
ON AL TiNCi YIL. No: 
5037 

Avrupa mektuplan • • ' 
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b 
··n -rıi keliınesin

Acaba ugu 
den ne anlıyoruz i Cevabını ver

- Pek az tef.' . güç tutuyo· 
memek için kendıını 
rum. . . h'.il sonuna 

Brüksel ıer~ııı şr di ağuıto• 
kadar ıürecektır · •;:rgiye ge
ayının batındayız. diill 9 ınil-
lip gidenlerin ~yası, ' 

ki . . •eçtı. B .. k yon şıyı e )ının ru -
9,000,000 a7.::dığı Türkiye 

sel ıergiıi~de '"kJıônı'ndan iba • 
bir tütüncu J~ inhisarlar Ba -
rettir. Bunu .. z 
kanbğına borÇ ur~ de yalnız tü

- MeınlekebDIZ 

tün mü çı~ 1 . h b da yaptığı· 
- Türkıyenın a 

nı duyardık... . · e girip çı · 
Dükkaıııınızın ıçın bu ben-

. " odan na 
kanlann ba ço~dır. 
zer sözler ~yular Bakanhi• pa"· 

Gerçi lnh~·'İlifi, düzeni, ye 
yonunUD pze hartaa• ile, ken· 
Türkiye tütün t" n Le Moiı 

d l'illustra ıo , 1 d 
diıin en . gazete er e 
ve dii~r ctrf ~d= ınuvaff ak ol-
bahtettırece bu kadardan r 
muıtur· fakat 1 B ··bel ser. 
Çıkar? Arııulusa ~len" Türki· . ıeDÇ ye ı 
gisinde yenı, bırakınız M11l1' 

Balkanları ' ..... ye, ar1ıa9111da kaimi..-·· 
ve ~ serJilere meml~ DU7;;. aabnak• alıcı . . . 
yala.S. ·ı kendilerini fikir, I'"';:' 

çin deiı. , ku,,..,etlerini tanıtına 
ve teknık d l ltalyanfar 
için katılmakta 11 ar~ıardır. 
bir relılôm .artıYI y bir kıllll1 
Belçika paVfODıa:::. gezici ka· 
müzedir •.• Fran• onlarınnı blr ta
zanmak ıçın pa~er fototraflar 
kımım canlı resi d İduraıutlar • 
ve kabartlll' 'ar a o 

dır. b" Türkiyeyi göttelr .. 
Acaba u 000 anupa ıfl 

• • 9 000, b"l" . 1 mek açın , 1 toplaya ı ınz 

bir ara~.;-'hep1ine birden tür· 
T oplaad •. e. neretini götte· 
kiyenİD nesını ye 

rebiliris 1 000 dan yüzde kaçıd • 
Ba 9.000· r a ı bulun u_-
türkiyede k u 111 , Böyle hır 

nın • . nlfldld • 
junu bildijin• aa tarılll en•· 
ser.ııride meseli ~t .. ıünün birer 

e· kı enıtı u f" ... 
titüsü ile z . irYol ıra ıgı, 
kabartJD&Slr bır deın yabuS fo • 
Kayseri fab~sınıaeykti• deri•İ 
ıoğrailli, bir kaç ...... do· 
·ı b" ~u top İ~ ye ~~....:dr bir · ı e ır ıa• ek bile .,..,.-
kuma pstenD 
terdi. ye sapa dav. 

Geç kaldı~~ tek tütiİD ye 
., için bır d pa· 

ranclıiJDUZ · ne ka ar 
likör pavyonu ~·:m1ofUlll· Bu 
ra harcadıi~~ miıli ile Ankara 
nun iki veP uç bir teY yapa-

·ı . e benzer sergı erın 

bilirdik. azeteleri"de ay· 
B .. tün dünya 1 geçiyor. 

da, ;dda bir ~~fa ~~=: hiç bi~ 
Propaganda ıçın Halbuk• 

harca111ı1oruZ· .. /ıii Ao· 
ıe1 ras• bu6"" al 
propaganda pa ;;JalalJ rntdf ın· 
rupaıla rıl.-l '!' • JefiJJir. . 
tlan aynlntlf bir f .{ fakat. parıı, 

Her sergiye de~bt merkezler~e 
BrüaeI, Loa~ 1 1crarıanan bil· 
b" L-~ Jllda bır te.

1 
talll ola-

ır ~ --' serı• ere 
yük ............. ıa.ıındır. . .. 
rak katılmalll';. kara serci•• so .. 

Yukarda ~ Hetnell ,unu 
zünü kulland~ ·b. de henüz ı~r· r ·m kı ız Bız 
söyleme.~~ rutmaaııttır· kı: 
gi teknıgı ku 1 uzmanın 
bü .. k bir a "rupa ı gi kadro. 

yu b" de ser 

1935 ağustoıunda Brüksel ser~ 
iıindeki eksikliğimizi fırsat edı

g ek bu kadar acı yazııımm ıe
ner d d h b"" '"k bebi var: 1!37 e .. a a uyu 

b. sergi Parıs aergııı açılacaktır. 
ır ' y·· k" b" . Pariı ıergiıinde . . ur ıy~ ~z~m 

tanıtmak istediğımız hakıkatı ıle 
gösterilmelidir·. . . 

Paris sergiınne ıu fıkırlerle ha-
zırlanmalıyız: 

A - ilk amaç, Türkiyeyi, es· 
ki ve yeni sanati, tekniği ve ha
kikati ile tanıtmaktır. Bunun 
·çfo pavyonlarımızdan birini miı
~elerimizden alıp getirilecek e -
serlere haıredeceğiz. 

B - Tarım ve endüstri ürün
leriınizin her birinden örnekler 
bulunduracağız. Bütün bunlar · 
d satıt ikinci plana bırakılacak-

a Ekonomi Bakanlığı bütün 
tır. d" ki allarımızdan ken ı seçece e · 
~ . aatın alarak, yahut kendi sat-
nnı l b""t'" brarak. pavyon arımızın u un 
hareketini eli altında bulundur -

malıdır. . 
C _ Biz sergide belkı ne kun-

d ne çanta, ne bez sa.taca • 
., ra, Fakat türk fabrikalarında, 
ıız. . ·1 • . t ğ 'rk ta ve ıtçı ennın yap ı ı 
tü \il b" .. k •• t her ,eJden ırer ome goı er-

melği~ Bol grafik, bol kabart-
bol fototrafi ile Türkiyenin 

aıa, · 1 · • b" d tu bütün ilerleyıt ennı, ır e -
rizm bakımından Türkiyenin bü· 
tün güzelliklerini göz önüne ıür-
meliyiz. 

E - Belki bü memleketle-
rin yaptığı ıibi, bizim de, en iyi 
türk muzikacılarının çalmakta, ve 
kendi yenecek ve içecek teYleri
mizin satılmakta olduğu bir kü
çük ıazinomuz bulunabilir. Bu 
gazinoda bütün satıılar, zarara 
olaa bile, ucuz olmalıdır. 

F - Bütün payYonlarda bol 
yazılarla eıki Ye yeni törkiye a
rasındaki ayrımları her görene 
anlatmalıyız. 

Bir kelime ile pavyonumuzun 
bir kapısından giren, öbür kapı
dan T ürlriyeyİ öğrenerek 11e bile
rek çıkmalıdır 

Pariı sergiıindeki türk pav • 
yonlarında: 

1 - Eski ve yeni Türkiyeyi ta-
nıtmak için kııımlar, 

2 - Satılmayarak ıöıterilen 
eıya kısrmlan, 

3 _ Satq kııımları. 
Bulunacaktır. Fakat, hele son 

tiçünctiaünde, tecimerlerin eline 
dütıniyecefiz. 

Türk pavyonlarında her ma · 

1 re.min grafiğin, eıerin üı -
ın, , b 1 

t .. e t ü r k damgasını koya i me-
un lA 1 "b" · l d r . z Şehir p an arı gı 1 lf er e 
~~tı ·kültüründen nasıl faydalan-
""' 1 • d"' "d dığımızı ıöstermenın egerı e 
b .. yüktür-

u Belçikalılar Brüksel sergisini 

nlerin aay111nın 20 milyonu 
geze kt d" 1 20 bul cainıı söyleme e ır er. 

•1:,.0 ve sergi hakkındaki ya-
mı ;, - ' 1 ı· ·ı ""l ·· 

l yüz bin erce ıra ı e o çu-
zı ·~· k d bü...:~ı.. bir ka -lemıy.ecek a ar 7ua 

zançtır. d"" kü' U !Jl•ı· T""rk ulUIUDUD un en ıı ı 
ı:günkü ileri'liii bir arada ta

yet lmak Türkiyeye yapılacak o-
n• 1 b'u··yu00k hizmetlerden biri
lan en 
dir. 

sn: 

-BB. Laval - Cemal Hüsnü 
görüştüler 

Adımız, andımızdır 

Batbakammız · 
Giresun da 

Giream, 4 (A.A.) - 3 ağuı · 
toıta Eniocandan hareket eden 
Bqbekan lımet İnönü Ş. Karahi· 
sara ufrayarak dün aktam Gire
sun& varmıştır. 

~-----···~-----

Delilik bir türlü 
olmaz 

AHllULHAMfDIN TORl NU 
KENDiNi ÖLDURnU. 

Nevyork, 4 (A.A.) - Abdül
hamidin otuz yaşındaki torunu 
Abdülkerim, Nevyork otellerin • 
den birinde kendisini öldürmüş· 
tür. 

Poliı direktörüne yazdığı bir 
mektupta Abdülkerim, zengin bir 
amerikalı kadın ile evlenemedi
ği için kendisini öldürmüt oldu
ğunu söylemektedir. Abdillke -
rim, bu kadınm paraıı ile Çinli 
serserilerden bir ordu toplıyarak 
Türkiye tahtım ele geçirmek fik
rinde imiı. 

Moskova _ Sanf ransisko 
hava yol ğu geri kaldı 

MoıkoYa, (A.A.) - Kutup-
tan ıeçerek Amerikaya gitmf!k 
üzere hareket eden Sovyet uçaiı, 
Kola yarım adasmın 300 kilo -
melTe kuzeyinde uçarken maki· 
nesi sakatlanmıt ve geri dönmek 
zorağında kalmqbr. 

Uçak saat 22,45 de Leningra· 
da plm11tir U ~lftihlln 
bu yıl tekrarl•aamıyacaiı sanıl
maktadır. 

5, A(;U TOS 1935 Pl\ZART~I 

Şarb11rg, J. ( A • .4.) - /'rense• Ena i 
giliz vapuru, uthampıon ile Yer.ey arf 
111nda llıtuımu~tur. Yolcular bo~alııl 
ıır. insanca kayıp yoktur. 

DÜNKÜ SPOR GÜNf 

GalatasaraJ 
• 

yendi 
Ankarada yüzme ve bisiklet yarı~maları 

yapıldı · Upe~t Ankaraya geliyor 

1500 metre yarışın en heyecanlı bir dakikası 

Dün öileClen sonra saat on 
bette bölge su ıporları birinci • 
likleri yapddı. Karadeniz haw
zu bu yarıımaları görmeğe ge -
lenlerle dolu idi. Klüpler ve halk 
bu spora kartı derin bir ilgi gös
teriyorlardı. Yüzme "Ve atlama -
lar düzen içinde oldu. Yirmi ıe
kiz ıporcu bu yarı9malara katıl 
dı. Yirmi bir puvanla Demirıpor 
birinci, 18 puvanla Ankara Gü
cü ikinci, 15 puvanla Gençler 
Birliii üçüncü oldu. Y allUtl ,.. • 
korlar çok diifüktür. Türkiye bi
rinciliklerine girecek yüzücülerin 

ıitmeden evvel çok çallflMl&rı 
gerektir. lıtanbula ratilriip Ol'&• 

da çahıtırmak daha cloinı olur. 
Bölıe kurulunun bunu aöz önüne 
alacağını umarız. 

Dereceleri yarıtma ııruma ıl
re yazıyoruz: 

(,,Sonu 3. üacli uy/ada) 

Hal>eş işinin barış 
yoliyle kotarılması 

umudsuz 

Almanyada yahudi ve katolik düşmanlı · 
ğı bütün şiddetiyle devam ediyor 

Roma, 4 (A.A.) - RöJtS .. 
janaı bildiriyor: 

ltalyan çevenleri, aüel hareket 
yapılmadıkça Hahefiıtan meee -
lesinin hoşnutluia deier bir • • 
rette kotarılamıyacafı dilfilnce • 
ıindedir. Bu çevenler diyor ki: Berlin, 4 (A.A.) - Silezyada 

Luebeu' de hükümet bütün köy 
kapılarına fU ibareyi tafıyan afit
ler asılmalmı emretmiıtir: "Bu
rada yahudilerin yeri yoktur.,, 

Anbalt ilinin Rosslav ıehri tar 
bayı, aylık sahibi olanlara yalnız 
Alman dükkanlarından alıt verit 
etmelerini, yoksa aylıklarının ke
ıileceğini bildirmiıtir. Uray yal
nız Alman cephesi üyelerinden ve 
ari olan tecimerlere ıiparif ver - 1 
mektedir. 

Essen, 4 (A.A..) - it cephe. 
a 

ıinin yaptıiı gösteri üzerine Al -
man iç bakanı Doktor F rik dem it
tir ki: 

"- Nevyork yahudileri Al -
manyaya kartı göıteri yapmak i 
çin para alan komüniıt serseri
leri kutlanmakla Almanyada da 
soydat larma yardım ettiklerini 
sanıyorlar. Halbuki böyle yap • 
makla terı bir sonuca varacaklar
dır. Yahudi meeelesi yavq ya· 
vq, fakat ber halde nazİ procTa· 

mma uygun olarak kotanlacak • 
t ( Sonu 2. inci sayfada) ır.,, 

c - "W[@!!!j • o= g 

Habetistan, ltalyanm lmYYeti
ni denemeli ve öirenmelidir. 

Bununla beraber, 180 bin ki
tinin ıili.h altına çatnlmau hak
kında olan bildiritin yapılmuı 
ihtimal geriye atılacaktır. 

••• 
Cenevre, 4 (A.A.) - lnıilte

re, Franaa ve ltalya oruntaklan, 
komeyin son toplanhımdan ince 
yaptıldan bir bildiriide, ltalya -
Habet anlqmazlıtmm kotarılma· 

(SOiiu 2. el sayıfatlaJ 
g 

Yeni yapılan köprüler· miz 
Baymdırlık Bakanlığına iller· 

den gelen haberlere göre bu bir 
kaç gün içinde iki yeni köprü üs
tenciye ihale edilmiıtir. Bunlar
dan üç ıözlü 97,5 metre uzunlu 
ğunda Adapazarı - Bolu yolu İl· 
zerindeki sakarya köprüıü en ö
nemli.idir. Bundan baıka Bafra 

tütünlerinin taıınma yolu üzerin 
de olan Bakla köprüsü 7 közlü 
ve her közü 35 metre uzunlukta· 
dır. Bu köprüler beton anne ola
rak yapılacaktır. 

Ankara - Kızılcahamam cad 
deainde, Ova çayı üzerinde 7 x l\l 
luk köprü, El~?.;., - Enincan 

caddesinde, F rat nehri üzerinde 
llıç köprülü, Çıbık ilçesi önün
de ve Çıbık çayı üzerinde diit:r 
bir köprü bugünlerde üıtenciye 

ihale edilecektir. Bu köpriiler de 
beton annedir. 

( Sonu l . inci a.ay/8da) 
... 

lavuzluğu ile ır zoraiındayı•· ı 
su yetitti~e~ deki pa~ 
Brüksel ~11•. _..t. _, 
hü.ı.atün yenı btr 

Cenevre, 4 (A.A.) - Bay La-, 
1 _.ı:&.. Tiirkife elçisi Bay c-• , 

ya guu ibtir r 
Hüaail ile ,a.19• • 

s ..... a - Ordu yolunddl 11.ı.aum ıroprlblJllJa d.ıttt!n ve yandan ıörlnl§O 

..,.,.,. ~-



SAYIFA 2 

usal ekono i 
karakteri 

• • 
zın 

Her ulusa) ekonominin kendisine 
&,gü olan bir karakteri vardır. Bu ka
rakter o ekonominin dayandığı dünya 
örüşlerine, o ulusun kendi ckonomi

ııiyle olıu. ili>l ine ve koyduğu türel 
ekonomik dilzenlett göre deği ir. 

1914 avaşından önce uluslar arasın
daki ekonomik ilgiler daha ziyctdc ka
pitalist devletlerin sıyasal ve ekonomik 
bakımlarından olan U tünlüğü etta ı Ü· 

zerine düzenlenmişti; fakat dünya sa

Ya ından sonra iş değişti. Yeni doğan 
veya doğdurulan devletlerle, harbt'an 
.rararh çıkan devletler ve ekonomisi ge· 
ride bulunan devletler kendi ekonomi 
gelişkenliklcrini canlandırmak için 
türlü türlü yollar aramağa başladılar. 
Hepsinin gayesi kuvvetli ve düzenli 
bir ekonomi varlığı yaratrnaıktı. İşte 

bu gayeye göre her ulus kendi ekono
misini diızenlemcğe koyuldu. Artık li· 
beralizmin kuralı olan dünya iş bolu
mu yerine ulus içerisinde bir iş bölil· 
mU, ferdin çıbırı yerine de' ulusun çı· 
karı ve faydalanması kabut olundu . 

Lozan anlaşmasiyle sıyasal varlığı· 
nı kurtaran Türkiye ise bu prensibi 
ileri sUren devletlerin en ba ında geli· 
yordu. Onun bu prcn ip •hında güt • 

tüğü dava: 

" Türkiyenin ekonomik bakımdan 

kendine yeterliği ve ulusal crıkinliğin 
ekonomik erkinlik1e teinelleştirilmesi,, 
dir. 

Bu dnvanın gerçck1e mesı için gj • 

dilecek iki yol vardı: 
ı - Ekonomik alandn dcvletçmk. 
2 - Organik surette kurulmu u • 

lusal ekonomi yapısını ~ydana getit· 
mek. 

• * 
Türkiye cumuriyctinin devletçi o· 

lu u ne bir görencık devletçilik ve n 
de düny ~rbından sonra etrafa sa • 
çılan sosyalizm dü Uncclerinin mcyda· 

na getirdiği bir hadisedir. Bu daha 2i • 
yade Türkiycnin ekonomi durumun • 
dan meydana gclmi§ bir sonuçtur. E • 
konomik alanda devletçilik reJımının 

neden ulusal bir dava ol rak kabul edil
diğini araştırmak ister&ek, göz.lerimi• 
zl Türkiy~ cumuriyetinin osmanlı im· 
paratoı'luğundan devir aldığı ekonomik 
yapıya çcvirmekliğimi.r laum gelir. 

Osmanlı hnpar torluğu zamanında 

Türkiyede kunılmu bir ulusal ckono· 
mi yoktu. Bunun ebcbini o uman 
bütUn ekonomik giri imlere engel olan 
sıyasal, tüzel ve ekonomik kapftUlaa • 
yonlarda aramalıyız. Ekonomik tan
ların hangi tarafına ba.ksak, orada ya
bancıların paralarını, yabancıların girl· 
ııimlcrini görüyoruz: Tecim ve en [z. 

la dış tecim işlerinde, taşıma i lednde 
bankalarda, mağdenciliktc. 

Bu böyle olunc Türkiyede ne bir 
ulusal kapital birikmesi ve ne de orga• 
nik şekilde ulusal ekonominin kurul • 
ması mümkün oldu. Üretim gayet da· 
gmık ve küçük alanlarda yapılıyordu .. 
Türklerin uğraitığı biricik ekonomi 
alanı tarımdı. Bu da entansif işletmeler 
halinde olmadığı için kapitalin birik
mesine yaramıyordu; halbuki ulusal bir 
ekonomi yapısının dayandığı en ö -
nemli temeller-ten birisi "kabital biri· 
kimi,, dir. 

