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Dar-
Kilometre başına 1,50 frank! 

Brüksel taksilerinin kapı camla -
rında bu ilanı okuduğunuz zaman, 
Belçika frangının 4 kuruştan biraz 
f-a~la değeri olduğunu düşünü -
yorsunuz. 1,50 frank yedi kuruş! 

En büyük otel lokantalarmda 
6 franga yemek yiyebilirsiniz. Ar· 
t-ık Belçika' daki hayat ucuzluğunu 
bu rakamlarla kıyas ediniz. Onun 
i~in şimdi bütün Avrupa batısı 
Brüksel'e akıyor. Brüksel'de 50 
kuruşa yediğinizi Berlin ye Paris
t-e 300 kuruşa ancak bulabilirsiniz. 

Belçikalılar franklarını yüzde 
ze düşürdüler. Fakat hayat ancak 
yüııde S artmıştır. Hiç kimse vur
gunculuk ve şaşkınlığa .tutulma • 
mıttır. Frank düşüp sergı açılınca· 
ya kadar Belçika derin. ~ir eko_n~
mi ve tecim darhğı ıçınde ıdı. 
Milyonlor harcanan sergi, binler· 
ce Belçika i,çi ve tecimerlerine 
büyük bir kazanç bıraktıktan son
ra, temmuzun son hafi.asına ka · 
dar bütün masrafını da çıkardı. 

Bizim Akdeniz' de Yunanistan 
ucuzluğu ne ise, buralarda Belçi • 
ka ucuzluğu odur. Vaziyet odur ki 

· ıimdi bütün memleketlerde tu -
rizm ilanlarının başında şu iki ke· 
limeyi okuyorsunuz: «Ucuz ha -
yat !>ı 

Düşük para ve çok satış! 
Kim der ki sabahtan gece ya -

rısma kadar, bir Londra kalaba • 
lığı ve geliş gidiş akını gösteren 
Brüksel, sekiz milyonluk l?ir mem· 
leketin merkezidir ve nüfusu İs -
tanbul kadardır. 

İstanbul' da taksi sayısının bin· 
lerden yüzlere düştüğünü gazete -
lerde okuyoruz. Otomobil masra
f mın, zengin vrupa memleketle
rinde, tramvc. v masrafına inmiş 
olduğu bir zaı 1anda, Şişli'den Bü
yükdere'ye 4, 4 buçuk liraya git • 
mek hangi kesenin işine gelebilir. 
4 buçuk lira, 100 Belçika frangı! 
Fakat hazır esvap vitrin.Jerinde 
150 franga kostümler satılmakta· 
dır. 

Belçika'dan iki üç saat geride, 
herhangi bir alman şehrinde ise 
fiatların birdenbire birkaç mis!i 
arttığım görüyorsunuz. Gerçi al • 
rnanlar Reisemark yolu ile, bu pa .. 
halılığr yabancılara daha az du • 
Yurmak yolunu bulmuşlardır. Bil· 
11\İyenlere Reisemark'ın ne oldu· 
ğunu kısaca anlatayım: bir alman 
ınarkı bizim para ile 50 kuruttur. 
Halbuki eğer İstanbul veya An • 
kara' da pnranı:zı Merkez Ban
kasına yatırır, ve bir kre • 
di mektubu alırsanız, marlir 
burada yüzde 33 eksiğine 
almış olursunuz. Yani mark si
ze 33,50 kuruşa gelir. Almanya' -
da hergün adam ba~ma 50 mark 
alabilirsiniz. Size bu markı esya 
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Giresun, 5 (A.A) - Bu gece 
binlerce halk önünde bando onun 
cu 1d martını aöyliyerek Başba -
kan lım.et lnönüne candan sevgi ve 
saygılarını aunmak üzere rahat et
tikleri ilbay konağınm önüne gi
derek büyük gösteride bulunmuı
lardır. Halkın yanına gelen bü -
yük Başbakan bu taşkın gösteri -
den hoşnud olduklarını ve herkese 
ayrı ayrı sevgilerini bildirmişler 

ve co~kun bir surette alkışlanmış· 
lardır. 

Halk, onuncu yıl marşım söy· 
liyerek dağılmııtır. 

geçit 
almak veya spekülasyon yapmak 
için değil, yalnız otel ve lokanta • 
larda harcamak için verirler. Al
manlar, memleketlerinde bir haf . 
ta oturmak şartiyle, tren paraları
nı da yabancılar İçin yarı fiattan 
fazla indirmişlerdir. Aşağı yuka -
rı, bir yabancı, aynı devletin pa -
rası ile bir alman yurddaşmın yan 
fialr ile yaşıyabiliyor, demektir. 

Memleketlerine ge1ecek yaban 
cılara bu kadar kolaylık gösteren 
devletler, memleketlerinden gide
cek yurddaşlal' için pek sıkı ve 
serttirler. Bir alman ancak 5 türk 
lirası ile sınırlardan dışarı çıkabi
lir. Onun için Almanya dışında 
pekaz alman görürsünüz. 

Bütün bunlardan anhyacağı -
mız şudur ki her memleketin eko· 
nomik düzeni kendi şart ve ihti • 
yaçlarma göre şekil almaktadır. 
Her yerde geçer kural ve kanun • 
lar devri ölmüştür. Belçika'da 
doğru olan Almanya' da yanlış, 
Fransa'nm işine gelen lngiltere 
için sakattır. Ekonomi buhranı de
diğimiz Prerevolution = Jeorim, 
ağrılarına ve sızılarına artık alış 
mış olduğumuz bir hastalık gibi 
devam edip gidiyor. 

İstanbul ile Atina, Berlinle 
Brüksel, hiç bir zaman, tarihin 
en eski, en karanlık devirlerinde, 
eşyanın hayvan sırtında taşındığt, 
en ileri taşıt tekniği yelken ve 
h a m u t olduğu zamanlarda bi
le, biribirine bu kadar uzak, biri
birinden bu kadar aykırı değildi. 
İnsanların saatte 150 kilometre 
koşan şimendiferi ağır, telgrafı 
uzun, denizde 25 mili sıkıcı bul -
dukları telsiz ve kanaJ asrı'nda, 
hepsi aynı medeniyetten olan, 
hepsi bir türlij düşünüp bir türlü 
işleyen ve yaşıyan küçücük Avru
pa kıtasmm biribirlerinin nefesle
rini duyan memleketleri arasın . 
daki bu akıl almaz ayrılıklar bir 
büyük devrimi göstermez de neyi 
gösterir ? 

Yanlış görenler bu dar geçit . 
ten geriye dönerek çıkmağa çalı
şanlardır. Emperyalizm ve libera· 
lizm artayanları'dır. 

insanlar, zorluk ve tehlikeler 
den, ne durarak, ne de geri döne
rek,_ fakat,. anc~k ilerliyerek, yeni 
hakıkatlerı bemmsiyerek, yeni ih
tiyaç ve tartlara uyarak kurtula . 
~e .. ~işlerdir. Harpta ve barışta 
ı~ısı tek memleket gibi yaşıyan, 
bır1eşen Fransa ve Belçika b'I k • ı e 
e onomı meselelerinde asığ kav _ 
gası yapmaktadırlar. Her memle 
ket kazançlı bir tecim dengesi kur4 
m~kt3:n baska bir şey düşünmiyor. 
Hıç kımse başkası tarafından ıö
~ürülmek İstemiyor. Herkes işi _ 
mn ve alın terinin dP<Yerini 1sti _ 
vor. F ~. AT.ı\V 

ORDUDAN GEÇTi 
Giresun, 4 (A.A.) _ Başba _ 

kan İsmet İnönü ve yanlarındaki 
zevat bu aabab onda Tirebolu'ya 
hareket etmitlerdir. 

Başbakan bu gezisinde Harşit 
köprüsünü, yollan ve Tepe k·· .. d k' . oyun-
~ ı. çımento alanı ile o çevrede 

kı ~ığer türlü mağdenleri gözden 
g~çırecekler ve akşama Giresun'a 
doneceklerdir. 

*"'* 
Ordu, 5 (A.A.) - Başbakan 

İsmet İnönü 4 ağustosta Tireho . 
lu ve civarını tetkik etmic bug" 
G. 'd T un 
ıresun an hareketle öğleden 

sonra Ordu'ya uğramıştır. 
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Giriı'ıe i~çilcr ıurtı/uulmı y<ıınlan gre" 
ı·e haı·s·<ı§cılıl.· yrrnarı lıiiMimeıi tara/ın<Um 
lıenıen <ılımm uı(llıirler slt.\'esimle lmstırıl
mı~tır. 

Adımız, mulımızdır 

Cumurigette suç cezasız kaimaz ! 
• 
iç Bakanlığının 

Önemli bir genelgesi 
iç Bakanlığı ilbaylıklara gönderdiği bir genelgede polis 

~~ yönetim .şefl~ri il~ şahsi dostlukları olanların polis tüzü -
~~·~e karşı ışledıklerı suçlarda hoş görürlükle karşdandığmrn 
ışıtılmekte olduğu kaydedilmekte ve denilmektedir ki: 

<< Polis şefleri ~e işyarları iyi bilirler ki her kime karşı 
olursa olsun kanun yeritilirken yapılacak hoşgörürlük devle -
t~n oto~itesi, .cuın:uriyetin düzeni ve son olarak da soravlı şe -
fm kesın emırlerme karşı işlenmiş bir suçtur. Cumuriyette suç 
cezasız kalmaz . . » 
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Uçak~ denizi de cgenıenliği altıııa aldı. Biz 
onun en iyilerine salıib olacağız 

• 

KONESY KARAR ININ YANKILARI 

Karar, B. Musolini için 
bir başarı mıdır? 

Paris, 5 (A.A) - Pari Suvar 
gazetesinin sandığına göre, ital • 
yan - habeş yargıçlık komisyonu . 
na atanacak beıinci üye, Yunanis
tanın Paris elçısi ve Cenevre de
legesi 8. Politiı olacaktır. 

Pari Suvar'm Roma aytarınm 
haber verdiğine göre, İtalya, bu 
ay sonunda, Avusturya smırı üze
rinde bulunan T rentin bölgesinde 
büyük süel manevralar yapllra . 
caktır. 

Kıral, Musolini ve genel lrur . 

~-----·--.------~ 
B. Şükrü Kaya 

geldi 
İç Bakanı B. Şükrü Kaya dün 

sabahki 1stanbul ekspresile şehri 
mize dönmüştür. Bakan istasyon
da Bakanlar ve bakanlıklar ileri 
gelenleri tarafından karşılanmış· 
tır. 

Süel yukarrlama listesi 
Sü Bakanlığı 30 ağustos zafer 

ve tayyare bayramında ilan edile
cek olan süel yukardarna listesini 
hazırlamağa başlamıştır. 

Yeni kontenjan listesi 
E~~nomi. Bakanlığı 20 ağus . 

tosta ılan edılecek olan birinci teş 
r.in - .m.art aylar~na ait kontenjan 
hstesmm hazırlıgını haylı ilerlet . 
miştir. 

İlbay geldi 
Bir aydanberi İstanbulda ·1 • . . k I znı-

nı geçırme te o an ilbayımız B. 
Nevzat Tandoğan dün sabah An:." 
raya gelmiş ve ödevine başlamış
tır. 

may şefi mareşal Badoglisin baş -
kanlığı altında yapılacak olan bu 
manevralara 500 bin kişi girecek
tir. 

Ordunun teknik servisleri tara. 
fmdan incelenecek yenilikler ara· 
ıında kara ve hava motörlerini 
derhal durdurabilecek esrarengiz 
bir ışık ~ardır. Bazı şartlar içinde 
kullanılırsa bu ışığın yöney hatla
rım yok edebilecek bir kudrette 
olduğu söylenmektedir. Bu ıtık, 
Habeşistan ile harb ba,larsa kul • 
la.mlabilecektir. 

İngiliz gazeteleri ne 
diyorlar? 

Londra, 5 (A.A) - Deyli Tel
graf gazetesi, Cenevrede elde e -
dilen gerçek kazancın bir aylık 
mühlet olduğunu yazıyor. 

Oeyli Herald gazetesi, Cenev
rede ortaya atılan hayatiğ prensip 
meselesinin uluslar sosyetesinin 
İtalya - Habeşistan anlaşmazlı . 
ğım incelemek hakkı olduğunu ve 
sosvetenin bunu kesin bir surette 
sa~lamış hnlunduğunu bHdiriyor. 

Niyuz Kronikl gazetesi, bir ay 
için de olsa kollektif prensip oto
ritesinin ıağlanmı~ olduğunu ya
zıyor. 

Mancester Gardiyen gazete5İ 
Cenevrede elde edilen sonucun B: 
Musolini icin yarı bir utku olduğu
nu sövledikten sonra diyor ki: 

" Fransa ile lngilterenin öde· 
vi çok muhtemeldir ki, İtalyan is 
teklerini en az mikdara indirmek 
\i.e Habeşistanm yapacağı tavizle 
n de en çok mikdara çıkarmak 
olacaktır." 

llcr ycrdf' 5 kurns 

GiRiT'rE 

Grevcilerin çıkardığı bir 
patırdı çabucak bastırıldı 

Atina, 5 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: 

Basının aldığı haberlere göre, 
Girit adasındaki Kandiye'de ku . 
ru üzüm işçisi içinde çıkan karı -
şıklıkl.ar bir azıma halini almıştır, 
Grevcıler hükümet dayresini işgal 
ve büroları bozmuşlardır. 

Grevcilerle silahlı kuvvetler 
arasındaki bir çarpışmada yirmi 
beş kişi yaralanmıştır. Bunlardan 
beşi jandarmadır. Girit komutam 
takviye kıtalariyle Hanya' dan ha
reket ettiği gibi iki torpido muh -
ribi de Kımdiye'ye doğru açılmış· 
hr. 

İlbay iç bakanına çektiği tel .. 
grafta grevcilerin sıyasal etkeler
Je hareket etmiş olduklarım bildir
miş ve bu sükUnun bugün yerine 
getirileceği kanaatini göstermiş • 
tir. Bir bombardıman uçak filosu 
da Hanya'dan hareket etmi,tir. 

Röyter ajansı da bu haberi ber
kittikten sonra grevcilerin adada 
bir tersaneyi ele gecirdiklerini bil. 
diriyor. · 

lladi~e ii1w11Mizdir 

. ~~in~:~ (A.A.) - Hanya'dan 
bıldıraldıgıne göre, azıma hare 
lceti, Kandiye çevresindeki bazı 
köylere de geçmiştir. Buralarda 
grevciler yersel hükümetleri orta
dan kaldırmışlardır·. 

Grevcilere karşl, Kan diye' de 
bulunan süel kuvvetlerin yeter 
gelmediği görüldüğü için Hanya _ 
dan asker sevkedilmiş ve Pireden 
de iki torpido acele yola çıkarıl • 
mıştır. Kuvvetlerin bu akşam ha . 
dise yerine varacakları sanılmak
tadır: Bu isy_an hareketinin 11ya. 
sal hır erge ıle yapıldığı şüphesiz 
olmakla beraber grevcilerin veni
zelist bir cereyan güddükleri he .. 
nüz belli olmamıştır. 

Hükümet çevenleri, azıma ha· 
reketinin yersel kalacağı ve kuv . 
vetler ~gelir gelmez derhal yatııtı· 
rılacagı kanaatindedir. 

Ç I
Ad zıma hareketi telgrafla B. 

a aris'e bildirilmiştir. 
'!- * :(. 

Paris, 5 (A.A.) - Röyter ajan-
11 bildiriyor: Buraya gelen bir tel
grafa göre Atina uçak kararga 
hm~a 25 asker hüküınete karşın 
tahrıklerde bulunmak istemit ve 
karışı~lığı bastırmak için oraya 
gelen Jandarmalar silah ateşi ile 
karşdanınışlardır. Sükun yerine 
gelmiş ve yakalanan 15 asker di _ 
vamharba verilmittir. 

