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Başhakaıııınız 

Sanı uııdaıı geçti 

1-frr )erde 5 knruş 

Ajrika'da 
• 

ltalqanlar 
Cumuriyetin bu geni utkusu karşısında halk sonsuz 
bir sevine ve heyecan içindedir. Büyüklerimize minnet 

telgraf /arı çekildi: 

Samsun, 6 (A.A.) - Başba -
kan ismet lnönü deniz yolu ile bu 
gün saat 8,30 da şehrimize gelmiş 
ve saat 14 de buradan ayrılmıştır. '---.. ·----

Şimdiye kadar ne kadar 
asker gönderildi 

Londra, 6 (A.A.) - Deyli Tel
graf'm Kahire ayları, doğu Afri .. 
kasma gitmek üzere Süveyf kana. 
lmdan geçen İtalyan gemilerinin 
200 den fazla ve bunların taııdık .. 
ları a~kerin de 116.000 kad.ıt.t ol • 
duğunu bildirmektedir 

~üz.el üuıemi.zcle clemiryoıu •ı
yaıaa planlaıfırılıp yeritilmeğe 
baılanmadan evel, zenginlik 
Jıaynaklarımız, çıkat iskelelerimi
ze, bir denize bakan kıyılarımız, 
öteki denize bakan kıyımıza has
ret çeker, biribirinden ayrı kaltr • 
dı. Cumuriyetin demirden eli ve 
çelikten irJesi yurdu demir ağlar
la örmeye ba§lıyalı, çok olmu§ de· 
ğildir. Bununla beraber kısa bir 
süre içinde Akdeniz Karadenizc 
kavuımuş, en sarp dağlar delin -
miş, en coık. n ırmaklar geçilmi§ 
ve güzel türk ülke•inin birçok yer· 
leri biribirim. /•enetlenmiıtir. 

Bugün vereceğimiz müjde, 
ötey gün ilk trenin Ergani bakır 
madenine kavuıtuğuclur. Yurdun 
bu taraflarındaki yurclclaılar iki 
günden beridir, •evinç içindedir -
ler. 

Planlı ve •Ürekli bir endüstri 
kalkınma•ı dölenincle olan türk 
cumuriyeti için kendi bakır kay· 
naklarına demir kollarını uzat -
malı bqarı•ıntn önemi üz.erimle ne 
söyle1ek azdır. Aıağıdaki telgral
lar, bu utku'aun halk taralıntlan 

Uyı•eşt cuma günü 
geliyor 

Macar Uypeşt takımı cuma ıa· 
babı ıaat 9,15 treniyle Ankara'ya 
gelecektir. Sporcu konuklarımız 
cumartesi günü birinci maçını 
Ankara tampiyonu Gençler Birli
ğiyle, ikinci oyunlarını geçen yılm 
şild birincisi Ankara Gücü ile ya· 
pacak ve gelecek salı günü de 
d6rt kulüp oyuncularından kuru -
lacak karma takımla kartılaıa -

caktır. 
lıtanbul ıazetelerinden birka

çı Uypeft'in Galataaaray ve Be · 
tiktatla yaptığı maçlarda yenil • 
melini ele alarak takımın kuvvet
siz ve ite yaramaz olduğunu yaz
maktadırlar. Diğer taraftan bir · 
kaç gazete de Uypeıt'in son ay · 
laırda gelen takımlardan hiç te 
aıağı olmadığını gözönüne ko · 
y11rorlar. Bunları ayrı ayrı oku • 
)'1lllC& hangisine inanacağımızı 

bilemiyoruz. 
(Sonu :5 inci sayllada) 

-. 

ne kalar ıevin9 ve heyecanla kar
şılandığını gösteriyor: 

Elaziz, 6 (A.A.) .:t-. Cumuriye
tiıİçelik irdesinin bir utkusu da. 
hat Dün tren bakır madenine gir
di ."'Elaziz' den, DiyMbekir' den ve 
çevre köylerden gelen binlerce 
halkın katı1maıiyle büyük tören 
yapıldı. Birinci genel İspekter B. 
Abidin Özmen ve Elaziz ve Di • 
yarbekir ilbayları törende hazır 
bulundular. Cumuriyetin demiryo· 
lu sıyasasmın kurucuları Atatürke 
Başbakan lsınet İnönü'ne, Bayın • 
dırlık Bakam 8. Ali Çetinkaya'ya 
şükran ve minnet telgrafları çekil
di. Halkın sevinci sonsuzdur. 
lla;rırıdırlık lmkarımı lmtla11w 

Bakır haaınm açılması dola · 
yısiyle, Bayındırlık Bakam B. Ati 
Çetinkaya afağıdaki telgrafları al
mıştır: 

Ali Çetinkaya Bayındırlık Bakanı 

Ankara 

Cumuriyetin bilgili enjeniyör
lerimizin büyük eserlerinden olan 
Diyarbeikr hatbnm Madene ka 

dar olan kısmr1m1 ızinleriy~e açı. 
ma törenini bugün binlerce hal 
kın minnet ve şükran dolu coşkun· 
luklariyle yaptık. 

Bu şerefli işi bana verdiginiz. 
den dolayı da minnetlerimi şahsi 
saygılarımla beral>er sunarım, 

Btrinei genel ıspekter 
A. Özmen 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya 

Cumuriyetin ulusal hızı büyük 
bir hedefine daha ulaşh. Kutsal 
tutumunuzla daha yüce hedeflere 
de varacaktır. 

Bakır ?1adeni durağının açıl • 
ma törem halkın yürekten kopan 
gösterileriyle yapıldı. Sonsuz say. 
gılarımı sunarım. 

Eliiziz ilbayı 
T. Gür 

Bayındırlık Bakanlığına: 

Bugün bakır hattanın pozunu 
törenle açarken bu büyük eserin 
başarılmasında çok değerli emeği 
olan sizi saygı ile andık. 

Diyarbekir ilbayı 
faiz Ergun 

Bir köylü kadını 
Hava Kurumuna nasıl 

yardım ediyor? 
Tosyanın Kargı kamununda 

hava tehli.keai için gezen salgıtın 
anlattıkları büyük bir coıkunluk 
uyandırmı§, Fatma adcnda bir köy 
lü Bayan, ekili olan 300 lira kaclaı 
değerinde bir bamya tarlaıını ha· 
va kurumuna armağan etmiş 
tJe kamundan Ja 600 lira kadar 
tutan yükcn kaydedilmi tir. Bu ÖZ· 

verili köylüleı·imiz.in yut"dseoerliği 

bütün yurda örnek olacak bir ele- ' 
ğerdedir. 

Aynı aytarm haber verdiiln• 
göre, halya'nm süel hazırlıktan 
b"tün yakın doğuda üsnomal bir 
alış veriş kmavı uyandu'.mıttır. 

Habeşistan Japonya' dan 
silah almıyor 

Tokyo, 6 (A.A.) - Habet kuv
vetlerine silah ve cephane sağla .. 
mak amacile Habeşistan ile Ja .. 

( Sonu 2. inci sayfada) 

Ankara Sergievinde 

Patinaj ve tenis 
alanı J apmak isteniyor 

Ankara ."5ergievi 

Ankara'mızın yakında bitecek rinden biriaiyle görüttük bize de _ 
olan stadyomu ile karıılanan spor di kis 
ihtiyaçlarını tamamlayıcı bir gir "- Gayemiz yılın büyük bir 
gi yapılmıştır. Eıki ıporculardan kısmında bo§ kalan bu güzel yapı-
Birkaç genç "uluaal artırma kuru- dan gençliği faydalandırmak ve 

bu yapının içinde kapalı yerlerde 
mu,, na baıvurarak kıım birçok b oynana >iJecek her nevi sporlan 
zamanlar bot kalan sergi evinde toplıyart<k ·bir kulüp teklinde bu • 
patinaj ve tenis sporlarının yapıl- rasmı çevirmektir. Kandiye grevi bitti sükun geri getirildi. 

Atina, 6 (A.A.) - Kandiye'. olunan sıyasal kışkırtmaları mey. masma izin istemiılerdir. . . ~una sebeb, her ıeyden ziyade, 
den gelen haberlere göre dirlik dana çıkarmakta gecikmiyecektir. Verilen dilekçeye göre •ergi ıs:ımızde eskidenberi sönmiyen 
düzenlik tamamiyle kurulmuştur. • $"' nin büyük salonu hiç bir değiıik. spor aşkıdır. Avrupada böyle ka-
General Bakopoulos'un yerinde Atina, 6 (A.A) _ Atina ajan lik yapılmadan gerekince ıökille. palı sp~r yerleri çoktur ve gençlıik 
iıe karışması üzerine grev bitmit sının ha.her verdiğine göre, Kan- bilir bir enstalasyonla patinaj ve kış gelınce yaz sporlarını bizde 
ve ayrıca bir hadise de olmamıt - diyedekı. gr~v artık bitmiıtir. Pal- tenis için elveriıli bir hale kona olduğu gibi bırakmazlar. Üstü Ör· 
tır. Açılan gerçin grev hareketiyle ronlarla ıtçıler arasında görüıme· caktır. tülü havuzlarda yüzme yarışları· 

'!!!!!il~g!!ill!!!i!!!o!!!l!!!d!!!u!!!ğu!!!!!b!!!a!!!z!!!ı!!!ç!!!e!!!v!!!e!!!n!!!le!!!r!!!c!!!e!!!i !!!d!!d!!!ia!!!!!~l!!!e!!r !!!!!ba!!!!t!!!!!lam~!!!!!ıf!!!l!!!ır!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~B;;u~i;t~h;a;k;k;ı~n;d;a~, ~g~i~rg~i~s;a:h:i:b:I e:- na• kapalı kortlarda tenis maçları-n~, patin~ja devam ederler. Eğer 
dılekç.emız gözönünde tutuluraa 
yakında biz de bu işe yarıyacak 
~nstalasyonu yapmağa ba,lıyaca
gız 

Arkadaşımızın, yapılacak enı
lalasyonun C\Çılacak sergilere en • 
flel olması ihtimali bulunduğunun 
hatıra gelebileceği yolundaki ao -
rusuna da: 

" H . - ayır, demiştir. Yapmak 

dava tehlikesini çelik kanadlarla goK f dece~iz 

1ste~i~i.miz enstalasyon, esasen 
"':r~ı. ıcm de yapılan ve daima ser
~1 1~111 kullanılacak olan bu de . 
~~rl_ı yapının bir civisini bile de . 
t.tışh~miyeceği gibi her hangi bir 
sergı~e. de hunları geceğen bir w.
man ıçmde kaldırmak kabil ola . 
taktır. Şimdilik fazla izahat ver 
mekten çekinirim. Cünkü l1P.n". 
d'l k . . - uz 

ı e cemrz ınce1enmckte<lir. f ak:ı.ı 
(Snyılnyı c~virinfr) 
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1,rak)a dolu}or 
lmparatorlugun ::.Illırları bu

günkü Trakyaya dayanın~ay~ ka 
'dar üç kere yüzyıl geç~ııştır Bu 
sınırlardan Viyana önlerıne kadar 
olan yerlerde, bugün birçok. e~e
men ulu~ ya~ıyor. Her birinın 11

."· 

paratorluga karşı kutlay3 csk ~Jt
kaç bayramı olabilir. Yıkılan mı· 

'k b' gene paratorluktan dimdı ır . · 
b ·ı · olan bız devlet yapmasını 1 mış . . .. 

