 sah giinü saat 14 de 
V.ilaetimiz emniyet direktörlüğü otomobil ve motosikletlerinin 

ihtiyacr olan benzin gösterilen günde acrk eksiltme ile alınacaktır. 
Şartnamesi emniyet direktörlüğünde görülür. 

İsteklilerin yukarda mikdarı yazılı muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektupları ve kanuni belgeleriyle birlikte direktörlükte 
mUteşekkil komisyona gelmeleri. (2254) 1 - 3633 

nkara Askerim şubesinden 
MalUl Zabitan ve Efrat ile Şehit Yetimlerinin 935 sene

sine ait tlitün ikramiyeleri ıs temmuzdan 2 teşrin 935 gü
nilne kadar tevziatı yapılacaktır.Esbabı istihkakın yetledn
deki maaş senedi resimleri ve nüfus tezkereleri ve ikişer 
tane fotoğrafı ile askerlik şubesine müracaatları ilan olu-
nur. (1678) 1-2865 

l{ütahya ilbayhğından: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan (Kütahya - latu-. 

yon caddesinin OxOOO - lx038 rasındaki kısmın 22 mette genlşlL 
ğinde bulvar halinde yapılması için 18.zım gelen bordür, trotuvar, 
parke, kanir) ve iki adet menfez inşaatrnın ihalesi gllnU olan 20.8. 
935 tarihinde talipler tarafından vaki olan tekllfler laylk had ~ 
rUlmediğinden 2490 numaralı artırma, eksiltme, ihale kanununun 
40 ıncı maddesi mucibince hazinenin menfaati namma pazarlıkla 
yaptırılmasına karar verilmiştir. 

Bunların mecmuunun keşlf bedeli (26757) lir "27 kuruştur, 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak unlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi 
C. - Nafıa işleri şeraiti umumiye i 
D. - Tesviyei türabiye, şo e ve kargir ınşaata dair fenni prt.. . 

name. 
E. - Hususi , artna.nw 
F. - Kc if hUlasası 
G. - Projeler 
3 - Eksiltme 3.9.935 salı gunU at 15 de Kütahya husus~ mu.. 

hasebe binası içinde daimi encümen odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek iç.in isteklilerin (2006) lira dört 

kuruş muvakkat teminat vem\Csl, bundan ba ka aşağıd ki ve Uc .. 
leri haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlr bulunduğuna dair ve ·ıca. 
B - İstekliler eksiltmeye girmezden bir hafta evet bu gibi in. 

~t işlerinde ihtisas sahibi olduklarına ve yahut mesuliyetl fen,. 
nıyeyi kabul edecek mektep mezunu bir mühendis veya fen memu
taraf ından tasdikli teahhUtnamesini vilayet nafra daire 'ne tasdlli 
etti~cektir. 

6 - İkinci maddede gösterilen bu i e ait keşif kağıtları ve 
Şartnameler proje ve sair evrakı Kütahya Viliyeti nafıa daireGin-
de görülebilir. (2314) 1-3707 

Srhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve. ahiller sıhhat tımunı 

miidiirlü~inden: 
Umum mildUrlük binasının ısıtılması için lazım olan 90 ton kolı: 

kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 2610 
liradır. Şartnamesi ayniyat muhasibi mesullUğUnden alınır. Mu· 
vakkat teminat mikdarı 205 lira 75 kuruştur. Eksiltme 4 eylUl 935 
tarihinde saat 1 ı de umum mUdürlUkte yapılacaktır. 

(2211) 1 - 3573 

Tafıa Rakanlı~ndan : 
198.000 lira muhammen bedelli on birer tonluk 30 adet ibuharlı 

yol silindiri ile teferrUatmdan olan atat ve edevat kapalı zarf usulll 
ile eksiltmeye konulmuştur. Kliring şarttır. 

Eksiltme 30 eylül 935 pazartesi günü saat 15 de Ankara~ Ba· 
kanlrk malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin 11150 liralık muvakkat teminatları ile birlikte tek· 
liflerini 30 eylUl 935 pazartesi günü saat 14 e kadar malzeme mü.• 
dlirlüğüne tevdi etmeleri lazımdır . 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 990 kuruşa Ankarada Ba • 
kanlık malzeme müdürlüğünden atabilirler. (2099) 1-3488 

Türlciye iş Baııka. ından: 
Bankamızın on birinci yıldönümü dolayısiyle 26 ağus· 

tos pazartesi günü gişelerimizin kapalı bulunacağını sa.. 
yrn mfü:tcri1erimize bildiririz. l-3676 

T~rwkiye Büyük Millet Meclisi matbaası iç.in (45) kırk beş ka-
lem kagıd mukavva ve sair malzeme kapalı zarf usulü ile anlına • lmtıyaı sahibi ve Başmu 
caktır. SİNEMALAR harrlrl Falih Rıfkı ATAY 

Eksiltme 12 eylill 1935 perşembe günü saat 15 de idare heye· Umumi neşriyatı idare eden 
tinde yapılacaktır. 

Yazı l~leri MUdi.\rU Nasuhi 
Muhammen bedelı (5000) lıradır. BAYDAR 
Nlimune ve sartnamc i Meclis Daire müdlirlligwündedir. İstek -
· b · · ·· d Çanlcm caddesi ci~ armda Jil erın u ışın yuı e 7,S tutarı olan (375) liralık muvakkat temi -

natlarmı teklif mektup1ariyle birlikte aynı günde saat 14 e kadar UluIJ Bssım~vind• basıln11i· 
T urkiye Biıyilk Millet Meclisi İdare Heyetine verilmesi ve teklif ] l r~. r 
mektupları üzerine (matb.:ı içın ahnaca'k eşyaya ait teklif mektubu) ~iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii•İİİİİııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİiiii{/ 
yazı ının yazılması (2256) 1- 3651 
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YENİ 1 BU GE'CE 
MARTHA EGGERTH 
Silva Yare ku rolünde 

ÇARDAŞ FORSTIN 

Musiki - Aş.k - Neş'e 

1 
BUGUN BUGECE 

l KULÜP) 
Buzlar arasında çevri in .. 

milyonlar sarfile vücuda getirilen 

ESKiMO 

Hakiki bir şaheıer 