(Sonu S. inci sayfada) 

2 

1 nKetimıw., a<tr geçen~raen N . l 
( GB) " ıyaz 

. · · Abdu.ş (Ç. K) Ihsan (G. B.} 
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"·o·aııik yapılı uiusal ekoııomiye doğı'u 

Bugün bütün ulusal eokonomilerin 
bırbirlerine bcnziycn tarafları, her bi
risinin "ekonomik bütünlüğe,, doğru 
gitme e yeltenmiş olmalarıdır. Eko
nomi bütünlüğüne doğru gidiş, dünya 
harbinin doğurduğu bir hadisedir. 
Faşistler, nasyonal sosyalistler, bol· 
cviklcr bir taraftan, ve bu sistemle

rin arasında bulunan devletler diğer 

taraftan ulusal ekonomi bütünlüğünil 

bir prensip olarak kabul ediyorlar. 
Bu prensibin gerçeklenmesi için gidi
lecek yol ise, organik yapılı bir 
ulusal ekonomi yoludur. İşte bu ba
krmdan bugün büttin devletlerin güt 
tüğü planlı bir ekonomi politikasının 
gayesi ve organik şekilde kurulmuş 

bir ekonomi politikasıdır. 
Bu ana kurala göre artık ulusal e

konomi demek bir devletin sınırları 

içerisinde yaşayan insanların ekono
mileri arasındaki ilgilerin tümemi ol
mayıp, bunun daha çok üstünde bir an
lamı ve bir önemi vardır. Bu, başlı 
başına organik şekilde kurulmuş bir 
bütündür. 

Ekonomi biit\inlük öyle k\lrulmuş 

olmalıdır ki, ulusun en iyi derecede 
yaşama imkanını sağlayabilsin; faıAat 

buradaki en iyj derecede yaşamadan 

ergemiz, liberal ekonomistlerin an
ladıkları gibi her insanın ucuzca mal 
edinme i değildir. Eğer istenilen şey 

bu olS<ıydı, organik şekilde bir ulusal 
ekonominin kurulmasına da lüzum kal

mazdı. Çünkü her memleket kendi 
ihtiyaçlarını daha elverişli üretime 

sah'b memleketlerden gidermeğe kal -

ık.ar ve bu suretle de endüstri memle
ketlerle tarım memleketleri arasında 

devamlı şekilde bir alış ve veriş mey· 
dana gelirdi. Bu ekildeki ekonomik 
durumda ise yoğaltmanlar kendi ihti • 
yaçlannı daha ucuzca giderebilirlerdi. 
Falwıt ulusal ekonominin gayesi, ıa • 
hıslann, yoğaltmanların ucuzca mal 
edinmeleri değiJ, daha çok ulusal ek~ 
nomi yapısının gerek içten ve gerekse 
dı tan yı:kılmayacak, sarsılmayacak 

gekilde kuvvetli olmasıdır. Ulusal e
konominin kuvvetli bulunması ise, 
onun bir ta1'lflı olmaması ve Monokul-

Şimalı İrlanda 
olmakııızm Büyük 

Britanya 

Belçika 
Avustralya 
·Birleşik Amerika 
Fransa 
İsviçre 
Almanya 
Çekoslovakya 
İtalya 
Macaristan 
Polonya 
Bulgaristan 
Türkiye 

Sene 
1921 

1920 
1921 

1920 
1921 

1920 
1925 
1921 

1921 
1920 
1921 
1926 
1927 

Tarım 

7,8 % 

19,3 % 
22,? % 
26,3 % 
41,6 % 
26,0 % 
30,5 % 
40,3 % 
55,1 % 
58,3 % 
76.2 % 
80,5 % 
81,6 % 

Bu rakamlar kazanç alan!nd.a uğra
şanJarın yüzde olarak nisbetlerini gös
teriyor ki, bir tarafta endüstri ve te· 

cim devleti olarak Büyük Britanya, 
Belçika, İsviçre, Birleşik Amerika 

en kuvvetli olarak göze çarpmakta 

ıken, di er tarafta tarım devleti ola -

rdk da Bulgaristan, Polonya, Maca· 

r·stan, İtalya, Türkiye gibi devlet · 
l<:r görülme'lcteedir. 

Bu ra amlar harb sonunu 
eden yıllardan alınmıştır. (*) 

takib 
Bun-

dan sonraki durum başka bir renk al

dı. Arsıulusal i bölümü yerine kendi 

ulusal e onomisinin içerisinde bir iş 
bölümü kabul olundu ve bu bakımdan 

mlu bir e' onomi yapısı kurulmağa 

tldı.. Bunun sebebini, dünya har

binin ekonomi yapısı organik şekilde 

kurulmamış ve bir taraflı gelişmit olan 

memleketleri güçlüğe sokmuş olmasın
da aramak lazımdır. Ekonomi yapısı 

organik ekiJde kurulmamış devletler 
diğer memleketlerle çok bağlı demek-

tir. Harp anlarında bu bağlılıktan do
gan sonuçlar ise çok tehlikeli ve kor
kunç §ekil alabilir. 

Bu bakımdan her devlet Monokul
tur'e gitmekten ise, uyumlu ve oııkanik 

kur 1muş bir ekonomıye doğru git
me faydalı gördü. Bir taraftan en---( ) K. Thalhcim. Die natürlichen 
uni e cllschaltlichcn grundlagen der 
W rt halt. f..,eipzig - 1934 

Dı. ŞEREF NURt 

tur şekilde bulumnaınaaıdır. Bundan 
anladığımız şey, ulusal ekonomi ya
pısını meydana getiren endüstri, te
cim, tarım ve taşıt gibi tam cüzüle
rin çok iyi ve organik iCkilde birleş • 
mi olmasıdır. Bunların içerisinden 
birisi, diğerinin zararına olarak kuv • 
vetlenir ve gelişirse, ulusal ekono
mide aradığımız uyum kaybolur gi -
der. 

Liberalistlerin ileri sürdükleri bu 
sistemde belki o memleket için bazı 

faydalar vardır. Eğer Monokultur şe
kildeki üretim sisteminde elde edilen 
şeyler pazar için iyi olur ve yüksek 
fiyatlar elde edilirse.... Fakat unutul
masın ki, bu, devamlı bir faydalanma 
değildir. Bu şekilck kurulmuş bir e
konomi yapısı dar temellere dayanan 
çok yüksek yapılara benzer; ufak bir 
sarsıntı onları bir daha kolay kolay 
düzelemiyeceık ckilde baş aşağı gö • 
türür. Biz bu anlamda pratik bir ör
nek olarak Şili'yi gözümüzün önünde 
tutabiliriz. 

Büyük har'bden önce Şilinin eko -
nomi işlerinin ve üretiminin büyük bir 
par~sı küherçele üretimi idi. Şili
nin bu ekonomi durumu o zaman için 
hiç de korkulu gôrünmuyordu. Çünkü 
Şili bu üretim alanında dünya mono
polü halinde idi. Fakat havadan küher
çelenin çıkarılması ve bilyük harbin 
etkisiJe bir çok memleketlerde azot 
endüstrisinin meydana gelmesi Şilinin 
ekonomik durumunu degiştirdi ve Şiti 
bundan sonra da belini kolay kolay 
doğrultamadı. 

Her ne kadar Şilinin bu ekonomik 
durumunda görüldüğil gibi Avrupa 
memleketlerinde tam bir Monokultur 
göze çarpmazsa da tarımın zararına o
larak bir endüstrileşme vardı. 

İlk endüstri hareketlerinin başlan

gıcı olan Merkantilizm devrinden son

ra büyük endüstriye doğru bir akışın 

ilerlediğini görmekteyiz. 18 inci asrın 
sonlarına doğru bu akı tam anlamda 
bir iş bölümüne lüzum gösteren fabri
ka işletmesi halinde kendisini gösterdi. 
Büyük darbden sonra ise durum şu se
kilde idi. 

Endüstri 
51,3 "} 

46,5 % 
34,9 % 
33,4 % 

32,1 % 
44,3 mo 

41,-4 o/o 
36,8 % 
24,7 % 
18,5 C'~ 

9,4 010 

7,9 % 
5,6 % 

Tecim Diğer me lckler 
22,2 <;; 18,i % 

18,4 ( {, 15,8 "c 
24,5 (o 19,9 m'() 

18,8 % 31,5 o/c 
14,2 % 12,l % 
16,6 % 13,l % 
16,5 % 11,6 % 
10,1 "/o 12,8 % 
10,3 ~ 8,3 % 

9,5 ~ 13,7 % 
5,7 % 8,7 r.1( 

3,7 "{, 7,9 3 
4,8 (o 7,9 (J{} 

düstrileşmiş memleketler yüzlerini ta
rıma çevirirlerken, diğer taraftan dll 

tarım memleketleri endüstrileşmeğe 

kuvvet veriyorlar. 

Harp sonunda bütün devletlerin bµ 
gidişi karşısında Türkiye Cumuriy ti 

de memlekette organik yaprlı ulusal ı>· 

konomiye doğru gittiği için endüstri

Jeşmeğe başlamı ve bunu plana bagla
mıştu. Bu ekonomık gidiş tarımın zara-

rına olmıyacaktır ve olmamalıdır 

------····-----~-

R. /.,<ıv<ıl l'ariste 

Paris, 5 (A.A.) - Gece Cenevreden 

dönen B. Laval, önümüzdeki bakanlar 

kurulu toplantısının gündeliğini hazır· 

lamak için finans, iç, bayındırlık ve i 
bakanları ile gödişmüştür. 

f'ran.cmlu bir ~cıylau St?(İnıi11i 
tU>~y<ıli.-,tler lmZ'tn<lı 

Klermont • Ferrand, 5 ( A.A.) 
Ölen eski kültür bakanı radikal - sos· 

yalist B. Marcombes'in yeri.ne, sosyalist 
B. Villedien 67765 oy ile saylav seçil
miştir. 

B. Villedicn'in önürdeşi, Villedien'

den yana iJdaylıgrnı geri alan ve 6.639 

oy kazanan bir radikal sosyalist idi. 

Seçim savaşında aşırı so1cularla halkçı 

yöneyi radikal adaydan yana bir blok 
yapmı lardr. 

ULUS 

loış HABERLE 
BAYRAK YIRTMA 

Göbel üll{emizde 
yabancı ]Jir devletin 
bayrağı hiç hir za

man yırblmamışbr 
dİ)Or . 

Berlin, 5 (A.A) - 8. Göbels, 
dün Essende şu diyevde bulun -
muıtur: 

u - Gelecekte alınanlarla ya · 
hudilerin evlenmesine artık izin 
verilmiyecektir. Çünkü biz soyu
muzdaki düşüklüğün gelecek ne -
sillerde de devam etmesini kabul 
etmiyeceğiz. Kuv._vetimizi tanıyo· 
ruz. Düşmanlarımızr da tanıyoruz. 
Bizden bahsederken, hep aldan -
mış. olan yabancı gazeteler, nas · 
yonal - sosyalist bu\uanından bah
setmitlerclir. Hayır, ortaya atılan 
şey, bir temizleme işi, bir arıtma 
kürüdür. Bizi kışkırtan yahudi · 
)erdir. Biz, onlara karşı büyük 
bir sabır gösterdik. Bu sabrımızı 
bizden yana olan bir çokları anla
mamışlardır. Yahudilerin bize 
karşı alacakları duruma göre, biz 
de onlaı-a aynı muameleyi yapa · 
cağız. Yahudi halkı ülkemizde 
konuk sıfatiyle kendilerine yeri -
tilmekte olan kanunlara baş eğ · 
melidirler.,, 

8. GöbeJs, habeş işinden bah
sederek, bir kaç yıl önce harb1 
kanun dışında ilan edici bir and
la; mayı imza eden devletlerle eğ
lenmiş ve yabancı ülke gazetele -
rine kendi işleri ile uğraşmaları 
nı tavsiye ettikten sonra şunları 
söylemiştir: 

«- Evlere karşı mitralvöz ku! 
lanan Almanya değildir. Ülkemiz
de yabancı bir devletin hA vrağı as· 
la zorla yırtılmamıştır. Bu a.yral 
hareket, bqka medeni uluslara 
mafısustur. Yahudi mağazaların -
da birkaç camın kırıldığını gör -
mek için Londra'dan Berlin'e gel
mek faydasızdır. Çünkü, Londra -
mn yakınında Belfast'ta, herkesin 
gözü önünde evlerin yıkıldığını 
görmek kabildir. 

Fransızlara gelince, onlarken
di memleketlerinin iç işleri üzeri
ne dikkatlerini dikebilirler . ., 

Uan•tj<1l llal.-ı•nzNı Çt•lilmıiğf t•ı -
lifor ifr•ft•timlnı çı•l.·ildi 

Berlin, 5 (A.A.) - Havas: Çe
lik miğfer birliği üyelerinden olan 
Mar~al Yon Makenzen, bu birlik· 
ten çekilmiştir. Bu kararını izah 
eden Ma:eşal, Hitler tarafındarı 
kurulan ulusal birliğin asığları 
adına özel örğütün vücuduna se
beb kalmadığını ve bunların, fay
dalı olmaktan ziyade zararlı bir 
durum almış olduklarım söylemiş
tir. 

01nwıyuy<ı yttlmrıcı olomo/Jil 
!-!İr mi ycc,-.J,· 

Ber!in. 5 (A.A.) - Otomolıil endiı<ı 

trisi birliği, ekonomi bakanrnclan ya
bancı otomobilleri gi ritinin tamanıen 

yasak edilmesini ve döviz izininin an 
cak Almanyada yapılamıyacak olan ye· 
dek parçalara hasrcdilmesini istemi~tir. 

Birlik ayni zamanda, alman otomo
billerinin çıkatmı kolayla~tırmak icin 
tedbirler alınmasını da istemekteflir. 

Hc·rlin olimpi)a'llarına ha:.m-Jık 

Berlin, 5 (A.A.) - Olimpiyadlar 
komitesine ölünceye kadar baskanlık 
decek olan Baron de Coubcrtin, rady., 
ile yayılan bir söylevinde 1936 Bcrlın O· 

limpiyadlarını kutlamış ve d miştir k\ : 
"- Uluslardan biribirlerini sevmeleri 

ni istemek, yalnız lıir nevi çocukluktur. 
Fakat yekdiğerınc aygı gôsterme!er:ini 
istemek , ir hayal değildir. Fakat aygr 
göstermek icln tanı mak gerektir,. 

: Öı:~~?~~~·ı;il:rlı: i 
! olu torenı l 
l Moskova, 5 (A.A.) - Ba- 1 
i tan denizaltı gemisinde ölen-

t leriıı ölü töreni Kronştat'da i 
yapılmıştır. Sü yar komiseri, 

* Tukaçenski, kızıl ordu deniz 
t kuvvetleri şefi Ordof, Baltık 

* filosu komutam Galler, Lenin- t 
• grad Sovyet kurumlan baş- • 
t kanlan, asker ve izci törende i 
* hazır bulunmuştur. t 
i Konulan çelenkler arasında J 
ı komünist partisi merkez komi- , * tesince halk komiserleri kuru- t * tunun ve sü komiserliğinin çe- ı * lenkleri göze çarpmakta idi. i ·-----------··-... ' 

Ru.'fy(l(uı lurisıf,.,. ;,_.;,, yenı 
lwyulfor 

Moskova, 5 (A.A) - Hav s a1ansı 
bildiriyor: Halk komiserlcn kurulu, 
turistlerle devletin olan kurumların 
bundan böyle her türlü alım satım işle
ri için doğrudan dogruya yabancı ku • 
rum1arla ılgilcrde bulunmalarına ka • 
rar vermıştir. Şimdiye kadar bu el • 
yem yabancı memleketlerdeki sovyet c
konomı salgıtları ve tecim komiserligı 
araciyle yapılıyordu. Sanıldıgına go· 
re verilen bu karar, hükumetin yavaş 
yavaş yabancı memleketlerde bulunan 
ekonomi kurumlarını kaldırmak nıyctın 
de oldugunu göstermektedir. Hatta 
bazı ınemlekctlerdckı salkıtların kaldı· 

rılmasma daha şimdiden başlanmıştır. 
Turistlerle kurumların gırişeccklerı 

yukenlcrden dolayı hiç bir zaman ne 
adı geçen kurulların ve ne de dış tecim 
komiserliğinin finansal soravı ileri SÜ· 

rülemiyeccktir. Şurası da kaydedilmek 
gere-ktir ki, kurumlarla turistler iç 
orgütleri bakımından çok önemli deği -

iklige ugramakta ve hatta antılmakta 

v~ya kaldırılmaktadır. 

} ,•ni l>ir n•k,>r 
Moskova, 5 (A.A.) - Sov et plano

risti Yudin 124 kilometre mesafe üze
rinde yeni bir acun rekoru yapmıştır. 