Kemalist türkler. onlar gıhı oıen 
· k on sek ve hatırımızdan geçırse · b • 

larm heı bir bayramına karşı e~ 
011 bayram cıkarabiliriz. H~ykel-

. 1 ak abıdeler 
traşlat1mızı top ıyar . k ok 
yapmağa kalkışsak. bıze pe ç 
mermere ı>ck çok paraya v.~ ~lek . a·· -muz 1 e-çok sahaya mal olur. ozu w 

ride olduğu için, eskiyi anmaga 
d - ·· bırakamıyeltenmeyiz. Ve, unu . 1 1

·n 
w ·ı nı getıren er yanların degı yarı. .. .. 

"b"d 1 .. d·kmegwı ustun tutarız. a ı e erını ı · .h. . bir 
Kaldı ki impartorluk tarı ının k 
kaç ulusa birden bayram etmAe 

· h d orta v
lırsatını vermesı ya u 

. . 1 dan baztlarının rupa polıtıkacı arın . d 
yaptıkları gibi sönmüş bır ~u~ se· 
verlik ocağının- "ellet scenıfu~ .. 

• . 1 yenidea tuttu-ler ıçın de o sa - .b. k"" b" • gı 1 O· rülmesine yaraması ızım. . k ·r 
kü derinde büyük uluslar ıçın a ı 
hir şereftir. T k 

Bunu söyle.ilikten sonra ra -
"d d /makta o/yanın bugün yenı en ° . . 

duğu konusuna dönebi!ı~ız. . 
Trakyaya yerleştırılen goç-

k . ·· k soyunmenler biliyoruz 1• tur 
dan so~uncu göçmenler olacaktır. 
Çünkü Kemalist Türkiye emp~r
yalist görüşe arkasını artık__ç':_vır
mif: .kimsenin toprağında go~u ol-

y: • de kendı tap-mayan ve kımseye . 
rağma göz arttırmayan bır mem-
lekettir. ., 

Eskiden, imparatorlug__un ~ı-
mrları kendi içine doğru agır agı_: 
kapandıkça. çekilen orduların o
nünde alaca kalabalıkların kız/~ 
kızanlı yığınları koşuşurdu. Camı 
avlularını. gerideki kasabala~!n 
meydanlarını dold~r~n .~u goç
menlerin acıklı halını r_uzyıllar .: 
danberi bir kupğın ihtıysrları o
tek.i kuşağın çocukl8:_rına an~a~mış
lardır. Jmparatprlugun tarıhı Y?· 
mnda, bizde, bir de göçmen~erın_ 
ta:ihi vardır. Biri yazılmı§, ot':~' 
ağızdan kulağa anlatılmıştır. Go~
menlerin tarihi çok acıklıdır. Bır 
gün memleketin bir öz çocuğ_u kal
kar da bu tarihi yazarsa, gerıleyen 
bozgun dalgasının üstünde kı~ıl~p 
altında ezilen türle göçmenl~rının 
nasıl bir ıstırabm cehennemmden 
geçtiğini anlarız. 

Fakat bu sefer Trakyayı dol-
duran göçmenler bu çeş~t göçmen
ler değildir. Bunlar gerıleyen ulu
sal sınırların içine & ''/acele tıkış
tırılan zavallılar değildir. Bunlar 
imparatorluğun köşede buc~kta_ 
bıraktığı bir takım türkler~ır kı 
Kemalist Türkiye cumurlugunıın 
bayrağına ve gücüne sığınmakta
dırlar. Her yanda sınırlarımız sa
pasağlam c41ruyor. ~!.us~I kurtu
luş savaşımızın presti!'· tu~k .kapı
sını bek/İyen eşsiz .no~e~ç!dır. U
lusal kurtuluş devrımımızın ver
dikleri de türk evini bir çalışma ve 
bir barış yuvasına çeviren ka7.anç· 
Tardır. 

Gelen göçmenler, o kapıdan gı-
rerek bu kazançlara kavuşuyorlar. 

Bundan başka, Trakyamızda, 
goçmen yerleştirilme~i, . ilk ~ela 
olarak ilmı ve sistemlı bır şekılde 
yapılmaktadır. Ve bu yerleştirme 
işinin çok sembolik bir anlamı var-
1ır: 

Kılıcım, tarih boyunca, kıtadan 
kıtaya sallamağa alışmı~ olan 
türk, artık oturuyor, yerleşıyor ve 
kendi öz obasını süslüyor. Kıl.ıç 
rahat ediyor ve rahat edecektır. 
Pazılı kol. şimdi bilinen ~eyecan 
ve güç ile kazma ve çekıce sarıl
mıştır. Türkün obası yapılırken, 
sakm onu bu işinden alakoymak 
istiyenlere... Burhan BELGE 

&± 

ULUS 

• 
iÇ HABERLER 

IST ANBUL TELEFONLARI: 

Finans uzmanları 
İscaııbul, 6 -lscanbul gümrük

lerinde finansal incelemeler ya
pan lransız uzmanları i~lerini ?' 
tirdiler. Bir halıaya kadar lzmıre 
gideceklerdir. ~ 

Gümrük kaça {çılıgı 
ger çını 

J . ..,ta11bul, 6 - Yabancı bir giriı 
cecirngesi hak.Kınd~ elli bi~ l!ralık 
g-mrük kaçakçılıgı geu;ını ba · 

!ad;. 
Gelen göçmenlerin sayısı 

l tanbul, 6 - Son bir ay için
de 59 :J ü toplu olarak Romanya 
darı. ötekileri dağınık olarak Bul
garistan, Yugoslavya, Romanya 
ve Kırımdan olmak üzere memle
ketimize 6 1100 göçmen gelmi-:tir. 

s~rgi kapandı 
J tarıbul, 6 - Yerli mallar t:r 

gisi diin akşam kapandı. 

İlk okul çocuklarının 
diş balaları 

lscanbul, 6 - Çocuk esirgeme 
kurumunun lstanbul merkezinde 
ilk okul çocuklarının di~lerinin 
bakılıp tedavi edilmesi için bir kli
nik acılmıştır. 

Otomobil kazaları 
lstanbul, 6 - Maslak yolu11da 

bir kamyon bir otomobile çarpa
rak kaçmış. Florya yolunda bir 
çocuk otomobil altında kalarak 
parçalanmış ve Nazil isminde bir 
adam da Eminönünde bir denk al
tında kalarak ağır surette yara 
/anmıştır. 

Banka işyarları için yeri-
tilecek barem esası 

Banka işyarlarınm barem ka· 
nununa göre aylık almaları için 
yönetkerler komisyonunun. ya_p
makta olduğu mcelemeler bıtmış, 
ve hazırlanan proje onaylanması 
için bakanlar kuruluna verilmiş
tir. Bu projedeki esasların tıp~ı 
haremdeki esaslara uygun oldugu 
söylenmektedir. Ancak bugün ba
rem kanununda devlet işyarlanna 
verilen en yüksek erece ile hazır
lanan projede banka işyarlanna 
verilecek en yüksek erece arasın
da üç erece fark vardır. Yalnız 
banka uzmanları için bir ayrallık 
konulmuş ve barem esasına sokul
mamıştır. Yeni proje asıl olarak 
ufak banka işyarlarını ilgilen 
mektedir. Edinek haklan tanın
mak şartiyle şimdiye kadar birkaç 
erece birden yukarılama görme
si imkanlı olan ufak banka işyar 
lan bu yeni projenin kabulünden 
sonra devlet işyarları gibi okuma 
erecelerine, eskiliklerine ve sıra
larına göre yukarılatılacaklarc\11 

Tanın Bankası yaş mey
vacılara 50 bin lira 

kredi açtı 
T ürkofiı batkam Bay Mecdet 

dün öğleden sonra tarım bankaar 
direktörü Bay Kemal Zaim'le Y&! 
meyva çıkatçılarımıza verilecek 
kredi hakkında bir görüıme yap· 
mııtır. Bu görüımede tarım ban -
kası İzmir yaı meyva üretmenleri 
kooperatifine, Uzunköprü koope
ratifine ve gene lstanmuldan Av· 
rupaya yaı meyva gönderen Kara· 
mürselli Bay Tahir ile Bay Ziya ve 
Kenan Kılıçoğlu kardetlere ıimdi
lik 50 bin liralık bir kredi açılma
sını kabul etmiıtir. Türkofis bu 
kararı yukarda ismi geçenlere tel
grafla btldirmiştİr. 

Açılması düşünülen köy 
yatı okulları 

Merkeze bağlı Orhaniye ve 
Kaleciğin Sulakyurd köylerinde 
onbeıer yataklı birer köy yatı oku
lu açılması düşünülmektedir. Kül 
tur direktörlüğü bu yatı okulları
m bugünkü yatı okullarından 
büsbütün başka tartlar altında ku
racaktır. Bu okullardaki talebe köy-
deki hayal 9artlarına yakın fakat 
düzgün, temiz ve sıhhi bir tekilde 
yetiştirilecek ve okulu bitirdikle 
ri zaman muhitlerini vadırğamı 
yacaklardır. Bu arada talebeye 
kültürel bilgiler verilmesi, hayvan 
yetiııtirme u •ıllerinill ôğret;tmesi 
de dü ünüHıvor. Kii1tür direktör -
lü ~Ü bu clener.den alınacak \onuç 
lara. göre bnnl"rt ~etecek yıllar 
d .. 1 • .,. '1ii.,iit~nkt;r. 