Türkiye Cumurıyeti böyle dağınr.k 
ve temelsiz bir ekonomi } apısiyle kar • 

ıılaşınca onu dilzenlcndirmeğe çalıştı, 
çlinkli bugünkil anlama göre ulus yal
nız bir kültür birliğini anlatmaz, aynı 
umanda o ulusun bir "ekonomik bü . 
tünlük,. de göstermesi luım gelir. 

Dr. ŞEREit· NURi 
h tırdığı kimselere bir şekilde elbi c 
ve ayakkabı giydirten kurum ve sosye
telcıin yerli malı kullanmalarını yU • 
kümsel §ekle koydu. Bundan sonra ü
s;ük endüstriyi korumak ve ileri gö • 
tUrtmek için de 28. S. 1927 de "teşviki 
sanayi,, kanununu çıkarttı. 

Hammaddesi memlekette yeti en 
endü tri işlerinde yapma maddelerin 
kulianılınasını yasak ve endüstri ürün
lerine prim verilmesini k bul etti ve 
bunlar~n başka döviz kontrolları, kon
tenjan usulü, takas iş~eri gibi önem-

U meselelerle uğraştı. Fakat bütün 
bu alınan ekonomik tedbirler düzensiz 
\'C dıığınık olan ekonomimize istenilen 
gelişkenliği veremiyordu. Ekonomik 
durumda hfil~ bir Cllızlık göze çarpı • 
yordu. Bunun sebeblcrini ve k5kler.i

ni özel girişimlerin azhğınaa, kapi • 
talin yokluğunda ve genel krizin etki
sin<lc arayabiliriz, fakat ulusal ekono-

' mi yapısını dUzenlendirmek ve kuvvet-
lendinnck lazım geldiğinden devlet e
konomik giri imlere de el atarak dağı· 

nık ve köksüz girişimlerden toplu ve 
ıköklü giri imlere geçmek zorağında 

kaldı. lşte bu suretle Türkiye ekono
mi alanındaki devletçilik sistemi de, 
isteklerimizin, duygularımızın dışın • 
da bulunan bir zorluktan doğmuş oldu. 

yok bu öncedeh kurulmuş olan bir 
doktrinin yarattığı kil değildir. Za
ten Türkiye devriminin en karakteris· 
tik tarafı da, onun evciden konulmuş 

ve düzenlenmiş bir do-'ktrinin üzerinde 
yürilmeyip de, hayata ve yaşama şart • 
Jarına göre yapılmış olması ve tam an
lrunda reel bulunmasıdır. 

İşte bugün ekonomi işlerimizdeki 
devletçilik ulusal erkinliğin ekonomik 
etkinlikle temelleştirilmesi prensibin
den doğmu ve bunun verimli olması 

için de bir programa bağlanmıştır. Bu 
programın gayeısi kuvvetli bir ulusal 
ekonomi varlığı yaratmak ve gittiği yol 
organik surette kurulmuş ve disiplin • 
Jendirilmiş ekonomi yolu olmalıdır. 

Yeni aııılan 
köprülerimiz 

(Başı 1. ind sayfada) 

Hopa - Burçk.a - Kars yolunda 
113 metre açıklıkta tek gözlü demir . 

öprünün bu ayın altısında bütün yap1 
işleri tamamlanmış. olacaktır, Son ge· 
2ilerinde Başbakan lsmet İnönü bu 
köprüden iJk defa geçmişlerdir. 

Aşağıdaki köprülerin yapılması de· 
VhDl etmektedir: 

Samsun - Ordu deniz kıyJ&r yolun-
da Balaman köprüsü, Çanakkale -
Ezine ynlunda Arslan koprüsü, Muf· 
h. - Fethiye arasında Dalaman köp-

rüsiı, Kırklareli - Edirne yolunda İ
nece köprusü, Mugla - Köycüğer 

1olunda Namnam köprüsü, Malatya '
Elaziz arasında Memihan köprüsü. 

Bunlardan en önemli i; yapısı hay
lı ilcrliycn Balrrlan köprüsüdür. Bu 
köpriınün bugunlerde kemer betonu 
dökülecektir. Köprü coşkun bir su 

üzerinde olduğundan sellerden sarsıl· 

mayacak bir şekilde yapılmakatdır. 

Türk mühenciislcrl her zaman olduğu 
gibi ltöpriiyü kazıklar iızerine yapma• 
y~rak ar masrafla bir iskele kurmuş -
tardır. 

------··--------

ULUS 
==== 

D 
Almanyada yahudi 
ve l{atolil{ düşmanlı -
ğı bütün şiddetiyle 
, d.evam ediyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

Bakan, Kürfurstedbamda bir 
yahudiye biraz fena muamele ya
pıldığı için dünya basınının gÖ5· 

terdiği heyecandan eğlenerek 
bahsetmişir. 

Bakan, din mesele inden bahs
ederek şunları ilave etmiştir: 

"-Katolik ''e protestan kili· 
selerinin nazi hükümetini tutma
larını ve genel hayatın lamamile 
laik olmasını diliyoruz.,, 

Bundan sonra B. Frik, kısn . 
laştırma meselesindeki durumdan 
dolayı Observer Romano gnzete 
sini tenkit etmiş ve çelik miğfer
lere de hücum ederek, bu kurum 
iç.in en iyi çare ya dağılmak, ya. 
hut da Alman askerleri genel bir· 
liğine katılmak olduğunu söyle 
miştir. 

Kolonya, 4 {A.A.) - Nazile
rin bir toplantısında, hülriimet ha· 
kanlarından Alman türecileri şe
fi B. Frank sıyasal katolikliğe 
tiddetle hücum ederek demiştir 
ki: 

"- Papaslarm eğemenliği al
tında bir Almanyaya artık ta . 
hammül edemeyiz. Erke elimiz
dedir ve hiç kimse onu bizden a· 
lamıyacaktır. Düşmanlarımıza 
yılanlara yapılan muameleyi ya -
pacağız, onları ezeceğiz . ., 

Yakalanan kadınlar 
Berlin, 4 (A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor- Sekiz 
0

yahudi ile arı cinsinden 
ekiz alman k'a:dmI ''tinsi kirletmek,, 

suçundan ötürü yakalanmış ve bir ha
pisevine yo11anmrşlardrr. 

Yalnız b~ma sosyalizm 
Berlin, 4 (A.A.) - Ulusal sosya -

ist partisi ekonomi ve siyaa;a komisyo
nu başkanı B. Töher, sosyalist pren
sipleri hakkında yaptığı bir söylevde 
yalnız başına sosyalistliğin hakikiğ tü· 
.reyi kuramıyaoağını söylemiştir. 

Bir al.man üstencisi luı/,kındo 
Kolonya, 4 (A.A.) - Polis, işçile: 

rine karşı ulusal sosyalistlik duygu • 
larına uymayan bir tanda muamelede 
bulunan bir taşın Ustencisini tutsamıf
tır. 

Oan-:.iiden ~eçen Polonya 
malları 

DanEiğ, 4 (A.A.) - Danziğdcki Po. 
lonya genel komiseri B . Pope, Danıi· 
ğe giren bazı mallardan ahnnn vergı1c
rin kaldınlması hakkında istenilen iza
hat etrafında özgür şehir senasından 

bir cevap almıştır. 

Sena, Varşova hükümetinin Danzig 
yolu ile Polonyaya gidecek olan mallar 
vergilerinin Polonya gümrüklerine ve
rilmesi hakkındaki 18.7 tarihli buyrul· 
tuyu kaldırmak istemeyisine eseflen· 
mekte ve bu tedbiri Danziğ ekonomisi 
lizerindeki etkilerini önemle kaydet· 
mektedir. 

Nota bundan başka, Polonyanın al· 
dığı durumun özgürlüğU Polonya hüku
meti tarafından Versay andlaşmasiyJe 

tanınmış olan Danziğ şehrinin hayatını 
tehlikeye koyduğunu söylemektedir. 
Son olarak sen tarafından alınan ted· 
birin yalnızca özgür şehrin hayat şart· 
!eriyle ilgili olduğu ve ekonomik alanın 

Bu temel prensip içerisinde ilk atı
lan adım ulusal ekonomimizi yabnncı 

ellerden ve yabancı kapitalJcrdcn kur
tarmak oldu. Bunun için de bammad
deeiliğin, endüstri i ]erinin, ulusal pa· 
zarın korunması lazım geliyordu. 1ş-

1e bu ilk adımla devlet ekonomi politi· 
lı.amızda koruyucu bir sisteme geçti. 
Bu sistemin gayesi Türkiye ulusal 
ekonomisini geliştirmek ve ileri götiır· 
mckti. 9 12. 1924 tarihinde kanun 
çıkartar.ık paraları genel büdceden ve 
ya'li.lt özel uray budcelcrinden odenen 
elbısc, ayakkabı gibi şeylerin ve aynı 
ıamanda işyarlarına ve yanlarında ça-

RlJLGAIU"'TA1 1'UA: 
1 

dr ına çıkmadığı yazılmaktadır. 

Jl arıuulal•i tören 
Sofya, 4 (A.A.) - Leh - rmcar kı· 

ralı Vlndislavın anısı için hazırlanmış 
olan tören Vamada başlamıştır. Bu tö
ren, bulgar • leh • macar birliğinin bir 
embolil sayılmaktadır. Bu törenin ha· 
zırlanmasında önayak olanlar lehlerdir. 
Söylendiğine göre Lehistan, Bulgaris
tanı ıslav birliği pe inde koşmaktan 
vaz geçirmeye çalışmaktadır. 

Çeko lovaklarla yugoslavlar, kurul 
gondcnnekten son d kikada vaz ge~
mi;ı1erdir. 

IJanziğ için alınan tedbirler 
V rşova, 4 (A.A.) - Danzig senn

sı başkanı B. Greiser, Polonya komi
serine verdiği bir notada senanın Po • 
lonya ne konuşmalara ba lamaya ha· 
zır bulunduğunu bildirmekte ve D n -
ıtig tarafından alınan tedbirlerin Po -
lonya finans bakanlığınca çıkarılan aon 
buyrultu üzerine özgür yebir için do • 
gan sıkıntnı durumun zorağlı bir sonu
cu olduğunu söylemektedir. 

SOVYETLER l:UKLIGl'NDE: 

Sovyet uçağmm uğraclı''' lca:;a 
Moskova, 4 (A.A.) - Kuzay deniz 

yolu genel direktörlüğü U.R.S.S. 25 u· 
çağı tayfalarından bir rapor almıştır. 

Bu raporda uçağın benzin kaçırdığmd n 
önceki ta ınlardan fazla benzin ye r ,J. 
tılmış bulunduğu bildirilmektedir. r ay· 
falar, bu hadisenin l!ebeblcrini bulama
mış ve bunu ortadan kaldırmamış, yola 
devamdan vaz geçerek Leningrad bölge· 
sindeki uçak alanlarından birine inmek 
için izin istemiştir. İzin verildiğinden 

uçak l.eningradda yere inmistir. 

Uçak karaya indikten sonra uçuş sı· 
rasında benzin dağıtılması sısteminin 

iyi işlememesi r.i incelemek için bir ko 
misyon kurulmuştur. 

BIULEŞIK llEVl .. ETLEH.DE: 

Amerihada firwnsul durlul• 
Ne...,.ork, 4 (A.A.) - Halk Amerika 

ekonomik durumunun düzelmesi borsa 
piyasalarının yukselmcsi, perakende sa
tışların artması ve çelik yapımının mev· 
sime göre önemli şekilde kendini gös
teren cyileşme i ile ilgili olmağa b::şla
mıştır. 

Bayındırlıl. ı lerinın hiıkiunet eline 
alınması yahut kontrol edilmesi hakkın
daki projeyi reddeden kongre kararı, 

bu işlerin artmasına ve ekonomık düzel· 
meye ayak uydurmalarına sebcb olmuş· 
tur. 

İç çevenler tarafından B. Ruzvelt'in 
radikal danışmaların tam bir yenilmesi 
olarak yoranan kongrcııin bu hareketi, 
hirkümetin ekonomik sıyasasma olan 
güveni artmış ve finan al durluk getir· 
miştir. 

Hi.r lmrikatiirden <lalayı İ«fJOn 
ı./çisi A merilmyı fJrOtP,. "> etti. 
Vaşington, 4 (A.A.) - Japon büyük 

elçilıği yönetgeri B. Seijori Noshizava 
dış işleri bakanhğma giderek, ''Vanitıy 
Tair., gazetesinde çıkan ve japon im· 
paratorunun Nobcl barış ödenini bir 
çek-çek arabasına çektiğini gösteren bir 
karikatürü protesto etmiştir. 

Japon büylik elçisi B. Saito, japon 
ulusunun heyecanına sebcb olan bu çir
kin karikatürü protesto etmek için la· 
zartesi günü B. Hul'ıı göreceğini söy
lemiştir. 

G(!n'' ı,;,. zf•ndyi lirıcetıil«•r 
Yreka, - Ka1ifornia • 4, (A.A.) -

Zorla hapi evine giren yirmi beş kişi. 
Conson ııdb bir 7.enciyi yakalıyarak bir 
ağaca asmışlardır. 

Conson bir beyaz öldürmekle suç
lu bulunuyordu. 

'DAtlNIK llAIJERi.,ER: 

A mısturyamn cı·l,inliği 
'vıyana, 4 (A.A.) - Federasypn baş

kanı B. Miklas, yeni yolun acılrna töre
nini yaparken verdiği söylevde Avustur
yanın gerek sıyıısal ve gerek kültürel e
gemenliğini konımaya dölenmiş oldu
ğunu söylemiştir. 

B. Starhemberg de bu yolda bir söy· 
lcv vermiştir. Bu söylevlerin verildiği 
sırada B. Fon Pnpen'in hazır bulunması 
bunlara daha büyük hir önem vermekte· 
dir. 

Mareşal Peren l .. ondr<ıda 
Londra, 4 (A.A.) - Mareşal Petcn 

birinci teşrin ayında I .. ondraya gele
cektir. Mareşal, Lord Derby'nin konu
ğu o1acak ve Fransa • İngiltere birleşik 
sosyetelerinin 23 birinci teşrinde veri· 
lecek olan yıllık şöleninde hazır bulu
nacakttr. 

R. l .. arnl Pari.'f' te 
Cenevre, 4 (A.A.) - B. Laval otomo

bille Parisc gitmiştir. 

Bir otomobil kazwıı 
Palenno, -4- (A.A.) - Graçi'den Kes

telbono'ya asker taşıyan süel bir oto
büs biT uçuruma yuvarlanmıştır. Yedi 
Asker ölmüş, bir küçük subayla iki as
ker yaralanmışıardır. 
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Hail es 
' (Başı 1. ı'nll sa}facl .. ) 

sı için yapılacak konuşmalara im
kan olduğu kadar çabuk basla • 
r:ıak kararında olduklnrmı söyle
mişlerdir. 

Konsey topl.tırıtısrnm sonıu:l•ırı 
Cenevre, 4 (A.A.) - Üç <lcvlct a· 

rasmdaki yapılacak goruşulere bir kaı; 
güne kadar Pariste ba !anılacağı sancı
maktadır Konseyin uç çeyrek saat de
vam etımiş o1an dün akşamkı celsesi, B 
Jeze'nin Habeşistan adına yaptığı di
yev ile başlamıştır. Delege, H.ıbeşista· 
nın ulusl;;r sosyetesi konseyinin öner· 
geıerini kayıt ve şartsız kabul etmek 
suretiyle acun barışından yana büyük 
bır özverilik yapmakta olduğu söyle
miş ve anlaşmazlığın kotarılmasına ça
lıştrklarından dolayı devletlere teşek· 

kiır etmı~tir. 

Konseyin dünkü toplantısında iki 
hadise belirmiştir. 

1 - İtalyanın üç taraflı görüşüyü 
kat.ul etmesi. İyi bir kaynaktan öğre
nildiğine göre Hahcşistan bu görüşüle. 
re girmiyecek ise de Habeşistana her· 
hangi bir kotarma suretinin zorla kabul 
"ttİrilmesi asla ileri sürülmüş değildir. 

2 - Fransız • İngiliz ilgileri de iyi· 
leşmiş ve bu dostluk ingiliz • almaıı 
deniz uzlaşmasının yapılmasından ön. 
ceki zamandaki halini almıştır. 

Biri1ıci karar sureti, 
Cenevre, 4 (A.A.) - Uluslar sosye· 

tesi konseyinin birinci karar 6uretindı 
adı geçen 1928 tarihli İtalyan • habcl 
andlaşmasının beşinci maddesi, hele iki 
hüküme.tin aralarında çıkabilecek bütUn 
meselcleriçin yargıca gitmeyi yükenmiı 
olduklarını bildirmektedir. Maddede ay• 
ni zamanda diplomasi usulU ile kotarı .. 
lamıyaca.k olan bu gibi meselelerin ko

, tarılması için kesin olarak kuvvete ba 
vurulmıyacağı kaydı da vardır. 

'ı . wlyan hücum kıuıl.arı ba..:kanı-. 
nın mektubıı 

Roma, 4 (A.A.) Dünya harbindeki 
,İtalyan ordusunun hilcum kıtalan fe
derasyonu ba§kanı, önce kapatılan bu 
federasyonun tekrar kurulması dolayı. 
.sile faşist partsi genel sekreterine bir 
mektup göndermi~ ve durmadan art • 
'makta olan gönlilülcrin Santa Gabriele, 
Ptave, Vittorio Veneto utkularına ha
kim olan ayni fikirle bu erre siyah 
gömlekliler üniforması altında vatann 
Afrikada hizmet etmek hususundaki 
sarsılmaz dölenini bildinn itir. 

B. Edenin royleui 
Londra, 4 (A.A.) - Bay Eden rad· 

yo ile yayılan bir söylevde demiştir ld ı 
"Üç devlet arasındaki görüşmelerin 

durumu her ne olursa olsun, uluslar 
sosyetesi .konseyi 4 eylfilde toplana
taktır. Bu görüşmeler sonu~lanmazsa 

konsey, Cenevre andlaşmasının hükil· 
mlerine göre hareket edebilecektir.,, 

Habe.,;istanda Jrmısız nıisyotıer• 
lerinitı evleri yak.ıl11Uf 

Paris, 4 (A.A.) - Pöti Parizien ga· 
zetesi, Harrar'daki fransız katolik mis· 
yonerlerine aid evin silahlı habeş grup 
ları tarafından yağma edildiği ve ya
kıldığı hakkında Roma'dan gelen bir 
haberi yaymaktadır. 

Bundan başka Sulamo ve Ullamo'• 
da fransız katolik misyonerlerinin 
olan binalarında son günlerde habeşlc
rin hücumuna uğradıkları söylenmek· 
tedir. 

Galla'nm baş papası Jamsa ·tehdide 
uğramıştır. 

ISPANYA'DAı 

Madriue konıiini tlertn 
österileri 

Madrid, 4 (A.A.) - Birkaç komil· 
nistten katınç bir grup. şehrin merke 
zindcki caddelerden birinde gösteri yap· 
mak istemiş ise de önceden tedbir alan 
polis tarafından dağıtılmıştır. 

Otuz dört kişi yakalanmış ve hiç 
bir hadise çıkmamıştır. Yakalananlar
dan üçtü, tabanca ve birçok fişek tıışt· 

makta olan tehlikeli azıyanlardan iıii. 