Japon iınparatoru
nuıı karikatürii sı a

sa) bir lıadis ~ oluvor 
Vaıington, 5 (A.A) - Bir a.· 

merikan gazetesi geçenlerde ja -
pon imparatorunun gülünç bir ka· 
rikatiirünü yapmıştı. Japon res -
miğ çevenleri bu resimden gücen· 

mişlerdir. Tokyo hükümeti, bu 

meseleye o derece önem vermek

tedir ki, Amerikadaki japon bü • 
yük elçisi amerikan hiikümet o -
runlariyle meseleyi görüşmek üze

re izin süresini kısaltarak Vaşing

tona dönmek zorunda kalmıştır. 

Narden Sity (Nevyork,) 5 (A. 
A) - Japon İmparatorunu gülünç 
bir ekilde göstererek Vaşington 
japon biiyük elçisinin protestosu

na sebeb olan karıkatürü yapan 

"Vanity - Fair,, mizah dergisi di • 
rektörü B. Frank Brovninshield 
demiştir ki: 

., - Amerikalılar karikatürün 

ne demek olduğunu bilirler, der · 
!!İ-i7:n sahsiveti, Jii7.umsu,. kır'!I'1· 
lıkları ortadan kaldırmaya yet -
melid:r. Cumur başkanı B. Ruz
veltin yüzlerce karikatürünü yap 
tık. Başkan, bunlara giilervüzle 
karşıladı ve a.rkRdaşJarına dağıt· 
mak üzere. karikatürü çıkmış o 
lan nüshadan yüzlerce satın aldı 

Bövle bir karikatiir, cid,t;i! bir 
de .. tT:de cıkmı~ "'sa··dı . .._elle: iti 
razlara. yer olt•rdu.,. 

Direktör. karikatiir olan '"avı 
dan yalnız 500 kad"' rının Japon 
yaya gönderilmis olduğunu sÖ\ le· 
ıniştir. 

BIJLGARISTA~'fUA: 

l,,eh kralı V ladislavm anısı için 
Vflrmula dikilen aıut 

Sofya, 5 (A.A.) - Bulgar ajansı bil· 
diriyor-

Varna yöresinde 1444 de Leh • Ma
car kıralı üçüncü Vladislav'ın komu· 
tanlığındaki leh, macar, romen, sırp, 
çek ve slovak orıduJariyle türk ordula
rı arasmda kırat Vladis1av'ın ölümiyle 
sonuçlanan savaşın olduğu yerde kıra
Jm ve bu harbta öle.nlerin anısı için 
dikilen anıt dün törenle açılmrŞ:tır. 

Törende başbakan Toşef, bütün hu· 
kümet üyeleri, Lehistan hukümeti adı
na kültür bakanı jendrezcjeviç ve leh 
ordusu adına general Orliç Dreeze'nin 
başkanlığındaki leh salgıtı, macar nai· 
bi ve macar hi.ıkümeti adına Macarista
nrn Sofya orta elçisi Matsuka ile macar 
ordusu adına general Marşalko'nun ba • 
kanlığındaki macar salgıtı, resmiğ şah 
siyetler ve diplomatlar, hul~r sile! kı
taları ve binlerce Varna halkı hazır bu
lunmuştur. 

Anıt kıral Borıs ta fından çılmı • 
tır. 

Kıra} açma oylevinde, kıral Vla· 
dislav zamanında barba hizmet ctmi 
olan bu şevkli ruh ve inanın, bugun 
barışa ve ulusların genliğine hizmet et· 
mcsi lazımgeldigini kaydetmiş ve de· 
miştir ki: 
''- Bunun ıçin hepımız uluslar ara ın· 

da içtem ve dostça bağların daima da· 
ha çok berkitilmesine çalışalım. Uğraş
larımız daima arsıulusal, kultürel v 
ekonomik elbirligi için yar.atıcı ve ba· 
rışçıl bir kınava temel olsun. Kıral Ü• 

çüncu Vladis1avın ve barb eden her ıki 
taraftan bu yerde olen biıtun kahra
manların anıtı ömind bulgar ulusu a
dına eğilirim. Onlarm ş ref ve anısı 
sonsuz olsun.,. 

Açılış töreninden sonra bir ö l ye· 
meği verilmiş ve }'emekte bamakan To-
şef ile B. Jendrezejedc ve Matsukcı 
~öylveler vermişlerdir. 

l>AClı IK 11..4.RERl~EP: 

Relçilwıım 11vgası i{;in 
Brüksel, 5 (A.A.) - ~Içika aü ba

kanı B. Deveze, dün Belç.ikanın ı;al• 

gınıoın yıldönümiı dolayısiyle radyoda 
verdiği bir söylevde şunları söyltmi 

tir: 

"Bütün yur<ldaşlanmız, ulusal savga
mızı üsnomal bir ihtiya~ eldinde gör· 
m ktedirler. Bu ihtiyacı b<: tan aşağı 

tama.men karşılamak zorundayır. Kuv• 
vetli, eğitilmiş tükcl sic"-hlarla cihaz 
lanmış bir orduya ve mi.ıstahkeıo tınv 

ga hatlarına ihtiyacımız vardır. Biz 
bir salım yapıldığı c ancak biz çaı,rıı 
dığımı:ı zaman dost kuvv tler imdadı· 
nu.za gelmelidir. 

Ve bu kuvvetler, gclınce e kadar 
biz, gerekeni yapmalıyız lô, onl rı top 
raklarımızrn arkasında değil, fakat °' 
nünde tutabilelim.,, 

Bugiin yeritmekte oldugumuz pro 
gramı tam bir ekilde bütunleyincey 
kadar güttüğümüz ve ilah altında de· 

vamlı surette eğitim görmüş bir kuv 

vct bulun<lurdugumuz takdırdc herhal\ 
gi bi alım ihtimali k lmryacaktır 

fngihcrc.• \f•liahlı Burgctdı• 
Le Bourgct, 5 (A.A.) - İngiliz 'e 

liahtı, kendi özel uçağı il Londrııdan 

buraya gclmistir. 

~lan"'ı gpı·c·n 'iiziiciil<•r 
Kale, 5 {A.A.>'- Kale yiızme kulu 

biindcn olup bu sabah saat 6 da Dovrcs 
den hareket eden 6 yuzi.ıtu, Man t du· 
raklr olarak geçmişleı ve 18.SO da Kale 

yanında bulunan Sungate pl~jına a alt 
basmıslardır. Bir gemı, iıziıctllC'rin ıır 

kasından gi<iivordu. 

Hir dc·nil; ka:m .. ı 
Cebelüttarık 5 (A.A) - "Metlııll • 

Hill,, adındaki ingilız gemı i in uv.ı.

risi ve 21 kisiden ibaret tayfası, "Caın
peador., adındaki isp nyol vapuru tar 
fından buraya getirilmiştir. 

Den" de ate al, n v terkedılen ın

gili.r. e'TIİ inin ta •fal rını • C m endnr • 
' ıırtıı,..,,ı.,tır 
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Dün.ya meseleleri 

be ınırın-, ....... n 
ektub ar 

Biz Tigrenin merkezi olan Adovaya 
yaklaştıkç.a topraklar daha ziyade ka
l>arıyor, uçurumlar artıyor, yarlar sarp
laşıyordu Öyle görülüyordu ki kıral

Jar luralının ülkesini dört tarafı ko· 
layca işlenmez ve aşılmaz engeller çe
virmişti. 

Sık çalılar, dikenler, Hindenburg 
havaş boyundaki tel örgüleri kadar ge
çilme i, a ılması zor şeylerdi. 

Böyle topraklar üzerinde topçunun 
nasıl ilerliyebileceğini sellerin büyük 
byalarr yuvarladığı bu yollarda süel 
yürüyüşlerin nasıl yapılacağını dü~ü

nüyorum. Bazen tcl:biatin kendi ken
dini savgamak için aldığı tedbirler kor
lrnnç oluyor. 

Buralara top yerleştirebilmek için 
evvela, toprak üzerindeki çalılıkları, 

fundalıkları, dikenleri temizlemek, on
dan sonra tabfatin birer kale gibi ör
müş olduğu dıvarları yıkmak lazım ge
lecektir. 

Bizim yolumuz, dikenlerin ve agaç
ların arasından geçen gayet dar bir Ja
birenttj, Buradan geçmek için ancak bu
raları gayet iyi bilmek ve buna alışkın 
olmak lazımdı. 

Bütün bu yollarda Asmaradaki habeş 
konsolosunun karısı olan kılavuzumun 
ardından gidiyordum. Bu tunç vücutlu 
kadının sıcak, soğuk, yorgunluk ve aç
lık karsısında saı;,sılmadığı görülüyor
du. 

Bir yerde durduk. Kadın dedi ki: 
"- Burada tabii bir taş merdivene gel
dik. Buradan aşağı yayan inmeliyiz. 
Çünıkü katırlar yüklü olarak buradan 
a{ağı inemezler.,, 

Kendi i, bir kelebek gibi katırdan 

ındi. Etekleri kanatlar gibi dalgalandı. 

Ayağına bir şey batmadı. Yüksek bit 
dagı ostererek bana dedi ki : 

- Oraya varınca uykuya yatacagız. 
- Pek güzel 1 dedim. 
K rv nrmız oraya vannca hemen bir 

ıltamp kurduk. Elımi bir şey ısırmış, ya
hut bir ey batmıstı 1d: mendilimle ısı
rrk yerıni sarmıştım. 

Konsolosun karısı bana yatıp din
lenmemi tavsiye etti. Kendisi koştu, 

kuşları kovaladı; böcekleri taşladı; eğ
lendi: siyah hizmetçisi ile konustu . 

Kan elimin sargısı üzerine çıkınca 
kadına eslendim. 

- Ooov, bu iyi haber değil! dedi. 
Bunu dindırmek icin bugün bir şey ya
prunayız. Fakat allah iyidir ve büyük
tür. Yarın herhalde iyi olursunuz. 

Kendı kendine yemek yedi ve yata
~a gitti Biraz sonra yağmur ba lamış
tı. 

Ruzgar çadırımıza vurmaga ha ladı 
Bütün bunların bu kadını uyandırama

ması bana hayret veriyordu. 

Ç ntalarımdan bir tanesini açtım ve 
onun altına sıgınmağa uğraştım. Arka
daşım uyku una devam etti. Bir müd
det sonr ruz ar yagmur bulutlarını da
ğltmı b lunuyordu. 

Bu rada sırtlanlar uzaktan uzağa 
ulum a ba ladı. Askerlerden birisi, 
bunların y kla masının önüne geçebil
mek için ate etti. Çünkü bunların sal
cl rıcı ve korkunç hayvanlar oldugu bi
liniyordu. 

Ertesi sabah, habeşli kadın, bana: 
- Gördünüz ya, dediğim gibi, iyi 

oldunuz! dedi. Ben gülümsemeğe uğ

ra tım Tekrar katırlarımıza bindik. 
Konsolosun karısı yola koyulurken 

saatine baktı: 
- Saat üç olmuş. dedi, acele edelim. 

Hızlı gidersek öğle vakti Adovada 
bulunuruz. 

Dokuz saat sonra orada bulunacak
tr.k ve ben, bir harb çıkması ihtimaline 
karşı neler yapıldığını orada anlıyacak
ınn. 

Orada İtalyanların ballandıra bal
bndıra anlattıkları büyük orduyu ken· 
di gözümle görecektim. 

200 kişilik yalın ayak, başı .k.-bak bir 
asker kıtası bizi karşılamağa geldi. 

Bellerinde manevra kemeri ve kılıç, 
Gmuzlarında tüfek olarak yola çıkmış
lardı. 

Dağın dört tarafından da Tigrenin 
Heri gelenleri indiler. Böylece berabe
r,imizde gidenlerin sayısı, üç yüzü geç· 
ti. 

Yazan: Maısel Pıat 

Ögle olmuştu. Güneş fena halde 
yüzlerimizi yakıyordu. Fakat Adova
nm kapılarına varmıştık. Sırtları ense
lerine kadar örtülmüş katırlara takılını§ 
çıngırakların sesi duyuldu. 'Ozerleri
ne binmi olan süslü kılıçlı askerler 
görüldü. Kıvırcık saçlı ve siyah ylizlü 
olan bu atlılar, birer 'boğa güreşç.i3ini 

andırıyorlardı. 

Tepeden bir mızıka sesi duyuluyor
du. Bunu dinliyerek Adovanın e ikleri
ni atladık. 

Önümüze çakıl taşları yığınını andı
ran dik bir sokak çıktı. Adovada Ras 
Seyom'un sarayına çıkabiJrnek ıçın 

birçok dönemeçleri ve dolambaçlı yol
ları dolanmak lazımdır. 

Bir kumanda üzerine yanımızdaki
ler, yıkık bir yerden geçtikten sonra 
durdular. 

Yıkıkça ıbir merdivenden bir eve 
çıktık. Konsolosun karısı masa gibi bir 
şeyin üzerine eJ!erini dayayarak beıklc
meğe başladı. 

Neye beklediğini anlayamıyordum. 
Biraz sonra sordum: 

- Neyi bekliyoruz? 
- Prens Ras Seyomdan gelecek ha-

beri. 
Oturduğu yere mıhlanmış iki hey

kel gibi orada bekliyorduk. Bana Ras 
Seyom bizi unutmuştur gibi geliyor
du. 

Konsolosun karısına sordum: 
- Nerede bulunuyoruz? 
- Bilmem. 
- Peki, bu ev kimin? 
- Bilmem. 
- Biraz yiyecek bir şey bulamaz 

mıyız? • 
- Bilmem. 

Artık canım sıkılmıştı. Dedim ki: 
- Öyle ise, bırakın da ben şöyle ka-

sabanın içinde bir dolasayım. 
- Buna imkan yok. Prens hazretle

rinden emir gelmedikçe buradan bir ye
re kımıldanmamız doğru değildir. 

Ben gözlerimi ilerdeki kapıyı örten 
.miıslin perdeye dikmiştim. Bir aralık 
rüzgtir bu perdeyi aralıklaştırdı. O za
man gördüm ki orada da birçok silfilılr 
askerler duruyordu. Onlar da şüphesiz, 
bizim gibi emir bekliyorlardı. 

Nihayet bize prensin ve prensesin 
bizi akşam yemeğine çağırdıkları habe
ri verildi. 

İçerisine girdigimiz ve içinde kala
cağımız ev, oranın ileri gelenlerinden 
birisinin malı idi. Etrafıma bakındım. 
Hiç bir şey görünmüyordu. Yerde bir 
saman yığını vardı ve dıvarda bir iki 
parça hah asılı idi. 

- Burada yatabileceğimizi umuyor 
musunuz 

Diye sordum. Habeşli kadın: 
- Sizin kamp yatağını şimdi bura

ya getirirler; onun i.ızerine yatarsınız 1 
dedi. 

(Sonu var) 

l(iralık ucuz odalar 
Banyo, su, elektrik, kı,. m kalo

rifer. Kooperatif arkasında 8. Ali 
Nazmi apartımanı. Tel: 2727. 

Dr. CEMS'iı 

Nasır ilacı. 

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

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

Kanzuk oksürük şurubu: Öksü· 
rüğü kati şekilde durdurur. 
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ne gazete 
Bi ,_ Fransız Gözü ile Yeni Tür l-ci.ye 

Narsel Sorcaj tarafından Entransi
jan gazetesinde neşredilen yeni Türki
ye hakkmdaki seri yazıların üçüncusii

dür: 

1923 tenberi Türkiyenin hükumet 
merkezi bulunan Ankara, 1stanbuldan 
trenle bir gece fakat beş asır mesafe
de, Anadolunun, ıssız boz.kırlarınoadır. 

Sabahın serinligı içinde, trenin gi
riş.i sırasında !jan sesler~yle ürperen 
beyaz, süslü ki.ıçiık bir istasyon. Kom
partıman komşum, Kafkasyaya doğru 

giden çekik gozlü dev yapılı adam 
dostluk eseri olarak bana birkaç dam
la esans verdi. 

- Güle güle, dedi. 
Fakat istasyondan pek geniş yapıl

mış olan şehre gotıiren iki taraflı cad
dede daha ilk adımlar atılırken gülüş
ten eser kalmıyor. Tarihiğ bir kalenin 
eteğinde, bir adamın iradesiyle meyda
na çıkan i.ıltra modern. yeni bir şehir, 
hayret \erici bir yapı çalışmasının mu
cizesi insanı hayran bırakıyor. 