Okullara talebe kaydi 
il merkez ve çevrelerindeki 

ilk okullara eylulün ilk haf -
tasında talebe kayıd wı kabu
lüne başlanacaktır. Talebe kayıd 
ve kabulünden önce kültür direk· 
törliiğü mP.kteblerin öğretmen ve 
talebe kaclrolarım esaslı surette 
saptay"cl\k ve taleb .. akını okullar 
arasmda iy; bir tarzda böHinecek-
tir 

B. Cemil Btlsel geldi 
lstanbul universitesi Rektörü 

Bay Cemil Bilsel üniversite i · 
hakkında kultiir bakanlığiyle gô 
rü~mek Hzere di.in Ankaray 
mi~tir. B•ırada iıç dört gün kadat 
kahcaktır. 

Petrol aı ama direktörü 
Mardin'e gitti 

Mureftede petrol ondaJlarını yö 
nelen petrol arama dia· l<tôrü Bay 
Cemal Eyüp yapılacak yeni son 
dajlarda ~ul~n~ak üzere dun 
Mardine gıtmışhr. 

İstanbul doktorları Fi
nans Bakanlığına 

başvurdular 
Uzun zamandanberi bahaedil· 

mekte olan, doktorların kazanç 
vergileri hakkında son yaptıimuz 
inceleme, bunun birçok gazeteler
de yazıldığı gibi bir itiraz olmadı
irnı ortaya koymuıtur. 

Finanı Bakanlığı önceden, ala. 
nacak kazanç vergilerine göre dok 
torları üç ıınıf olarak kabul et -
mitti. Bu sınıfların ayrılması da 
doktorların meslek kurumları ta -
rafından yapılması !azım iken lı
tanbul doktorları meslek kurumu 
bunu yapmamıt ve sınıfları timdi
ye kadar alman kazanç vergileri
ne göre ayırmak için 'Finanı Ba • 
kanlığma baıvurarak kuruma ka -
yıtlr doktorlardan alınmakta olan 
kazanç vergilerinin tutarlarını i1-
temi9tir. 

Finanı Bakanlığı da mesleki 
kurumların kendi aralannda ıı -
mfları ayırırken doktorlardan tim 
diye kadar alman kazanç Yergi -
lerinin esaı tutulmaımm kanuna 
uygun olmadığım bildirmittir. 

Ayrıca İstanbul'da bulunan 
doktorların adlarını ve oturdukla
rı yerleri gösteren bir liste hazır • 
lanarak İstanbul doktorlan meı 
lek1 kurumuna gönderilmittir. 

Avrupa'ya kesilmiş tavuk 
ve meyva göndermek içir. 

Bulgaristan' da bir türk tecime
ri Ekonomi Bakanlığına Avrupa 
memleketlerine keıilmit tavuk. 
meyva ve sebze gönderebileceğini, 
bunun için kendisine bilgi veril · 
meıini, it yapacak kimselerin ta
nıttırılmaımı yazmıttır. Bu teci -
mer bu çıkat maddeleri için soluk 
havalı vagonlar kullanacağını bil
dirmektedir. Mesele incelenmek • 
tedir. 

Selanik sergisindeki 
paviyonumuz için 

Selanik ıergiıi için basılacak 
brofür ve reklamlar için Türkofia 
yayım ve propaganda direktöni 
Bay Süreyya lstanbula gitmiıtir. 
Geçen yıl Selinik sergisinde türk 
pavyonu birinciliği almıştı. Bu ytl 
da en önde bulunmak için tedbir
ler 1,n.,,aktadır. 

Almanya'ya gidecek 
yumurtalar dam

galanacak 
Almanya'daki türk tecim oda11 

Almanya'ya gönderilecek yumur
taların damgalanması halckınd• 
bir «kararname» çıkh~mı Ekono -
mi B,.J<nnlı~tnl\ bitdirmİ• Ye ba -
kanlık bu yold" is görülmes;ni 
:•-·H ,.,..,.1 .. .-e va7.mt4'hr. 

l)ünkü t tanbul gazetelerinin başyazılarından ÖzPtler 

re, "Or ıan yetış-
Cumhuriye( urmek ı ı de yeni 
bir zılınıyet ışıdir,. başlıgı altında ya • 
dığı başyazıda Yunus Nsdı mevcud or 
mantarın korunması için oldugu k dar 
yeniden orman yetiştirilmesi bakımın
dan alrnması gercklı tedbır<fcn hah ct-

mcktcd11 
~ a "Nazı devrımı· T A ....... nın y nı saldırı§ı,. 

b i" 1 ltw ı yazısında Şükrü Es
mer dunya kamoyu ita/ya - Habe§ da
vasıyle meşgulken, nazi partısının, u
lusal sosyalist devrimini tamamlamak 
için Almanyada yeni bir mücıtdeleye 
girişmiş gibi görUndügune ışaret ede
rek bu mücadelenin şu dört amacı güt
tugünO kaydetmektedir: 

1 _ Katohklere kar§ı mUcadele 

2 _ Prote tanlara kar ı miıcadel 

3 _ Yahudilere kar ı mücadele 

4 _ Çelık mi ferlere kar ı muc dete 

URUN 
da ''M 1 mı<: nın, 

K yoksa can mı ma-

lın yongası',. dl başya ı tnda ı <' A
sım Us unu ya ıyor. 

H rhangı bır a ,yahud ıya oldu 

ğu zaman tuz l ra tırmaları kola> !aş
tırmak, suçun ve uçlunun anı ılma ı· 

na yardım etm k ıçın her eyı oldu u 
yerde bırakmak. hadı e ycrındc hiç 

bir değışıklık yapmamak usuldendır 

Fakat kazaya ugr yan adamın hayat 
tebhkede olsa bıle muddei umumi ge
linceye kadar yerinden kaldmlmıya 

eaktır, dıyen hıç bır u ul ve kanun yok
tur Hal yl en rasıra ne akla, ne 

usul ıgmıyac k hadı el rın olması ı · 

yarların tuzcl r • tırma ı ıni yanlış n· 

ladı 1 rını t rıyor Bır kere bu tur
lu yanlı lıkl r ır dah lmamalıdır 

TUz b anlı ı bu yanlı lıkların ebeb
lerını yıce r tırmahdır Gereklı olan 

ı 1 1ı 1 

ZAM ftN I 'K6ylerc rnd
~ o başlıgı ltın-

d w un lı ya ıda bu ışe iri-

ıl rken bıınun ko11omık onuçlarının 

göz önunde tutu ma ı erekli olacağı 

ılerı ürulerek bu ırı ılnıede11 ön-

ce iç Baka11lrgmca bırk ç uzak koyde 
bir deııeç yapılma r ı tl'nılmektNlir 

1 Diişün~' 
Hazine Yurd 

Memleketimizde çalışan tarını
cı bir alman profesörüyle konıqa
yorduk. Türkiyenin toprak ve ik
lim şartları üzerinde tetkiklerde 
bulunmuş olan profesörden mem
leketimizin tabiiğ servetleri halr
kmda ne düşündüğünü sordum 
Onu costurmak için bu kadart 
yetti: 

- Memleketinız bir hazmedit. 
dedi, bir hazine ki ancak pek Jrii. 
çük bir kı mından laydalamlıyor 
Yeti şen türk gençliği ne bahtlıdır 
ki elinin altmda en zengin ve es 
işlenmemiş servetlerle dolu bir 
yurd buluyor. Size bu tabiiğ zen
ginliklerin hangisinden ba ıscd(! 
yim? Adım başında ra tlanarı 
mağdenlerinizden mi, dünyanın t•n 
iyi şarablarını çıkarabilecek üzüm 
lerinizden mi, en iyi par~omen k,B. 

ğıdını yapmaya yarıyacak yerdt· 
bugün ormanlarınızda çürüyen a 
ğaçlarınızdan mı, biraz gayret ve 
biraz teknikle buğday verımını 

bir kaç misli artırabilecek steple 
rinizden mi? Türk gençliğinm 
önünde, ardına kadar açık i a 
haları vardır.,. 

Ve ben, bu sozleri dinlerken 
i§sizlikten sızlanan bazı enerjisi7 
ve sönük gençlerimizi hatırladım 

Madem ki memlekette geniş iş 
imkanları vardır, §U halde iş, bir 
maide gibi gökten inmesi beklen 
miyecek, yaratılacaktır. 

Teknik ve uzuğ, en çok bana 
ihtiyacımız var. Türlciyede, g.
rek devlet mekanizmasınm, ger8 
şahsiğ tqebbüslerin en çok aı•
dığı ve beklediği tarım ve ekono-
mi şubelerinde uzuğ yapmış, cneı 
jik gençlerdir. Bu büyük halci -
kati görmiyerek türe fakülteleri
ni tıka basa dolduran gençlerimiz, 
bir gün ellerindeki diplomalara 
rağmen iş kapılarmın önlerinde 
kapalı kaldığını görürlerse bundan 
şikayete hakları olmadığını imdi. 
den kabul etmelidirler. 

Altımızda hesabsız bir cömerd~ 
lik ve genişlikle uzayan topralı. 
asırlardanberi koynunda sak/atlı • 
ğı hazineleri bize vermek için ona 
ellerimizi uzatmamızı bekll,or. 
Bu toprağrn üstünü cennete Çft'iı
mek için bize ne lazımsa, onun al
tında lazlasiyle mevcuddur. O. 
üzerinde yaşayan insanlarla ~ 
ber canlanacak, beraber verimle -
necek, beraber gülecektir. 

Çok değil, gözlerimizi kaldır
mak, başlarımızın üzerinde olguo
la.şmış yemi~i görmek ve ona u -
zanmalc yeter. 

Türk gençliği, imparatorluğan 
bir harabe halinde ana devrettiği 
yurd, asırlarca ürmüş bir mor
/in uyu. uklu€:u yüzündendir ki b11 
hale geldi. Yarı ölüm olan bu ay 
kudan seni uyandıran ses, sana la-
ım olan enerjiyi kanına a ı1ama

dı mı~ 

Yarm senin içindir. her şeyse-
mn olacaktır. fakat citer sen istPı-
f"l'n •. Yasar NABf 

Tahvil kuponları 
hakkında 

Finans Bakanlığı defterdarlık
lara bir genelge göndererek her 
hangi bir ~uretle ml\lsandıl<lanna 
yatırılıp ha n"ye gönderilen tah 
v"llerin mu<l •lcri dolmamı' olan 
kuponlarının uzerine damga baı 
mak Ye yazı yazmak suretiyle ip 
tal edilmeden olduktan gibi mer 
kP7.P pönıt .. r:JmP!lİni hil,1:.,.,,,;<tt;r 

Sağlıl\: Yurdu 
Bir 

Hasta bakıcı 
arıyor 

Anka a Birası ; Sıca larda en 
bir lçk d·r. 