Dünkü İstanbul gazete-
'İifün~ıer -- - 1--: 1'~auazılannda ne 
Din 

• •.,,, • ,l'ÇI ı UOijJ, 

amizm mıstıgı diyorlar? 
Doatwn Sadri Ertem. x~t: Tanda batyUI yoıctur 

'Ti.irk çocuklarına ~!fj:-- da, Edırne kork
-.ı" ı araştmrken iıki !18:1ü .inlll ZAMAN ma, başlıklı yuı-
olduğunu söylü~: ~ıatik ~ l clı-'fldillyor ii · 
pozitif inan. Ve: "Bt.ı d~ •Sdfmeden gelmiş bir tanıdık ile 
ÇOcuklarma mistik tilrnt;. vinall ~-e görilftiyorduk. Bu güzel 
nıeyiz, diyor, çünıkU y- ~~deki nziyeti sorduk. Tanııtr-
tabiati zorlamak, 1'11' o.ı:::ı fC bir lıdDSO .ulyetin genel bakımdan eyı ol-
leri gönnemek, oıamn zıd a .,.1..,.. ,&kat edlmelilerin daimi ı ir 
inan yaratmaktır·,, "fj_yae eJidi.,c1en ele lriırtulamadıklannı 11 • 

Sadri, hc;f halde ~ ~ ıed- .teM; 
f)ar ve mistik inam '/C:'~ai ~ SditMlilerın böyle daimı sure te 
dederken "ınist~ ke esı BeQ .... -i bit uztıntil içinde olmalarına :"" 
iliz d" •w --1-dil alıy.OJ'o - ·~ mıg iUUG&H ~ bit Wıtıatea bulgarlann durmadan dev m 
de epey zaman öncti • dar JQ.. .t•fl ııefriyatr - Tr,kyayı isterız. 
Yazımda kelimeye bd •t:et tiirtil 1'rakP 1>1simdlr n naırl olsa alacağız -
lat anlarnmı veretek uzat ursıntlAW iddlalarmm ştlpheaiz ki mad-
mistikten ve misti~i1Jnd: tetııit dl tıf~ deteri yoktur. Bulgarlar Trak· 
kalmamız., gerektiğ&.ıi ı yayı bir p alabileceklerini isterler!K" 
tirn. esi za • bkfbten Ucnitl etsinler, isterlerse hu 

Halbuki sonra. ~~ bll ıc. meııele etrafında blitUn yazdıkları '" 
rnanıa çok genişlemıı. ~ 1- y•phklsn kendi mint akidelerini ıa~ 
limeyi bu kadar dar ar~ ta- JamlıftlflllÜ ~in bir (blöf) den ibart-t 
çinde hapsederek oau kabul et • JMdunsWl. bundan sonra bulgarlıırın 
lavvuf k8rşdıtı olarak.. ~ ~ biC' adım atmaları imkan hıı 
lbenin d~ o~ğt, niıi dciaCWir-
nıUş ve "dmamillll ~ ... tan bir .. .-, bıılKularla uyupmıaa ım'"An 
bizım" içın· J&ızalllUDU 111uca ___ , 

.,.,. f'nltya'nnı bugllnldl tlurumunırn 
yazı da ~ ~ akhğl geı tab.-.11 «lllNileceflni s6y1edilrten 

Keliqıenin ~- iftiftll'l ko)'ll· soan diyor iti: 
niı anlam~şması (taal ;o 'Bulgarlarla uyupnak imkanı kal 

!::a~•ın}• keeldnleşıne&!d~t•• madılt tahakkuk edince bis tllllkler içJa 

bit b
.Y--f"kir- h8Jiae geıaıesı ır. Bdinaenln cotrafl ve askeri vuiyet'nf 
ır 1 da can vere . tevsi ve takviye bil,Uk bir vatan vazi 

Bir fikre, r bit ı:nistikdr· feıl oluyor. Bu vazifeyi ise ergeç yap· 
cek kadar bai t.dsil'1D wr· ·mat• mecbur olacağu. Onun içindir ki, 
Her koy\I idealde ın Eclirbeye (korkma) diyoruz. Edime 
dır. bit memleket. korkmuıa. çtblkll o, Rumeli arhadi-

Devriın yapan rine bir yenisi· . de turulmut yetim bir tehir değil-
~ktl~~~-=J;e kaı1l kini~ ::. oaıuı arkaiınd* yb'ml milyonluk 11:,,. 
Dl Oyu~ prm qdamak ı.- ca bir ttırk va'8Dı. altı aarrlık koca bir 

~aberbir _r..: !.n.tmak zorunda- istill ve safer tarihi .ardır. Edirne 
çın IDMI r--- f • t ltal.,. L _.__ .... - ıl!n-kl onuıı en ufak bir teh-
... _ Em:ı. Roche, aşıs • r- aoı-....-- •-
uu-. "' ~ı.P tike,. maruı kaldığı hi~dilirse biitfin 
veya SoV)'et RuaY:':.ııtm•lan tBrk milleti~ bır 1atvet ve sav· 
lerinl bir k~.;:.-~ fit u,-' _.,_,. k09acaktır. Trak· 
gerekle ~~ J•tr --~ ayırmak, batı gövd~· 
'YCC~ 1~ de,.~ dea ~ demektir. TUrktin başı ıae 

:ı-cfim1eri aDJatall lı:uV-- &eYdecleD ıyrdmııu. Belki onun satvet 

ıRtli bir ~a~m~ §8Y~! diy~: ve oelldetf karşmnda başlar eğilir ve 

"Teknik gibi nıi.s~ık de ıüzUılll~ icap eder• kopar .. " 

Hiç bir devrtm ~'!- ulu· KURUN il•, para Y"l'iıtt fi· 
k8.titi'naz. Dind \feY~insanı pk, -tqlığı altın-
aal veya evrensel, k .. ıerden çe • d• yuı111ad• A.v.m Us fllllluı yuzyor: 

al km ıd •• .ıc.. hare e..- "Acaba ttaJya fraıwzlarm bilmedik· 
ış o "'5.. • • de ....--..dwth medlkl 

kip a~ ono ı~~..:-:7-;-~ ıeri ve- F-. tatbik ede eri batk" 
A-- A-wn keftdi ~· ii bir itpl ueull -8 ~? İtalyap· 
IWUI w~:a. abfaljlece.. ıar bu .-ııe Eritre n Somıaliyo bir ~ .... 
ve ancak ~ ç PrCJt: 1· ~ 
bir ı "' ~ ve ,es bin uker yıpalt..ha~adan ~--

ge ece•!wa •ctfft'ipıci bey.. ~-- uelıbln yollayarak Fransa ve 
hon'un ö'fdpg~ 0 u.- • 
can,, m ıemettdir. • • ııe~e~ AJmanyanm .ildalni birden içeriıine ,.. 

Sanmm ki devriDt~.._., :Wt. ıacak kadar genit olaa Habetiıtan top-

ge-'-liğini içfınizde ~buki ... :.. rıldanm Uç, bef ay isinde haftan bata 
l""'C'A ~ .,..., ılWılal'l1ıa ve emirlerine boyun mu et-

}'en kimse Y~- içinde bu direce~~ ttaıya alWı altına bir milr 
devrim yaprnıt ennlt olaiU& yon kadar uır.r top~dL Bir yandan. da 
misti~e en az iSne~;ı; devrinı ~ dpvtetltr. araıında geçen konupal~rda 
OkuHanrilU•. b~ ekilde ~y• habet ifinJ lu• yoldan )[e~k için aa. 

~ vesfsbt~~e: ı!-r. oaab..:.~t bınıdrk ı.61teriy«. Onun için acaba i
~ '"'""" ~ enua talyanlai ne yapacak, diye gerçekten 
re düzenliyec:e~ g~ b6Y.'k berl* "-rô ecllyor 
gi"-it değiliz· y ~-• ~-- cılıai:Ml gıw&-:- _ _.:...a.:..:~ u B. YWllU Jl.adl 
Türkiyenin yapı ~ _... CUfnllUl"-'-1',.. "lstMbuhıa IAuı. 
enerji ve din~ .-iMk.. .,., :t ; i 
mek için çok k""JS't.irg-;_.:::. ... //ltiyıcıaı f-.u•nae. f. traawq 

ıtU"'1I' ..,...... fi.tbtlaMll ılıaacık parllllıı urfedlle-
Aıırlarca ıtıren ~eştiricl llillp e4Bnit.l1Hf111 me•leslDI ln~ıe-

ve afyon gil>i bir ıaın-.tar ,,..ite41t. 
bir inan, T~ enerit.iıid~ ---~lill'!'~ll!!!ll!!!!I.-....... : 
dilnyaya t~~ı tir• 90 .a:eT 
~k şey ka~--~ oıı. ~ 
jiyi ve c;atışma •• w-.' atıl,,,,,.-. 
mistik halinde ,-. ._...&rıak _. 
bir -hareket ~ ~ ... --

rundayıs. ~tif Mı' 
Ancak do~•• r-tmtıbk 

mistik, 1'ürke,. -~&;!;. ~ 
nıiıti~in kayoenu~ 

verebilir. 'fal'I NABi 

öşt"4 
Ulusal savaşınUZI ~ 

recek resiın m ...... 
30 ajuıtost& ~.;ı... • .fr •• 

ele bir resim mb•• ~ ~ 
uluaat .... pm ... "°':i.. ttdil ~ 
diyebdar~ ektir 
lolar halka ~ec· 

Habeş elçisi gidi: .. 
Habetitt~• AJı1rara ~ 

Markoa bugün l~klııifiQldı· 
bir ıııy k~~ar Y~ a 
tr. 

& 

• 
1 HABER LE R 
B. Zoyf erd Karadeniz ' DUNKO SPOR GONO 
çevresinde bir gezi 1 

yapacak 
Tanm enıtitüsü profesörleria

den Bay Zoyferd yakında Kara • 
denız çevresindeki hayvanlar hak· 
kında bir inceleme rapmaia ıid~ 

Ankarada yüzme ve bisiklet yar1'malan 
yapıldı • Upeşt An!taraya geliyor 

(B8f1 l. iaci uylm•) 

celctir. h 
100 metre aerbeatı Selda •l>Of • 

cü gireli. llmi J'&l'ıtı bittr.nedL 
Birinci Orhan (D. S.), ikinci Nu
ri (A. G), üçündl Şakir (G. 8). Bu yıl tanın enstitüsün

den çıkanlar 
Bu yıl Tarım Enatitüıünün ta

rım kıamından 16, baytar kıamm· 
dan 17 kiti çdımıtbr. Bunlar ya -
kında ıtajlanm görmek üzere Ta· 
nm kurumlarma gönderilecekler 
Ye buralarda ıtajlarmı bitirerek 
bir yıl da ıeminer gördükten son
ra diplomalamu alacaklardır. Bu 
yıl ıeminerini bitirmit ve diploma 
alacak 15 talebe Y&rdll'. Bmdar -
dan bazdannm enstitüde Uİataa· 
bldara Y•a..tirilmesi ~Dldü • 
JOr . 

Kamyonlarm kontrolu 
Ank.t.radıµı uzaa •e ~ te 

birlere gitmekte olan yolcu •e et
ya kamyonlarına alabileceiinden 
çok yük yülcletilmemeıi ve yolcu 
bindirilmemesi için uray zabrtaıı 
hergün yela çıkmak üzere olan 
kamyonları çdot yerinde kontrol 
etmektedir. Kamyon aahibleri te 
bir içinde ııla bir aurette kovalan· 
dddanndan yolculann bir kısmını 
şehirden biraz uzakta almaktadır
lar. Uray zabıtua b1U1UD ;nüne 
geçmek ~ia dün Kırıehir yolu ü 
.. er'nde, Sü B•lmnlı~ ileriıinde Yt 

Çankm yolunda kontroller yap . 
mış ve ı,;rkaç kamyonu bu halde 
ya•,. .. •emı~~. 

B. Namık Pekergin 
Finanı Babn1ıjı finanaal aa-
~ · Jlı.U,UM 

0 fi !I..! • 
rlÇ llD ay isi• •.-le.ketin• ait-
mittir. K'"'ndisine direktlrlük ka
lem tefi B. Namık Pekerıin ve -
kilHk ecf-e,.Jdir. 

RAOVOTAR 
NK RA 

19.30. Oilline &ati 
10.40 • Musiki 

Vietti: ltoMerte 
Necdet Remsi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

zo. - Ziraat .retdleti aaati 
20.10 • lılmikl. 

Plakla orkeıtra konseri 
20.30 • DMıı muaf1dsl 
20.50 • Habes1eT 

t TA BUL 
18.30 Y.Oame der&leti. Bayan A.Ade 

Tarcaa 
18 50 .......... den. 
19.10 Plak oetriratı 
19.58 s.epç«> orkenruı. Romen 

b.ıt 1iun'lldal 
20.ZO .. M!Mrlet • bonıalat 
20.30 Bapa ~ Ttlda tlltqe 

tlSdl eierlor~ Radyo ças ve•· 
ao wlııilthlan 

11.15 ı......wı kodlenatuftri ~, ... 
U ...W ptottslrleriüı lft(ra
ldrle ola mulildal 

.,. AOS P~ ôtfrima 

100 metre ıırt üatil: Bet ki
ti girdi. hriıi fawl yapb. Birin
ci Ezber (A. G), ikinci AdU (A. 
0). 

200 metre aerbeat: 5 kiti girdi. 
Oçü Y•nt• bitiremedi. Birinci Ra
uf (D. S), ikinci Ziya (G. 8). 

200 Metre kurbalalama: Bet 
kiti ıirdi. Dördü fawl yapb. Bi· 
rinci Tolon (G. 8). 

400 Metre aerbeat.: Bet kiti 
pcli. İkiai Y&nff bitiremedi. Bi 
rinci Nihad (D. S),. Udnci Eblt. 
ha,.... (~ G)l BçiiDci Battal, (a. 
G). 

ısoo aerbeat: Oç kip sirdi. 
Birinci Orhan (D. S), ikinci Ab· 
dullah (A. G), üçincU Rauf (D. 
S). 

Athunaları 

Bet türlü atlama ıapddL Ba 
ço1r puqp alan G~ Birli • 
tinden Salihaddbı birinci, An • 
kara Gfiçlnden Salih Ddaci Y9 

Gençler Birlifinden Suad içindi 
oldu. 

Bisiklet Yantmuı 
Dün biaiklet km\llu timclite 

kadar büyük yarql&ra airmemit 
ikinci katesori buiklewil• ..... 
11nda bir kotu hUırlamıttL Ko
tu aabahl.,-in aaat dolqıa4a ~ 
mutay altındaki k&feden bafla
dı ve yarıta girenler Orman çift. 
l'llae bdar alttil• ft aeltliler. 
On hlr aporcanun lratddttr ..... 
fUllUn sonancla Ankara Guccın • 
den F anık birinci geldi. Şillal 
ikinci ve O.man üçüncüdür. 

Genç takımlar ma9 

Dün Ankara Gücii alamncla 
Altm ordu - Ankara Giidl ı-.ç 
talmnlan bir kupa maçı ,aptdu 
Cok ıüzel Ye birinci talnmlarda 
ır6nnedilimiz ••kli bir o,..dan 
!SOftl'a berabere kaldılar. Ankara 
kl&plerl aenç takımlar U-.lnde 
çabprak yeni bir yola siımit o
•uyorlar. Bu yol ha9arıya gider 
Umarız ki bu çallflll&dan mana
rak itin .arka.mı bırakma.tar Ye 

bqka halıelerden OJ'UDCll •ı..u 
Ye ıetirtmek Yüldinden de br -
ttılmut olarlar. 

Galatasaray, Macarlan 
2- 1 yendi 

htaabul, • (A.A.) - l*lmt• 
bulunu maar Vpttt klUbUalla ..._ 
-8rlerl ik,lnd maçl&r\ftl iMı1Ua. Tablal 
-4m4a Galatattarayla yaptılar. 

Alana 6nce aQICarlar çıktılar. 8uglD 
bqa yollu eflatun formalar glJmltler .. 
dl. Uc dalda IOllfa da ıaletuararı.ıw 
drlndWer " alkqlarla ~ctılu. 
Tana kıla drdtl takmalar '-id*Js 

dızıldıgl vakit galataaarayhlar fu teldl 
de yer aldıkları g&iildU: 

Necdet - o ...... LUtfl - kadri, P• 
hir, lbrabim. Necdet, MUnevver, Ola 
dUa. Fud, Danyal. Yargıç B Nuri 

Bqlama .urup ile beraber gabtı 
aarayldar hilcima geçtiler. Macarlar 
bu ani hUcOma Betiktaıa .kartı • ntrk 
lan ıert tabiye ne brfl lı:uymai;a ba,.. 
ladrlar ve muvaffak da oldular Ru gir 

mcarlardan yana oldukça aert eaıpr 
galata..,..yhlar kuvvetli 6ntlrdeflerile 
rUzglrla olduğu kadar lcalm bir dUIDlll 
tabakau ile de Ult•tmak aontrn<b .. , 
drlar. 

San • lurmwh gençler befiktaflr. 
lırm bir gtin lince gikdBl8mflZ o,-. 
rma göre daha canlı ve enerjik oyna 
yorlar hı.ili n çok eert OJU)"Ml llllCal' 

amatörleri bUgUn bqdannda kendile
rine ayni OfUDU çıkar.J»len bir tabii 
buldular'. Oyunun Dk &ıeinli du..-. 1 
inci dakikada g6tlldlL 

Necdet Mtınener komlliaesoncla tlı 
Macar kalam. laeıı to.P llUnenerla 
•yalında ve plllk bir tetilde ~ 
1 metre lradat Mllncınerta 6nl lpk 
" tamamen bot ldL Fabt bir ...... 
la bu fanatı lraybei. - ..... 
ani bir alanla cenp .......... lpa 
aert bir flltllntl Necdet ct1ı111 bir plDL 
jonJa pftrdL O,... çok IM't oı.... 

cUail " eeri o,..amyor. 
il IDCI daldQ: Necdetten ........ 

.-ere reçeıt topu Macar belıl cea fla
clai içlnde topu el De ~ Y-.. 
penaltı ftl'dl. falrat llltaener ..... -
cak kadar bir V1:lfUfla bu fırsatı b,.._ 
ti. Macarlar yavq yavq dUf\UD& '-
kim olmağa batladılar. Necdet 24 n 
2 in.el 1da1Pkalarda Ud ao.ı ~ 

"" .... i4 iMI Mil t9:J111Mmıı-.··. • ... tıır llRerftle ..,. ~ -
Macarlarm pi el,. mv enl'1lrl lir 
durum baaıl oldu. Tot> w.,e ..., 
glbl olmUftu, falrat Y1f111 banu tal 
1aymadı. 

Oyun bu tekilde demt IODUU .... 

dar geldi •e ild takım pllus ........ 
çıktılar. 

tldnd dene çoklukla ewata....,.. 
Bltlkillll altmda pgtl, Waala ...._ 
ber -MDuu kadar tok c.ildı o,...,_ 

macarlar bttlılei 4aldkaaa aanı bk ... 
fııutı tabladdat " Mi' ..,. yapbW. 
ROspla berahr 6JMyaa Q.Ja~ 
hlarm keeln bir pi ~ ~ 
•6rillllyor, INa lmkaDi l3 .......... 
elde etttl• n Ful~ Plua Mr ptla Ma 
~Uk..,... ,.ptı. Dkt daldb .. 
n da ~ batalı bir ._...., ,..... 
bleclnln Pf1nnlıtmclaa .. ,.,.... ... 
takmama lltlnlllk plld ......... 
Slntlnl n Hr.dilW" •la ..,...,._.,_ 
bu lldncl 4evre lflade Oalatater&,._ 
•11 acW1tnf ~ol*mU ,,,...... ..... 

lBo.aıı S. laol _,,ada) 

''"' ve IOO metN yhtne llldncı ı 
rnir tpordan Orhan ve R 
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Ekonomi bnlıisleri 

·ta ya finans ve para 
d rumu 

Dr. Orhan Conker 

İtalyanın finansal durumu 1922 yı
lı İlk U?şrininde faşizm yönetimi iş 
başına gelelidenberi epi düzelmişti. O 
zamana kadar hep açık olan bütçeler 
düzenlenmiş ve hatta gelirlerde bir ar· 
tık bile görülmüştü: 
J924 - 1925 gelirler artığı '417.000.000 
1925 - 1926 ,. ,, 2.268.000.000 
1926 - 1927 
1927 - 1928 
Liret. 