Burada on yılda 4000 dc:n fazla ev 
yapılmıştır, 20.000 den 70.000 e çıkmış 
olan ve devamlı bir surette artan bir 
nüfusun dogurduğu ihtiyaç dolayısiy
le daha az bir zaman içinde yeniden 
4000 ev yapılacaktır. 

Her şeyden öne~. trenden inildiği 

noktada, cehennemi bir sıtma alanı o
lan 40.000 metre bataklık kurutulmuş
tur. 

Hangi tarafa dönseniz, tarlalar orta
sında dev binalar, enstituler yükseli
yor. Yeni mahalleler, ovadan Timür
lcnk tepesine ve onun etrafını çeviren 
yuksek ve volkanik kayalara doğru çı

kıyor. 

Yaraç, çimento ve taş ytiklu kam
yonlar, arabalar, kagnılar, beygirler, 

eşekler, develer geçiyor. 
İnşa ediliyor. 
Biıyiık guçli.ıklerle dünyaya gelen 

ve bugiın ergenlik çağına gelen, yaşı
nın, makina, fizik, kimya, sıhat bilgisi, 
hastane, okul, banka, gurıur be gereklik 
olan her şeye karşı ihtirasının ve aş.kı
nın humması içinde bulunan bir cumu
riyete layık bir hükümet merkezi inşa 
ediliyor. 

Böylece gundcn güne, klinikler, la
boratuvarlar, saraylar, kütlevi bakan
lıklar meydana çıkıyor. 

Bı.itün hunlar, hemen hemen çöl ik
limine sahib, ağacın bir hadise oldugu, 
sıcaklığın yazları güneşte 65 dereceye 
çıktıgı, kışları 30 ekseden aşagı düştü
ğü, gündüzle gece arasında 45 derece 
fark olan bir yerde oluyor. 

Son sultan Vahidettin, Bogaziçin
de demirlemiş ingilz donanmasının mu
hafazası altında, can sıkıntısını ve kay
gusunu unutmak için, Yıldız sarayın

daki inziva"'ı iç.inde gene bir gozdesi 
nin göğsünü o mantı hazinesinin ef
ananevi mücevherleri ve incileriyle sus
ledıği bir sırada, Mustafa Kemal ve ar
kadaşları, talilerini, rüzgarların süpür
diıgü bir başka inziva yeri olan bura
ya baglamışlardı. Taliine güvenen ye
ni Başbuğ, yeni bir hükümet merkezi 
kurulması için emirler veriyordu. 

Daha doğrusu inşa edilecek olan, bin 
metre yükseklikte, Anadolu denen bu 
i tihkamın kalbinde, gelecegin kınavlı 
ve sert, sağlam ciğerli, açık fikirli, en 
yakın zamana aid hedeflerle en uzak 
zamana aid projelere sahih adamları 

için bir karargahtı. 

. * 
Bir oda istiyorum. 

- Kimsiniz ve ne yapmaya geliyor
sunuz? 

- Bir anket yapacagım. ben gaze
teciyim. 

- Mütcessifiz, Mösyö, odamız yok. 
Bir bakanlığın bu işle uğraşması 15-

zımgeldi. Bununla beraber otelin kapı
cıları gene benden kağıdlarımı, pasa
portumu, teferrüath bir beyanname, ve 
Ü!j. fotoğraf istediler, finansal durumu
mu sordular. 

Ankaraya veya Türkiyenin herhangi 
bir yerine bir değirmene girilir gibi 
girilmez. Burada keyfe göre dolaşıl

maz. Birçok defalar kendisiyle tanı -
mak fırsatını bulduğum bir polis, gc-

çen ve bakan yabancıyı dikk t in ' en 
kaçırmaz. 

İnsan, hatır için gezmesine musaadc 
edilmiş bir cephanelikte olduğu hissini 
alıyor. Ve bu dogrudur :Ankara, her şey 
den önce bir adam, asker, teknisiyen 
ve nümune fabrikasıdır. Burada çiftlik
ten dispansere kadar, her şeyin, mem
leketin müdafaası ve devietin şerefi 

için son örneğe göre nümune olması is
teniliyor. Her şey burada ders veya 
semboldür, veya di ipline çağırır, ve 
Gazi'nin atlı heykeli, heykellerinin en 
anıtsalı, 1926 da kürd azısı efi Şeyh 

Saidin asıldı~ı yerde yükseliyor. 

*** 
Ankarayı her gören,çılgınca bir sıç

raıyışla, kaybetmit olduğu bir gencliği 
ve erkekliği yeniden yaratan eski bir 
ulusun bu gayreti karşısında hayran 
kalıyor. 

Fakat yeni hükümet merkezinde ya
pılan bazı hatalar ve bazı sonucların da
yanıksızlığı çarçabuk farkediliyor. 

Acele alınan kararlarla, şehrin ne 
tarafa dogru büyüyeceği bilinmeden 
rastgele binalar yapıldı. Böylece onu 
batıya doğru uzattılar. Fakat bu sırada 
doğunun daha iyi olduğu farkeilerek 
vaz geçildi ve yol gereklikleri gözetil
meden kocaman binalar bozkır ortasın
da terkedildi. 

Sonra yabancı mimarlar Berlin'den 
Yansen, Viyana'dan Oerley gelerek 
ş hrin pliinmı yaptılar. Bunun da so
nucu şehre bir suru kübik ıyığınlar ka

zandırmak oldu. Buna. her biri ulusal 
mimaride yaprlmrş binalariyle elçilik
ler mahallesi evrensel bir sergi göste
rişi kattı. Bundan başka çok çabuk, 
çok büyük binalar yapılmak istenildi. 
Kötü yapılmış alçılar döküldü ve bazı 
yeni binalar cüzzamhya döndüler. Eyi 
tutmamış ve.ya fazla kum karıştınlmış 
çimento parça parça sıyrıldı, külçe kül
çe düştü. Diğer bazı yeni binalarda bir 
harabe göreyi aldılar. 

Fakat ankarahlara bundan ne 1 İş-

Yazan: M arsel Sova 

te bu noktada deneçtcn m.ıhrum olan' 
da cesaret sahibi olan bu in anlarda d 
ğu tevekkülünün yeni enerji haline g 
Ji~ni görüyoruz. düşeni kaldırıyorla 

kötü olanı yeniden yapı orlar, hiç 
kayet iz ve mesele çıkarmadan. An· 
ranın şemasında guzel volların son. ı 

luğu içinde cok yer var. 

Rehberlerim bana d diler ki: 

- Bize uzun sabır ve özveri sen 
!eri lazım oldugunu biliyoruz. Fak. 
başarmak ıstiyoruz ve başaracagız. 

Ve her damın her bacanın üzerın 
konmus leylekler yuvarlak bir gözle b 
gebe dı.inyanın durmayan çalışmasını 

seyrediyorlar. 

Memleket için bu örn ğin ve bu ça
lışmaların lüzum ve büyüklügünü dah 

iyi anlamak için yapı yerlerıne hakim 
olan kale;ye çıkmak yeter. Bu mazgallı 
duvarların çevresinde kerpiç ve tahta

dan yapılmış eski şehir, yenisile kıyas· 
lanınca daha dün Anadolunun ne oldu 
nu ve hatt:i bugun bile birçok noktalar-

da ne şekilde bulundugunu bize göste
riyor. Gözlerimizin önünde çarpışan 

iki şehir arasında tuhaf ve tipik bir ay
rılık. Biri ovanın açık havasına gururla 

yayılmış, öteki on beş asırlık tarihin 
her asrının bir taş kattığı yüksek du
varların muhafazası altında izbeler 
içinde boğuluyor. 

Çünkü Ankara yakın doğunun en 
gene hükumet merkezi ise aynı zaman
da en eskisidir de. Gerçekten, burası 

tarihöncesinden berj, kuzaydan guneyc 
doğudan batıya giden kervanların ugra· 
ğı idi. Eti imparatorları İsadan 3000 
yıl önce burada oturdular. Roma impa
ratorlarının en Unlilsü, Ogi.ıst, vasıyeti• 

ni burada bir tapınağa kazdırdı. Sen 
Pol Galatların kilisesini burada kurdu 
ve Selçuk ti.irkleri biz nsa kar ı bura· 
da kuvvetlendiler. 

Eskiden "Ansir,., ve "Sebastı, adla· 
rını taşımış olan Ankara için bu ün 
yeni bir tarih devresi açılıyor. 

Nas) oııal · Sosyalizmin 
l\:arşı laştığı güçlükler 

Almanyada birbiri ardı sıra olup bi
ten hadiseler, nasyonal sosyalizmin 

gelişiyle birleşen Raylı 'ın içinde bu -
lunduğu rahatsızlıklar üzerine dikkati 
çekmektedir. Kilisenin düsturlarını 

müdafaa eden katoliklere karşı açılan 
savaş; kısırlaştırma kanununa kar ı 

gelmeler; Berlinde, yahudilere karşı 

yapılan ve en ilkel insanlık hislerinin 
bile hoş göremiyecegi sertliklere yol 
açan yahudi diışmanlıgı; 45 tane şubesi 

kapatılan (çelik miğfer) cemiyetiylP 
hi.ıkümct arasındaki uzlaşmamazhk; 

hitlerci rejime yeter derecede baş eg
miyen talebe birliklerine karşı alman 
tedbirler; iıçüncü Rayhş1ın iç sıyasası 

üzerinde yankılar doğurabilecek olan 
bir kargaşalığın beldekleridir. 

Bu çarpışmaların önemi büyi.ılti.ıl -
memeli ve işlerin şimdiki durumiyle, 
bunların rejimi ciddiğ surette sarsa -
cakları sanılmamalıdır; fakat bütün 

bunlar, nasyonal - sosyalizmin mutlak
başatlığına karşı durma zihniyetinin 
Almanyada bütün bütün sönmediğini 

ve en kötü yanlışı büyük bir ulusu eski 
cermen paganizmine götürmek olan bir 

rasizmin prensiplerine ve usullerine 

karşı her şeye rağmen manevi bir reak
siyon olduğunu göstermekt~dir. 

Nasyonal - sosyali.:min nasıl başla
dıgı, bütün alman ulusuna kendini na
sıl k~bul cttirdigi ve Hitlerin bir kaç 

kararnamesiyle Rayhş'm yalnız sıya • 
sal birliğini değil, bütün alman ulusunun 
manevi birliğini nasıl gerçeklrştirmek 

istediği hatırlanırsa, iş başına geçtikten 
iki buçuk yıl sonra hala mukavemet · 
!erle karşılasmasına ve, hele manevi ve 
dini oldukları için, daha korkunç olan 

engelleri yenmek :zorunda bulunması -
na şaşılamaz. Hitlt.'rizm işinde asıl 

şaşırtıcı nokta. komüni t 
yal - d mokrat ve m r' 

partisi sos

k tolik par· 

tisi ile ulusal muhafazakarlara kadar 
en kuvvetli şekilde organize edilmi 
olan ananasa! partilerin, alman ulusu -

nun büyük çoğunluğunu peşinden sü • 
rüklemiş olan nasyonal - sosyalizm kar 
şısmda silinivermiş olamalarıdır. Bu 

partilerden bazılarının sıyasal yıpra • 
nışları; bazılarının manevi korkaklıgı; 
kullanılmıyan enerjisinin ve hareket 
ihtiyacının sol ve&>a sağ ekstremizmint 
sevkettigi bir gençligin ayaklanması 
maddiğ yokluğun hayat karşısında ta
mamen çaresiz bıraktığı kimselerin tc· 

vekkülle bu işe baş eğmeleri, bundan 
önce hiç bir diktatürde görülmeyen bir 

kuvvet ve çabuklukla hitlerizme iş ba
şına gelmek imkanını vermi tir. Bu, 
yeni rejimin en iyi şansı, fakat aynı za 
manda ve belki onun geli imi için 

en açık bir tehlike olmuştur. Nasyo -

nal - sosyalizm, ilk zamanların misti· 

ğinden kendisini kurtararak, her yapı· 
cı ı;ıyasanın hesaba katması gereken 
realiteleri yiğitçe goğüsleyip, hadise · 
lerin istedikleri her şeye ve alman yaşa 
yışının esaslı "'artlarına aynı çabukluk

la kendisini uydursaydı onun zaferi 

ancak o zaman tam olabilirdi Halbuki, 
işlerin başında olup durmalarını sağJaın 
lamak için Rayhşver'in kendilerine ka

yıtsız şartsız yapacağı yardıma ihtiya
cı olan Hitler ve onun başlıca yardım· 
cıları, ordunun şeflerinin i tediklerine 

boyun eğerek bu adaptasyon gayretini 

yaparlarken, paıtinin en ileri ve e~ 

çalışkan unsurları, nazi hareketin1"' 
başarısını saglamış olan mistik içinde 
hapsolunmuş, kalıyorlardı. 1922 deki 
24 maddelik programın ve Hitıerin 

Mein Kamp! adlı kitabının ruhu on -
lara ilham vermekte devam ediyordıl
Gcçen yılın haziran ayındaki "idaın· 

lar .. 1'1 rejimin başında bulunanlar bU 
P,limlcrin ar o:ı"lı almak ist,.di)er. 
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ac3r futbol~uları ve anketimiz 
Macar takımı İstanbulda ık· oyun 

yaptı. İki inde de yenildi. Gaz tel rin 
ya dıklarına gôre bu takım Uypeşt ku
lubüniın amatorlerinden kurulmuştur. 

Bunu cigrenince daha çok sevindim. 
Çünkü Ankara futbolcularını bugiın i
çin yüksek teknigi olan ekiplerle kar
gıfaştırmak dogru olmıyacaktır. Mıim
Jmn olduğu kadar der cemize yakın ve 
\)izden birkaç fazla şey bilenlerle oyna
mak y tecektir. Çünkü kuv etli ta.kım
Jarla oynanırsa çok sayı fırsatı çocuk
larımıza yılgınlık verebilir. Bu yazdık
larımla gelecek takımın !kuvvetsiz oldu
iunu soylemiş olmuyorum. Galatasaray 
ve Be,iktaşın 1-Z kazanmaları macarla
rm kuvvetsizliğinden degil, bel.ki bu ı
ki kulubün daha teknik ve iyi oynama
larmdandır. Bir ark.adaşımın da söyle
djği gibi Avrupa futbolcularının bizi 
muhakkak yeneceklerini kat-ul etmek 
yanhı bir düşüncedir. Son aylardaki ka
aanmalar hep tesadüf 68yılamaz. Turk 
futbolculuguna da bir deger vermek ge
rektır. Uypcşt birkaç giın içinde Ankara 
ya ıclecektir. Yarınki sayımızda prog
ramı ya acagız. Bugun karma takım i
sin açt gımız anketin cevaplarını bas
mega devam ediyoruz. Akşama k dar 
gelecekleri de bastıktan sonra, evelce 
de yazdıgımız gibi, kendi fikrimizi söy

Jiyecegiz. 

B. Hayri: 
Cıhat - Ali Rıza, Asım - Rasim, İh

eao, S. Ahmet - Apti, Mu5tafa, Alı Rı
za, Muzaffer, Ömer 

Anafartalar belediye kar ısında Ka
tkkoy salonunda B. Ömer: 

Cıhat (G.B.) - Ali Rıza (A.G.), Be
kir (M.G.) - Rasım (G.B.). İbrahim (Ç. 
K.), Bılal (A G.) - Gulli Selim (G.B.) 
Muzaffer (A.G.), Horan (Ç. K.), Ku
tiik Ati (G. B.), Reşat (A.G.) 

Ç.KP. B. Mu 
Cıhat (G.B.) - Ali Rıza (A.G.). Ab

du (Ç.K.) - Bekir (M.G.), Rasım (A. 
B.), Bıl 1 (A.G.) - Selim (GB), A i 
(A G ), Horan (Ç.K.), Muzaffer (A.G.), 
R t (AG.) 

Ç nk yalı B. Şehap, G. birligindcn 
B Cafer: 

Ank ranın por onurunu korumak i
çın k rm takım bizce şoyle kmulmah
dır: 

Cıhat - Ali Rıza, Bekir - .lskender, 

Raa.ım, Bilal - Abdi, Niyazi, Orhan, Mu
zaffer, Kuçuk Ali 

Yardımcılar: Namık, Salıh, Saffet, 

Abbas, Ahmet, Mustafa, Kıiçiık Ömer, 

Selim, Salahattın 

Boy le çı cak hır takımın 
nuç alaca ını kuvv tle umuyor 

B. A. Celal Kansoy: 

• "r so-

Cihat (G.B.) - Ali Rıza (A.G.), Be
kir (M.G.) - Rasim (G.B.), İhsan (M. 
G.), Semih (A.G.) - Mustafa (Ç.K.). 
Salahaddin (G.B.), Muzaffer (A.G.), 
Sedat (M.G.), İhsan (G.B.) 