çok lmekte olan 
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Eski Türklerde 
• ticaret 

Ha.yin Namık ORlftJN 

l>olu ile ba.Uyı blıblrine ballıyan c: ttlrklerin ellerinde oldui.u ma-
• Bu yüden türklerin en eski 

'-ftrlerdenberi kervanları. etrafa mal 
pttirerek satmayı ve bafka ülkelerin 
a.llarını alıp taşımayı bilmekte idiler. 

Elimizdeki en eski belgeler Çinin 
fimalinde oturan Hunların hududlarda 
palilerle yaptıkları tecimden baiaset • 
mckteclirler. Türkler ımırlardaki bu 
,_.,.ıara hıy•anlarını ıetirirler; buna 
hrııbk buradan çin eşyası alanık mem· 
Jelretlerine döntrlerdi. 

Bu sınır ~ciminden başka türlder 
komşu ülkelere kervanlar da gönderir
lerdi. Kervanın em ttirkçeei arkıt o
lup bu söz en eski ttirk kitlbelerind~ 
ıialıi geçmektedir. Türılder çinliler • 
den ipekli kumaş, pirinç ve ••re aJır
lar, buna mukabil at, inek, öküz ıre ko
Jaft satırlardı. 

VII inci asrın ilk yarıamda uygur 
tldderi ile Çin arasında dil.zenli yol • 
lum yapıldığı tedmin aerbestçe liri 
ahı .. aında UedecUIUü Çin kaymk -
llrı usun uzadıya yazmaktadu. Bu usun 
,ollarda konelrlar yaprJmq ve bu lro
Mklarda gr.ne çin b.ynaklwma ~re 
et, .Ot, yoiurt, peynir gibi en IUsumıu 
..,. bulundmuhnuf, ıtbmtlrıler im • 
nhuı. dJtUdm gelen malluc11n beni 
llllWarda bilr6met Nmma •erci alın -
mlfll. Çin bymklan bu yollanlan en 
fala Samur derilerinin getirildltini 
ayrıca kaydetmektedir. 

Gökttlrkltrin de diler tiirk ulusları 
IM>i ımır Jrompılariyle dn9nlr ahı ve
rift'e buhmdulılanm ıörmekte,U. Bir 
taraftan dolucft tidderi çinle abpc
Iİf ederken batı gilılrt6rlderi htikiimdan 
• bizan• ve bana elçiler göndermif, 
ttcimlel prplere bqlamlftı. Hattl 
ipctc ~cimi Mbebinden lnn bükümda· 
n ile türkler arwnda an&.pnad• çık· 
tıiını dahi tarihler kaydetmektedir. 
Tirlder artık batka ülkelerden aldıkla
n tecim eıyuını uzak yerlere sevket • 
ınekte idiler. İranlılar buna engel o-1 
dukl rr için batı &öıktürkleri hilkümda
n lran hülriiind.rına bir el4ji gönder • 
lllitti Sonunda iş kanlı sonuçlar ver
meden kobrrhmttı. 

Dolu Avrupaaı türklerinin tecim -
1eri hakkında daha çok belgelere aahi
bb Bulgar ve Hazer türklcrinin dc
l'İyi ham olarak degil ifliyerek ihraç 
ettıklerıni dogu kaynakları yumakta • 
dır. Bir zamanlar bütün doiuda bul
gar çizmeleri son derecede ün almıştı. 
Saglamlrgı ve güzelliği dolayııiyle en 
pahalı olarak satılan bu çizmelere bul· 
ıar adını verirlerdi. 

Oiuz turklerinin de orta Asyada 
geniş ölçüde hayvan tecimi yaptııkları
aı ıormekteyiz. Arab kaynakları bu 
türklerin hangi tehirlere hayvan get!
l'İp sattıklarını kaydetmektedir .. Bu ge
tirilen hayvanlar araunda koyunun bi
l'İnci mevkii tuttui·ı aalatılıyor. 

On uçünciı aaulara kadar Karadeni
ain kuzey kıyılarında oturan kumanlar 
prk tecim aleminde çok büyük rol oy· 
namı tardır. Gerek bu devird; ve ge
M daha onceki çaglarda Azaık denizi 
llavalisinde olan Bosforos şehri türkle
rin yabancı tecimcrlerle değctte bulun
dukları önemli bir ~cim merkezi idi. 

Komanlar bütün bu havıaliye sahi., 
olduktan sonra Karadeniz tecimini el
lerUHSe tuttukları ıibi ltalyaya kadar 
o)an yerlere de tecim malları sevket -
mcie batlamıflııttdı. Komanlarla sakı 
deietlere &irifen italyanlar bu ilgileri· 
Dİ derinleıtirebilmek için koman dilini 
ltnnmek ihtiyacını biuetmiıler ve bu 
sorqın neticesidir ki fodeka - koma • 
tike ., 'iyle tanılan lugat kitabı vücu -
da getı.ilmittir. 

Jlomenların kendi ülkelerinden ha
dce sevkettilrleri m11lar araıında en 
tok mum, kadife, deri itleri, bez gibi 
.,,a bulunmaktadır. 

lalam türklerinin de tecim alanında 
tok ileri gittiklerini göateren bir aiiril 
ltJeeler •• he de bu konu benim arq
tlllm ..,..,. dokunmadığı için bu çat· 
kdln babsetmiycccıim. Buraya kadar 
wrdilim izahlar şunu da göatermektr· 
dir iri türkler yalnız Çinin mallarını 

lrma w bu yol ile daha batıya .eY'kf't· 
m mitle' kendi iükelerindffi yaptık 
ları Cf)'ayı da bafln ülkelere götürerek 
.unıflardır. Tec;nıeri durgunluğa 

•traymca da gerek Çin ile ve ıerek bi· 
u~ ile fiddetli llarblara giritmiıler · 
dir V her zaman yai>ımcı uluthra 

ULUS 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
Bir Fran~ız Gözü ile Yeni 1 Üt kiqe 

• Diinlıii atqUI .. ,,..,.,,,. » 

Ankat1Dın eald maballeleri olan 
Haclbayram, ~ıdoian, Hacımuaa 

Atpuarı ile yenileri olan Ye-
ni.-ir, Kavuhdere. Çankaya. Cebeci 
ve İataıyon aramada, riiqir ıilıi bub 
pdcn bet kifiıli.k küçük otobialer ifler, 
bunlar pratiktir, fakat inlaD bunlardan 
bir türk kahve deiinneninde övüiithnüt 
ıibi çıkar. 

Benim binditim otobüs beni Çan· 
kayaya bıraktı. Oradan yayı olaraık te
penin en yüklek noktasına çıktnn. S. 
radan elçilikler mahallesi, yapılması 

bitmekte olan bakanlıklar mahallesi, 
daha aşağıda bütün yenişehir ve eski 
ıehirin Uç tepesi görünüyor. 

Solda, Audolu bozkmnın büyük bir 
parçası. 

fr. 
Satda, ufukta. karla örtülü İdriı da-

-.Uz bir durum, ideal bir görü 
Cumur bafkanr burada oturur. 
Saraydan siyade bir ıkö!lr. Eskiden 

burada, daha mütnui, dolu U1Ullnde 
dlfemmit bir kiflr YardL Şimdiki tmna
men moderndir. Bir katlı, lrUlıik llltp
ha, panoramaya bakan bqta bap cep
heden ibaret. 

On tarafta, elli kifinin rahlltçıa ve 
beraberce çıkabilecekleri tqtaa bir 
merdiven. Salda ve IOlda, dmür par
müıhldı tarMalal', ıpk için, ııra ile «li
zilmif yınarlak fanullar. 

Bina pembe boyalıdır, ben orada İlmen 
bentlz birkaç badem ağacı çiçek açmıı
tı. Geri tarafta bir uker nöbet beldi· 
yordu. Bafka bir bayat allımeti yoktu. 
Girit parmakhiı kapalı idi. 

Sadelik. aBkGn, giiwnlik. 
Buranın aahibi, çağırıJıları bulundu

ju zaman, ıece geç vakte kadar onlar· 
la konuıur ve bu konuşmaların nrilnafra
talı olmasını sever. Bundan sonra ban
yoaunu alıp gi1n doğana kadar, bir ita
damı bllrosunu andıran 1>üroıunda veya 
tercihan ldltUphaneainde, hartalan ara
sında çalışır. 

Aklına yeni bir proje, bir devrim, ıt
cele yerine cetirilmesi ıereken bir ted
bir geldiği zaman telefon eder, bakan
ları, ihtiyacı olan kimseleri uyandırır, 
çalırır, aratır. onlara fikrini anlatır. 

tafıillt verir, ikna eder, emreder ve ae
ıtmJar. 

1921 eylulünde, doğunun tarihinde 
Awupa için Valmi harbi neyse öyle bir 
önem kazanacak olan Sakarya haıtıinde, 
basit bir aıker üniforması içinde, bir 
köylü kulübesinde, ordusunun aabip ol
duiu tek karpit limbasının ı• .. gı altın
da cephe hartuını incelediği ıı:amandan 
beri, venniı olduiu büt~r. \niyilk karar· 
ların çoğu, hep bayle gece vcrilmit ve 
sabahla beraber reamen yeritihneye bat• 
lanmııtır. 

Bazen dıprı çıkar. DanaediJebilen bil' 
yerde danıetmeye gider. Heryerde ken
di ev.inde &ibidir ve her danıta büyük 
bir meharet sahibidir. 

* * 
Mamleketinde kaldırdığı bütün rüt-

belerin hepsini vaktile kendisi kazan
mııtı. Hemen hemen adsız yaşanılan bu 
memlekette adların en tereflilerinin 
.kendisine veriJcliğini görmüştür. 

Evet, binlerce kiıNe Jıluatafa, Meh
met veya Abdullah adını tatıdıiı &ibi. 
küçükken onun da adı Jılumf a idi. En 
iyi talebeıi olduğu riyaziye öiretmeni 
kendisine Kemal ismini verdi. 

Ve yıllar geçti. 
Subay oldu; önce yüzbatı, sonra ge· 

neral. Ve blltün bu rütbeleri onun adr
yükaeltiyordu. 

Geliboluda: lngilterenin en iyi U· 

kerlerine ,iıkoçyablara, avuıtu7ahlan 
ve Yeni Zelandahlara kal'fı, sonra 1916 
da ikinc.i bir defa Kiçner orduawuı lııar
şı Arıbumu ve Anafartalar ıalibi, ı .. 
tanbulun kurtarıc11ı oldu. 

Gene yıllar ıeçti. 
Bozkırların ötesinden, Karadenisin 

kıyılarından, başına baha biçilmiı bir 
devrimci geliyor, hakkında saltanatın 
dupanı, meczup. serivenei diyorlardı, 
bu K~ınaldi. 