" .. 
" 

435 000.000 
496 000.000 

Bu gorulen artıkların buyük bir kıs
mı, devlet finansında yapılan iyi yöne
timden ileri geldiği kadar o devirdeki 
genel kalkının, nın da bir sonucu idi. 

Fakat ne yazık ki bu iyi durum çok 
sürmemiş ve 1930 danberi gelirlerde 
önemli bir azalma görülmeye başlamış
tır. Buna karşı harcalar artmakta de
vam etmis ve İtalyan bütçeleri yeni • 
den açık vermeğe başlamıştır: 

1930 - 31 de 18,25 milyar gelir, 24 
mılyar harcalar, 4,75 milyar açık 

1931 - 32 de 18,63 milyar gelir, 23 
milyar harca, 4,27 milyar açık. 

1932 - 33 de 18 milyar gelir, 22 
milyar harca, 4 milyar aÇik. 

1933 - 34 de 18 milyar gelir, 22 
milyar harca, 4 milyar açık. 

1934 - 35 de 17,66 milyar gelir, 
20,63 milyar harca, 2,97 milyar açık. 

Önümüzdeki finansal yıl için gelir
ler 17,988 milyon ve harcalar 19645 mil
yon liret olarak hesaplanmıştır. Bu 
suretle bütçe açığı bu yrl 1657 milyoha 
iniyor demektir. 

1935 - 36 yılı bütçesine savaş harca
lan olarak 4,5 milyar liret 'konmuştur. 
Bunun 2460 milyonu savaş endüstrisi
ne, 1265 milyonu savaş gemilerine, 
&40 milyonu savaş pçakJanna harca
nacaktır. 

Yalnız urasını unutmamalıdır ki bu 
rakamlar kesin olmaktan uzaktır. Habe 
şistanla ıj'apılacak olan savaş italyaya 
herhalde daha çok pahalıya mal olaca

tır. 

İtalya finansının bu pek iyi olmıyan 
durumundan başka italya dış tecimi de 
son zamanlarda pasif ibir hale girmiş.tir. 
Dışarıdan büyük yığınlarla savaş gere
çleri ve yiyecek alınması dolayısile bu 
yılm ilk yarısındaki tecim balansı 2420 
mHyonluk çıkata karşı 3800 milyonluk 
girit yapıldığını ve açığın 1380 milyon 
liret olduğunu göstcriyoc. 

Tabii d1 tecimin böyle pasif bir du 
rwna girmesi İtalyan· parasına da do
ltunmuştur. İtalyan bankasının altın sto
ku dışarıya olan İtalyan borçlarının art
masından dolayı, gittikse ualmakta ve 
bu suretle liretin altın karşılığrderecesi 
de inmektedir. 

1927 de liretin durulugu sağlanırken 
altın karşılığı en aşağı olarak o/c40 sap
tanmış ve geçen yıltn ortasına kadar bu 
esasa bagh kalınmıştır. ltalytın bankası 
Altın stoku geçen yıl 7. 105 .000. 000 liret 
ken 5. 811. 000. 000 a düşmUş ve 5810 mil
yonla 5830 milyon arasında tutunabilmi'Ş
ti. Fakat son zamanlarda d arıya yapı-

lan fazla ödemeler 60nucunda bu stok 5524 
milyona inmiştir. Bu ise kağıt paranın 

aucak % '40,96 sı kadar bir şey olduğun
d n 1927kanunu ile saptmmı.ş olan sı
nıra pek yaklaşılmşı demektir. 

İtalyanın pek yakın bir zamanda 
odemesi gereken 500. 000 000. liretlik bir 
borcu da olduğundan htlkfunet yeni bir 
kararname ile paranın C1 40 yükumsel 
karşılığını ortadan kaldırmı§ıtır. Bu su
retle İtalya Bankasının altınları bun
dan bôyle ) alnız liretin karşılığı olarak 
saklanmıyncak, fakat İta'yanın dış borç
larını duzenli olarak ödeme ine ve sa
vaş gercçlcn hnmas na harcanacaktır. 

Bu gunlerde bu turlu alışlar karşılı
ğı olarak ve en buyuk kısmı fransaya 
yapılacak olan 500. 000. 000 liretlik öde
meden onra İtalyan bankası altın stoku 
538S milyona, hretin altın kar ılıgı ise 
3 37, 1 , 2 ye inecektir. 

1t s nm altın kar ılıgı daha 
cektir. Bunu im en 

çtur. İtalyan par sının 
d rıya olan tecimsc.l 
ebi mrk için bozmu tur 

Ve öyle ani ıhyorlci italya girişecc · 

sava~ tan b şan ile ÇıJkabilmek için ge
rekirse lireti fedaya kadar bile gide
cektir. 

İlk endü tri hareketlerinin ba ]an

gıcı o "n M rk ntHizm devrinden son· 

ULUS 

l_ abancı gaz t 1 u u arı 

• manya ı e an aşmalarımız 
YAZAN: Franz von Guacig 

AJmanyada bul mn yurdda~larımız 

dan B. Orhan Tokunbet'in iki alman ar
kadaşı ile yazdığı (Türk • Almaı1 tica
ret kılavuzu) arllı kitabtan öteygün 
"ürünlerimizin Almanyaya gireti şart
ları,, başlıklı bir yazı almıştık • 

Aynı kitabta Franz Von Gaucig 
"mevcud mukavelelere göre Türkiye ile 
Almanya arasındaki ticari münasebat,, 
başlığı altında cumuriyettcn sonra Al
manya ile yapt1ğ1mrz tecime/ ımla§ma
Jann evrelerini anlatmaktad1r. Endüs
tri/eşmemiz.in dış piyasalardaki etkile
rini ve tecim durumumuzun saglamlığr
nı bir yabancı gözıi ile inceleyen bu 
ysuyı okurlanmıza sunuyoruz: 

Son yıllarda dünya tecim oylumu
nun azalmasına karşı, Türkiye ile Al
manya arasında mal deği i çok artmış
tır. Bu suretle iyi dil ünülerek yapılmış 
olan anlaşma ve söz bağlarının .iki ta
raf m tecimel asiflerini geliştirmek hu
susunda önemli bir rol oynıyabileceği 

ve böyle geniş ve karşılıklı bir nas ü
zerine kurulmuş anlaşmaların dünya 
buhranını bir dereceye kadar hafiflete
ceği ispat edilmiş olmaktadır. 

Bu hususta Türkiye ile Almanya 
arasındaki dostluğun sarsılmadan deva· 
mı iki tarafın tecimel gelişme-

sinde etkin olduğunu da hesa-
ba katmak gerektir. Büyük şef 

Kamil Ata türkün önderliği ve güdemi 
altında .kaynaşmış ve tek bir varlık ola
rak birleşmiş olan türk ulusu, kendisi 
gibi içinden toplu ve kuvvetli bir birlik 
kurmaya çalışan Almanyanın idealini 
anlamış ve tecim anlaşmalarının da esa
sı olan güvenini Uçüncü Rayhtan esir
gememiştir. 

Türk • alman tecim anlaşmalan "en 
ziyade müsaadeye mazhar,, kuralına da
yanmaktadır. Bu en ziyade ımazhan mü
saade,. esası, her iki devletin, memle
ketleri içinde yapılan alışverişle kal
makta olduğundan transit malları bunun 
dışındadır. Bu sayede her tarafın yal· 
nız kendi ürün ve malları, bu anlaşma 
ve müsaadenin hükUmlerinden fayda
lanmaktadır. 

930 yılının tecim anlaşması, bir esas 
oluyordu. Yeritim alanında elde edile
cek deneçlerle tamamlayıcı bir anlaşma 
kurulacaktı. Türk - alman tecim anlaş
ması bu suretle kesin bir durumu olma-

ra büyük endüstriye doğru bir akışın 
ilerilediğini görmekteyiz. XVII inci 
asrın sonlarına doğru bu akış tam an-

. lamda bir iş bölümüne lüzum gösteren 
fabrika işletmesi halindee kendisini 
gösterdi. Bilyük harbden sonra ise 

durum ~u ~kilde idi. 

Şimali İrlanda 
olmaksızın Büyük 

Britanya 
Belçika 
Avustralya 
Birle ik Amerika 
Fransa 
lmçre 
Almanya 
Çekoslovakya 
ftalya 
Macaristan 
Polonya 
Bulgaristan 
Türkiye 

Sene 
1921 

1920 
1921 

1920 
1921 
1920 
1925 
1921 
1921 
1920 
1921 
1926 
1927 

Tar mı 
7,8 % 

19,3 % 
'2.2,7 % 
26,3 % 
'41,6 % 
26,0 % 
30,S % 
40',3 % 
55,7 % 
58.3 % 
76,2 % 
80,5 % 
81,6 % 

Bu rakamlar kazanç alanında uğra
şanlann yüzde olarak nisbetlcrini gös
teriyor ki, bir tarafta endüstri ve te
cim devleti olarak Büyük Britanya, 
Belçika, İsviçre, Birleşik Amerika 
en kuvvetli olarak göze çarpmakta 
iken, diger tarafta tarım devleti ola -
ı k da Bulgaristan, Polonya, Maca
r:stan. İtalya, Türkiye gibi devlet • 
Jer gonilmekteedir. 

Bu rakamlar harh sonunu takib 
eden yıllardan ahnmı tır. (*) Bun
dnn sonraki durum başka bir renk al
dı. Ar ıulusai iş bölümü yerine kendi 
ulusal ekonomisinin içerisinde bir iş 
bölümiı kabul olundu ve bu bakımdan 

(*) K. Thalheim. Dic natürlichen 
uml ge eli chaltlichen grundlagen der 
Wfrtschaft. Leipzig- 1934. 

yıp zamanın şartlar ve gereklerine uy
gun bir halde elastikiyetli olduğundan 
iki t-araf için müspet sonuçlar vermiştir. 

Az zaman önceye gelinceye kadar 
Türkiyede türk - alman tecimi hakkın
da yanlış fikirler vardı. Bunun sebebini 
türk istatistiklerinin malı satan mem
leketleri değil, malın yiıkletildiği liman
ları göstermesi teşkil ediyor. Ve Al
manya için sevkedilen türk mallarının 
büyük bir kısmı Triyeste. Varna ve di
ğer mahreçler altında kaydolunmuş bu
lunuyordu. Bu suretle İtalyan türk te
c.imi Türkiyeden yana son derece kınav
h, türk - alman tecimi ise Türkiye he
sabına ağır surette pasif görünüyordu. 
Mesela 1930 serK!sindeki iki taraf teci
mini türk istatistikleri: 

Almanyadan Tür.kiye ye çıkat: 27. 

milyon 376.000 türk lirası 
Türkiycden Almanya ya çıkat da: 

l Q.838.000 lira olarak gösterilmektedir. 
Halbuki alman istatistikleri, menşe 

veya satın alıcı memleket bakımından 
1930 yılındaki durum guçek olarak a
şağıdaki şekli gösteriyordu: 

Almanyadan Tiirkiyeye çıkat 24. 
milyon 142.000 

Türkiyeden Almanyaya çıkat ola
rak kaydedilen 34.489.500 

10.347.500 türk lirası mikdarında bir 
yekun Türkiyedcn yana aktif bir mik
dar olarak görünüyordu. Bu sebeplerden 
dolayı ilerisi için de açık bir fikir al
mak gayesile gösterilecek rakamların 

hepsi alman tecim istatistiklerinden a
lınmıştır. 

1930 anlaşmasından sonra yapılan 
anlaşmaların en önemlisi 933 tarihli 
protokoldur. Bu anlaşma iki tarafın te
cim ilgilerini yeni bir esas üzerine kur
makta ve her iki devlet arasında para 
alış verişini düzenli yollara sokmakta
dır. "Emtia muamelatı,, her iki tarafın 
devlet bankalarında karşılıklı olarak 
kaydedilecektir. Bu suretle iki memle
ketin emtia ve para alış verişi biribiriy
le sıkı sıkıya bağlanmış ve kliring an
laşması iki tarafın ilgilerinde etkin ol
muştur. 

Bu kliring anlaşması hükümlerini 
bir taraftan Türkiye cumuriyeti merkez 
bankası, öte yandan da Almanya merkez 
bankasına tatbik ve yerine getirmekte
dir.Her iki banka karşılıklı olarak hesap 
açmışlardır. Ve emtia teslimlerine ait 

uyumlu bir ekonomi yapısı kurulmağa 
çalışıldı. Bunun sebebini, dünya har
binin ekonomi yapısı organik şekilde 
kurulmamış ve bir taraftı gelişmiş olan 
memleketleri güçlüğe sokmuş olmasın
da aramak lazımdır. Ekonomi yapt'Jt 
organik şekilde kurulmamış devletler 
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3,7 % 7,9 % 
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diğer memleJL<oo •• ıerle çok bağlı demek
tir. Harp anlarında bu bağlılıktan do
ğan sonuçlar ise çok tehlikeli ~ kor
kunç şekil alabilir. 

Bu bakımdan her devlet Monokul

tur'e gitmekten ise, uyumlu ve orga

nik kurulmuş bir ekonomiye doğru git
meği faydalı gördü. Bir taraftan en-

diıstrileşmiş memleketler yüı:lerini ta
rıma çevirirlerken, diğer taraftan da 
tarım memleektleri endüstrileşmeğe 
kuvvet veriyorlar. 

Harp sonunda bütün devletlerin bu 
gidifi karşısında Türkiye Cumuriyeti 
ae memlekette organik yapılı ulusal 
ekonomiye doğru gittiği ;çin endüstri
leşmeğe başlamış ve bunu pUina bağla
mıştır. Bu ekonomik gidiş tarımın za
rarına olmayacaktır ve olmamalıdır. 

fatura tutarlarının hepsi bu cari hesap 
üzerinden yürümektedir. Bu suretle te
cime! muamele yapan ve mal satın alan
ların hiç biri doğrudan doğruya satıcı 
ya para vermemekte, bunu bulundukJa. 
rı memleketin devlet bankasına öde
mekte ve satıcı da malının bedelini bu
lunduğu memleketin devlet bankasından 
almaktadır. Böylelikle her iki memle
ket için döviz çıkarmak işi yoktur. Ay
ni zamanda bu kliring anlaşması gerl"
ğince. alman devlet bankası, türk mer
kez bankasından yana, A hesabı carisin
den başka bir de B kontosu açmıştır. Bu 
konto ile her gün A kontosuna dü en 
hesapların yüzde otuzu nisbetinde bir 
mikdar, Türkiyenin Almanyada özgür 
olarak kuJlanılmasına ayrılmı~trr. Hal
buki iki taraf devlet bankalarının A 
kontolarının biribirine göre daima denk· 
leşmiş bir halde kalması gerektiği ve 
denkleşme esası yalnız mal teıılimlerile 
ilgilendiği için bu suretle Türkiyeden 
yana Almanyaya yüzde otuz ihraç faz
lası bulunması, mal satışlarını geliştir
miştir. 

Tecim anlaşmaları ,iki tarafın da a
lım kapasitelerini mümkün olduğu ka
dar artırmaları e::;ası üzerine kurulmuş
tur. Herhangi bir suretle satın alan mem
leketin asığlarından yana olmayan mal
lar bu anlaşma dışında kalmaktadır. 

Bu son hükümler en çok Türkiyenin 
önce Almanyadan getirttiği, şimdi en
düstrileşmesinden dolayı getirme yasa
ğı olan birkaç işlenmiş malla ilgilidir. 
Bunlar arasında şeker, ipekli, trikotaj 
gibi şeyler vardır. 

Bu sebeble Almanyadan Türkiyeye 
gönderilecek her türlil mal gruplarını 

listeler halinde saptamak lüzumu doğ
muş ve böylelikle birinci liste hazırlan
mıştır. Bu suretle Almanyadan özgür 
ve herhangi bir kontenjan tüzüğü ile 
buçlanmayarak memlekete girebilecek 
olan eşya gösterilmiştir. İkinci listede 
kontenjana bağlı olan ve mikdarları 

saptanan eşya vardır. Bu listedeki mal 
mikdarının daima altı aylık bir hükmü 
vardır ve kontenjan listesini her ay ha
zırlamaktan vaz geçilmiştir. Çünkü 
Türkiyenin sanayile~e plSnı dolayı

siyle ihtiyacı o kadar defişiktir ki, es
ki listeleri daima değiştirmektense, hep 
yeni liste haT.ırlamak daha kolay ve uy
gun gelmektedir. Bunwıla beraber iki 
taraf teciminin bu güzel gelişimi 1933 
yılı sonuna doğru TUrlriyenin koyduğu 
gümrük artırmaları yüzünden değişme
ye başlamıştır. Almanyanın kendi mal
larının bahahlasmast dolayısiyle yaptı
ğı girgileri haklı gören türk hftkiime
ti yapılan tamamlayıcı bir anlaşma ile 
durumu düzeltmiştir . 

Bunlarla beraber Türkiye ile Alman

ya arasındaki kliring anlaşması da uza· 

tılmış ve yenileruniştir. Bu görüşmeler 
11rasında Almanya, Türkiyenin iııte,. 

lerini mümkün olduğu kadar yerine ge
tirmeyi, türk, incir, yumurta ve balı!a
nnın satın alınmasını daima göz BnUn
de bulundurmayı yükenmiştir. Gerçek 
olarak Almanya 1932 yılı temmuzunda 
Türkiyeyi kolay ve elverişli şartlar al
tında 10 bin kental kadar yumurta kon
tenjan verilmiştir. İki tarafın yapmış 

olduğu bu anlaşm.anın yalnız kağıd üze
rinde kalan ve bir anlamı olmayan cüm
lelerden ibaret olmadığını tecim rakam· 

larının daima yükseli inden anlıyoruz 
hiç bir hSdise bu tecimel gelişmeyi da
raltmamı trr. Aşı>ğıdaki rakamlar 1934 
yılının dı tecimi ite 1933 yılının ra
kamlarını göstermektedir: 

1933 1934 

Milyon tüık lirası 
18.950 33.750 Almanyanrn Türki • 

yeden aldığı 
18.150 25.450 Turkiyenin Alrnan-

yadan aldığı 

00.800 08.300 Tiırlriyeden yana 
fark 

Bu rakamlardan anlaşılıyor ki 193'4 
yılında Türkiyeden Almanyaya çıkat 
yüzde seksen, Almanyadan Türkiyeye 
çıkat d:ıy üzde kırk ve her iki memleke· 
tin biribir:iyle olan tccimi yüzde 60 nis
betinde artmıştır. Bu rakamlardan nn· 
]aşılan bir §CY daha takvim ~ılının oj

hayetinde Türkiyeden yana bir tecim 
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Kısa luıbcr 

İtalya Fransa' dan pa a 
yardımı istiyor 

Frankfurter Saytu11g gazetcsıne 2 
temmuz tarıhiyle Parısten bildirılıyor 

Harb harcamalarına katmak gayesı 
le finansal yardımları guven altına al· 
mak için İtalya hükumeti, son gunkrde 
kendi adamlarını Fransanın finans ç.e· 
venlerine göndermiştir. Bugune kadar 
yapılan görüşmeler henüz hiç bir so
nuç vermemiş olmasından l.ıaşka, flan· 
sız hükumetinin bu işlere karşı ço çe
kingen bir tavur takınmı olması yu
zünden de daha çok guçlcşmı§ hır du
rum içıne girmi~tır. İtalyanlar lıuyuk 

krediler bul.maga çalışmakta, hatta ya
pılacak finansal yardımın genişlıgine 

göre ltalyadaki endfü:tri kurumlarına 

fransızların katılmalarını ilerı sürmek
tedirler. Öyle sanılıyor ki, İtalyanın 
gönderdigi yetkılı kimseler, bur~daki 

silah endüstrisi ile ar. çok ilgisi olan 
finans kurumlarına baş vurmaktadırlar. 
İtalya devlet bankasının Fransa devlet 
bankası ile ilgilerini ıkı bir hale sok
mak iç.in öteden.beri güddüğü gaye de 
ayrı bir meseledir. Bugünkü günde hiç 
bir fransız bankası, fransız hükümeti
nin her ne suretle olursa olsun işi ga
ranti altına almadan, İtalya ile i yap
mak eğliminde olmadığından, İtalyan 

uğraşmalarının batan ile bitip bitmi
yeceği kesin olarak belli değildir. 

fazlalığı görühnesidir. Bunun ebebi 
türk tarım ürünlerinin hep ayni zaman· 
da, yani sonbahar mevsiminde gemilere 

yükletilmesidir. Bu suretle kısa bir za
man içinde önemli mikdarda mal gön
cermiştir. 