B. Ratip ve Atabay Kamıran: 
Cihat (G.B.) - Ali Rıza (A.G.), Ali 

Rıza (G.B.) - Rasim (G.B.), Semih 
(A.G.), Bilal (A.G.) - Sa1ahattin (G.B.) 
Muzaffer (A.G.). Niyazi (G.B.) - SeJim 
(G.B.), Ali (G.B.) 

Altınordudan B. Remzi Tokat: 
Uypeşte karşı Ankara karma takmu 

şu şekilde çıkacak olursa yüzde 99 ka
zanır. 

Cihat (G.B.) - Ali Rua (A.G.), Saf
fet (M.G.) - Bilal (A.G.), Rasim (G.B.), 
İbrahim (M G.) - Selim (G.B.), Muzaf
fer (A.G.) - Orhan (Ç.K.), Niyazi (G. 
B.). Ali (G.B.) 

Akkopru lst n. ul caddesi 3Z No. da 
B. Ahmet Ça la yan: 

Cihat • Ali Rıza, İbrahim - Ahmet, 
Raaım, Bilal - Selim, Salihattin, Ali. 
Muzaffer, Nıyazi 

-----------·-------------
Çankında ürün 

Çankırı, 5 (A.A.) - Ilgazda bu 
yıl ürünün geçen yıla nisbetle yüz
de kırk eksik olduğu bildiriliyor. 
Kuraklıga karşın Çankırı ve yöre
sindeki köylüler hava kurumuna 
veritlerde bulunmaktadırlar. Bun
lardan 20 ıeöy 350 lira yükenmiş
tir. 

Poli." luıberleri: 

Tarikatçıların duruşması 
Epiy önce lsparta' da taTikatçı

lıktan auçlu olanların aorguaunu 
yapmak üzere Eskişehire giden 
sorgu hakimi dün §-hrimize dön 
müştür. Haber aldığımıza ıöre ta
rikatcılarm sorgusu bitmiştir. Es
kişehir hakyerinde yakında duruı· 
malarına ba lanacaktır. 

Alacak yüzünden 
Terzi Nuri ile terzi Naci dün 

alacak yüzünd•n kavnaya tutuş -
mutlar bu kavgada Naci Nuriyi 
bıçakla yaral mıştır. Suçlu tutul
muttur. 

----------------~------~-----------~--------"!'!'e_..'!!9 
fakat bazı bazı feflere karşı yapılan bu 
zor ornegi buhranın sebeblerini binbu
tun ortadan kaldırmaga yetmedı. Bir 
çok teorı • enler ve reJimden imanlı -
ğın yenılenmcsi için bir mucize b k -

lıy nler e, n yona) - sosyalizmin asıl 
du turu pre tıjini oldugu gıbi muhafa
za etme tedir. Yollan uzerine dikılen 

butun engelleri yıkarak baslan n ı in 
sonuna k dar gitmek "stiyenler onlar-

dır. Hitler, Rayhşver şeflcl'ının baıı -
kısı altında Almanyanın süel kuvvetini 
organize etrneğe ve arsıulusal alanda, 

ıeJımin ba langıcında yapılan bir çok 
yanlışların Raybtı içine attıkları "yal
nızlık,, tan kurtannağa çalı9ırken onun 

başına iç bakımdan güçlükler çıkaran · 
Jar gene bu kimselerdir. 

Yahudilere kartı yapılan yeni hücu 
mda, Bcrlınde olan biten acıklı şeıyler.in 

soravsu, fakat gene nasyonal - aoa
yahst partıainin düzgün orgtitlerinden 

olan kimseler tarafından yapıldığı an · 
taııtmaktadır. Almanlar arsıulusal ba 
aını ve hele İngiliz basınını, Berlin ba

diaeleri yuzünden dünya kamoyun.u ze
hirlemekle suslandırmakta ve bu karı
J&klıklara, yahudiler tarafından yapıl -
ınrş ve hakikate uygun gorunmiyen 
1ntkırtmaları scbeb gO.termck iste -
mc.ktedırler. Hakikat 1udur ki, bu gi
bi ba~ılar herhangi rejimde yapıhraa 
yapılım, iırençtir ve )alıudi düıman
hğı nasyonal - sosyalizmin baflıca et
lrelerinden bıri olarak blmqtır. Fl
rer'in yanında bdlunan parti yönetmen· 
Jeri bu hareketin yanb9 oldutunu, ba 
-.ıulerın dünya Jramoyunda Aı.nu,. 

h kkında agır zararlar uyandırdıgını 

şuphesız biliyorlar. Zararları azalt -
mağa, hareketi yava latamğa ugraşıyor 
lar; fakat aynı am nda naıyonal - sos
ylistleri de gucendırmemek ıçin, bu 
karga alıkların or vını ortmcge çalı • 
şıyorlar. Gene bu cumledcn olaralr, 
kili enin, kısırı tınna teorisine ıtiraz 
etme ınden dolayı katolik papaslarına 

karşı yapılan b kı ve katolikliğe ya -
prla ert hUcumlar, rejimın soravh 
yönetmenleri tarafından ho gorulmck
te ve açıktan açıga haklı gosterilmck -
tedır. Son olarak da, çelik m gfer ku
rumunun bır çok § helerinin kapatıl:

maaı bur.tarın efi olan B. Seldte'nin 
iş bakanı sıfatiyle kabinede bulunma
sına ragmen, nazilerle çelik miğferler 
arasındaki eski önıirdtfliğin ilk za -
mantardaki ıcrtliiiyle devam ettiğini 
gösterecek ozdedir. 

- Nuyonal - wyalizmi aılab\acwm 
ve alman erkinin yeniden kurulması 

için kullanan Raybfvıer şeflerı, enin· 
de sonunda hitlerinnin bu ebtremiat 
unsurlarının yaptıkları çahpnalann 
kendi kalkınma ııyasalarmı bozacak ve 
AJmanyanın arsıulusal alanda kazan 
mak zorunda olduğu giıven ve tcrefe 
zarar Yerecek özde olduklarını anlıya
caklardır. Bu şefler bu cibi metod
lara karıı tedbir almak gerektiğini an
ladıkları gUn hükümet içinde bu ı, 
hakkında lazım gelen baskıyı yapmak
tan çekinmiyeceklerdir. Alman nas -
yonal • 101yalizminin içinde ~ 
tu buhran itte o uman had bir .-U 
alabilir. 
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Hastalıklardan korunm« 
yollarını gösteren 

fil imler 
Saglık ve sosyal yardım bakan

lı~ının tiırlü hastalıklardan ko, 
runma yollarını gösteren on üç 
parça filmi memleketin her tara. 
fında dolaştırılmakta ve genel si
nemalarla halkevi salonlarında 
halka, talebeye, öğretmenlere, as
kerlere parasız gösterilmektedir. 
Filmler gittikleri şehir ve kentle
rin büyüklügüne göre bir hafta, 
on gün kadar kalmaktadır. Şimdi
ye kadar hemen bütün il ve ilçele
re gönderilen filmler bazı yerler
den ikinci ve üçüncü defa geçmek
tedir. Bu filmler şunlardır: 

Frengi nedir, nasıl geçer? Sıt
ma, çocuk bakımı, sağlısal su, ve
remi erken tanımak ve eyilcmek, 
karasinek tehlikesi, nezlenin öne
mi, ana südünün değeri ve önemi, 
sıtma savaşında yeni metodlar 
(doktorlar için), uzun ve sağllk i
çinde yaşamanın yollan, Savsanın 
cezası (nüfus kağıdı almayanlar 
ıçin), Villi ne için yıkanmak isti
yor? Sağlığı korumağa alışmak. 

Bunlardan frengi hakkındaki 
yedi, sıtma filmi altı, çocuk bakı
mı için olanı sekiz, diğerleri birer 
kısımlıktır. Bakanlık bu filmlerin 
sağlık propagandası için olan de
ğerini göz önünde tutarak yeni i
ki film daha almaktadır. 

Bunlardan biri süt, diğeri geçi
ci ve bulaşık hastalıklar içindir. 

1 sviçrede Zürih şehrinde bir 
sosyete bakanlığa (kanda düş.. 

man) adlı yedi kısımlık yeni bir fi
lim hakkında önergelerde bulun
maktadır. Bu film frenginin fena
lıklarım, ne gibi araçlarla ~eçtiğin 
ve adamı ne hale koyduğunu can
lı bir surette göstermektedir. Ba· 
kanlık bu önergeyi incelemekte
dir. 

Finans bakanlığı 
yönetkeri geldi 

Evelki gün lstanbula gittiğini 
yazdıgımız finans bakanlığı yıönet
keri B. Faik Baysal dün sabah şeh
rimize gelerek işine başlamıştır. 

Ankara uçuş istasyonu 
Hava yolları kurulu Ankara u

çuş istasyonunda telsiz telgraf, 
telefon ve radyogonyometro istas
yonları kurmaga karar vernniştir. 
Bunlarla beraber yapılan diğer inı
tarasyonlarla Ankara uçuş istas
yonu modern bir istasyon hali· 
ne getirilmiş olacaktır. 

• 
RADYOLAR 

A KARA 
19 30 - Çocuk saati 

19.40 - Muıuki: 

Sarasate: Dans Espagnole 

ıachmaninoff: Shenade 

Tohomc: Sımplc aveu 

Edıp Sezen: Violonscl 

Um Cemal: Piyano 

20. - inhisar Hkaleti saati 

20.10 • Musıki: 
Haendel: Trio 
Necd t Remzi : Keman 
Ulvi Cemal : Piyano 
Edip Seftn: Viyolonac:l 

20.30 • Dana musikisi 
20.SO • Haberler 

lSTANBUL 
18.30 Almanca dtrı 
18.SO Dans musikisi (plak) 
19.40 Haberler 
19.45 Eıe caz. türkçe sözlü eserler 
20.15 Konferans 
20.30 Stüdyo orkestrası 
21. Radyo eu Ye tango orlreıtra-

Jan. Bayan EmiM bAn. Şan. 
21.35 8oD ı.üerler - ~lar 
21.45 eemr tiy.erCMQ utiatlerinden 

l. Galip. koo"I"" 
a Profcl&' Fere Ştatacr. Pi1• 

ao 10lo. 

• B. Celal Bayarın gezi .; inden İk.i ın 

ua.f labrıası mlJbelJdısj B. Fazlı Tuıı ile Eıegli dokuma f brı ası ıı 

hendisleri Leaingrad'da B. Celal Bayar'a 11:ahat verırlerk n 

• 
"ltalyan Faşizmi kan ist yor,, 

Brüksel'de bir • a ı e 
Brüksel, 5 (A.A.) - Elli ka -

dar komünist Brüksel arsıulusal 
aergisindeki İtalyan pavyonunun 
önünde toplanmıştır. Mermer mer 
divenlerin en üst basamağına çı -
kan komünist saylav Lahant, bu 
sıra çok kalabalık olan halka söz 
söylemi,, ve 1914 ağustosu ile 935 
ağuıtosu arasında bir kıyas yapan 
propaganda kağıtlarım halka da 
frtmr,hr. 

Komünist saylav dem ittir ki: 
«- Harp tehlikesi bugün ye · 

.niden bat göstermittir. ltalyan fa
tizmi. barış ve özgürlük içinde ya
tamak istiyen Habetiıtan'ı kann. 
boğmak ve ate,e vermek istiyor. 

GtRrı·rE 
Grevcilerin çıkardığı bir 
patırdı çabucak bastırıldı 

(Başı 1. cı sayı/ada) 

Hfldiıle derhal ba8tırdacak 
Atina, 5 (A.A.) -Röyter ajan

sı bildiriyor: 
0

Sü Bakam Kondilia 
GiTid'teki asker ·ve .nil ileri ı• 
lenlerle ıöriiftükten sonra harp 
ıemileri ve uçaklar ıönclermeye 
karar verdiğini bildirmiftir. iç Ba
~amr bir bildiriğine söre Kan 
Jiye i" yı grevcilerin ııyual et -
kiler altında hareket ettikleri ka
naatindedir. Grevcilerin Giridte 
ki cephaneliklerden birini ele ıe
çirdikleri söyleniyor. 

8. Çaldari Münibe gidiyor 
Belgrad, 5 (A.A.) - Yunan 

kanı B. Çaldaris, Münilae giı..aı• 
l'C Bledden hareket etmi,tir. 

Sükôn yeniden kuruldu 

1 
Atioa, S (A.A.) - Hilkümetin Gi 

rittca acncral Bokopulosdan aldıgı bir 
bilcliriie göre ıükQn iade edilmiş ve 

Pavyonun ş r f 
ren göstericiler o 
gardiyanlarla k r a mıfl rdır. 
Kısa bir bogu•ma ol'll tur. Bu 
boğuşma ra 1 d r r ni'nin 
bir portresini p rcal mak istiyen 
bir gösterici hafifre v r lanmış -
tır. 

Derhal ça ırr'::m po is, gJsterİ· 
cileri kolaylıkla el ~ ı mış ve içl 
rinde saylav Lah nt d.t bulunan ik 
kitiyi yak.alamı •rr StlVlav biraz 
sonra özgür hı ' ı 1 ı ır 

Yarım saat · · n k tılan ital 
yan payYonunıan tr fınd ki ko 
r·ma tt-dbirleri kuvvetlend r"lmiş
tir. 

·----------~------
grevcıler suku etle 
mı lardır. 

Atina,5(AA)-R ter 

ogrendigimıze g e K r.d e k r lakl -
rında 6 ölu ve 40 yaralı vardır: Su ku

net şimdilik iade edilmıf e de yenıden 
hadiseler çıkması ihtim li vardır. 

Yola çıkan destrQyerler 
dönüyorlar 

Atina, 5 (A.A.) - Telefonla saat 24 

Girid genel ilbayı itçi kıpırtmalan 

hakkında çektiği bir telgrafta Kandi

yedt ıükOnun tamamiyle iade edildili

ni bildirmektedir Genel ilbay, ayni za • 

manda çıkardıfı bir biJirigde halkı r• 

hatça itlerile uirapıaya çagırmaktacbr. 
Giridt ıönderilmit olan illi deltro

yer ıUkOn iade Mildijinden geri d6ft. 

mek emrini alau§1ardır. 

Sağlık Yurdu 
Bis 

Hasta a ıc~ 
arıyor 
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Kapalı zarf usuliy le eksiltme ilanı 

Bolu afıa Müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş : Bolu vilayetinde Bolu - Dllzcc 

yolunda 21 + 287 inci kilometre ile 47 +590 ıncı kilometre arasın
da üç kı ımda 9961 metr~lik şose sökulerek evrakı keşfiye Tc 
fcnnıye i dairesinde in aatıdır. Bu inşaatın keşif bedeli (22,187) 
lir adı. 

2 - Bu ı:. ait şartnameler ve evrak unlardır 
A - Eksiltme artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiye ı 
O - Şose tamiratı esasiyesine dair fennı ve husuat artn;,me 
E - Keşif hul&sa ı, silsilei fiat, mesaha cedvclleri. 
F - Grafik 
1stiyenler bu artnameleri ve evrakı 112 kuru bedel mukabi • 

!inde Bolu nafıa müdiırlüğUnden alabilirler. 
3 - Eksiltme 16. 8. 93S tarihinin cuma gunU saat 16 da Bolu 

hUkümet binasında Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1664 hra muvak • 

kat teminat vermesi bundan ba ka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi laznndır. • 

1 - Ticaret odasında kayıth bulunduğuna daır vesıka 
2 - İstekliler yol inşaatını yapabilecek iktidarı fennisi bulun· 

duğuna veya bu evsafı haiz gosterecekleri fen memur_u?un. Nafıa 
Vekaletinden veya nafıa müdürlüklerinden veya devaırı aıre he
yeti fenniyelerinden aldıkları ehliyet vesikaları. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı .~attan 
bir aaat eveline kadar Bolu nafıa mUdürlUğü dairesine getırderek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ü~ll1?;cU madde~e 
yazılı aaata kadar gelmiş olması ve dış zarfın muhur mumu ıle 
iyice kapatılmış olma ı taumdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

Evrakı keşfiye ve fenniye ve şartnameler Ankara. lst~bul, 
Zonguldak vilayetleri nafıa müdürlüklerine de gönderlimiştır. 