Sarayda ona karşı kin besleniyor. A
nadoluda hayranbkla ardından eidiyor-

ın ülkesinde serbest tecim yapa
e~ halrlunı kuvvetleriyle \anıttır

~ul ett"Mı"sterdir. 

lar ,fakat her tarafta kendisinen çeki
niliyordu. Eeerini durukamadan mey
dana ıetirdi. Dost ve düpnan, lıerkea 
için o artık Ankaranm bodurcl'udur. 

Zafer saati yaslaflluttır. Onun adı 
tuaftarlarının zihninde Adeta sihirli bir 
teıir yapmaktadır. Şahsen yönetti&I 
harplerin hep&inde baprı ondan yana 
oldu. Ve utku daima onunla beraberdir. 
O yunanlıları Anadoludan kovdu, İngi
liz: ,franaız ve italyanları kendilerile bir 
boyda oldutunu kabul zorunda bıraktt. 
1922. Harbi kazanmı,tır. Meclis ona Ga
zi adını veriyor. 

Onun çevresinde en garip umudJar 
uyanıyor. O, bunlarm hiçbirisini hayal 
kırıhşına uğratmıyor. Saknılı davranı

yor. İslam dünyasında, Mısırdan Hinde 
kadar, köylüler onda allahın sevgili ku· 
Junu, hocalar imanın kılıcını, politika
cılar doğunun devrimciaini görüyorlar. 
Fakat o büyük bir öngörü ile projele
rini saklıyor, kendisine en aacbls olan· 
luına bile baldki gayelerini açmıyor Ye 
onları, aneıaın ,eıberiyı kendi arsuları
na karpn. önceden çinni' olduğu hede
fe doğru sevkediyor. 

A•rupada, hilkümetler, yeni oir 
Cengi&hanm doğmuş olmaaından kork· 
tulu. Vataıımda ve yalnız vatanı için 
bu kadar tam ve bu kadar kökten bir 
devrim yapmı tek dnlet adamı olan 

Gui, kendine çimıit olduiu yoldan ay· 1 
rılmadı. Kudreti ve büyükliifü itte bu
radan ıeliyor. 

Karqık ırk ve dinlerden mürekkep 
bir mozaiık olan Ollllı&Dlı imparatorluiu 
yeniden kurulamazdı; fakat kendi top
raldarı Uatünde, Kafkaslı Akdenb ar• 
ımda Türkiye yeniden canlandırılabl· 

lirdi. 
Çok zaman önce bu hakikati anla

mq olan Kemal, az çok hayalci olan 
bütün projeleri, 1876 anaaal kanunun
danberl yayılmış olan ı•labatlarının hiç 
biri hakikatin ruhuna erememiı olan 
eHi osmanh imparatorluğunu kurtar
mak için yapılmıı bütün deneçled sil
kip attı. 

Yazan: Marsel Sovaı 

lıiçları bir yana bıraktı ve köktl'n 
bir operasyonla derdin çareaini buldu. 

Kendiainin sertliğini ileri sürenler 
oldu, fakat Frede•nin dedifi gibi "B• 
zen iyi olmak için insafsız olmak gerek
tir.,, 

Kendilerine diktatör denilenler ara· 
ıında o, en demokratı, daima demo'lıra
ıinin eaalı prensiplerine uypn hare· 
ket etmeye dikkat edenidir. 

Ve Aakara Büyiik llWet Jılediıi, 
24 son teşrin 1934 günü, tarihi bir cel
seaine, Gui Mustafa Kemal.in bundan 
böyle Atatürk adını tafımasına karar 
verdi. 

* •• 
Hiç bir devlet bqkam için, hayatta 

iken. bu kadar çok heykel dikilmcmit· 
tir. Ne llueolininin, ne Bitlerin, ne de 
Staliain heykelleri. nilbetler muhafaza 
edilerek, onunkilerle rekabet edemezler. 

Çankayadaki pembe köpönden, o, 
kendi arkasından yüribnüf ve hail da 
aoneu.z bir inanla :yürümekte olan bir 
uluıu idare ediyor . 

Atatürk artık bir yarı tanrı, türlde
rin babasıdır. 

••• 
Bu mert adam1uün IUki beni sik· 

Jibtindeld aya ~· ieteenit
tim. Cumur Bafkanı betmm pseteciJe.. 
rini kabul etmİJIOr. 

- Emil Ludvig ona ihanet etti, di· 
yodar. 

- Fakat ben. •• 
- Beyhude, llöay~. fabl mim· 

rib oluoua, omı görelJillnlnls, ve her
büde psreceblab. 

Yvı tamı Atatirk Dbu1 eımes, fa
kat günün birinde kartmıze Çlbrıo 

- Siae onu nerede1 ne aeman ft ne 
kadar zaman gCSrebilecelbılz açıkça tBy· 
lenemu. Olur Jd ... derce eidnle konu
fUI'• Belki ele kendi4al teudilfen, bk ıe· 
ce eizi bastl!m'. 

Netek:im, daha eonra. dedikleri &il>i 
oldu. (Sonu var) 

Habeşistan., hücumu nereden ve nasıl 
bekliyor? 

Tayıniı'in AdieaMNya ıönderdiii 
özel aytarı. gazeteeine yolladıtı bir ya
zıda habet orduaunun durumu Ye ital· 
yanların yapacakları hllcumlarm hangi 
taraflardan geleceği anlatıJmaktadır. 

Aytarm bu yuıuna göre, habcflerin 
modem barbın nuıl bir tcY oldupn· 
dan haberi yoktur; tank ve uçaklann 
etkiline verilmeu KCrek olan anemi 
•ermemektedir; onun için en iyi lilah 
ok ve 1aydır. Aytar tliyor ki, habeı, 
hücum etnaek için aşağıya doğtu lald1-

ru bir uçakla. yaralanıp da d&fmektıe 
olan bir uçağı ayırd edememektedir. 
Buna kartı haıbetlerin haber alma itleri 
akılları durduracak 81çllde iyidir. Bü -

tün eamer derililer, içlerinde, mUılU
manlar da oluduğu halde, habef]ilerin 
yanım tutmuflardır. ltalya anurlarm
da bir çok oymaklar içerilere doğru ya
yı1mıtJardır ki, bun)arm hepeıi casus
luk yapmaktadır. 

Bu kapaklardan KClen haber üze -
rine, habefliler, italyanların iılr önce 
kuAıydan aaldıracaklarmı anlamqlu-

dır. Bir aömürge Urbı i9in çok bü • 
yiik bir rakam olan 250.000 kitinin o -
raya toplanmıı oldup haberi dolni 
çılrmıttu. Bunların araaında 25.000 aa
kari (yerU ulrer) vardır. Buna kırıı 
İtalya SomaHıinde .S0.000 italJan u · 
keri vardır. Fakat, yapılacak ilk hU · 
cumlar için daha bitytlk 6nemi olan tcY· 
lerden biri de. italyanlann en kunetU 
del hareket noktMnun italyan IDulalı· 
na pelr de hO! Jaıçmryan Aduanm kaqı
amda balunm-ıdır. Bıı iki nok1ıl ara
nndaki uulrlrk 18 mildir. Blll'Mlllm 
bütün uaır boymu:a yi\kaek ve blkim 
tepelere uzun menzilli toplar dizilmit 
eı. beton platfoımlan yapılmııtır. 

Taymiı•in aytan, biitin ımır boyu
nun ital,anlar tarafmdan WıQıı edil • 
mit ve lııandan bqka, aynca elektrik 
cereyanı w~~k olllD tliık~nll teller-ı 
le örülmüş olduğunu biJdirivor. Bu hat 

1 
boyunca Mker 1ı:ıtalan w tanlrllr top-

1amDJttlr. 
RabefHJer, Adım OftllDBl bir gün 

içinde ı11aı edilebUeceiWen ftlpbe et
miyorlar. Bu bueket buırblmm, 
Jlaeolininin ap.toeta baralarda yapa· 
•I• garet ile de Uat9i ftnbr. 8kthı 

lrreMI tudm: lfebetiatan ltalyanm ·
lecek qda barbm blıflmM'mı "*ti -
.,-: bu ...... bati-•• illet Mu· 
tolininta Mua'da bir llJln vermesi 
• ti• 8nlncle tatuluyor. 

Adaadmı J9Pdlıcak olan ileri hare
ketiyle blrHkte Britre tarafmdan dl 
Jllndan Barraka - Gaia cloln bir ileri 
lmelrıeti yapılacaktır. Bu yan hare • 
keti, belki Gonclar'a kadar sfdecektir. 
Ancak, 37 mili geçmiyen bu vadide ya
pılacak olan ileri hareketiaüı arkaar 
ile olm ballan ber ftıldt tebdid almda 
kalacaktır. ltalya, belki uçakları ile 
del bir lltünlilk elde edebilir. Bildin 
bu barelrette ftalyan1ar dl, lımcımal bir 
llçlde ..... bir 1lallrın y&tH!lı alan· 
lanla yandan gelen lrilcumlarla brfı · 
l&f&CÜlardır. 

Bu cfllfGnceler dolyaiyledir w. ha
reketlerin bayle bir geliflmi h*t ae· 
net kurmayı üzerinde derin blT etki 
yapmamaktadı~ Rabq genel kurmayı 
Aduada yapılacak olan hareketlerin 
parlak 90nuçlarmdan sonra Eritre or · 
duıunun btıyillr bir kı1mı npurlarh 
ltaı.•a Somaliılne tqmacak, falrat ha
reketlere, Ogada'da ııtma tehlllreli 
nin korkunç bir biç.ime girdili ikincl
tetrin aylarında var lrunetle yeniden 
batlanacaktır. Bunda c1a hareket nolr · 
tuı, Ual-Ual olacaktır. Ual-Ual hare· 
ketlerinin arkaamı ingilb Solmlllinhl 
anan koruyacak ve Adiubaba hUldl • 
metinin fikrince. ba bar*tler, im • 
parıtorun öz ili olan Harar ve A41u 
baba olmak üzere, iki yilğrimde liır · 
bın ana llarefft:leri olacaktır. Su ye • 
tiftirilmek prtiyle, Harar yolu tan1c 

Donanma meselesi 
ne durumdadır? 