Bundan da anla ılıyor ki her iki ta-

1 afın devlet bankalarındaki A hesabı 
C'nrilerinin her zaman denkleşmi§ bulun· 

maları gerekmez. Gerçek denkleşme an
cak yıl sonunda belli olabilir. TUrkiye 
tarım ürünler.inin Almanya tarafından 
fazla bir mikdarda satın ahnabilmele
rini alman alıcı piyasalarında bir deği
şikliği anlatmaktadır. Bu değişiklik al

man piyasasında Türkiyeye yanaştırmış 
ve böylelikle türk köylüsünün malları

nı çabucak satmasını ve Türkiyede en
düstri makinelerinin ve bazı endüstri 
mallarının çabuk ve ucuzca Almnnya
dan alınması imk!inını vermış, Türkıye

nin beş yıllık endüstrileşme davasına 

hizmet etmiştir . 
Almanya ekonomisindeki değifiklik

ler ve Dr. Schat'ın "yeni planının,, ge
rektirdiği değişiklikleri takdir eden 
türk hükümeti, 27 ve 31 birinci kinun 
934 tarihli notalarla Almanya için 1 
ve il inci listelerinde başkaca posis
yonlar kabul etmiftir. 

İlerisi için bir taraftan alman ekono
misindeki bu deği§rUe öte yandan da 
Türkiyenin gittikçe endüstrileşmesi do· 
layısiyle iki taraf arasında yapılacak 

anlaşmalar için kesin bir sistem konul
ması imkansızdır. Daha 933 yılı ba m
da Türkiyedeki yeni açılacak fabrika
ların yapımının korunması ve bu gibi 
yapıkların girmesini yasak etmek (me
sela cam gibi) arzusu ileri sürlilmüştür. 

Bu sebeblerden dolayı anlaşma hü
kümlerinin bazılarının değişmesi gerek
miştir. Onun için şimdiye kadar yürür
lükte olan anlaşmanın bu şekilde kala
UUıyacağı iki tarafça da kabul edilmiı 
ve 935 yılı martında Dış Bakanlık Ge
nel Sekreteri B. Numan Rifat Mene
mencioğlu'nun başkanlığı altında bir 
kurul Berline gelmiştir. 

15 ni5ao tarihinde, tecim anlasması 

hakkında, bir çok uzlaşmalardan katınç 
bir anlaşma imzalanmıştır. Bir mayıs.. 
da yürürlüğe 1:iren bu anlaşmaya göre 
1930 yılında yapılmış olan tecim anla . 
masının esaslannda bazı önemsiz deği 
şiklikler yapılmıştır. 2 numaralı liste· 
de ise yc.ni gereklik ve zorağlara gôre
türlü posisyonlarda Türkiyenin endüs. 
tri enstalasyonlarının düşergeleri göz 

önüne alınmak suretile dcği iklik ya · 
pılmıştır. Makine ve makine kısımla 
rınm Türkiyeye ve hah ile yumurta '.in 
Almaoyaya çık tını arttıracak bükü n. 

ler göz önüne ah mı ur. Türkiye güm 
rük değişiklikleri de önemli derecede 
kolay Aşt.mlmıştır. 

Bu anlıısma 1930 anlaşm2.sını önem
li olarak eleği frmemi tir. İleri de T.;l. 

manın ihtivaçl rma göre yapılacak de-· 
ğişiklikler de bu anla ma çerce <" i 
idnrfe k 1 r::ı lrt.r 
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Dünkü spor günü 
( Başı 3 üncü sayıfada ) 

def .b. rnacar· 
6 yakalayıp kaçırdıkları gı ı f 

larıa bernberHk ihtimaline birkaç de a 
-kı ldı]er fa· "'" aştılar hatti yiız yuze ge 
kat onlar da kaçırdılar. an 

2
•1 

Neticede Galatasaray aland 
}'enıniş. çıktı. 

••• 
Anketimizin uyandırdığı ilgi 

A 1 cevapları 
nketimize ge eP 'rl 

bugün de koyuyoruz. Upet• 1 le-
. takllll a 

rın geleceği ve karma 1s . 
oynayacağı günler yaldattı... ö
tanbulda alınan IODuçlar tos la· 
nünde tutularak bu ite ba : • 
tın en iyi kadro ile alana çr 1 • 

ki d . Yalnız a an 
aa arı şüphesiz ır. .. Bazı 
da bir çalıpna gönrıuyoruz;rdik • 
ok~yucularımızın anketdı~ları gi· 
l~rı cevap arasında Y8\afta için· 
bı, fudbolcularımızı bu k ok 
de bir defa olsun de~:°~ıü:ün 
faydalı o!acaktır. Dö hatırlat· 
çal1tkan başlarına bunu 
rnağı bir ödev biliriz. 

. . A Rua • Bjlil, Se· 
Cihat - lbrahım. · · Orhan, 

ınih, Ahmet • Mustafa, Aptı, 
Münür, Ömer 

B. Niyazi: . AhlnCt Se· 
C. .R Sahh • ' Ö ıhat . A. ıza, uzaffer, • 

cnilı, Bilal • Abdi, Orhan, M 
Ö th&an iner, Muzaffer, rner, 

B. İsa. du • Adınet• Ra
Cihat - A. Rıza, Ap şi Orhan, Ö· 

eim, Bilal - Abdi, Saladatt o. 
iner, Reşat 

B. Muharrem: . Aba>Ct Se· 
Cihat - Ali Rıza. Salih - ' N". 

Ar Muzaffer, ı 
ıh Bilal • Selim, ı, , 
ui, thsan 

vvetli adaylarılliJan 
Karma takımın en ku G) 

R 
. (G B ) ve Bili/ (A. · 

asım · · 

B. Bilal: . Ahmet (Ab
Cihet • A. Rıza, Salıh • i Ot· 

bas), Semih, Bilal • Mustafa, Aıbd' 
ban, Niyazi, Re~t 

B. Akıl Göçmen: _fL 

Salih • J:!nver, Semwıı 
Ciıhat • A. Rıza, ~r 

BiJal . Selim, Abdi, Ali, Orhan, 

B. Ahmet Zeki: 
. lb ahim (Be· 

Cihat (Afgan) • Alı, r . l 
Ra&iın. B ı la • 

kir) • (Abbas) Ahmet, . ömer (Ni· 
,... A . Orhan Mfinır, 
.anıcg, ptı1 ı 

)'azi) 

B. Şahap 
k'r Ahmet, Ra· 

CJhat • A. Rıza, Be 1 • Ni 
liın, Bilal - Abdi, :Muzaffer, Orhan, • 

}'8%.i, İhsan 

B. S. Ferid: . 
Cihat • A. Rıza, uazt • Abbas, R~s~, 

Bilal • ~bdi, Mustafa, Orhan, Munır, 
t)mer 

B. A. Rıza 
. A Rıza • Abbas, 

Cihat • İbrahım • · 
. •• _. fa Muzaffer, 

Semih, Bilal - Apdi. p-ıU••a ' 

Niyazi, Rept 

B. Enver Cemal: Se 
Salih • Ahmet, • 

Cihat • A. Rıza, . Orhan, 
ınlh, BiJal • Abdi, Salahattın, 

Ömer, Niyazi 

. rU !erimi in dış pazarlarla 
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ı . rnevsıının 

a ıvre 1 k k n bazı b lg lerındcn 
n kurak Ç • 

nu Karad niz g b en oncm· 
ha ka Ege ve 

1 ddelerimiz yetiştıren yerle· 
li çıkat rna 1· . .. durumumuzun noma ın . isde Urun 
nın.. 1 ası bu yılın bir rekor yılı 
Ustunde o rn . 

"" umudunu vermektedir. 
olaca•· ı bö'l · de •on .da . tstanbu gcsın .. 

Buır Y· · J • h k . . de rekolte tahmın en a • 
hafta ısın • ld • ek 

d 
L" kaygıların yersız o ugu ş • 

kın a.ı · b ·cıa 
ı n haberler uzcrıne ug Y Jjnde ge e . . 
d geçen haftakı bararcth 

Piyasasın a ~ - S 
. lmı"ur. Durum no11141JdJr. on 

alıvre aza " . . 
f. tları cins ve nevilcre gore 4 -

balta ıa 
k uş arasıda inip çıkmaktadır 

6,75 ur ..... ında buğday 4.25 -
Ege pıy 

ar.asında inip çıkmaktadır. 5 kuruş 
.. da inip çıkıyor. Samı;un borsa. 
arasın . . So 
11na henüz yeni ~ gelmenu ·tır. .. n 

. "nde bu bugdaylar 5 kurUf u • hafta ıçı 
inden satılmıştır. 

zer ·ı . d b { Arpa : İstanbul bö gesın c aon a • 
i inde arpa piyasası g vşemi tir. 

ta ç . 1 k . 
:Mevsimin iJerlemış o masına artJn pı.. 

ya.aya henüz Anadolu arpası gelme -
nıiıdr. pjyaaada ahnıp satılan Marma-
a arpasıdır. Fiyatlar, Marına.ra mal_ 

r s}j • L lan çuvalı ıskele te mı 3, 3, 6,25 aU· 

rU§tur. 
Ege bölgesinde son halta içinde 

Piyasası gevşek ve durgun geç • arpa 
. . Fula muamele olmamıştır. Sa. 

JDJ§tır. 

l Yerıel ihtiyacı karşılamaktadır. 
uı~ lb . 

Samsun bölgesinde ise arpa crıne 

olan aljvrelcr iıteklidir. Fiyıadar 3,25 

4 kurut arasındadır. 

Bakla 
Bakla: lstanbulda bakla üzerine son 

l "nde pek az iş olmakla beraber hafta çı 

1 Ve durum saf1am görülmek -
fiyat ar 

. S n haf ta fiatları da geçen baf-
tedir. 0 

. olarak 4 25 - 4,50 kuruş a. 
tanın aynı ' 

dadır Eaede ise piyasanın sağlam 
ra11n • • 
ve i.tckll 01...-ına Jra11ın fazla iş ol-

mamaktadır. Son hafta içinde yapı • 

lan satışlar geçen haftaya göre azdır. 

Fiatlar 4,1875 - 4,3125 kuruş arasın. 

dadır. Alivre satııyr kayıt edilme • 

Mı11r 

Mısır lstanbulda yeni ürunün son 

yağan yağmurlardan fazla faydalandığı 

ve iyi yetişmekte oldugu söylenmekte· 

dir. Piyasada bulunan mallar üzerine 

yapılan aJivreler nomaldir. Fazla stok 

yoktur. Fiatlar saglam görülmektedir. 

Samsun bölgeainde mısır piyaaau is. 

teklidir. .Bu sene fiatlan ile geçen se· 

ne fiatları araeında bu seneden yana 

önemli bir yUkseliş &örülmektedir. Bu. 

yeni sene rekoltesinin geçen se. nun. 
neye nisbetle az olacağı tasınınden ile· 

ri ıeldiği söylenmektedir. Fiatlar 6 -

6 25 kuruş aratındadır. Yeni ürün pİ• 
' elinceye kadar bu fiatların du. yasaya ı 

l·d' Bu suretle çıkarılacak takım· 
etme 1 ır. . d" 

. bi sonu!". ahnacaiını tahmın e ı· la eyı r :s 

yoru~. (GB) • Ali Rı a (A.G.), İs-
Cıhat · · l 

(ç K) • Rasim (G.B.), hsan 
kender · · (A G) Billl (A.G.) - Abdi .. , 
(~·G·~·(G B) Muzaffer (A.G.), Sala-
Nıyazı .. ' 

i (G B) Mustafa (Ç.K.) 
hatt n · · ' 

d B Ziya Nafiz Ozan: 
Sağışkur a · • 
üpeıt maçar takwnının memlek.~ 

•. ziyaretleri dolayısiyle g~etenızın 
mızı A '--ra '--nna taknnınrn 

~ kette naa aa 
açtıgı an lmasını diliyorsunuz. 
ne suretle çıkan ~-ha dya· 

1 kulüpçUJükten \UI 
Ya.r:ıeı arın . . ··z önüne alarak 

de memleket ıerefmı ıo 1 bf1· 
he .• bo.maına amı 

bu anketin neza tını d rica ede· 
hassa Ankara sporcuların an teldl<k 
. Kanaatime ~öre takmı şı.ı nm. 

Çıkmalıdır: 1b ahim. 
B ki Ali Rıza • r 

Cihat • e r. :Muzaffer, Orhan, 
Rasim. Bilal • Selim, 

Ali, Re~t 

rumu u muhafaz cdcc ı sanılmak • 

ta ır. 

f:; "im ( fü .. ed~') 
Son h fta içınd uzum fiatlarında 

0,25 santim kadar du iıklük görülmüş
tiır. Bu yılın ilk iıriınündcn bir çuval 
kuru ü üm 22.7 935 günü l.ımir borsa· 
sına gctirilmi§ ve yapılan muayenede 
üziımun olgun bir halde bulunduğu gö· 
rülmü tür. Gelen mal az olduğu için 
yeni piyasa açılmamıştır. Önümüzdeki 
hafta içinde piya aya yeter miktarda 
mal gcldigi takdırdc yeni üzüm piyasa· 
sının açılacağı bildirilmektedir. 

Fındık (111tanlmlda) 

Son hafta içinde fmdık piyasaıımda 
bir değişiklik görülmemiştir. Alivre sa· 
tışların hemen hepsi Almanyaya ya· 
pıldığı söylenmektedir. Fiatlarda geçen 
haftaya göre 5nem1i bir değişiklik kayıt 
edilmemiştir. 

Ü~tim bölgesi olan Samsunda fın
dık iizerine muameleler nomal olmakla 
beraber piyasa kınavh öir halde değil
dir. Son hafta içinde alivre satışlar ka
yıt edilmemiştir. 

Y ~ nıeyvtı ~ ı@b:aeler 

Yat meyva ve sebzelerimizin çıkatı 
imk!inlarını aramak ve bu husuata g~ 
:re1ren tedbirlere baş vurmak için harca
nan emeğe devam olunmaktadır. Bu ç~ 
lışmamn 8nemli adımJarla ilerlemekte 
olduğu görülmektedir. Kredi ve nakil 
işleri denk bir tarzda yUrilmektedlr. 

İstanbul içinde durum aynıdır. 

Pamuk 

Egede geçen haftaya göre muamele· 
Jer az olmuştur. Vadeli satış kayıt edil· 
memiştir. Fiatlar 48-49 kuruş arasında
dır. 

Mersin pjyasaJarında geçen haftaya 
göre önemli oir deği,ikJik görülmemiş 
tir. Vadeli aa~ kayıt edilmemi§tir. Fi
atlar 37,5 - 38 kuruş arasındadır. Mua
meleler nomaldir. 

Ti/lik 
lst nbulda birk ç haftadanberi dur

gun olan tiftik piyuaunda 800 hafta 
içerisinde bir kmav görülmilttUr. Bu 
kınav 62,S kuruş flatla 2500 balya tiftik 
alan SovyetJerin piyaeada göriinmelerl· 
ne verilmektedir. 

Yaptıj 

btanbulcla bu bifta içinde gene eov
yetler hakiki Rumeli mab 100 ton ya
pağı ıatın aJaı .. Jardır. Fiat fop kilo ba
şına 52,50 • 53 kuru,tur. 

Yumurta 
lıtanbulda 110n hafta içinde yumur

ta piyasasında kayda defer bir hal ve 
ttetişfk1Lk bildirilmemiştir. Piyasada i
ri ı. üçük un.tıkların sif ti 16 liradır. 

Zeytin yaiı 
İstanbul piyasasında son hafta için

de ötey haftalara göre bir değiıiklik kı· 
yıt edilmemittir. 

4Z!S2!22W! 

ma takımı şöyle çıkmalıdır: 

Cihat • Ali Rıza, Bilal • lskender, 
ihsan, .Rasim. Ref8t Niyui, Muzaffer 

Orhan. Mustafa 
Bu takım elde mevcut elemanların 

en iyisidir. 

... Okı.ıyucuıarıonzdan B .Haıı.an: 

Cillat (G.B.) - Ali Rıza (A.G., Sa
lih (A G.) • }lasim (G.B.), Semih (A. 
G) ttkef>der (Ç.K) • Apti (A.G.), Mu
~ffer (A.G.)ı Orhan (Ç-K.), Niyazi 

((G :e ) Ali (GB.) . . . . " . 
Su sporları kurulundan: 

yuzme yarıtmalarını Karade

niz bavusunda yapmağa izin -ye. 
ren ve kurulumuza elden gelen 
yarcluın eeirsemeyen çiftlik di
rektörü Kastamonu aaylavı Bay 
Tahsin •e itimizi kolaylqtıran 
çiftlik y8nelrerleri Bay Osman ve 
Bay Ragıb'a te,ekkürlerimizi ıu· 

SAYIFA f 

emleket Po tası ::J 
za 

Eğridiı· e1ek t 1 a\uştu 
E ridir kcntınin önemli ıhtiy çla 

rını knrşılıyan elektrik ve un fabrikc sı 
kuruldu. Dört yıl önce özel l.ılr fab 
rika kentin aydınlatma işini üzerine 
almı ıse de tam bir düzenle çalı ama· 
dığından başaramam tı. Kentin genel 
hayatını ilgilendirer elektrik ve değir 
men j inin ilk onc e acele yapılması 
1934 uray ıeçimind n önce partice ka· 
rarla tırılmış ve sec den sonra şar ku 
rulu yerinde karart ı alarak bu işe Ö· 

nemle giripniıtir. Bir yıldanberi SÜ· 

rekli çalışmalarla yükselen fabrika 

\ccnti çevrdiyen E~ridir &ölünün kı 

1 ğddlı deki elektrJlr labmtasmrn baca;;u 

yısını }'ırlAnta gibi süılemiştir. 21. 7. 
935 puar ıunu yapısı ve enıtallaıyo

nu bitirilmi§ olan bu fabrikanın açılma 
töreni yapıldı. Tören günil kent ve 
göl üzerindeki kayıklar ve sandallar 

baıtanba,a albayraklar ve yeşil dallar
la ıilslenmit ve güzel taklar kurulmuş· 
tu. Halk coşkun sevinç ve heyecan 

içinde büyük bir bayram yıııyordu. 

törende ilbay, ıarbay, il Parti başkanı, 

il '8r-bayı, hallcevi ve tecim odası baş-

k nları dırcktorle . genel kurul uy lerı, 

Yalvaçt. n ve Sutçuleı ve HarJaı'lan ge· 
len delegeler bulunuyorlardı. Konuk 
tara Eğrıdirin k mcrli minare, Dünd, 
Bey medreseııei, kale orenı, cami, k r 
vansaray gibi selçuk ve Hamıd o6 ulla 
rına ait tarihiğ değ ri bulunan turk e· 
serleri g8sterilmış ve gole başka hır 

güzellik katan ad.tlara sandal gezisi ya
pılmıştır. Tören fabrika yanınd ko
nuklar ve bütün halkın toplulu u 

nünde Parti ilçeyönkurul başkanı Ya 
şar Çeliğin söyleviyle başladı. Şar v 
Feyıi Çelik 1580 sayılı uray kanunu 
nun ödevlerinden Parti ilçe yonel m 

kurulunun genel oya söı verdigi -. n 

tin aydınlatılma ve yanaın duyuklarını 
bildirme ve makineli taşıt araçları ha

kımını ve balkın değirmen hakını u 
cuzlatma ereğini yerine getiren urayrn 
kurduğu fabrikanın cumuriyctin ve 
devrimin verdiği hız ve güçle ba arıl

dığını ve bundan çalışma yönetinde kı
vanç duyduğunu söyledi ve Atatürk'e, 
Ba§balrana ve Bakanlar Kuruluna ura· 
yın ve kent balkının bağhhlt, inan ve 
ıevgilerini tekrarladı. 