(1966) 1- 3269 

İzmir akıflar 

Direktörlüğünden: 
ı - lzmırde me., rlık başı mevkiindeki vakıf arsa üzerine yap

trr:lacak 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal bina ı inşaatı kapalı 
art uıuilyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 ağustos 935 perşembe guniı saat onbeşte İ~mir
nkıflar direktörlilğünde direktörlük odasında toplanacak komısyo
a.da yapılacaktrr. 

S - Bu i~e ait projeler ile imalat ve eksiltme şartnameleri ve mu· 
kavelename nüshaları 2,94 lira mukabilinde İzmir Ankara, İstanbul 
da vakıflar direktörlüklerinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 4191,56 liradır. Eksiltmeye gire
l<lerin teminat makbuzu veya mektubunu Ticaret odasında ka>:ıd· 
>lduklarma dair vesikayı ve fenni ehliyet v~!likasını tekliflerıle 
aber vermeleri lazımdır. 
5 - Eksiltmeye girecek müteahbidlerin kendilerinin mimar ve
milhendiı olmaları ve yahut inşaatın her türlü kanuni, idart ve 

•mi mesuliyetini kabul ve ifa edect"k mütehasaıı mühe?dis ve.ya 
ıimarla bütiln muamelelerde müstereken me!lul olmak Uzere bır

'ikte çah'1Daları şarttır. 
Aynı zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az 30000 liralık 

bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bitirmiş olduğuna dair res~i 
fen heyetlerinden verilmiş veya tasdik edilmi bel~eler gösterıl· 
cnesi mecburidir. 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 ayılı artırma ve eksiltme ve ihale 
kanunu uyarınca yapılacaktır. 

Teldifnameler bu kanuna tamamiyle uygun olarak bazırlant.P 
en geç tS-8-935 perşembe günU saat 14 de kadar makbuz: mukabı-
linde İzmir vakıflar direktörlü~üne verilecektir. (1945) c-3205 

Jandarma Genel l{omutanh~ 

J. U. K. nkara. ahP 

komi~von1ından 

al ı~ 

Elde bulunan evsafına uygun olarak (2,000, kılo eger sabunu 
ı-8-935 çarşamba günü saat (10) da Ankara Jandarma Genel komu
tanlığındaki komisyonumuzdan açık eksiltme ilt- satın alınacaktır. 

Bir kilo sabuna (60) kuruş fiat biçilmistir. tık teminatı (90) li· 
radır. Şartname her gün parasız olarak korrıisyonrlan alınabilir. Ek
siltmeye girmek istiyenler eksiltme saatından evvel (90) liralık 
ilk teminat makbuzu veya banka mektubu ile (2490) sayılı kanun 
ve şartnamesinde yazılı belgeleri komisyona vermiş olmaları 

(1810) 1--3090 -----
Baytar l)iı·ektörliiiünden: 

29-9-935 gilnUnde Ankarada açılacak ehli hayvanat sergisı ıçin 
satın alınacak beş bin kilo kuru otun açık pazarlıkla satın alınma -
ına karar verilmiş olduğundm isteklilerin her ~ün encümeni vila

yete gelmeleri ve şartnamesini görmek istiyenterin Bavtar Direk-
törlüğüne müracaatları . (1940) 1-3224 

lnhi. arlar umtırr müdiirlüğündeıı: 
l - Pa abahçe fabrikası için şartnamesi mucibince sa

tın alınacak "8000,. lira muhammen bedelli yük asansörü 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameler levazım ve mübayaat şubesi alım ko
misyonundan bedelsiz olarak alınacaktır. 

3 - Eksiltme 20.8.935 tarihine müsadif sah günü saat 
l5 te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecek olanlar "600,. lira muvakkat 
gilvenme parası vereceklerdir. 

5 - Fenni teklifnameler resim, kroki, izahname, kul
lanış talimatnamesi ve teklif, eksiltmeden on gün evet 
müskirat fabrikalar ştihesine imza mukabilinde verilmesi 
lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girecekler sartnamenin 30 uncu mad
desi mucibince yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat 
evet kapalı zarflar icindeki teklifnameleri komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde tevdi etmelidirler. 

7 - K"pah zarflar icindeki teklifname ve teminat pa· 
ralarına ait zarflar sartnamede yazılı olduğu veçhile ek
siltme kem nundaki tarifata tamamen muvafık olacaktır. 
(3769 16~2) 

ULUS 6 ACU~TOS 1935 S 

Merkez Laboratuvarları 

Müdürlüğünden: I 
Kapalı zaı·f usuli w le ek~· nıe ilaııı 
Muğla Nafıa direktörlüğünden: 

Merkez Serom Miıe eaesinde tecrübe hayvanları için çoğaltma 
bınasının yaptırrlması açlk eksiltmeye konulmuştur. Bu binamn 
keşif bedeli 2676 lira 90 kuru tur. Eksiltmeye ehliyeti fenniyeyi 
haiz olanlar girer. İdart ve fenni şartname ve keşifnameai bedel· 
aizdir. Almak ve planını gömıok istiyenler her gün için Laboratu
varlar MüdürlUğUne müracaat edebilirler. İsteklilerin 200 lira 78 
kuruşluk banka teminat mektubu ve yahut bu mikdar paranın ha· 
zineye yatırıldığına dair komisyona makbuz ibraz ~deceklerdir. 
Eksiltme 22-8-935 tarihine düşen perşembe günü aat ıs de Ziraat 
Vekaleti Muhasebe Müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda 
yapılır. (196S) 1-3237 

935 seneal haziranınd<ın ftıbaren intişar edecek olan adlıye ce· 
rıdesinin en az altı en çok on formadan ibaret olmak Uzere her ay 
çıkacak olan 1750 nU hasının bastırılması açık eksiltme usuliyle ek-
siltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli iki bin dört vüz: 
liradır. Eksiltme 12. 8. 193S pazartesi günü saat on 
dörtte Ankarada Adliye vekaleti levazım müdiıriyeti oda · 
srnda toplanan eksiltme komi yonunda yapılacaktır. Umumi ve hu· 
susi şartname vekilet levazım rnüdlirlüğü ile lstanbutda adliye le· 
vazım memurluğundadır. Eksiltmeye gelecek istekliler her gUn bu 
dairelerden şartnameyi parasız imza mukabilinde atz.bilirler. Ek· 
siltmeye girecek isteklilerin eksiltme güniı saat 14 den evel mu· 
vakkat teminat olan 180 lira nakti veya nakıt mukabili kıymetli 
evrakı mal sandığına vererek makbuzlarını komi yon riyasetine 
teslim etmeleri lüzumu ill\n olunur. (1932) 1-3192 

Adana Şarllaylı~ın dan: 
1 -- Hükümet konagı önunuen geçerek taşköprilye varan yol 

parkeye çevrilı:celtt;r. Bu işin yapılması için (110,000) tan: parke 
tt?şı kapalı zarfla ilk mtiteahhidinin nam ve he ahına eksıltmeye 
1ı:onulmustur. 

2 - Bu tasın cınsi, Fen ışleri MüdurtüğUndeki şartnamesinde 
tamamiyle yazılmıstır. 

3 - Bir tasın tahmin edilen bedeli yedi buçuk kuruştur. 
4 -- Taşın modeli, Belediye fen işleri Müdürlüğündedir. 
5 - Bu işin şartnamesi ve mukavelename sureti bedelsiz olarak 

fen işleri müdürlüğünden ahnabilir. 
6 - Eksiltme, 9·8-935 tarihine gelen cuma günü saat on be te 

Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 
7 - Eksiltme kapalı zarfla yapılacaktır. 
8 - Muvakkat teminat: (619) liradır. 

9 - Teklif mektupları en geç 8-8-935 tarıhıne mü adif perşem
be günü saat on yedi buçuğa kadar be1edive yazı isleri MUdürlU~U-
ne verilecektir. (1853) 1-3105 

Adapazarı llf• I ed i vesinden: 
" 

5000 Metre tuluııde 60 mılimetre dahilı kuturlu pik boru 
ıs Adet Vana (Anahtarlı) 
25 90 derecelik Dir ek 
15 .. Uç ağızlı (T) 

150 .. Abonelere su vermek ıçın parça (tam takım) 
2 Takım boru delmeğe mahsus makkap 
S ., Yangın musluğu (komple) 

Yukarda cins ve mikdan yazılı ve ıs atmosfer tazyika müteham
mil bedeli ke fi 4800 lira olan su yolu malzemesi kapah zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuşsa da yevmi ihale olan 16 temmuz 935 
ıah günU itan edilen saatte taliplerin teklifleri muvafık ve haddi 
layık görülmediğinden kapalı zarfdan sarfınazar edilerek eksiltme· 
nin pazarlığa çevrilmesine karar verilmiştir. Pazarlığa iştirak etmek 
istiyenlerin ıs ağustos 935 per embe gUnil saat 17 de 375 liralık 
muvakkat teminat ire belediye dairesine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (1824) l -- 3076 

Baytar llirektörliiiünclen: 
1 - 3998 lira 94 kuru bedf'li keşifli Yüksek Ziraat enstitu un

de bulunan tecrit evinin üst katı ıs gün müddetle ve açık eksiltme 
ile üstermeye konulmuştur. 

2 - Şartname ve plan projesini görmek istiyenler her gün aat 
on yediye kadar ilb:ıylık baytar direktörlüğüne sorabilir. 

3 - Eksiltme 13 ağustos 93S sah günü saat on besde baytar 
direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

3 - Eğreti tutar akçesi (300) liradır. 
S - İsteklilerin 13 ağust1:1s 935 sah günu gelmeleri. ( 1914) 

1-320(ı 

15-20 adet dört gözlü demir klasor açrk ek iltme surettyle ah~ 
nacaktır. Vermeğe istekli olanların 24 ağustos cumartesi günü 
levazım müdüriyetinde mütc ekkil komisyona aat 11 de ve bu 
klasörlerin bedeli muhammeni olan (2000) liranın yüzde yedi bu
çuğu olan 130 liralık teminatları ile beraber komisyona gelmeleri 
ve şartnameyi görmek istiyenlerin 1evazım mlidlirivetine miirAra-
atları. (2036) .-.1347 

iş Banl{asıııa yeni 
ıncmur alına ·aktı .. 

r··rkiye ·ş 
Bankasındaı.: 

Bankamız ı·ı·,·islerinde çahşmak iizcrc Lise ve Ti
caret Liı;elcri mezunlllnnrlan imtihan il 15 memur 
alınacaktır. Mfü•ahakada kazananlar al'a ... mda ayrıca 
yük ek tala il görmiiş ve yahancı Ji.,.anlnrı İ)i bilenler 
tercih olunacaktır. 

lmacak memurlara imtihaıulnki muvaffakıyet 
\'C tahsil derecelerine ~Ört• (100) lira ilt~ (70) lira ara
ıntla aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 31 agul'ltos 19:-\5 de t~tabnul. An
kara ve İzmir , u hclt"rimizdt• yapıla<'Rktır. 

En on )azıfma tarihi 15 a~u. to l 93S dir. 
l.,ı.·kli olanlar ~irme H' ir•·•Hurn .artlarına ait İ7.ah

nameyi hankaımun nkara. l ... ta.nhnt '•' 1~mir ı:4Uhf'le-
rim l7.den al hilir t ~r. t-~1<.7 

ı - Ek ıltmeye konulan ı Mugla vılayetınde Muğla • Köyce 
giz: yolunda Beton arma Namnam köpnisU inşaatıdır. İnşaatın k• 
şif bedeli : 23,500 liradır. 

2 - Bu işeaid sartnameler v evrak unlaı dır 
A - Eksiltme şartname ı 
B - Mukavele pro1esi 
C - Nafıa işleri eraitı umumıyesı 
D - Tesviye'i türabiye, Şo . kargir m aata da ı r fenni artn rne 
P - Ke if hulaı;a cedvelı 
G - Pro1e 
lstıyenler bu artnamelerı ve evrakı 117,S kuru edel mukauı 

tinde Muğla Nafra Direktörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21 ağu tos 935 carsamba güniı s at ıs de Mu~l.ı 

Vilayetı Nafıa daıre inde yapılacaktır 
4 -- Eksiltme kapalı zarf usuliJe yapılacaktır. 
S -- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1762 lıra SO kuruş 

snuvakkat tcmınııt vermesi. 
Bundan başka aşağıdaki ve:.ıkaları haız olup gostemıesı lazımdıı 
l - Tıcaret odasına kayıtlı bulunduğuna dııir vesika 
2 - İsteklilerin enaz ya on metre açıklığmda betonı>rme kopru 

veya elli btn lira değerındc esaslı aksamı betonarme in aat tcahhüt 
ve iyi urette ikmal ettiğine rlaır re mr vesikalar. 

6 -- Teklıf mektupları y:.ıkarda üçUncU maddede yazıh saattaıı 
bir saat evveline kadar Muğla Nafıa Dairesine getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile göndı-rilecek mektupların nihayet UçüncU maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olma ı ve dı zarf ı l" mtihür mumu ile iyi 
ce kapatılmış olması lazımdır Postada ılacak '?ecikme1er kahul 
edilmez. (1874) 1-3157 

nkara Evkaf ~1iidiirlii~i11dc·11 : 
Tamir ettirilmekte bulunan Fevzıpaşa nahallc ınde Hamn 

pehlivan sokağındaki ıs . 12, 14 numaralı garaj ve oda teshm gU 
·nünden 31.5.938 sonuna katlar kiraya verilmek üzere 30.7 935 den 

10. 8. 93S tarihine kadar on gün mUddetle açık artırmaya ~onmuş
tur. İhalesi 10. 8. 93S cumartesi gUnü saat 12 de Evkaf mUdUri 
yetinde toplanacak komisyon<ta yapılacaktır Senelik muhammen 
kirası bin liradır. Tutmak istivenlerin teminatlariv1e birlikte gel· 
meleri. (ı987) l - 3284 

Erzint•an Jandarma Er . Okulu:ı 
Salın Alma 1 omi. y< n lnğtından: 

1 - jandarma Er okulası erat ve hayvanatmm (935 
senesi) yönetimi ( idaresi) icin bi"' yıllık ihtiyacı olan aşa
ğıda cins ve mikdan yazıtı 29 kalem çeşitli yerli beslev 
maddeleri 1 ağustos 1935 günlemecinden itibaren 21 e;ün 
müddetle eksiltmeye (münakasay\ konu•muştur. 

2 - Esksiltmeler: 21 ve 22 ağustos 935 günlemecıne te 
sadüf eden çarşamba ve perşembe günleri (kapalı eksilt 
meler perşembe günü saat 16 da) saat 9 - 12 ve 13 - 16 
ya kadar olmak üzere Erzincan belediye salonunda komis
yonu tarafından yapılacaktır. 

A - İhale: İstizana bağlı olup Ankarada Jandarma ge
nel komutanlığından (J. U. K.) sorulduktan sonra yapıla~ 
caktır. 

B - İstekliler şartnameleri ve nümuneleri (J. okuta -
sından) parasız olarak istiyebilirler. 

C - Eksiltmeye girecekler, (2490) sayılı artırma ve 
ihale kanununun 2 inci ve 3 üncü (Ticaret ac.1asmdan 935 
kayıtlı ve noterden musaddak kanuni ikametgah vesikalı) 
maddeleriyle 16 ınct ve 17 inci maddelerinde yazılı (bede
li muhammenin yüzde 7,5 nisbetindeki teminatı muvakka· 
te belgeleri dahilinde girebilirler. 

3 - İstekliler, teklif mektublannı ikincı maddede yazı
lı olan saattan bir saat önce g-etirerek makbuz m!.lkabitin
de satrn alma komisyonu başkanlı~tna verecektir. Teklif 
mektuplan posta ile gönJeri1ecek i~e hu 1&ate kadar gel
miş ve dış zarfJan da mühür mumiyle eyice kapatılmış ol 
ması şarttır. 