Bir kaç gün önce Britaııyanın deniz 
bakanı lılonseı. durum kendine i.zin ver· 
dip niııhette, Britanya hülriimetinın, 

sallantıda kalan deniz ıilahlanmaıı me· 
seleleri hakkında takındığı tavrı anlat• 
mqtı. Sir Monael dünya harbından
beri donanma ııyaauı üzer.iııde etkin 
bir rol oynamış olan dcni.z ıilablarınıa 
bırakılması hakkındaki V lfİDltOD ve 
Loadra andJapwlarmın, ,elecek 1ılın 
ııonunda artık hükünwiız olac k1,.r.n• 
hatırlattı ve dolayıaiyle de bir y~ n lan 
Britanya deniz bekanhğınm, OOür yan
dan da Japonya ve Amerikanın orun • 
takları arasında geçen yıl yapılan gö • 
rütmeleri kısaca anlattı O samani r 
Va90ngton andlaımaaında dretnotlar 
halalnnda koruııuş olan nısbetleri ja • 
pon hükümeti tanımak ist mediğinden. 
sırbhlarrn tonaj niabetinın de bucbn
dırılmHı metodu üzerinde bır anlaşma 
yapmak mümkün olmamıştı. Britanyı 

deniz bakanı bu görüpnelerın verditl 
sonucu yeniden gözden geçirerek, de • 
niz ıilablarmın buclandırdmaaı hak • 
kında o zamana kadar yürür olan ııı • 
temin yerine, bqka bir sistemin kon
muı luım &"Ckliğini eöylemittir. Va • 
... ondan usan türlü haberlere göre, 
bıı ıiatemin bırakılmq olımaundan do • 
layı Amerika kamoyunda bir unirlen • 
me havası esmekte olduğu anlatılmak· 
tadır. Hatti, önceleri yapılmıt olan 
ı&iltmelerin çıkmasa ıirdifinden d 

haberleri olan bası çevenierde, Britan• 
yanın, Vafington andlqmuındaki 
bııdandırma prenaibini bırakmq ol • 
makla, aruıılu..ı andlafmalara yeni bir 
telııme wnhJğu dylenmektecffr. Fakat 
Slr lloael'in anlattıiı clunım. bundaıı 
Wrlmç ay önce "rokyo bitlıtimetinin ver· 
mit oldaiu cliyn iberinc ortaya çık • 
IDlfbr ki, o pndenberi bu meaele yu • 
nrlanıp gitmektedir. Britanyı denis 
laüanbfrma uyual önderine çatılsa 

çab1ea, ancak bu olmut olan ındl .. • 
malum reemiğ te.ekel'ftini yumayı ge• 
~rmiı oJmuma çatıllıbilir. 

Bu itlerle ilgileri olan çevenlerce 
bu yılm sonunda denisci olan devletler 
aıuında yeni bir konferan11n toplana• 
blleceli umudu beelemnelnedir. Bu • 
giinlerde bu mesele hakkındı yapıl • 
makta olan gilli görütmeler, konferanı 
toplaııtru için bir buırhktan batk• 
bir ICJ değildir. 

Noye Zürber Z•ytuag 

ve tqıt araçlı kıtalar tarafından iıolaJ• 
ca atılabilir. İtalyan Mlrerlen, ikin• 
c1 gtln Harar ıehrlae varabilirler. 

Habefitstan bu hareketlere karıı ne 
yapacaktır. Habet orduları, kuzll&' ve 
güney Habefiıtahı aruını bailıyacak 
yollar ohnadıjmdan birbirlerinden ay• 
nlmıt bir durumdadırlar. AdiubaN· 
.tan kuzaya, çok sarp olanı ya1nu iki 
yol Yardır. Bu böyle oknakl.a bHabCf 
imparator, ordularm bellr.i Wrbirleriyle 
bltilanmaa... faydau olabilecek 900 
kmlJ•• bir ara,a ptinnitdr. Ne de 
oı. ber iki alama biıt.irlerinclen ayrı 
olchaklarr aJtarm aıetinlili bir milalcJd 
de anlqdmalmıdır. Aytar impanttıo • 
nm, güneyde bu111D&D 7GOO kifillk ... 
hafalarmın lilablarmın kuayda hit 
rHtlanrlmryan silahlar oldufunu tl6J• 
llyor. 

Güneyde, karargihları HHarda o 
lan 15.000 kifi ..Nır. Kmaydaki ... 
rargih MakalJededir ki, biricik uçak 
almr da (altı uçaık) burada bulunmak
tadır. 

İmparator güney ordusuna Jnımall
da edecek Ye fimdllllr Adiubabeda 1111-
lunan Ye belçlkalı nbaylar tarafmcld 
yetlftılrilmit olan muhafızlarını delDif'O 
yoliyle tqıtacaktır. 

Taymiain aytarı diyor" ki: Hebefll 
çok iJi bir ukentir. Cebbane•i-1 ko 
ruı. btlylik kıtalar halinde pceleJlı' 
1&ldırır, dtipnanmın bailarmr .,... 

np dair• ve padüa de umııln n "* 
yerlenan saldırarak dlpnanm .... ~ 
rini dunmdan yorar., iri bunua ..... 
yaratdm1' bir askerdir, itaıyanı..
bı uma ltirebilir. Bütün halk ,..., 
harbi için ~rilmektedir. Bu ~ 

- bir - batt9D ..... ~.......- ..... 
yaJır ve yanualarla dolu olaD bir tel 
yolu bıılmımayan Ambuls yayı. 
tılacalr olana. tuııbetlller, iti~ 
uzun ıiire zorhıklar içinde ~ 
ceklerdir. 



~&~~~~~:_:_~~~~-=---;:---~~~~~~~~~~MI!!!!!~~~---~~ 
Türe Fakültesinde ı Spor him, Ş. Ahmed- Mustafa, Orhan, Mu

Kuru üzüm ve incirleri
mizin rekolte fazlası 

Bu yıl üzüm ve incir rekolte • 
Kıain çokluğunu gözönünde tutan 
Türkofis yabancı memlek~tle~e 
tönderilecek kuru üzüm ve ıncır· 
lerimizden artacak olan kısmını 
Jaemleketimiz itinde lloharhlda 
haııcamak için incelemeler •e araı-
hrmalar yapmalda idi. 

Bu ar~ ve inceleme .. 
1- arasında artan kısmın tanm 
... ıımn fUbeleri eliyi~ ~~ılma
.. meselesi de ~uttu• 

Ofis'le banka araunda yapı • 
lan son konuımalarm yerdiii so -
•uç tarım bank-..._ bu İfİ ist~k
le yapmaia hazır olduP';': g~s • 
tıermittir. Türkofis bun~ uzerıne 
Aydın incir üretmenlerı k?°~ra· 
Mfine, Manisa baicılar bırhgı~e 
'9e diğer kurulu üzüm kooperatif.-f 
1 . bu 1-ooperatı 
erıne bqvurmut ve • a • 

\ar tarafından gönderılecek b!r~r 
lrtloluk üzüm ve incir paketlerının 

1 ·· de satıla· hrarlattınlacak o an gun 
eağını bildirmiftir. Ayrıca Halkev· 
lari de bu aatııın kolaylat~ıı -
na yardnn edecektir. Türkofıı ay-
nı zamanda Yunanistan'd~ 0~~u • 
iv gibi bizde de ekmekl~ın ıçme 
lzüm karJ!brılması için ınceleme 
yapmaktadır. Bunun hakkında 
Atina' da bulunan tecim atqeıin-
"9n bilai sorulmuttur· Gelecek ce· 
,,.,_ göre karar -..eritecektir. 

•• •• •• 
Muğlada tütün urunu 
Malla, 6 (A.A.) - ilin her 

a.rafında tütünlerin yapılmasına 
9e kırılmasına baflaDJDJftır. Tü • 
ilin tecimerleri ürünü incelemek 
~ iıyarlannı yollamıılardır. ! e
kitler yöaet8eaİ de ekaperlenyle 
__, ....... lar yapmaktadır· Her ne 
.. dar kuraklık vana da ürünün 
relitmesi iyidir. Bütün ilde Uç 
tınilJon kilo tüttin olacafl umul -

aldadır. Orün hakkında genel 
tygu, çok nefiı olacağı merke-

•decllr. 
Muğladan gönderilen 

hayvanlar 
Muğla, 6 (A.A.) - ilimizin 

ltozbunın, MarmarİI, Köyceğiz, 
İodnun itkelelerinclen italyan ve 
ıunan adalarma temmuz ayında 
"faiıdakl sayıda hayvan çıktı: 

Yb yebDİf ildis, doban bir 
inek, otuz üç dana, altnuı iki ko -
,-, dört yüz tekiz keçi, elli aekis 
...._, yirmi bir oilak, dört JÜZ .._i yedi kümes hayvanı, iki mal. 

Gene orman yangını 
Majla, 6 (A.A.) - Göktepe 

•nmclald orman J8DllDI aiin • 
IDÜf Ye ora:ra yakm Sarıyer ala • 
nmda tekrar Ol'DiaD yaJlllDI çık • 
Dllfbr· Sinc:lüriilmeıi için tedbir • 
l.r almmııtır. 

Muğlada hayvan 
hastalığı 

Moila, 6 (A.A.) -Muila'mn 
&ıııılkaya köyünde çıkan manda 
~ hestahjmm ap ve 1el'Glll

I. öniine geçildili afrenihniftİI'-

zaffer, K. Ali, Reşad. 

smaçlar Uypeşt ('Uma günü geliyor Finans Bakanlıgı işyarlarından B. 

Türe fakültesinin birinci teı - Adil Özdemir: 

1 f k"lte (Bac:, l. cı sayıfada) dogru bulmuyorum rin smaç arının programı a u 't • Cihad - Ali Rıza, Bekir - Bilal, 
koridorlarına asdmıttır. Bu prog- Herhangi bir takım hakkında B. Selim Haspi: Rasim, Abdi - Mustafa, Alaattin, Mu-
rama göre imtihanlar 11 birinci şimdiye kadar, bu kadar biribirine Uypcşt takımına karşı Arrkara için zaffer, Orhan. Re,ad. 
tetrinde batlıyacak ve 26 birinci benzemez şeyler söylenildiğini çıkarılacak muhtelite fikrimce aşaiıda- Yedek: Selim, Salahaddin, Natık. 
tetrinde bitecektir. Bu suretle 29 görmemiş ve duymamıştık. Anla- ki oyuncuları sokmak dolrudur. B. Mi· Tahtakale caddesi Cihan Berberi Ah· 
birinci teırin cumuriyet bayramı - şıhyor ki bazı kulüp düşünceleri tat, Ali ve Muufferi ikinci bölümde med: 
na kadar fakültede bütün smıfla· bu yayının y~pıJmuında rol oy· aon koz olarak çıkarmak g'!rektir. Mi• Cihat (G.B.) • Ali Rıza (A. G.) lb-
Jllll tlnaçları bitmit olacaktır. ~ rahim (M. G.) - H. Ahmet (G.B.), Ra-

,,",. ıim (G.B.), BiJaJ (A.G.) - Selim (G.B.)1 

Muzaffer (A.G.), Orhan (Ç. X.) _ 
~ıi (G.B.) K. Ali (G.B.). Temmuzun onunca aünü yazı

lı olarak yapılan Ankara yüksek 
okulları devrim dersleri aınaçlann
clan türe faktik•inin sonuçlan 
almmıftır. Oçüncii sınıfta smaça 
giren (162) talebeden (141) 1 ka· 

zanm•fbl'· 

Ankara türe fakültesini 
bitirenler 

Ankara türe fakültesinin 935 
birinci dewe sınaçları bitmi, ve 
kazananların listesi dün bildiril -
mittir. 150 mevcudu olan son 11-

nıftan 67 kiti mezun olmuı, öle • 
kiler tetrinievelde yapılacak ik · 
mal sınaçlarına kalmııtır. Yeni 
mezunlar derece sırasiyle ıunlar-
cbr: 

Birinci: Ahmed Hamdi ( Mer· 
sin saylavı), tkinci: Fahrettin, ü
çüncü: Mehmed Hilmi. 