Jlbay Feyzi Daldal lcurdelayı keser· 
ken parti il~e yönkurulu başkanını ve 
tarbayı bu 8nemli başarıktan kıvanç 

duyduğunu ıı8yliyerek kutladı ve diğer 
ilçelerde de bu hayat ışığının yapıl · 
masını diledi ve alkışlandı. Fabrikaya 
ıirilirkeo bUtün bir kenti çınlatan 

fabrika düdüiünün gür seıi tören s · 
vincini coşkun heyecanlar~ kabarttı 

Ye gölün öte yanındaki ilçelerde ha n 

Te çalışına ankinin tadını iletiyordu 
Fabrika ıeaildi. İlk çalı§ma ıöriıldU. 
Değirmen döndü, elektrik ıııgı yandı, 
beyenildi. Oradan ıüel mahfilde veri
len şölene gidildi, ortalık kan.nnca 
birdenbire yanan yüzlerce elektrik am

pUllerinden akan ışık seli içinde sevinç 

gösterileri yapıldı ve onuncu cu
muriyet yılı marıı söylendi. K.ar nh· 

lı bolan bu 1DCdeni1et ı§ıiı Ye hu yon
den Parti ve urayın dölcnli çalıpnaları 

kutlandı, Efirdir yerinde sevinçler ya
ratan bir tören günü, bir tören ıecesi 
ya§adı. 

Aydında hava mitingi ve sürek avları 
B. Çetinakya ayraldı 

Bayındırlık Bakanı AJi Çetinkaya 

dün ıaat 19 da özel katarla Eiirdirdcn 
lsmire geçti. İstasyonda sUel ~renle, 
ilbay, prbay, komutan, parti ve Hal • 
kevi başkanı ve yCSnkurullar üyeleri ta
rafından selamlandı. 

Öğrendiğime göre, Bakanımız, Ba· 
ladız - Burdur hattının işe batlama 
törenini yapmıı, oradan Kuleönil - ts
parta hattının yapısını incelemiş ve 
her istasyonda balla ve yanılannı din· 
Hyerek incelemelerde bulunmuştur. 

• 

Hava kurumu için miting 
Dun Aydında Halkevi ve Hava Ku-

rumu bir mitine tertip etmişlerdir. Mi-
ting Hava Kurumu kuraııı onündcki a
landa yapılmış, ilk olarak Halkevi mu.. 
aibsı erkinlik marşını çalmış, Hava 
Kurumu başkanı Ahmed Emir Arkayn 
ve Halkevi yönkurulundan Avni De • 
niz birer ıöylcv vermişler ve Cumuri
yet martı 9'lhnarak toplantı bitirilmıı. 
tir. 

Pirina f alırikası 

AyclJn tecimerlerindcn Eyiıp Şahin, 
Aydın duralı yanında uraydan satın 

aldıgı arsaya bır pırina fabrikası yap
maktadır. Fabrikanın kıuan ve iatim 

makinaları gelmele batlamıttır. Fab
rika günde 50 ton pirina i liyec:ek, ay. 
nca domuz yağı da çıkaracaktır. 

Hir yanµ;ın 

cuğunu evde bıralnmttır. Çocuklar el

lerine geçirdikleri bir kibritle oynarken 

evin karğı duvaranı atetlemiılerchr. 

Y anııııa ilba)'lıma Salim Günday dı 

itfaiye ile birlikte ıclaütla ve yanıı • 

nm aöndUrillmeai ifln gereken tedbirle

ri alchrmıılardrr. Yangın evin yarısı 

yandıktan sonra ıöndUrülmüı ve etra· 

fa iCÇmeıfne ıneydan vcrilıncmiftir. 

Germencikte eiirek a~ 
Germencik avcılar kulübümüz ikı 

gün önce Norali Jröyü ormmlarmda br 

ıUrek avı y•paralı: ıs domuz öldürmüş. 

lerdir. 

Germencik urayı ~ulan elektrik 

motörü yerine İzmlrden yenisini getırt· 

miştir. Motörün montajı bitmek üze -

redir. İki ıüne lııadar ıpk verilmeğe 
batlanaealttır. 

Hisarda yangın 
Dün öjleden evvel hiaarda du. 

war dibinde Yeni hayat mahalle
sinde Bay lıkenderin 10 nuınar4'· 
h evinin çatı kiri,leri tutuıarak 
yangın çıkmıı ve itfaiye yetiıerek 
ıöndü.rmüttür. Üç dön bekarın 
oturduğu bu evden yanrının ne . 
den çıktığı keıin olarak belli de
ğilse de çatı aruma giren baca
dan çıkan kıvılçıınların Yanıma 
ı.-bep olduğu ·aaınlmaktadır. 



Devlet Demiryollan ve L;manları Umum ı 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
İlk eksiltmesi bozulmu~ olan ve bedeli 58174 lira tah

min edilen ilaç ve tıbbi malzeme 16 ağustos 1935 cuma gü
nü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek =~tiyenlerin (4159) liralık muvakkat te
minat il~ kanunun tayin ettiği vesikalan kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunma· 
dığma dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 290 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpasa veznelerinde satılmaktadır. (1950) 1-3247 

lLAN 
İlk eksiltmesi bozulan ve beher 1000 kilo$unun mu

hammen bedeli 1620,45 lira olan 18000 kilo külçe kalay 17 
eylUl 1935 sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2187,61 liralık muvakk~~ t~ 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 uncu 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14. 
30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 145 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (2003) 

1-3295 
İLAN 

Muhammen bedeli 18700 lira olan 425 ton ham döküm 
piki 2 eylül 1935 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1402,50 Hrahk muvakka~ t~: 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 Uncu 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunma
dığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazı'11dır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olar~~ Ankarada ~~l~e
me dairesinden, Haydarpaşada tesellum ve sevk mudur-
tüğünden dağıtılmaktadır. (1973) 1 - 3267 

tLA N 
• Muhammen bedeli 11880 lira olan 130 dane büyük ve 
3 dane küçük vagon muşambası 4 - 9 - 1935 çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı .zarf us~lü il~ Ank.ar~da ida~e 
binasında satın alınacaktır. Bu ışe gırmek ıstıyenlenn 
891 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadı
ğına dair beyanname ve tekliflerile ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe 
ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Tesellüm 
ve Sevk Müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dairesin-
de dağıtılmaktadır. (2010) 1 - 3331 ------
Satılık apartıman 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Ziraat bankasının tasarrufunda bulunan, Ankarada 
Güzelizmir caddesinde Mersinpalas namile maruf apart· 
man satılıktır. 

Birbodrum katı, bir zemin katı ve aynca birinci. ikin· 
ci, Uçüncü katları ve bir de çatı katını havi olan bu bina 
193 metre murabbaı arsa üzerine yapılmıştır. 

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

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

Satış kapalı zarf usuliyle 20 ağustos 935 salı günü sa· 
at on altıda Ankara Ziraat Bankasında yapılacaktır. Ka· 
palı ve üstü mumla mühürlenmi olarak talip olanların 
tekliflerini muhtevi zarflannı bu tarihe kadar Ziraat Ban
kası merkez müdürlüğüne göndermeleri ve binayı gezmek 
istiyenlerin de her gün çalışma saatleri dahilinde Merkez 
muhasebecisine müracaattan ilan olunur. 1-3171 

KIZILAY 

HASTABAKICI HEMŞİRELER 
O KULASI DİREKTÖRLUCUNDEN: 

Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istlkbal hazır
layan okulamıza yeni talebe yazılma ve alınma muameleline 
başlanmıştır. 

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

(muayene okulada yapılır) 
3 - Yaşı 18 den &§ağı ve 25 den yukarı olmamak 
4 - İffet ehli ve ahlak sahibi olmak, 
5 - En az orta tahsili bitinni olmak veyahud o derecede 

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

zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak. 
1 - Okulayı veya mesleği terki, beş ene mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahud bu hizmet esnasında izdivacı. okuladan 
veya meslekten ihracı halinde tahsil masrafını ödeyeceğine 
ve mecburt hfzmeti ifadan sonra evlenmediği ve meslekte kal
dığı müddetçe Hemşireler yurduna bağlı kalaca~ına dai~ No
terden musaddak bir kefaletname vermek. 

8 - Tahsil mliddeti 3 senedir, ve Birinci teşrin başlangı· 
cmda başlar. 

9 - Talebeierin i9şeleri, giyimlen ve yatıları Klzday Ce
miyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine her ay mli
nasip bir harçlrk da verilir. 

10 - Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay 
Cemiyeti tarafından kurulan Hastabakıcı Hemşireler Yurdu 
himayesine girer. Hastalananlara ve çalışmmyanlra bu yurd 
bakar. 

11 - İsteklilerin 15 eylUl 1935 gUnlemecine kadar bizzat 
veya yazı ile Aksarayda Haseki caddesinde okula direktörlU
v il ne muracaatları. 

ULUS 

Sıhhat ve içtimai Muavenet ı 
Vekaletinden: 

Bu yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin F. K. T. 
sınıfına devam etmek lizere Leyli Tıp Talebe Yurduna alı
nacak talebenin yazılma ve kabul şartları aşağıda gösteril
miştir. Talebenin yemesi, içmesi, giyinmesi yurtça temin 
olunur. 

1 - Yurda alınacak talebenin tam devreli liselerden 
veya lise derecesinde olduğu tasdik edilmiş mekteplerden 
bakalorya veya olgunluk imtihanı vererek pek eyi ve eyi 
derecede mezun olması şarttır. 

2 - İstekliler kendi el yazılariyle yazılmış ve açık ad· 
resti istidalarını en son (1/Birinci teşrin/1935) tarihine ka 
dar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka· 
letine göndereceklerdir. Bu istidaya bağlanacak evrak 
sunbrdır. 

A- Türkiye Cumuriyeti tebaasından olduğunu bildt· 
ren nüfus hüviyet cüzdanının aslı. 

B - Tam devreli liselerden veya bu derecedeki mek
tepten mezun olduğunu gösteren mektep şehadetnamesi
nin aslı (İmtihanları tamamen bitirdikleri halde şehadet· 
namenin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mezun bulun· 
duklan mektep Müdürlüğünün aynı zamanda dereceleri
ni de gösteren fotoğraftı ve rec;;mİ bir vesikasım koyacak
tır. 

C - Okudukları mekteplerden alınmış hüsnühal vara
kası. 

D - Mütehassısları tam hastane hey'einden alınmış 
basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğraf bulu· 
nan bir sıhhat raporu (hu rapor hastane baş tabiplikleri ta 
rafından zarflanarak iistü mühürlenecek ve istekli tara 
fından mühürlü zarf halinde istidasına bağlanacaktır). 

Muayene yapacak hastaneler Ankara, Sıvas, Erzurum, 
Diyarbekir Nümune hastaneleridir, htanhul Çocuk hasta· 
nesi, İzmir, Bursa, Konya. Adana, Samsun memleket has· 
taneleridir. Buralarda muayene olunmak için hastanenin 
bulunduğu yerlerdeki sıhhat ve içtimai muavenet müdür· 
lüklerine fatekli1erin bizzat müracaat etmeleri lazımdır. 

E - Örneği asağıda e:österiten Noterlikçe tasdik edil
miş bir teahhüt senedi (Bu senet isteklinin velisi tarafın· 
dan, eğer velisi voksa kendisi tarafından ver·ilir). 

C - 4.50 X6 boyunda üc tane fotoğraf (fotoğraflar pro
fil olmavacak cepheden almmıs olacaktır). 

3 - Yaşlan yirmi ikiyi geçkin olan ve yurtta okuma 
ya ve ilerde mecburi hizmetlerini vapmaya engel olacak 
bir hastalığı ve kusuru otanlar kabul edilemezler. 

4 - İstekliler tarafından gönderilecek olan istida ve 
vesikaları Veka.let~e alındığı hemen adreslerine bildiri
leceği gibi bu vesikalara göre kabul edilip edilmedikleri 
de vine adreslerine v:-ktin<le h:lrfiril~cektir. 

TEA HHÜT SENEDİ ÖRNRGl 
Leyli Tıp talebe yurduna kabul edilerek tıp tahsil edip 

herhangi bir tm fakültesinde tabip olarak çıktığında (çık
tığımda) 9-6-1932 tarih ve 2000 sayılı kanun mucibince adı 
geçen yurtta gec;irdiıti (ge~irdiö-im) 'lamanın ücte ikisi ka· 
dar bir müddetle sıhhat ve İct1mai Muavenet Vekaletinin 
tayin edeceği yerde vapmağa mecbur olduğu (olduğum) 
hizmeti kabul etmediö-i (etmediğ'im) ve yahut kabul edip
te muayyen olan müddetini bitirmeden terkeylediği (ey
lediğim) takdirde kendisi (kendim) için sarfedilen para· 
nm iki katım ödemeyi ve tıp tahsilini terkettiği (ettiğim) 
veya srhhl sebebler dısmda Fakülteden daimi olarak çı· 
karıldr~ı (çıkarıldığım) takdirde ve yurtta bir yıldan az 
bir müddet kalarak yurdu terkeylediği (eylediğim) tak· 
dirde yine kendisi (kendim) ici.u sarfolunan parayı ödeme· 
Yİ teahhüt ve tekeffül eylediğ'imi bildiren hu senedim adı 
gecen Vekalete verilrli. (1692) 1-2885 

Nafıa V ckaletindeıı: 
Madde 1 - Eksiltmeye konulan iş (Yenişehırde Nafıa Vekllle

ti binasının ön ve arka tarafında bahçe tanzimi, ihata duvarları ve 
parmaklığı, arka tarafta bir adet havuz, asfalt yol, ve çimento karo
trotuvar inşasıdır. Bu inşaatın keşif bedeli 16864 lira 23 K. tur. 

Madde 2 - Bu işe aid i?artnameler ve evrak şunlardır. 
a - Ek iltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Nafıa işleri şeraiti ı.unumiye 1 
d - Fenni şartname 
e - Keşif cetveli 
f - 5 adet proje ve tafsilat reaımlerl. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 84 kuru mukabilinde Na· 

fra Vekaleti Levazım Mildlirlil~ünden alabilirler. 
Madde 3 - Bu ışe aid eksiltme: 20-8-935 sah ~üniı saat ı 5 de 

Nafıa VekSleti Yapı işleri U. MUdlirlüğünde yanılacaktır. 
Madde 4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
Madde 5 - Eksiltmeye ~rebilmek için isteklinin 1264 lira 82 

kuruş muvakkat teminat vermesi ve Nafta Vekalf'tince verilmis fen· 
ni ehliyet vesika!Jınt göstermesi Ulzımdır. 

Madde 6 - Teklif mektupları: vukarda "'3" lincü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Nafıa Vekaleti Yapı İşleri U. 
Müdürlüğüne rn:\kbuz mukabilinde tccılim edilmiş bulun~caktır. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihavet "3,. iincil maddede ya· 
zılr saata kadar gelmiş olması ve dış urfın mühür mumu ile eyice 
kaoatılmıs hııl11nmasr lltzımdrr. Posta~ıı nlacak ~ecikmeler kabul 
edilemez. (1964) 1-3236 

Harita Umum Müdürlü~inden: 
1 - Ranta Umum müdürhiğU kıta rlerı ve fotografanesi için 

zirde yazılı ihale giın ve saatlerile muhammen bedellerl yazılı un 
ve fotoğraf eczası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şartnameleri görmek Uzere her giın ve eksiltme· 
ye gireceklerin de teminat makbuzlarite vaktinde Cebecide Harita 
Umum MildürlüğU satın alma komisyonuna gelmeleri. (2019) 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Lira Kr. Cinsı Mikdarr Lira Kr. İhale tarıhı günu a.at 
1465 50 17 kalem 109 91 20.8.935 Sah 14 

fotoğraf 
eczası 

2800 00 Un zıo oo Z0.8.935 Sah 1 S 
1-3319 

5 ACUSTOS 1935 PAZARTES 

2 ve 20 komprımclık ambalaılarda 

bulunur Arnb laj ve komprime 

lerın uzerınde halı~lığını tckellul 

eden ffi marka~ını ara 1 ınıl 

Sıhhat ve içtimai 
l\luavenet Vekaletindeıı: 

Bu yıl İstanbulda Leyli Ebe Talebe Yurduna Orta 
mektep mezunlarından derecesi eyi ve pek eyi olanlardan 
talebe alınacaktır. İsteklilerin kendi el yazılarile yazılı is. 
tidalannr {l/Eylül/1935) tarihine kadar doğrudan doğru
ya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine göndermeleri 
lazımdır: 

Kabul şartlan şunlardır. 
1 - Yaşı yirmiden aşağı, otuzdan yukarı olmıyacak

tır ve gerek tahsilini ve gerek ilerde mecburi hizmetini 
yapmaya engel olacak bir hastalığı ve arızası bulunmıya
caktır. 

2 - İstida ile birlikte aşağıda yazılı vesikaları gönde
receklerdir. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu bil
diren nüfus hüviyet cüzdanının aslı. 

B - Mezun bulunduğu mektep şehadetnamesinin ash. 
C - Hüsnühal sahibi olduğunu ve hiç evlenmemiş bu

lunduğunu gösteren mahalli hükümetçe tasdik edilmiş 
ilmühaber. 

D - 4,SOX6 boyunda üç tane fotoğraf (fotoğraflar pro
fil olmıyacak) cepheden alınmış olacaktır). 

E - Mütehassısları tam hastane hey'einden alınmış 
basılmış örneğine uygun ve üzerinde tasdikli fotoğrafı 
bulunan bir sıhhat raporu bu rapor hastane baş tabiplik
leri tarafından zarflanarak altı mühürlenecektir. Ve istek· 
1i tarafından mühürlü zarf halinde istidasına bağlanacak
tır. 

Muayene yapacak hastaneler: 
Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbelcir Nilmune hastane

leri, İstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana 
Sam!:ım memleket hastaneleridir. Buratar'1a muayene ~ 
tunmak icin hastanelerin bulunduğu yerlerdeki Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüklerine isteklilerin bizzat mü
racaat etmeleri lazımdır. 

H - Örneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdik edil-
miş bir teahhüt senedi (bu senet isteklinin ~~lisi tarafın
dan eğer velisi yoksa kendisi tarafın.dan verıhr).. . 