4 - Bu husus hakkında izahat almak iıniven ısteklile 
rin her giin satın alma komisyonuna milracaatlan ilan 
olunur. ( 4248) 
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Lira K. Kş. S. Eksıltme uslu Beslevın ın ı 

421 88 1 25 kapalı Odun (meşe 
281 25 ı 25 açık Tahniye (ekmek) 
900 00 4 00 kapalı Arpa 

1800 00 12 00 kapalı Un (ekmeklik tahlile tab 
450 00 3 00 kapalı Yonce (kuru) 
67 50 75 açık Saman (düğen) 

487 50 13 00 kapalı Sığır eti 
93 75 6 25 açık Ru1gur 
97 50 6 50 açık Fasulya (kuru) 
52 50 3 50 açık Patates 
45 00 6 00 açık Nohut 
52 50 7 00 açık Mercimek 

450 00 60 00 kapah Sadeyağı (tahlile tabı ) 
243 75 32 50 açık Sabun 

16 88 2 25 açık Soğan (kuru) 
210 00 28 00 açık Pirinç (Tosya) 
35 63 4 75 açık Tuz 

150 00 25 00 açık Üzüm (kuru) 
127 50 24 00 açık Seker (kesme) 
93 75 25 oo açık Makarna (4. No .. çuouk) 
44 38 6 50 açık Kendime 

136 50 45 50 açık Zeytinyağı 
87 00 29 00 açık Gaz yağı 
40 50 18 00 açık Pekmez 
67 50 30 00 açık Zeytin 
22 50 20 00 açık Salça (domates) 
33 75 30 00 açık Peynir (tulum) 
22 50 20 00 açık Peksimet 

7 04 375 00 açrk Çay 
ı-. 257 
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l7ül\.sek Ziı·aat cn~tjtü ·ü sabnalma 
komisyonundan· 

Yilksck Enstitü talebeleri kin mevcut nü.munelerine göre yapı 
lacak 25 çift çizme ve ıs pantalon ac k eluııl~e:·e koı;ıulm~ştur. 
Ş · · lmak ve nu .. munelerini görmek ı tıyenlerın Yuksek 
artnamcsını a . · · k d kl • 

Enstitü İdare Müdii Iü-'lüne ve Ek ı eye ı ~ıra . e ece erın 
12-8-935 tarihinde pazartesi günü h·zalarında go~terılen saat~ar~a 
% 7 s tcminatJ:.riyle birlikte Yiiksck Zira t Enstıtüsü Rektorluk 
b '? ' d İdare ve ft Jr komisyonuna müracaatları. (1862) 
ınasın a • d ı· 

Çizme 2Sçift 
Pantalon 25 

Tahmin edıltn be e ı. 
~heri Yekun 

ıs 37S 
7 175 

550 

Saat 15 de 
Saat 16 da 

1-3156 

Kapalı zarf usulile eks iltrne ilanı 

"f, ·ı \1 ekaletinden: 
l _ Ek ·ıtmeye konulan ı~ Malatya vil yetınde Malatya • El-

aziz yolun:..
1 

betonarme. memikan ~opnisü in aatıdır 
İnşaatın keşif bedelı (24000) lıradır. 
2 _ Bu işe ait şartnameler ve evra c şunlardır: 
a) Eksiltme prtnamesi 
b) Mukavele projesi . 
c) Nafıa işleri ıeraiti umumıyesı . 
d) Tesviyei türabiye, ıose ve kirgir ınşaata daır fenni §Clrtname, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname 
f) Ke,if huliaaıı cetveli 
g) Proje . 
Jstiyenler bu ıartnamelerı ve evrakı 120 kuru bedel muka ılın· 

de Nafıa Vekaleti fOle ve köprüler reisliğinden alabilirler. 
s _ Eksiltme 13-8-935 tarihinde sah güniı saat 16 da Ankarada 

Nafıa Vekaleti binaımda f01eler reisliği daittsınde yapılacaktır. 
4 _ Ekıiltme kı.palı zarf uıuHyle yapılacaktır. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1800) lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ves:kalarr haiz olup gös 
termesi lazımdır. 

ı Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna daır vesika 
2 = İstekliler yapmış oldukları işlere ait v.esikalar~ göstererek 

eksiltmeye girmek için Nafıa Vekalet nden ehlıyet ve ıkası alacak· 

lard~r:_ Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saat!en 
b. at evveline kadar ıoseler reisliği dairesine getirilerek eksı1t· 
~~ ~omisyonu reisliğine makbuz mukabi.linde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektuplann nihayet Uçüncil maddede. yazılı saate 
kadar gelmiı olması ve dıt zarfın mühür mumu ile eyıcc • kapatıl· 
mış olması Jizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul cdıJmez 

(1918) t-3217 

Diyarbekir 
ilbaybğı11dan: 

ıs 000 lira değer biçilen Çennik ilçesi Büyük ve Kü
çük h~am adile andan kaplıcası ve bunun kütük yazısı· 
na bağlı olan oda, dükkan, ahır ve kahve yerinin kü • 
tükte yuılı hudud içindeki mülkiyetleri parası ihaledeen 
sonra ve on beş gün içinde verilmek şartile 27 ağustos 
935 salı günü ıaat 12 ye kadar kapalı zarfla arttırmaya 
konulmuştur. Muvakkat teminat biçilen değere göre ve 
arttırma kanununda yazılı surette o/c 7,5 alınacaktır. 

Teklif mektuplan 27 ağustos 935 salı günü saat 11 e 
kadar Daimt Encümene verilmiş olacaktır. 

Kütük yazısını ve şartnamesini gönnek istiyenİerin 
Daimi Encümene uğramaları ilin olvnur. 

(4473) 1 - 3340 

Hozatta Seyyar Jandarma Piyade 
alayı Komutanlığından: 

l - Alay ihtiyacı isin (36.000) lira tahmin bedelli (365,000) 
kilo -elandt ve (30,000) lira tahmin bedelli (SOO,OOO) kilo arpa ve 
(2S,C>e0) lira tahmin bedelli (500,000) taman kapalı zarf uau
lile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Ekailtmee 21 - 8 - 1935 çuıamba gilnU uat onda Ho
Qtta scyy1r alay karargahı 4airesindelı:l komiayonca yapıla· 
c.aktır. 

3 - Şartnameler parasız Hozatta Kyyar alay dairesindeki lro· 
misyondan verilecektir. 

4 - Muvakkat teminat, ekmeğin (2737.S) lira, arpanın (2250) 
ve samanın (1875) liradır. 

5 - İstekliler (2490) sayılı kamın hükümlerine gbre Yesika 
ibraz edeceklerdir. 

6 - Teklif mektupları 21 - 8 - 1935 çar amba gUnU saat 
dokuza kadar Hoııatta seyyar jand rma aatın alma komisyonuna 
verilecektir. (2032) l-3337 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
E kı birde yaptırılacak Yenice hamamı ıçin 26 - 7 - 935 

tanhınde açılan eksiltmeeye talip zuhur etmediğinden bu inşaatın 
eksiltme şartnameıindeki vasıf ve §Artlar daireainde v hit fıat 
üzerındcn pazarlık ıuretile yevmi ihale ikinci defa 19 - 8 - 935 
pazartesı gunüne talik olunmuttur. 

Bu ı in muhammen keıif bedeli 48994 liradır. 
ı _ İnşaat için isteklilere verilecek eevrak şunlardır: 
A - ı. 2. 3. 4. 5 sayılı avan proje eile yedi numaralı muad-

del plan ve (A) harfli hamam arsası reluvesi. 
B - Eksiltme fennı şartnameleri, 
C - Mukavele örneği, 
İstekliler bu tartnameleri ve evrakı iki buçuk hra karşılığın

aa t tanbul, Ankara, Eskişehir Evkaf MUdürlüklerinden al• 
llilirler 
Bu evrakı alabilmek ve pazarlığa girebilmek için evvel eemirde 
lıtekhlerın bilhassa teknık noktasından bu ayarda yapmıı olduk
ları ı tere aıt vesikaları gôstererek Evkaf tn,aat Müdürlüiiınden 
ehliyet veS1kası almaları lazımdır. 

2 - Pazarlık 19 -8 -935 taridine musadif pazarteeai gunu 
aaat 16 da Evkaf Umum Mudiırlüğiınde toplanacak eksiltme ko • 
mısyonunda yapılacaktır. 

3 - P zarlı a girebilmek için isteklilerın 3675 lira teminat 
verm i ve bundan ba ka as ıd ki vesikal rr gostermesi la ım
dır · 

A - 2490 numaralı kanunun 17 inci m ddesınt uygun mu • 
" kk t t minat . 

B Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair kanuni vesika. 
(1948) ı - 3332 

... ............................. ıauıı .... ~ıuıııııı ... QW-. 
\nkara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonu ilfu:ılan 
ILA N 

1 - Bayramiç gamızonu kıtaatının senelik ihtiyacı lglııl 629,000 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konmuş ihalesi eüniı talibi çıkma· 
dığmdan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Her kilosunun muhammen fiatı 9 kuruş 25 aandm lhaleei 
20-S.93S tarih saat 15 de bayramiç tümen satın alma komisyonu 
binasmda yapılacaktır. 

3 - Ekailtmeye gireceklerin verecekleri unun terait .. ev•fını 
bulunduğu yerin satın alma komisyonuna mUracaat ederek 81Tene
bilirler. 

4 - İsteklilerin 2490 numaralı eksiltme kanununun 2, J tlncU 
m~ddelerine göre istenilen veaaikla 4159 lira 12 kurut movakkat tc· 
mınatın ve bank mektubunun ihaleden bir ıaat evel tumen muhase
besine tevdi ile komisyonda hazır bulunmaları. (1889) 1-~242 

1 LAN 

• Bitlis alay hayvanatının senelik ihtiyacı olan iki yüz elli hın 
k~lo ~rpa kapalı eksiltme ile satın alınacak muhammen bedeli on 
hın lıra~ır. İhalesi 21-8-935 çarşamba günü aaat l4 de alay .. tın al· 
m~ komısyonunda yapılacaktır. Şartnameyi KÖrmek için her gün, 
munakasaya girmek için vakti muayyende muhammm bedelin yuz
de yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuzları ile müracaatları. 

(1969) 1-3238 
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i Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü&"u 

1 Satın A ima Komisvonu ilfınlan 
750 KİLO KART ŞERİDİ 

Tahn:lin edilen bedeli (187.5) lira olan yukarda mıkdar-ı ve ın ı 
y~zıh malzeme Askerf fabrikalar Umum mudurlugu satınalma ko • 
mısyonunca 23 ağustos 935 tarihinde cuma günü saat 14 de açık 
eksiltme iJe ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat temınat olan (140) Jıra (63) 'kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gun 
ve saatta komisyona müracaatları. (1960) ı- 3270 

19.600 KİLO KOK KÖMORO 

Tahmın edilen bedeli (588) lira olan yukarda mıkdarı ve cınsı 
y~zılı malzeme askeri fabrikalar umum mudurlugu satın alma ko
mısyonun.ca 2~ a~ustos 935 tarihinde açrşamba günil aaat 15 de 
aç.ık eksıltme ıle 1hale edilecektir. Şartname parasız olarak ko
mııyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4'4) lira 
(10). kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindekı 
vesaıkle mezkur gün ve ıaatta komisyona muracaatları. 

( 1957) 1 - 3271 

15 TON KENDİR İPİ 

. .Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan yukarda mılubrı \le 
cınsı y~ılı malzeme askeri fabrikalar umum müdurhiğil satın al • 
ma komısyoı;ıun~ 20 ağu~tos 935 tarihinde aalı günU saat ıs de 
kapalı tarf. ı~e ıhaJe. ed~lecektir. Şartname paraaıı olarak komi1-
yon~an v.erıhr. Talıplerın muvakkat teminat olan (405) lirayı 
havı teklıf mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vcsaikle mezkGr gün ve saatta komiııona. müra-
caatlarL ( 1936) ı- 32'7 3 

1 ADET MOTÖR POMP 
Tahmin edilen bedeli (550) lira olan yukadra mıkdarı ve cınsı 

ya.ıılı malaeme askeri fabrikalar umum müdUrlügü satın alma 
komisyonunca 27 ağustos 935 tarihinde salı günü uat 14 de pa • 
.zarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis • 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (41) lira (25) 
kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veuikle 
mezıkQr gün ve ıaatta komisyona müracaatları. (1976) 1-3274 

1500 Kilo kuru fasulye 
1500 ,. Nohut 

800 ,, Toz şeker 
500 ,. Sabun 
500 "" Pirinç 
300 " Salça 
100 ., Kırmızı biber 
500 • Mercimek 
500 ,. Telşehriye 
800 •• Makama 
1200 ., Patates 

1000 ., Kuru soğan 
800 ,, Kuru Uııüm 

Tahmin edilen bedeli (1944) lira olan yukarda mlkdarı ve clnıl 
y~ılı malzeme askeri fabnkala~ ~mum müdur1üğu satın alma ko· 
mııyononca 21 ağustos 935 tan_hınde çarşamba günü uat 14 de 
açık ebiltme ile ihale edilec~ktır. Şartname parasız olarak ko· 
miayondan verilir. Taliplerın muvakkat temin t olan (145) Ura 
(80) kuruı ve 2490 numaralı kan.unun 2 ve 3. maddelerindekı 
vesa~kle mezkur gün ve ıaatta komısyona mur ca tları. 

(1956) l- 3272 

3,5 TON 600 W NUMARALI VAC 

Tahmin edilen bedeli (2500) lira olan yukarda mikdarı ve cınsı 
y .. zılı malzeme Asken fabrikalar umum mudürlü ü satın alma ko· 
misyonunca 20 ağustoı 935 tarıhinde sair gunU saat ıs de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komi yond n 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat ol~n ( 187) lira ( 50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelcrınd ki aikl mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (2034) ı 3325 

1000 KİLO KAR KEÇESt 

Tahmin edilen bedeli (1560) lira olan yukarda mıkdarı ve cansı 
y~ılı malzeme askeri fabrıkal~r. umum mudürlügU ıatın alma ko· 
mııyonunca 22 afuıtoı 935 tarıhınde perşembe günu saat 15 de a· 
çık eksiltme ile ihale edilecektir Şartname par:asız olarak komis· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (117) lira ye 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle meskOr 
giln ve aaatte komisyona mUracaatları. {2015) 1-3318 

Ankara Nafıa 

BaşMühendi liğinden: 
Ankara - Çankırı ve Çubu yelunun 21 • 500 ile 61 • 900 üncü 

kilometreleri arasında 3340 metremilrib taş ihzaratı 5077 lira 60 ku· 
ruş bedeli k~pfle ve kapalı zarf usuliy.le. eksiltmeye konnıuıtur. 

1 - Eksıltme 15. 8. 935 perşembe gunu saat 15 de vilayet encÜ· 
meni riyaset odasında olacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 380 lira 82 kuruştur. 
3 - İstekliler şartnameyi parasız olarak Ankara vıl y tı afra 

müdurlj.ijünden alabılirler. 
4 - ,IatekliJerin teklıf mektuplarını Y\ arda yazılı gün ve ıa

attan bir saat eveJinc kadar muvakkat tem nat makbuzµ veya. ban· 
ka kefalet Mektuplariyle bırlikte vilayet e ıcDmeni refiUJiffe wr . 
meleri. (1989) J- 3281 

SAYIFA 7 

Türk Ha a Kurunıt· 
•• •• 

' • 

.BUYUK piyangosu. 
Şimdiye kadar bınlcrcc kışıyı zengın etmıştıı. 
19. cu tertip 4. cü keşide ı j agustos Q S dcJir 

Büyük ikramiye 35.oor liradır 

Avrıca: 15,000, 12,000, ıo 0000 lıralrk ikramn elerlt' 
20 000 lirahl mukafat v9rflır 

'"' ... 