Pek iyi: Omid, Ata, Muhlis, 
Selim Yapr, Te-..fik, Şükrü, Ali 
Kema'I, Cemal, Melahat, Mahir, 
Faruk, Semiha, Mustafa, Saded -
din, Akif, .Ihsan. . . 

iyi: Gazanfer, Halım, İbrahim, 
Kemal, Mehmed Hulusi, Şaban, 
bzet, Süleyman, Ahmed Mazhar, 
Mehmed, Mahir, Mukaddes, Hü • 
seyin, lbrahim Et~m, A~, q. 
ref Hayati, Vebbı, Sakıb, Hasan 
Fehmi Osman Celal, Ahmed Hil
mi, Aİi Fuad, Yusuf Ziya, Nebil 
Sadi, Ali Nihad, Musa Kizım, 
Taceddin Celal, Ihsan. 

Orta: Kamil, Mehmed Tevfik, 
Süveyda, Kadri, Ali Şefik, Ahmed 
Hikmet, Ahmed Hamdi, Osman 
Nuri, Saffet, Muaınmer. 

B. Huldi Sarban gitti 
Türkofis danışmanlarından 8. 

Huldi Sarban Paris'ten dönüşte 
Atina,ya uğrıyarak türk • yunan 
tecim anlaımasını. yapacak salku· 
rumuza kablmak üzere dün ak -
pmki trenle lstanbul'a gitmiftir. 
B. H. Sarban lstanbulda balık ve 
celep tecimerleriyle konutacak ve 
tecim endüstri odasında ilgilileri 
dinliyerek elde ettiği bilgiyi Ati
na' ela btılacajı aalkura bildire • 
cektir. 

Yanlış bir haber 
Bir ıazete T ekitler bakanlıjın· 

ela kırtasiyecilijin azaltılmau JO
lunda kararlar Yerildiiini ve bir 
proje ha:nrlanacajım yazıyorcla. 
Yapmlf olduğumuz incelemeye gö
re bunun yanbt olduiu anlatıl· 
mlfbr. 

Tekiller Bakanlığında konu -
pdan metele telaraf göriipaeleri
nin çabuk ve kolay yapılabilm-1 
içindir. 

Çalarken yakalandı 
Dün İatatlyonda anbarlar cad· 

desinde oturan tesviyeci İzzetin 
kilitli bulumu ~apısrmrl kilidini· 
Nuri oğlu Mithmd ku'arak içeri 
girmiş ve içeridt': ~Junan yorgan 
ve battaniyeyi çahi.ık~ yakalan· 
mıştır. 

Suçlu Nuri oğlu Melnnet tüze. 
ye verilmiştir. 

Yirmi beş lira dolandırdı 

Uypeştle ilk maçı yapacak olan Gençler bltliğı bir maç s1tas111da 

namaktadır. Seget, Servet takım- bat ı•rilerde, Ali ileride gör8"Jerindcn 
lan da Türkiyede yenildiler. Hem istifade edilecek iki mühim muvdurlar. 
aldıkları llOllUçlar U peıtten daha 
kötüdilr. Dün de yazdığımız gibi 
talumlaruruzm muhakkak yeni
leceğini düşünmek türk gençliği
nin bu kadar yıl futbol üzerinde 
çalıştıktan ıonra teknik ve bilgi
sinin artamıyacağını söylemektir. 
Bunu ileri atmağa kimsenin hak· 
kı yoktur. Herhalde Beşiktaş. Fe
nerbahçe, Galatasaray ve başka 
kulüplerimiz bir şeyler biliyorlar 
ve onu alanda gösteriyorlar. 

Onun için yazılan yazılan kar
şılıklı bir düellonun sonuçlan say
mak gerektir. Orta Avrupa futbol
cuları her zaman sporcularnmza 
bir şeyler öğretecek değerdedirler. 
Sonra Macaristan amatörlüğü pro· 
fesyönel kulüpler için bir okuldan 
başk bir şey değildir. Bugün Peş
re ve M~caxistan ~tör şampiyo
nu olarak takımlarumzın karşıım 
da yer alan Upeştin genç oyuncu· 
ları hiç şüphesiz yann en önemli 
profesyöneller arasına katılacak
lardır. Üç dört gündür süren İs
tanbul gazetelerinin yazdıklarını 
okuduktan sonra spor ve futbol iş· 
\erinden anlayan bir macar dostu 

Muzaffer beı formunda dej;ildir. Bu
nunla berll>er ikinci devrede iıtifade· 

bahştrr. Ekzenis yapmayan Musaffe
ri bir oyunda tamamen oynatmak takı
ma fayda vermez. 

Cihat · Ali Rıza, Bekir - "Mithat,. 
ikinci bölümde Bilil, Raıim, Abbas • 

Mustafa. Apti, Orhan, Ömer, Niyui 
'"Ali ve Muzaffer ikinci bölilmck,, 

A.E.L.B. Mustafa 
Cihat · İbrahim, Mitat - İhsan, Ra

sim, Ş. Ahmet - Selim, Niyazi, Orhan, 
Omer, Ali 

muzun fikrini sorduk. Bize şunla· Anketimizde adı geçen sporculardan 

rı söyledi: Muzaffer ( A.G.) Sa1'hattin (G.B.) 

Eski sporculardan B. Hamit Erman r 
Karma talnmınm apiıdaJri tekilde 

yapılmuınrn en uypn bir tekil oldu· 
iunu sanırım. 

Cihat . Salih, Bekir • Bilil, Semih, 
Apti - Selim, Ali, Orhan, Muzaffer, 
Reşat 

"- Macaristanda 26 profesyö
nel kulüp var. Devlet ve uray iş
yarlan bunlara giremezler. İçle
rinden çok değerli futbolcular ye. 
tişen bu gibi kimseler kulüplerin 
amatör şubelerine yazılırlar. Uy· 
peş_t Peştede dokuz küme arasın· 

da yapılan amatörler şampiyona- Devlet deaıiryollarında mtirakip Ke-
smm birincisidir. Bu yıl Macaris- mal Gürsoy: 
tan amatör şampiyonu da olmuş
tur. Oyun sistemi biraz serttir. Fa
kat tam amatör çocuklardır. Beş 
günlük bir tren yolculuğundan 

aonra aldıklan sonuç çok iyidir 
ve her halde Servet gibi geçtiği 
yerlerde t-6, 2·9 yenilmemişlerdir. 
Burada oyunlannı gördüğünüz za
man bunu siz de anbyacaksmız.,, 

Buna bir şey katmıyoruz. Yu
karda da yazdıl'ımız gibi, yapıla
cak iiç maç Ank.ara için ele geç
mez bir fırsattır ve·bnnaan futbol· 
culamnız çok fayl1Jfan.ııcaklardır. 

Ankedil &0n'8ou ddık 
Ankara karma takDD1 için aç

tığımız ankete düne kadar gelen 
cevaplan basmağa devam ediyo
ruz. Yann sonunu aldıktan sonra 
kendi düşüncemizi yazacağız. 

Maliye •eklleti milli emlak Müd. 
mümeyyİS B. Şcrafettin: 

ClbM (G.B.) · Ali Rua (A.G.), Be. 
kir (M.0.) - lbrabicn (11.G.), Ruim 
(G.B.), S. Ahmet (G.B.) • Selim (G.B.) 
Orbaa (ç.K.), llusaffer (A.G.), Niy• 
ıi (Q.B.), X. Ali (G.B.) 

Cihat· Ali Rıza, Saffet - Bekir, Ra
sim, Ş. Ahmet - Muatafa, Salthattin, 
Orhan, Muzaffer, K. Ali 

Salihattin yerine İakendcr, sol haf 
Ahmet Çankaya oyununda çarpıttığın· 
dan gözünün ağrıdığını aöylemeıkıtec:Hr. 
Şayet oynamazsa yerine Bitil alınabi· 
lir. 

Bay Suad Tokay: 
.Cihad· A. Rıza, Salih. Nihad, Ra. 

•ih, Bllll • Selim, Muzafefr, Orhan, 
Ali, "Repd. 

Karma takımın yukardaki tekilde 
yapdmau uygun olacağını unırım. 

B1azb inpat müdürlütü bat mi · 
bendisi Lütfi Fikret: 

Macarlara çıkacak karma takım hak 
kındaki fikrim ıudur: 

Cihad - A. Rıza, Bekir - İakemler, 
Raaim, Ş. Abmcd - Selim, Ortıan, Mu· 
zaffcr, Sedad, K. Ali. 

Bay A. Karayel: 
Cihad - Bekir, İbrahim - RMim, 

İıbun, S. Ahmed - Ali, Niyazi, llu • 
saf fer, Ali, Ömer. 

M. Bankuı Mubuib Bay A. Gilnet: 

Sal&battin Ankara Liseaf talebcıin

en: 
Cihat, Ali Rıu, Bekir, ~ tb

lllll, Ş. Ahmet, Mustafa, K. Ali (Ç. K.), 
Muzaffer K. Omer, Orhan 

Bu takım fikrimce Ankara karma ta

kmunın en iyisidir. 

Gençler Birliğinden S. Erkılıç 
Macar Upqt takımma Irartı pı ta .. 

kını: 

Cihat - Bekir, Mitat. İbrahim, Ra
sim, Ş. Ahmet • \fusııala, Salihattin, O... 
han, Muaaffer, K. Ali. 