3 - f stektiler tarafından gönderılecek olan ıstı da ve 
vesikaların Vekaletce alındığı hemen adreslerine bildiri
leceği gibi bu vesikalara göre kabul edilip edilmedikleri 
de yine adre~lerine vaktinde bildirilecektir 

TEAAHHÜTSENEDİÖRNE01 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Ebe Mek· 

tebinde okunması lazım dersleri okuynp bitirerek mektep
ten çıktıktan sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti
nin göstereceği herhangi bir yerde Ebeliğe giderek üç yd 
müddetle tayin olunduğu (olunduğum) vazifede gereği 
gibi hizmet etmediği (etmediğim) veya tahsil sırasında 
herhangi bir sebeble yurttan crkanldığı (çıkanldığım) ya· 
hut yurdu terkeylediği (eylediğim) takdime kendisi (ken 
dim) için hükümetçe yapılan masrafları nizami faizile bir
likte hiç itiraz etmeden ödemeyi teahhüt ve tekeffül eyle
diğimi bildiren bu senedim adı geçen Vekalete verildi. 

(1691) 1-2884 

Güdü) Komun Sarl>aylığındaıı: 
1 - Güdül nahiyesinde yeni yapılacak hamam kapah zarna 

ek iltmej!e konulmuştur. 
2 - Rk iltme 10 Ağustos 935 per embe günü aat 15 de yapıla 

caktır. 
3 - Keşif ve şartnamelerini gormek lstiyenler Giıdlil na!ıııyesa 

Ayaş kazasile Aokara vilayeti belediyeJeı ine müracaat edebıl r1 r 
4 - İlk inanç parası 80(} liradır. 
5 - Ekııittmeğe girecek olanlar ehliyet vesikalarını ve 1lk ın nç 

akçesile birlikte teklif mektuplarının ihale ~aatirden l.ıir saat vv ı 
Güdillcle belediye encümenin vermeleri Hizımdır l-32~2 

.Jandarma Genel {oınut~nf,.; H1can 
C Kalede Dokuz sııvılı J Mektelıının ayda vuz lıra iıcretli ve 

Maltepe J. Gd. Mektebinin ayda doksan lircı iıcretlı he'.ımliklerin· 
de iş görmek Uzere iki hekime ihtiyaç vardu. Miıteka"d, Müstafi q~ 
cıerbest hekimlerden buralarda i görmeğe iste'+ olanların bulun 
dukları yedn J. Komutanhğrna dilekc" ile murı "atta butunmal•uı. 

(1907) ' ~\fiô 



Atıkeı=i F~ar Ulhlllll' 

Sataı Alnul ~ 
120 PAKET KETEN SARAÇ IPLIG! 
~ METRE KALIN KBT:: r.Fn-tı.) 
S00 •• KOLAN ŞE~ .. ., 'ptJ>I 

,, PAMUK KO~ .. GNB' 
S0 ADET 1Kt UÇLU çSLtKNJ)..-•ı:l KAP80L'O _a 

250 PAKET MACUNLU SU .,_ ~ JDi,Warl ve cınaa 
1b ~al»ııiıı edilen bedeli (1+10) ltÜ = Jl .. ill'UiiU --= ~ 
~ 1 nıalzeme askeri fabl'~~_:' ....... ~ IMt ;:....;çı. 
ı:::;.onunca 15 ağustoı 935 ıaı-.-- __.... olal'Ü on 
•-.utıne fle thale edilecektk'· W.~ ~(105) lira (15) kurut 
._ ~rilir. Taliplerin muvalrlMt ~th iadelı:I ;e11flsla uıalıOr 
~ 2490 numaralı bnUDUll ... ·- ~ a-sııs 
liln ve saatta komiayoaa ~.._ 

lSO KİLO DOMUZ. ıaLl 
100 ,. BEYGİR JCJLI 
100 OT KIL ı ukarda mikdan n ciul 
Tahmi; edilen bedell (2 lO) lira mC:.: iildflrtUll ut•"'1mt ko-

Jaaılı malzeme asken fabrika1:"~ peJ!dibe sfbll IUt !!_~ 
lllİIJonunca 15 ağullOI iSi tarı •-me para11a olarak a_ • .,. ... ~ 
ekliltıne ile ıhale edıl~r. r-ln.t olan (180) lira (75) nruı 
dan verılir. TaJıplertll ~ teiJl ddolerındeld veuılde ınezkllr 
ve 2498 numaralı kanunun 1 •;.!:::.. cı•> 1-n14 

lfia ve uatta Jromj.,.. oııa çatJK ÇBKMB BORU 
MUHTELiF KUTUltı>A ,~~da maktarı ve cınsı 
Tahmin editen ı>ccSe:J4::!/~111\111!' J1ttdtlrltl~1::tma~5 kere 

Jazılı mabeme abd ıH~ tarıbincle pasarteai •-:;--~ k · 
illi uı ·~ ,,_ para~ -- omıı-851~:==- ~ edll~-=-t olan (362) lıra (25) 
10ndan vertlft. Talfplerln 1 ft S ınadde1erlndekl waallrt! 
kuruı ve 2490 numaralı Jalr!Ull::. ~ •çaatlan. fl935) 1-3244-
tlezk(ir gUn ve ... tu komı•Y tvtst 

1200 P~ DOZ BAlliı psıtÇbf Ç 

1000 KULP ICvt:ı~ASI 
iM • :ıırv.a ıtAPAX VU>ASI 

1~ dİ.o ıiAILI TBL Çl:!. OWi yukarda miktarı ve cınıı 
Talimia eclila 1iidell ,..:!r vmum Jltldürluğti sat nalma ko

,taalı _. fl r ~ MI tıiriJalıule puarteai gUnil saat 15 de ka· 
· ı•ntan it• dil 11 kti ~ para11a olarak komisyondan 

,.ıs sarf!• !'-le e ece 11 !t teminat olan (661) lira (50) Jmntu 
9eri)ir. TaJıplerln • 119• 1 lrOr gtınde saat 14 de kadar komisyona 
•nl teklif mektu~ıan_m me~ numaralı ıwauawı 2 ve 3 maddele· 
'ftl'Dlelcri ve. kendile::--~ ve ... ttl lromlsybna mUracaet1an. 
riadeki vesaıkte mel ( 1937) l-3243 

ıoo.TOI'! KlR~llT(~ Ura olan yukarda mıkdarı ve cinsı 
Tabının edılen beus ~ Umum MildUrliliil -.n alma 

yaılı _.ı,eme ~~ '35 tarihinde perfembe gilnll .._t 14 de 
._..,oaaaca 22 .•-;dneccktir. Şartname paruıs olarak komil
llpk eksiltme- UT~ria muvakkat teminat olan (&?) Hra (50) 
,_.. ftrilir. 'J kanunun 2 ve 3 maddelerindelrl veuikle 
kurut '" 2490 nwnaratta ~cmlı"lona mttracaatlan. (1951) 1-1251 
meskar .... ve ... 

llOTEAHH.t:r NAM VE HESABINA 
fi &ALEM AMERiKAN AYNASI 
TMmill edilen becleli (1650) Ura ~ aaıW"• •• ~ 

Judı-' •• ,..-•n • :>r•aır ..ı ..__. 14 ~ 
ınlayonuncı 19 Atunoe ts5 ......., JIE oJ--1s komi• 
-stlr ebiltme ne Dtale ecHtecelrtlr. ~ --(121) 1ln ('5) 
1ad1D ftfilir. Talipl"';,~ w!':' •rfi'le,...... •nr•Jtlt 
kurut ve 2490 numanlı nam ~ (1900} l'"'"*l 
111esk0r snn ve ... ıu komlqoaa m 

50 ADBT GJtAJP!T POT/. 
..... ~ (1080) Ura ·-~ milı:darı .. dıai 

TabmiD MlJea ;:;;. Mrtllllar - mldtlrıqtl 11tm al • 
~ _, ı ı to9 911 t8l'lafJlde puarteti glnt .. t 14 
ma komiayonuaca Z6 .,... ..,.,_... lstDW ,_... olarak 
de asık odbil~ ~plerin ~t temiaat olu (75) lira 
ı-;9~ n..:mı baanull ı n t. IDllC1c!e1erln4e1d •eal1de mcskOr :!.. ..atta __..,... mine rtlan. (lt9) 1- lllO •-ve lLAN 

Xemmua ve J. 3. 5 apstol tarihli pactclcriaill• 15 llut-
30 rlhinde ihale et!itecelf nan edilen uo kilo domuz kılı, 

tOI 935 ta kil lnbnm mu)ımmneD bedeli 2410 
ıoo kilo beygir kılı." ıoo 0 ot teminatmm da 160 tin 50 ku· 
llra olmayıp 2140 lıra, m~va"'jt (2033} 1-3336 ru, olduğu tashih edılettk ılAn o uaur. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Kiralık partıma Da. • 

. d Turhan B. apartımanuıın bqfnd 
Işıklar caddestn ;RlK HA VA GAZl tesisatm.ı ha

katında SU, . ELEK ' duş yeri bir koridor ve bir 
vı üç oda, bır mutbak, ve 1 d ıre a k arttırma ile 
heladan ibaret 11. on ~ır numerila~a 1 :tir ~esı 15 8.935 
ve bir -sene süre ile kıraya v ece . 

.. ·· t oıı birde yapılacakt..-. 
perşembe gunu saa .. .. kadar elli sekıs bra depo-

lateklilerin ahale gunune tat Müdürlüğune e da-
zito parasile bankamız Muaıne :ı-.... atJan 

. d -rtn'ldll kapıcuma• lllu•-
ıreyi gonnek ıçın e •...---- 1 3330 

(1997) --

Jelediy ler Banka :ı bina proje 

müsabaka ı 
pd k Belediyeler Ba•kMI binam 

j ~5 agu:cı:.;a 19;c; tarihinden 5 ilkteşrin l~~..., 
pro e8I .. bak kon1IJD1u -
rfbinr. bdar 2 ay müddetle mu• aya 
tur. e mi•--
lar ,Prebfllrler. 

Mth-lbda hhin 
--- 800. ik;üncüd n be ,a. ftJl'f)eekıfr. 

il abaka şartnamesi '~ azl f!I plinr nkarada 
belt•tlh c ı .. r hankumdan paratMZ alımr. Bu müddet 
~omm~ı kmlar ı•rojt>ler nkarada lwledi ler bank

1 
artı· 

t lim edilmi~ olaM1kt1r. Pofı't.B ~P alr ıwhf'p ,. e 
na .kt'.., lor ıı·ıchh- un-tle kahul clUlemt>z. •·201 \4' 
• «' • 111(' • • I-3328 

Ankara Levazmı Amırliği Saun 

Alma Komisyonu ilanlan 
1 LAN 

1 - Kırklarelınde 625 ton kuru ot kapalı zarfla atultoun 12. 
ıDCi puartesi gilnu ıhaJe olunacaktır. EksıJtmeyl ittiyenler ihale 
pü teklif mektuplarını telırafhane ayarı saat on bete kadar ko
miıyon relıine verip makbu almaları ve on altıda komisyonda bu· 
Junmalıdırlar. 

2 - Beller kılo ot fıatı iki kuru 39 santim tahmin edtlmittir. 
İlk teminat parası 1121 liradır 

3 - Şartııamesı KırlrJareli satın aJma komiıyonunda ller ,Un 
,Orülebillr. (1917) 1-3178 

iLAN 
1 - Bayramıç prnisonu civarında bulunan piyade lutaatınm 

ıenellk ihtiyacı için 155.000 kilo an kapalı zarf uıub ile cbiltme· 
ye kmıulmUf ihalnı günü talıbi çıkmadığından yeniden kapalı zarf· 
la eksiltmeye konuldutu 

2 - Her kilosunun muhammen bedeh 9 kurut 25 santim lbaleal 
19-8-935 tanh saat 15 de Bayranııç tumen •tın alma komi11oaunda 
yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin vereceklerı unun ıcrait ve ena· 
f ını buJunduiu yenn ıatın alma komısyonuna miıracaat ederek öğ· 
rcnebilirlcr. 

4 - 11tcklılcrm 2490 numaralı k nunun 2. 3. Unctl maddelerine 
gore iatenılen veaaikle 5204 lıra 38 kuruş muvakkat teminatm veya 
bank mektubunun eksltmeden bır uat evci tumen muhuebeıine 
tevdii ıle komısyonda hazır bulunmaları (1886) 1-3223 

iLAN 
lst nbul kuma nhıı bırl klerı ılitı acı olup ıbalesı yapılan 

58 000 kilo sade ya ına •erılen fıat komutanlıkça pahdı görüldü· 
ğunden tekrar kapalı zarfla eksiltmeye konulan sade ,..im behtı 
ltjlosqnun. tabmın bedell 84 ~ruf olup Uıalcei 8 ~ U5_perıem
~ gtlntı uat ıs dedir prtnamcıt 24 kuru n;.ukabıli tıtamqı komu· 
tanltfı satın alma komisyon ndan lınabıUr. ftlittme11 afrecek· 
terin 3154 lirablt teminat mttJrtıiba veya makbutu ihale uatlndan 
bir ıaat eYWline Jııadar lromısyona vetmelerl (1839) 1-3082 

iLAN 
l - Jtır~elınde otuz bet ton sade ya ınm kapalı urfla lba· 

leli afustOIWl 8 inci perşembe gtınU yapılacaktır. Ektlltmeye air· 
mek ı.tlyenltt ihale gUnil teklif mcktuplaniu telgrafhane ayarı u· 
at onbqte komiayon reisine verip makbua almab ve uat on altıdl 
komllJOllda bulunmalıdır. 

2 - Sade yatın tahmin edılen Wr lnlo fiatı yetmlı 1nıhlflUt. 
Ve ilk teminatı 1800 liradır. 

3 - tartnamesi ltırlrlareli satın alma komisyonunda Mr ,Un 
gt;rillebilir (1854) 1-3097 

iLAN 
Kor pmbonundakı eratıo ıenelÜI ıhtiyacı isin 700,IJOO ldlo un 

kapah sarf alllllyle ebiltme,e kGnJılm)Jltur. thaleai 24 ajuaoı W 
cumarteai ı&nll raat oeda yapılacaktır.· lsteldilerba anıh..,...,n be· 
deli olan 63.000 liranuı Jibde 7,5 ~ De ~ maa,,encle 
bulunmaJan ft prtnameyt clSrmek l~ln 1lergtln 1ror latm alma ... 
mi8yonuna ariincMtJan. (18St) 1-1131 

!LAN 
1 - O..Uon dehiliadelri kıta " miieWlelerin aenelik t~ 

turma odunu ile ıslrerf furunun elaneıklik odunu mltnak...,a ko· 
nulmuıtuL 

2 - Bblltme kapalı saf uıaali. ,war. 
s - Milnrkaun 12 •iuatos 93S ~ mlaadif puarteli llail 

__ ., • Wldf;.. AAkara ltvaum imif.İ. 1 aatlnalma komiıyonunda 
~, •Zrta ~~-
'~ ~ Bbiltmcyı llonuluı 700 ...................... 1111o-
ıunUJ1.. fiatı bir kunıt 75 .-ım olq •r:c• tatmı .. 12210" Ura• 
mlnatı muvakbteıl 911 Ura '15 kurt4lur. 

5 - llUnalrnayr sfreceltler ebilımenia 7apılacalı DNaJJCD 
uatteD bir 1Ut ev.U.. ad* teminatı muvaJrkate ınaklnulan ile 
bif~ teklif mektuplnm-Aakara 1MMa& lmhllll tatıa aJmr Jto.. 
misyonuna vermeleri (191ı5) 1-11'17 

tLA~ 
t - Kırklarellnde d&it J6a toG YUiaf •e altı J11 tem U'paDJll 

kapalı autla Uaale.t qullOlllft on altmc& ~uma al1Al1 yapıluUtır. 
Eklllt81,e sf.rmelı hti,..._ ihale r6n6 yulaf tekllf mektuplarım 
sut onda n arpa teklif mektuplanm uat on bette koaUay.I nW.. 
verip makbuz almalı ve birer tut Mnn da komlayonda bulunma· 
lıdır. .._ 

2 - B.eher kılo yulaf flat,ı Uç •&mıf aekren NDthn ve arpa flatı 
Uç kunat elli ..ttm-..ra edilmltflr. 'tnı teminat paran yulaf l~n 
bia,. lark lira aaa iciD ilin bet Ytla yetıniı bq liradır. 

a _ futaamcli KuJdanlindeld Utla abna komiqonncla ller 
aUn 1CSrlllebWr. (1962) l ı. AN 1-3234 

1 _ Garnizon dablllndeld kıta ve mUeue11leria latlık manpl 
k.-edl llıtlyaçlanna ..,,..,... ibere- 20500" mqe Wmtkil ek· 
ıilbnılJle lroulm11ft11r 

2 - Mlnllb• llS•k ellrilUM ....U :iledir 
J - llUnmNır .U •la*••• tadhMle miaadif puaıte'li ıtld 

saeı on bette Ankara leYUPD lmirU aatm alma komkyonıında 
ıpalacaktır. 

4 - Ebiltmeye konulaD 20500 kilo IDefl lrömlrlnla beher ide 
IOIUIUID fiatı 5 kUl'Uf olup mecaau tutan 1025 lıra ve teminatı mu• 
vakkateıi 76 lira 87 5 kuruttur 

5 - lttelrlilerln mtıuır.anın yapılautr muayyen tutte temi· 
natı muvakkate makbm.u ile b dikte Ankara lnuım tmlrlilf • 
t alma komhyonunda bulanmaları. (iti ) 1-s17' 

tLAN 
Mltyatt ki kıtutın bir ıeneb~ ilatayacı olan (900) kilo ude 

ya m tahmin bedeli 5625 l radır. Ekı Jtmeye kapalı zarf ıu-
et e %'I - 8 - 935 aat onda Mity ttald sattnatma komisyonunda 

icr Jccektır Talipler tmzk(lr günde teminat makbmlan Ue 
bb kte Mltyattakl •tm .ı.. komı yo una ve fUtnmleeJi alı• 
mek iatiyenlerin de puar sUnU laarı~ her .-ıı Di,.ntklrdl kor 
ve Sıarttc dt tim. komutaaJCma ve Mttyat setm ehm komi.,o-
unı mUracutları (2030) l - 3339 

tt. AN 
ı - Mityattakl kJtUhft blr 1enelık iht yacı olan 730,000 kilo 

un kapalı sarf u•ll Ilı • - 1 - 935 çarpmıba saat onda ek· 
ı ltmcJ knamaıtur. Tallmin be4ell 5110 liradır. Talipler temi
natları iJe birlikte Jılityattald komllJOM .. ..,enameyı serme• 
lltlyenler de puar ,enu harl~ lllr gUn Dıyarbelrirdeld kor. ve Si· 
lrtte tumen komutanhlnuı .e'Mityatta aatın alma komisyonuna mil· 
racaatlan. (2031) ı - 3331 

DAKiK HASSAS. SACLAll " BASiT 
lıte tin dtlnyada tan nmıt olaD 

E E IUtl rlnin 

ba•hc enafı banlardır 
REVUE 

t abnaymıs 

Te 
1-3Ml 

Mwı Mtidataa Vekaleu Satın Alma 

Komisyonu i1inlan 
J LAN 

935 • 956 ders senesi lçin lıtanbulda baJ Malı 
lıselerile BurMda bulun._ ukerl lıseaıne we 1 k 'ek ~ 
sanat lisesile Konya ve Enine n a rı orta mekt lerı e

1 :C: K 
rıkkaJedeki unat Gd. Erbq mekteb ne ta be .a n ak r 

1 

Liselerüı 9, 10, 11 ve Orta mekteplerın 6, 7 n i ıınıflarına. • 
nat lisesinln9 uncu trnrfı ile S t Gedı ı ıncı sın f&IMI t 
lebe alınacaktır. 