Ankaı a hPI • H . ı elsli P-i 1 laıılaı ı 

1 1 A N 

" 

1 - Ş hır lçı de ba k b ka ye rlc-rde fiiptırı cak pu kc r 1' 

oırum kapalı zarf usulıvı,. ksıltmcyc korıuJmuonH Kc~ıt ~MI 
151~6 60 liradır 

1 - Saman > .a ı nı 1 ıı tan dukkaı 
Kf'şıf beddı t43'i0 o~ lıraılır 

l ' lf'n 

C"t daa n
'l rOarın 
od !nnda 

l.ı\S 

2 - Kesif ve 'IJlrtname ,. ıro rını gormt:k ıçı kalemi 
ne gchnecektır 

3 - İhale, 19 935 tarıhıne yan paurtcst ll'unu •&at ı 1 de 
fen dırektorlUğO Jıı ın<la kapalı fla va.pılac.alttır 

4 - Muvakkat temınııt 1076 lıradır. 
5 - Teklif temınat mektup v makbu2la.rıle ııc"'ı t oda ında 

halen kayıtlı bulıın ı lrtu~u11a dııı r olan vesık4)a,rı havı z arın ıha· 
le uatind n bir ıaat tvelint ka ar r n dırcktörhiğı daaJnda top 
inan kom·wona vrrılmcsı Thımd r 1cı<ır;) l 80 

Yiiksek Ziraat l:nı-;tİliİ. Ü 

ı~~kt«iı-lüğiiıule11: 
Bu yıl Anka.ta Yükaek Zıraat i< ıH>tıtuımmln Zır.ıiit Ba taı Fa

kulteaine Kıa ve erkek ve 01'.man Fakulteeıa alnı tıkck para• 
aıa Leyli par•lı leyli ve nıharı talebe alınaca11rtu. Enıutüyc yuıla
bıhnek iç.in qağıdald tartlara ıymak ger klid'fr 

1 - Lıse mc.uınıyet ımtıhanrnı vererek 8ll'kal•1rya.ını yapmış 
veya Lise olgunluk dıplomaı;ını al mı lm k t B k:aloryaıunı yap
mamış veya olgunluk dıplomasını almamı fahl:tr EnıuftU c alına· 
mu;). Ve türlr tabiiyetinde bulunmak lfizımdtr 

2 - t tanbuı Üniversite ınin Fen Fald.ihrsınden n it gc t· 
cek olanlar orada okudukları ıömeaterlerd n. muvaffak olmu9lar 
ıse, ikiai kabul edilerek Baytar. Zıraat ve drwan Fakült lerinın 
çllncti sömestcrlerine alınırlar. Ancak 9 ytar FaJ(ultcıı ı gırenle
rin bu fakültenın bırinci ve ıkinci somestrltrınde okunan Anatomı 
denine de ayrıca devam etme1erı ve Ziraat F~kültesınt' ~trenlen 
Ziraat stajını yapınalan gereklidir • 

3 - Enst.ttiiye ıirecek talebenın yafı 17 ~ qagı ve 25 den 
karı olamaz. Nihad talebe yUksek ya kaydnaa bağlı dtgıldar 

4 - Parasız leylı talebed n meslclderinin tuzum gosterditı be· 
den kabiliyeti ve aat1amlrkları hakkında tfm t ke1rU11U hir hnt 
evi kurulunun raporu lazımdır 

5 - Enıtlriiye yuılan talebe ılu ay içınde, yenıden uchk Ye 
u&lamlık muayeneainden ~çlrilcre~ ertiırıcrinin libum ıöaterdi· 
ği beden kabiliyetini göateremıyen1erin en11tltllden ıliJıii kcıllir. 

6 - Ziraat Fakillteıine eırecek talebe Ankarada Orman Ç;fdl· 
tinde 10 ay staj gHrmqe mecburdurlar. Bu ıfa.J müddetince talebe 
ye SO lira aylık verilir. Yatacak yer Çiftlikte parası uglanrr (St• 
jfJer talebenin yemesi ve içmeu de enıtlttlc~ utlanclrfı takdirde 
kendilerine bu 30 lira •trihnez). 

7 - Paraıaa yatı talebeıinden ı;taJ veya o'kuma devrtaı ıçindıe, 
sonradan ıneydana ıelen mücbir haller dıpnd~ olmak tiaere, lı:endl· 
lllinden stajmı veya okumaıunı bırakanlardan veya cuel olarak çı 
kanlanlardan hftlrllmetçe yapılan masranarı Miyeceklcrl haldnnda 
verilecek numuneye ,ere noterlikten tasdHrlf ~r kıcfaletname alınır 

8 - E.ııtU,. «frmek fıtlyenler yulı:arcla yuıh npordan 'baf" 
ka nUfus kağıdını. •tı k ıdını, polıs veya Urbaylrktan alacakları 
uagldim kigıdını, orta mektep ve h1elerde glnnllt oldukları silel 
denJer hakkındaki ehHyetnamekri fliştfretek el yazıları 1le yaza
ealdarı pullu bir dılekçe ile ve altı tane foto~rafı ile bırlıkte doğru 
cı Ankarad• YUlnek Ziraat EnstltilaU Relrt~rhiğüne barururlar. 

9 - Pulsu% olan ve 8 inci maddede y ıh 'ki ıtların ili ık oJma
dıgı dil kçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Vaktinde tam lrA ıtlarlylc ba vuranlar araım da kabul 
cdilece-k talebe diploma creceaıne vr batvunna tarıhlerfne göre 
seçilirler. 

11 - Cevap latiyenler ayrıca pul gondemlıelıdırler 
12 - Baıvurma zamanı temmuzun t>n be ınff gUnUnd n eylBliln 

30 uncu günU ıkpmına kadardır. Bundan Sönrakı batvurm lar k • 
bul edilmez 1~77 

1 
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1 LAN 
62 kalem basılacak evrakın nümunelerine göre basılması açık 

arttırma yoluyla eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin tahmin edi
len bedeli (1500) liradır. Şartnamesi bedelsiz olarak M.M.V. Satın 
alma komisyonundan verilir. 

İhalesi 17.8.1935 cumartesi gnü saat 11 de yapılacaktır. İlk te
minatı: 112 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde istenilen belgeleriyle birlikte 
ihale e-ün ve saatinde M.M.V. Satın alma komisyonuna gelmeleri 

(1991) 1--3261 

İLAN 

ı - 100 ton hindyağı kapalı zarfla eksiltmeğe kon· 
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 56.000 liradır. 
3 - İhalesi: 27.8.935 sah günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesi 280 mukabilinde verilmektedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunda 

aranılan vesikalarla birlikte ve ihale saatinden bir saat 
evel 4200 liralık teminat ve teklif mektublariyle M. M. V. 
satm alma Ko. müracaatlan. (1602) 1 - 2817 

B t L 1 T 2,000.000 kilo çam odunu kapa· 

Erzurum garnizonu için 
1.000.000 kilo çam odunu kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 9-8·935 cuma günü saııt 
10 dadır İlk inanç parası 1500 
liradır. Şnrtnarnesini almak isti· 
yenler her gUn ve eksiltmeye gi· 
recekler ticaret vesikası ve ilk 
inanç parası makbuz veya mek· 
tuplariyle birlikte teklif mektup· 
larını ihale saatmdan bir saat 
evvel Erzurumda Kor. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1898) 

1-3149 

BİL İT 

1 - Kars Garnizonu için 

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 19-S.935 pazartesi 

giınü saat 11 de Kars' da As. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk inanç parası 2100 ve 
hepsine biçilen eder 28,000 lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isti· 
yenler her gün adı geçen komis· 
yona uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecekler ilk 
inanç parası makbuz veya mek
tuplariyle ticaret belgeleriyle 
birlikte teklif mektuplarını iha
le saatından bir saat evvel Kars'
da As. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(1952) 1~3225 

lstaııbııl ıhhi n1üe seseler arttırma 

eksi]tme koınisyoııuııdan: 

Akliye ve asabiye hastanesine 
Çocuk hastanesine 
Kuduz tedavi müessesesine 
Tıb talebe yurduna 
Haydarpaşa emrazı sariye has. 
Haydarpaşa nümune hastanesine 
Heybeliada sanatoryomuna 

Tahmin Muvakkat 

Azı Çoğu fiatı teminatı 
ton ton Lira Lira 
500 600 24 1080 
200 300 24 540 
55 75 24 135 

100 150 24 270 
40 50 24 90 
250 400 24 720 

150 250 24 450 

1295 1825 3285 

Trabzon 
El@ktril-Türl<. Anonim 

Siı·ketindeıı: ~ ' ~~ ti 
'ile) eli umumiyt·nıizin 17: l. 1935 tarihli i~ - f. 

tinuıımln irkcl ~it'rmayc:;inin ii~ )iiz ultnıı~ hin lira- ti: 
dan )'iiz otuz yedi bin beş yiiz lira)'U tenkisine ka- ~~ 

rar ver ilerek hbsc ~enetlerimizirı kıynwti 10 lira · 
dan 5 liraya irıdirilnıi~ oJduğnndaıı TicnrC'l karıtı
ıumma :l97 inci ımul<lesi hiiknıiirH' tevfikan i~hu ~ 
ilan tarihirulnı itiharcn iiç ay zarfuula hissedarların :~ 
damgalatmt\k Üzt·rt· clleriıulcki his ... e ~t·ılt'llPrini ~~ 

Trahzorula ~irkct nwrkt•zine lcwli t'l l•·melt·ri vt• im .J 
" . ~ 

miitlılt•l zarfmda şirk•·t<· tf'vdi t•ılilmiycn hisst· ~(' - ~~ 

ıwılerinin ~irkt·l<:t' iptal f•clilc·t·Pği ilan olunur. ~~ 

1 - :J:J4 :~ ~~ 
~ ~ ~ ~ ~ Y. ~ ~ ~ ~ .. ~ ~ • ~ .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

U~\ lct Demir} olltu·ı \ ~ 
Linrnnları Sutmalma 
KomİS)OIHI Uiinları 

İLAN 

Muhammen bedeli 40.000 
lira olan Ankara, Eskişehir, 
Konya ve Samsun depoları 

su tasfiye tesisatları 23.9. 
935 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf usuli ile An
Karada idare binasında iha
le edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenler 
3000 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe gir· 
meye kanuni manileri bu
lunmadığına dair beyanna
me ve tekliflerini ayni gün 
saat 14 de kadar Cer dairesi 
komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 
200 kuruş mukabilinde An· 
kara ve Haydarpaşa vezne
lerinde satılmaktadır. 

(2040) 1-3349 

KİRALIK EV 
Çankaya caddesinde Macar 

sefareti arkasında lıahçe içinde e
lektrik ve suyu havi beş odalı ev 
kiralıktır. İçindekilere ve 3431 
de:ı 258 numaraya müracaat. 50 
lira. 1-3300 

Ankara ikinci ~ulh hu
kuk muhkenwsindt•n : 

Ankaranın Zafer otelinde 
mukim sabık Ankara telgraf me
muru Manisalı Ahmed Münire: 

Ankara Posta ve Telgraf 
idaresi vekili avukat S-aim Hüs· 
nü tarafından aleyhinize 928 bi· 
rincikanun aylığını peşin alarak 
ertesi gün vazifenizden ayrıldı
ğınızdan dolayı 51 lira 21 kuru
sun tahsiline dair ik210e eyledi
ği davanın cari muhakemesinde 
ilanen yapılan tebliğatlara rağ· 
men gelmeyip vekil dahi gönder· 
mcdiğinizden gıyabınızda 3. 4. 
935 tarih ve 271 No. lu kararlıa 
sı lira 21 kuruşun mahkeme mas· 
rafları ile birlikte tahsiline kabi· 
Ji temyiz olmak üzere karar ve • 
rilmiş ve tarihi ilandan sekiz güıı 
sonra temyizi dava etmediğiniz 
takdirde hüküm katiyet kesbe • 
deceği ilan en tebliğ olunur. 

1 - 3342 

F-ıruıııur 'il! ili ı ıınmıı uıımııwııtli ı 1W1111uıııı ::mıı ~ = r-E H 

Yukarda yazılı sıhhi müesseselerin 1935 mali yılı kok 
kömürü ihtiyaçları kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

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

Satılık arsa 
Yenişehirdc Karanfil soka· 

ğında müracaat: Hariciyede Çan· 
kırlı kavas Osman 

i Ceb•~;·;Ü~~ü:tu 1 
1 Hastalarını A?liye Sarayı 1 
~ karşısında Hayatı apartmanın· i 
~ da her gün ıs den 19 za kadar 2 - İşbu müesseselerin ayn ayn ihtiyaçları için de 

t eklif yapılabilir. 

3 - Eksiltme 2 1 ağustos 935 çarşamba günü saat 15 
de İstanbulda Cağaloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 219 kuruş mu kabilinde komisyondan 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesi
kasiyle 2490 sayılı kanunda ya.zıh belg elerini ve muvak -
kat garanti makbu z veya banka mektuplarım ve usulü 
dairesindeki teklif mektuplarını havi zarflarını yukarda 
yazılı eksiltme saatmden bir saat önceye kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri. ( 4486) 1-3346 

BUTUN DUNYA1'1N 

EN EYİ 

ZEYTiN Y CI 

KAR 
l\1ARKADIR 

mEmURLRILI ~DDPERRTiF 

1-3350 

Acele sa tıhk arsa 
593 metre mura'•baı Yenişe · 

hirde Orduevi civarında asfalta 
}'akın. Tel.: 1316 1-3344 

Mobleli oda 
İyi bir aile nezdinde mobleli 

bir oda kiralıktır. Kınacı Han 
işevi Tel: 3714 1-3264 .. 

TOUKIYENIN 

EN EYi 

AHllNU 

KAR 
l\tAKKADIR 

• 1 

Dikkat ediniz 
Ankara acentası bulunduğumuz KAR zeytin yağlarımo bot tenekelerine 

füpheli yağlar doldurularak ıatddığı haber almmııtrr. 

~ kabule başlamıştır. ~ 
§ G:1111nını ıımıınınıomııımımııınıııımmıııııııııılllllllllllllllll~ 

ZAYlCUZDAN 
Ankara Memurin kooperati

finden aldığım 961 sayılı cUz· 
damını kaybettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü kal· 
mıyacağını ilan ederim. 

Ankara Erkek Lisesi 
Eski Direktörü Feridun 

l-3351 

ZAYi 
923 numaralı yük arabamın 

pilak.ısını kaybettim. Yenisini 
alacağıman eskisinin hükmü 
yoktur. 

Altındağ mahallesinde 
Hamdi 

Ucuz sa tdık hane 
Altındağ mahallesinde 279 

numaralı Uç oda, taşlık, mutfak 
kiler ve sofadan ibaret bir ev sa· 
tıhktır. İstekliler Kamutay ka 
pıcısı Tahsine müracaat. 

1 -3348 

İmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rı fkı ATAY 

Umumi ne§riyat ı idare eden 
Yazı İşle r i 'MUdUrU Naıuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddtsf . civ•rmda 
U/uı Basım•vinda bas:lmış· 
fit. 

[(ristal 

l(esnıe 

l\:ilosu 25k.uruş, 
J,j)osu 28k.uruştur. 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aıa~ıda ys· 
zıh yerlerde de ve hizalarmdaki fiyatlarla 10 Ağust06 
1935 tarihinden itibaren eata~a başlanacaktır. 

• • iz mır 
Balılie 

Adana 
. . 
Izmıt 

• 
ır 

Kristal Ke~nıe 

25,50 28,60 
Vagonda 26,10 29,25 

,, 

,, 
Ada lazaı·ı " 

26 ,40 29,70 
26,80 30,15 
25,25 28~30 
25,65 28,80 

Sam-un H;::a~~:· 25 ,10 28,1 ~ 
(Fob Samsun fiyatt; Karadeni.-z sahillerinde herhaDg' 

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 gön i~de 
ifa edilir. Fabrikalarm bulunduğu yerlerde en u BİR 
TON, İstanbul ve sair yerlerde en aı BİR VAGON liparit 
kabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandrktır.)' 
Yukardaki fiyatlara sigorta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri fabrlkalann bulunduğu yonor<ıc veya 

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

kara ve Samsun R i;rnlarmdan öğrenilebilir. 1-3211 

llariciye Velialetinde:Q: 
Vekaletimi-z otomobilleri için 250 illi 450 teneke bendn ~ 10 

teneke vakum yağı alınacağından taliplerin 9 ağuatoe g35 cuma gU· 
nü saat 15 de satınalma komisyonuna mUracaatları. (1784) t-30!16 
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r?2. 
Aldanmayınız! 

Yağlarınızı · ya doğruca Kooperatif ten alımz yahut SİNEMALAR KAR markalı 1 1 I :YEN(] yağları piyasadan alırken tenekelerinin yamalı ve tekrar lehimlenmit 

Çok dikkat ediniz 
1-1946 • 

BUGÜN BU GECE 
Elisa Landi - Nils Asther 

tarafından temsil edilen 

JŞIKLAR SÖNÜNCE 

F eYkalicle komedi 

{KULÜP] BU GUN BU GECE 

HUDUT KAHRAJ\ı 

Heyecan - macera . atk ve 

ihtiraı filmi 