1 - Kuleli, Maltepe, Buna a k ı lı le nm JI ı ıuuflar 
da talebe lhoacaktır. 
. 2 - Talebe aakerl hac ve orta m kt plcr talimatıle nat ~ • 

h erbat talimatına göre lraydukabul olunur Ba talım t talebe al 
cak mekteplerde ve aslc rlık u el rinde g ru~ ılır 

3 - Atideki husuılann gi5z onünde bulundur l a 1 ım 
a) Almanca okuyanlar tercih edilir. 
b) Bütün mekteplerde bydükabul ı temmu 3 de baflu 15 

ağuatoata biter müsabaka imtihanı l ungelinc. ~ a u oı: ı ey ı 
araıında yapılır. Bununla beraber kadroda yer r a derı tene 1 
nin devamı ıtıtiddetince 11viJ lise v orta qıc te erd n ıl 
tile talebe alınmaga devam otunur 

.c) Mekteplerin bulundukları yerler h ne e ı yerlerd n u 
rl hse ve orta mekteplere kaydedılmek iıtiyenlet ı t mmuz 9J d n 
31 temmua ts5 tarihine kadar bulunduk) rı r erin askerlılr 
lerine muracaat edcbılirl r. 

d) Mektebe girmek iç n va ını buyutup k ijltenl r m 
alınmazlar. 

e) istekliler evrakını t maml yı stekli 
re aakerlık ıubelcri vasıta ı el ve do rud o ruy n 
mekteplerden davet vakı o madıkç hiç bir ı t kh m te e ıı 
yecektır. 

f) Müubak.- imtihanına mecbu ~t baaıl olursa mu ka 
tabanı ~k 1• kaclır gı\mek ~ tibaa\ ha ı yınca n d8nmek Jgin l\\UJaı- edilecek m •f lı~Jr~4' it olup m, 
kabul edılmedığınd n dolayJ hiG bır h~ ıddaa ed Onun 
geliı. gidit mlnaflarının beraber gotUrulm ı ıı mıdır 

4 - Mektepler leyli ve meccanid r Tale ta ı n 
giydırilmesl, teçhizat ve kitapları h ldlmete • oldu u Rtbi .ıy 
her ay Dir miktar muı da wdlir. Lııeyi ınaftff bıtıft 
den arm edenlerin mUublh imtihanına ,._k k and lan tak 
dinle ukerl mGhendiı ft fıea memuru ,.eti-' k ü ere b r lnenn 
Avnıpaya tahaile gönde~. 

5 - Bir teneden f ula terki tablili olanlar ~ ~vvelln sene derr 
terinin hepsinden imtihan vermete mecburdurtar. (1 3) l~ 

BILIT 
1 - Bir tanesıne bJçBen eder 55 tantull ..... 4 ınll1oe t8M 

dciitik aumaracla mıh kapab Arfla ebiı-. _.,ılmuftuı 
2 - !haleai 23 - 9 - 935 ~rtesi ~ .aMt ıs tedaı 
S - fartDEDJıetbıi paraua aJmalr lttfyenlqr JI lıJ. V. Utlll al

ma komhJomma utn-ııaa. 
4 - .........,. peceıder lmamal ilk ~ ,_... .. MI 

..,.ıı --2" • mMıılıtleriade ,...... ......... ...... 
t.elrllf mektuplarını UWe 1Utlnden bir IUt e.-eı .. ._ V.-.. 
alma KO. na vermeleri. (2028) 3335 

8 1 t. 1 T 
1 - Tefeniiatile birlikte bir tanHiDe biçilen eder 67 lıra SO 

kuru9 olan 1000 tane malırutı çadır kapalı zarfl eksiltmeye kon· ,, .... 
._ .................. ,....... il ... 
,_._ ... btf ........... .... .... 

,...... - ... il. iL •• -- ...... - ._...._. 
• - Jtblltme,e &irecelder ı.nwıt 111ı ..._. ,....... ... 

yıb kanunun 2 ft a Bncll maddelerinde yazıb belgelerle bir&
te tekili mektapJanm l1laJe ratlDıten Wr afil ewl A.._.. 
iL il. V l8tm alma k • NWle•L (10Z'tJ 1-W 

BILIT 
l - mıa... biçilen edet 'llO lıarat olan Wııa '6et W. Wlo....., 

tllı renk ft lftlmarada keten lpUjl bpah ntn.' ldlD *-1 • 
2 - lhaJeaf 24 - 1 - 935 llJı &11111 .. • .. 
1 - ........... ,. ...... 1-pk..... • v. I&: Al 

elan alm.ıT. 
4 - DnUtmeye pı•Mer zeu 1Wı1ı ~ut --. _. 

tap ""_ ... lan ile 2490 ....-ah lranun .. w J ........ 
delerllMle J'Mlb bellelerle birlikte tıılııUf ını ..._ • 
atinden bir mt enel il. il. V. utıa .._ 1D>. na ...-welaL 

(202C5) ı - ,.., 
BILtT 

YAPI: Vekilet blmll p~ eternlt1erhdn bir kılftlının clelltlt
rllme8' itf •k ebfJ_,. ._...uttar. 

Ketlf bedeli: 1692 lira 23 lnmıttar. Keti~ tartnametl bed• 
Jbae kup inpat l&lbe.U.. ftriı.celrtlr. 

baW: H.8 935 Cami' a"nd IUt n dedir 
tı1r teminatı: ııe lift• kmu~ur. Eksiltmeye girecekler t4IO 

UJlb kanunun 2 ve 3 &nen ınaddelerinde iı~elpWd,le 11k
liktt lbale md~ M.M.V. tatı1t alım ._..,.._pi uwt 

(1979) l---""354 

iLAN pprl...-ı ~ artı........_. 
1 - 180 Ton Muat b- 1e k•u•ııea 

pah sarfla ebiltm8" ..... 2 - K*ıtme 13 aiUltıol .. 
C111D11111• Uit ıo cta ppa1a~ ...... 

1 - Taluaie edilm .... 
.... 9.IOO liraclır. 
S- lhaleel: zza.a..-. 

tmaMslaluat14 ...... 

tır. 

S-Ke f e~erBr
••--~ tapnı....._ ...... ·-· dır. 4 - Şartnamesini ılrmek 

Ye almak latifenler her ,an. 1 - lam(lf;ıt ,,. clreeeMw • 
-L-!la---1- -=--.1.t-=- ll.ret '" ...... "ilk IDUM;. ........-- .....,_...-... Qt91J)e ...._ tıekllf mektupl .. 
W ..,. lıdedi· nar n.a. ... tıadaa Wr mat ev. 
li iblarla birlikte Ye •el Ersu,,_. Kor. iL al ır.. 
~iMi• Wr .al ....a 7IO mlaymuaa W1111De1erl. (18C58) 
llralık teminat .. teklif mek ______ • __ .,_04 __ _ 

taplariyle birlikte M. M. V. Ö 
aabnalnw Ko. ariinaat1an. Z Alnıarıca 

(1f03) Z7M 
BILIT 

1 - Snanımda yeni yapılın 
ulıerl baltanenin arb lnsmm 
da ... ,-. ..... .. .atfü 

kara 

Halla bir aıman ba,anı (ı 
tıelt muattfml) en 1IClll n • 
bulr abmndit iptir. lmtlhm 
haaırlar. Portit llutuM ın e ... 
naat. ı-mı 

3999 lira kurut becleH ke fl bilriimet ~ tamlrmm U... 
le 20 quJtQf l 5 salı gUnü ıaat U de 
t~a konulınu 
~ taliplerin 

e 
komi 



~AYI.FA 8 ULUS 5 AGUSTOS 1935 PAZARTE 1 

Kütahyada : Jandarma Okulu komutanlığından: 
iiogu üzerin- Tahmin edi- % 7,5 ilk 
Den tutan qoğü. Azı len fiat teminat Erzakın ctnsl 

Lira Kıı. K:ilo Ger- Kilo G1\ Kuruş So. Lira Kr. 
20000 200000 190000 10 1500 Ekmek (birlncl nevi) 
8000 40000 85000 20 600 Sığır eti 

300 1000 500 SO 22 50 Koyun eti 
4500 4500 4000 ıoo 875 Sade yağı 
1200 lOOOO 800G ıa 90 Bulgur 
1760 8000 6000 22 132 Pirinç 
210 350() 3000 6 15 75 Tuz 
350 7000 5000 5 26 25 Soğan 

1050 3500 8000 30 78 75 Sabun 
\240 8000 7000 15 50 93 Kuru fasülye 
300 5000 400i Ci 22 50 Nohut 
600 JOOOO 800(J 6 45 Patates 
675 2500 2000 27 50 62 Toz şeker 
210 600 400 35 15 75 Zeytin yağı 
500 500() 3000 1G 37 50 Kırmızı domates 
100 400 300 25 7 50 Zeytin tanesi 
240 4000 3000 6 18 Mercimek 
500 2000 1503 25 37 50 Çekirdeksiz üzüm 
650 2500 200(} 26 48 75 Şehriye 

1040 4()00 3000 26 78 Makarna 
84 700 500 12 6 30 Süt (yağı alınmamış) 
54 600 500 9 4 05 Un (Birinci) 
30 100 60 30 2 60 Kırmızı biber 

160 4000 3000 4 12 K abak 
600 5000 4000 12 46 Patlıcan 
300 1000 500 30 22 50 Taze bamya 
250 5000 3000 5 18 75 Lahna 
120 600 400 20 9 Sirke 
300 6000 4000 5 22 50 Pırasa 
350 7000 4000 5 26 25 İspanak 
100 2000 1000 5 7 50 Taze bakla 
50 1000 800 S 3 75 Semiz otu 

450 3000 2000 15 33 75 Yesil taze fasulya 
175 1000 500 17 Su 13 12 İc bezelye 
450 3000 2000 ıs 33 75 Börülce 
100 50() 300 20 7 50 Sarımsak 
60() ı 0000 8000 6 45 Arpa 
240 8000 6000 3 18 Kuru ot 
150 6000 5000 2 50 11 25 Saman 

4000 200000 190000 2 300 Çam odun ... 
1500 120000 100000 1 25 112 50 Meşe odunu 

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

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

3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü 
maddelerine göre ellerinde bulunan belgeler le, ticarethane namına işe gireceklerin işbu 
kanunda yazıh şartlar içinde noterlikten ah nma vekaletnamelerle eksiltmeye girecek
lerdir. 

4 - Kapalı zarf eksiltmelerinde yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı 
zarf mektuplarında istenilen belgeler ve teminat makbuzu veya banka mektuplarını 
ikinci bir zarfa koymak suretiyle zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu 
ve kanuni ikametgahları yazılır. Zarflar mü hürlü olarak belli gün ve saatten bir saat 
evvel makbuz mukabilinde komisyon başkan lığına verilmesi 13.zımdır. Belli gün ve saat· 
ten sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektuplan kabul edilmez. Teminatların bel
li gün ve saatten evvel Kütahya malsandığt na yatırılmış bulunması ve eksiltme sartna
melerini görmek üzere komisyon yazganhğı na müracaattan ilan olunur. (4183) 3132 

İstanbul liseler sabnalma 
Erzakın cinsi 

Dağlıç eti 
Karaman eti 

Kuzu eti 
Sığır eti 
Ekmek 

ıMikdan 

27,000 
17,000 
5,000 
4,500 

158,000 

Teminatı 
L. K. 

1891,87 
1303,50 

){urumundan· 
Tahmin Eksiltme 

Bedeli günü ve saati 
50 K. 
45 ,, 7-8-935 çarşamba 
50 " 15 de 
35 

" 11 .. " 16 da " 

Eksiltme 
şekli 

Kapalı 
zarfla 

,, 

Kurumumuza bağlı İstanbul Erkek ve kız muallim okuilannm mayıs 936 sonuna kadar 
yukarda yazılı et ve ekmek ihtiyaçları bir şartname ile kapalı zarf suretiyle eksiltme 
ye konmuştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Müdüriyeti Bin asında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan 
kurumda yapılacaktır. 

Eksiltme 7-8-935 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 935 
yıh Ticaret odası "1esikalariyle birlikte 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar içinde kapalı 
zarf belli saattan bir saat evvel makbuz mu kabilinde kurum başkanhğma verilmiş veya 
gönderilmiş olacaktır. Bu bir saattan evveld en sonra verilen veya gönderilecek mektup· 
lar kabu1 edilmiyecektir. Kapalı zarf mektup larına kanunda yazılı ~lduğu üzere ilk temi· 
nat nakid makbuzu veya bank teminat mek tuplariyle diğer vesaiki koymaları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameyi görmek veya almak üzere kurum katipiliğine müracaatları ve 
belli saattan evvel teminatlarını Muhasebe veznesine yatırmaları iJan olunur. 

(4143 / 1841) 1-3093 

Çanakkale Jandarma 
Mektepleri satınalrr a komisyonu reisliğinden: 

~ :s ~ ~ :~.... >bJ) 
~ ·- e .... . cu t:: 1.1') • ., o :::ı nı .... -
~ ı.e .2 .r:: ~ ~ ~ ·s r--: ~ ~ e :§ ~ ~ ~ 
~D ~ ~.8~ ~~~~ e~ c ooo z 

Has ekmek 215,000 19350 1451 15.8.935 Perşembe 15 Kapalı zarfla 
1 - Gelibolu'da (11) sayılı okulun 1.9.935 den 31.8.936 gününe kadar senelik ihtiyacı 

olan yukarda yazılı bir kalem erzakın hizas1 nda gösterilen günlemeç, gün ve saatte Ça· 
nakkale Belediye dairesinde salahiyettar komisyonca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacakt 
r. 

2 - Teminat zamanındaki saat evet mal sandığına yatırılmış ve teklif vaktinden bir 
saat eve] komisyona verilmiş olacaktır. 

3 - Sartnameler Ankara ve İstanbul Jaıt danna 3 sayılı jandarma okul satın alma ko-
misyondan parasız gösterilebilir. (4301/1924) 1-3194 

Çanakkale Jandarma 
l\lektepleri satıııalma J{omisyonu reisliğinden: 

~ '= 
· ~ ~ ~ ==-
.:: ~ cıs bJl . ... k'ıı 

~ 'iii ~ ~ ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~ ~ :g ~ ~ '[ 
~ t1 ~ f-4 .8 ~ ~ ~ ~~ ~ .Y s ~ z -a 

Has elanek 893650 84896 6367 15.8.935 Perşembe 15 Kapalı zarfla 
Sığır eti 120000 24000 1800 15.8.935 Perşembe 15 Kapalı zarfla 
Sade yağc 18750 15937,50 1195 16.8.935 Cuma 15 Kapalı zarfla 
Odun 1775000 17750 1331 16.8.935 Cuma ıs Kapalı zarfla 
Arpa 261700 18319 1373 27.8.935 Salı 15 Kapalı zarfla 

1 - Çanakkalede 1, 3, 9, 10 sayılı 1 antlar ma okallariyle J andanna Hastanesinin ı. 9. 
935 den 31. 8. 936 gününe kadar senelik ihti yaçlan olan yukarda (5) kalem erzak hiza· 
iannda gösterilen günlemeç, gün ve saatlaı da Çanakkale Belediye Dairesinde satahi· 
yettar komisyonca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminatlar zamanından iki saat eve 1 mal sandığına yatınlmış ve teklifler vaktin 
den bir saat e"el komisyona verilmt ş olacaktır 

3 - Şartnameler Ankara ve İstanbul Jandarma 3 saydı Jandarma okulunda satın 
alma komisyonunda parasız g-österilehilir. (4300/1923) 1-3193 

Daima genç 
daima oiizel 

" KANZUK 

TÜRKiYE ŞEKER F BRiK l..ARI A 'ONll\1 ŞlR
KETlnin AlpuJlu, U ak, E kişelıir \'e Turhal 

ŞEKER FABRİKALARINDA VE ISTANBULDA 
fabrikaların t • lirn edecekleri tarzda: 

Balsamin liremi Kristal liilosu 251{uruş, 

Elli senelik bir maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir ka!'anmış gü
ze ilik krcmidır. Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai
ma muhafaza eder. Balsa
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

görmüş ciddi bir kremdir. 
Çilleri ve buruşukları iza· 
le ederek tene fevkalade 

bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazanmıştır. Balsa
min kremi katiyen kuru
maz. Teninızin latif taze
liğini, cildinizin cazip ta· 
ravetini ancak krem Balsa
min ile mf"ydana çıkara.bi

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

~lllBllllllllmnm ııııınııııın ıııııuııııııııııu uııınımıtoımırnllDI 2~ 
§l 

Cebeci Hastnrıcsi Operatörü = 

Dr. TURGUT 

KİRALIK EV 
Çankaya caddesinde Macar 

sefareti arkasında bahçe içinde e
lektrik ve suyu havi beş odalı ev 
kiralıktır. İçindekilere ve 3431 
den 258 numaraya müracaat. 50 
lira. 1-3300 

lmtıyaz sahibi ve Ha~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MildilrU Naauhl 
BAYDAR 

Çankrrı caddtsi civarında 
Uluı Bısımtvinde basılmış· 
tll'. 

Kesme l{ilo u 281\:uruştur. 
Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya

zılı yerlerde de ve hizalanndaki fiyatlarla 10 Ağustos 
1935 tarihinden itibaren satışa başlanacaktır. 

Kristal Ke me 
Bur ada 
İzmir 

Balıl{esir 

Adana 
İzmit 

'lagonda 

,, 
,, 

25,50 28,60 
26,10 29,25 
26,40 29,70 
26,80 30,15 
25,25 28,30 
25,65 28,80 Adapazarı 

Samsun 
" 

limanm· 
da fob 25,10 28,10 

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

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

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

İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 
Diğer sipariş şardarı fabrikalardan veya İstanbul, An· 

kara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 1-3211 

Pazarlık ilanı 
1\1aliye Vekaletin den: 

1 - Pazarlığa konulan iş. (Bina temyiz komisyonu binasının 
tamiri) 

2 - Keşif bedeli iki yüz kırk sekiz lira on iki kuruştur. 
A - Şartname 

B - Keşif cedveli 
İstiyenler bu şartname ve keşifnameyi görmek ve tafsilat almak 

için milli emlak müdüriyetine müracaat edebilirler. 
3 - Pazarlık 15 Ağustos 935 tarihine müsadif perşembe günü 

saat 15 te Maliye Vekaleti milli emUlk müdüriyetinde yapılacak-
tır. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için istenilen on sekıiz lira altmış bir 

kuruş muvakkat teminat akçesi ve Nafıa Başmühendisliğinden ve· 
rilmiş ehliyet veaikasını haiz olması lazımdır. (1971) 1-3240 

Nafıa Bakanlı~ndan: 
Demiryollar ve limanlar inşaat reısliği fen heyetinde açık bu

lunan iki ressamlrk için müsabaka imtihanı yapılacak ve muvaffak 
olanlar ehliyetleri derecesine göre "120 .. liraya kadar ücret veri· 
lecektir. 

İmtihanın 8.8.1935 inci perşembe gUnü saat 14 de yapılacağı ve 
isteklilerin Bakanlık Zat işleri ve sicil müdürlüğüne müracaatları 
itan n1' ı rıır. (2023\ t -330Q 

SİNEMALAR 1 
1 YENİ 1 BU Gl-~Cl:. 

EJisa Landi - Nils Asther 
tarafından temsil editen 

IŞIKLAR SÖNÜNCE 

F evkalide komedi 

BU GUN Su GEt. 
(KULÜP] 

HUDUT KAHRAMAı'ı 

Heyecan - macera . aşk ve 

ihtiraı filmi 