Çıkanlacak oluraa iyi bir ıonuç ala
aatım ümit ediyorum 

Mümeyyiz Basri Kuvan 
Ankaranın onurunu koruyacak olan 

vücudlu ve neftali takımdır. 

Adliyede t. Mahir 
_. Cihat • Ali Rıa, Bekir • Rnhn, th. 

8'11, Ş. Ahmet • Muıtafa , Salihattin, 
Muzaffer, Orban, İbrahim 

Cihat • A. Risa, Bekir .. Raaim, !h • 
.. n, 1- Ahmet - Mustafa, Sellm, Orhan. 
Muzaffer, İbrahim 

Upeft takımııaa çıbca.k Anlraramqın 
en iyi lranmudır. 

Demir Spor kulübünden 1. Erkan 
Cihat· Ali Rıaa, Mitat ..İüender, 

Rasim, Ş. Ahmet - Selim, Orhan, Mu • 
zaffer, K. Ali, İbrahim 

Yukarda yaptıiım takım Anlraramı. 
ıı onuracak en bilgili ve görgülü oyun. 
culardır. 

Uray karşısında Kadıköy berberinde 
SeUm Atak: 

Cihat Ali Rıza, Abduf • İbrahim, 
Semıh. Bilal • Selim, Ali, Muzaffer 
Niyazi, lhaan ' 

Ankara Gücünden Kemal 
Cihat • Bekir, Mitat • Rasim, Ihsan, 

Ş. Ahmet • Selim, Muatafa, Musaffer, 
K. Ali, K. Ömer 

Yapmıı oWutum takım Ankara kar· 
ması için en iyi bir karmadır. 

Ankara lisesinde İlhami Barlaı: 
Natık (A. G.) - Ali Rıza (A. G.), Sa. 

lih (A. G.) • Saıabattbı ( G. B.) Semih 
(A. G.), BiW (A. O.) - Aptf (A. G.), 
Muzaffer (A, G,), Orhan (Ç. X.), AJi 
(G. B.), Rqat (G. B.) 

Kaleci Natık: Fenerde Avrupa taktın
lanna karp bir gak kereler OYDllDlf 
akglHl bir OJUncudur. Cihattan daha 
çok bqaracağnu umanm. Yalms son 
aünlerde biıa.m antranmanı nr mıdır? 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - BdeM,at IUtİ 
19.40 • lluallri: 

Cbopln: Btldler 
Ferhunde UJft: Pi)l.MIO 

20. • Ta,,.....nin 1Utl 
t0.10 • MUllJd: 

Godartt: llerceme 
Drdla: BVetra 
Brahma 
Perlauadt Ulvi : Piyano 

.. o.30 · D&n1 maaildsi 
20.SO • Harın 

TANBUL 
18·39 Yüz19e der1leri. Bayın Azade 

Tucan 
18.50 Pnnauea dera. 
ıt.10 Dana muikili 
19.50 • Moneloa Bayan Halide 
Z0.10 Konferanı 

Dumlupınarda oturan Süley· 
man oğlu Süleymana bat vura
rak ökdzce çepneaini onarttıra· 
cağmı ve bmımı için 25 lira vere .. 
oeğini fakat kendiainde 50 lira ol· 
duğu için paranın üedinU vemıe&i· 

1 
ni söyliyen çerkCf}i Mehmet oğlu 
Numan Süleymanm verdiği 25 li
rayı alarak kaçmak ist~ fakat 
tutularak tüzeye verilmifdr. 

Sağaçık Selim yerine lluatafe, ~ 

1 
rabim yeriae Saı&hattia aluuıbllir. A.G. 
den BHl1 eon zamanlarda çik boıu~ 
muf olduiunclan takama almmumı 

Cilaad - A. Rıu, Bekir - Jhrüim, 
Raaim, 1- Alamed - Mustafa, O....., 
lranffer, Ali, o.er. 1 1 

Yenifehir, B. Dtindar Kaya: 
Ciı.ad - AH Rua, Detir - ibra • 

I0.30 Stüdyo cu ve tango orkestra
ları. Tlftçe sözlü eserler. Ra
yan Binen 

Jl.35 Son lillıerler · borsalat 
Zl.45 8ay1n Rosi Ludvikson. 

piyano ne beraber. 
22.10 Plik neşriyatı 

::;; n. 





Kızılay 
HASTABAKICI HEMŞİRELER 

O KULASI DİREKTöRL'OC'ONDEN: 
önemli bir istillıbal buır

Genç Jııslarmw:a çok onurlu~ ve ılınma muamelesine 
layan okulamua yeni talebe yası 
baglanıtııştır. 

Kabul şartları: 
1 - Türk t~baas~ ~-"' hiçbir baltalıfı bulunmamak 
2 - Sıhhati yerıade w-

(muayene okulada yapılır) 25 den yukarı oJmaaıak 
3 - Yatı 18 den a.aiJ ve bnlk 
4 - İffet ehli ve ~k ~: 0 

olmak veyahud o derecede 
5 - En az orta taıısilı biti § 

tahsil ettiğini •esiJralarla göatelnııekvlenmi§ ve ayrılmış veya 
6 - Evli bulunmamak• eve ce e 

zevci ölmüt ise çocuğu bul~ beş sene mecburi hizmeti 
7 - Okulayı veya ~gı ter esnasında izdivacı, okUladan 

ifa etmediği veyahud bu ~ taldil masrafını ödeyec:ellne 
ftya meslekten ihracı balınde ıenmediği ve meslekte kal· 
ve mecburi hizmeti ifadan sonı; e~ bağlı kalacaima dair No
dığı müddetçe Hemşireler yur u; vermek. 
terden musaddak bir kefaletnamd. ve Birinci teşrin başlangı-

8 - Tahsil müddeti 3 sene ır, 
tında başlar. . • imleri ve yatıları Kızılay c.~-

g - Talebelerin ~ele~!1f !'. gibi kendilerine her ay mu-
nıiyeti tarafından temın e 1 ıgı · 
nasip bir harçlık da verilir. . kan Bayanlar Kızılay 

10 - Okulayı bitiren ve h:::::J:ıcı Hemtireler Yurdu 
C.eıniyet! ta~nıdan-~:.:ııara ve çabpmJYanlra bu yurd 
hanayesıne gırer. s .. - . 
bakar. günlecnecine kadar ~~t 

11 - İsteklileri# 15 eylul 1935 ddesinde okula direktorlil
veya tazı fle Aksarayda Haseki ca 
iüne müracaatları. 

t · Vakıflar zmır .._ .. d 
Direktörlügun en: 

kiindold vakıf arsa Uzerine yap
ı - tamirde met:arlık batı mevd 1i ke•ifli hal binası lnpatı kapalı 

tırılacak 58793 lira 84 kurU• be e s 

ıart usuilyle ebiltml,. kOD"~ "1Dil lllt oal>ette lzmir· 
2 - İhaleli 15 a~c1it3~rıek oc10mda toplanacak Jromisyo

'Yakıflar direı.t8rlitfUnc1e rea" r 
1'c1a yapılacütır. blltme ~eleri ve mu· 

3 - Bu ite ait projeler ile a::.:..• ltmfr. Ankara, lırtanbul 
lraveıename ..-.ıan 2.t4 Un ım+mr, • 
.. ..ıutıar dircktlrltlJderilldell a. Hram Dsfltmeye gıre-

4 - Jluaklad temiJlllt mikdan 4191,!G Ti- odaamda kayrd
teklerin teminat makb.SU yeya ~~=:et ventasır.r tekliflerile 
lı olduklarına dair fteibyı '" RUP& 

beraber vermeleri Japmdv. bhidleria Jıendllerhdn mimar •e-
s - EbiJtmeJe ~ ml~n her tllrlil ananl, ldarf ve 

Ja IDWıeadi• ol•lm ,.. ,ahıat iaLc:' mtltebaaJS mlhendl• 'Veya 
fennt mesuliyetiıd ~~ıı:.; ..... reken meaul olmak üzere bir
lllimarla bildin __.ı,ICOlll' ,.-
likte çahpıalan prttır~ blJmM lsbı en u aoooo liralık 

A7• ı•r• ba eJi8Dtml7• pre Wt&mlt ~tana dair resini 
lıir bir«• il ı •• ~,.~a eclllinlt belgeler gaateril· 
fea heyetlerinden ven~ ..eya 
_. mecburidir. k iltıne ve ihale 

Ci - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı arurma ve e s 

kanunu uyarmca yaprlaalktn'. . olarak hazırlanıp 
Teklifnameler bu kanuna tamamı[~ed uy~ makbuz mukabi· 

:ıee~~ı:ı::t verit:cektir. (1945) ı--3206 -
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Kütahya Valiliğin den: 
ı - Bkailtme • koııWuı it: (Kütahya iıtuyon caddesinin 

o+ooo _ 1 +• !-mdakl b amuun 22 metre ıenifliğfnde ~":! 
baıinde yapdmuı için ıa-ı ıeJaı bordilr, tlC)tUftr, perke. 
~ iki adet menfes inpabllır.) 

B··-•-- ....;f L-.a-u (26757) lira 27 katuftur. 
~m mecmuuaaın -r __. 

2 - Bu ite mt ~ter n eonak pn.Jardırr 
A - Dlil- ~eei 
B - MalrneJe projesi 
C - Nafıa itleri tenlti umu':1~. lDfUt8 dair femıl 18rtname 
D -Tu.ı,ei tUrabl:te. "9C " ııı.-&a-
B - Huaud prtname 
F - Kepi J.ulilaıı cetveli 

G - Projeler tarihinde salı gtlntl saat 15 de Ktitahya 
u 3 - Eksiltme 20 • 8. 9~ inde daim! encümen odasında yapda· 
.qUausi Muhasebe bınası ıç 

taktır. . le ıacaktır 
4 - Eksiltme kapalı sarf uaulıy yapı • 

5 - Eksiltmeye girebilmek • için ;•te~~f~=~ 1~=~ 
kuru, muvakkat teminat veraıesı, bun an 
ları haiz olup göstermen ıuımdJr. dai _.~ 

. ka-'ı bulundutun& r ve..-
A - Tıcaret odasına T..... bir b fta evel bu ıibi ın· 
B ı . k ·ı .n..-zden a - ateklıler e sı tmeye •--- yab t uliyeti fen • 

taat itlerinde ihtiau sahibi olduklarına ve uı.e':ıcıı7:eya fen me
•iyeyi bbu1 edeeek mektep mezun~~mın ve buna dair no-
nıurunun daimi lllfttte it bltfmdad _._1 Ylla-+ nafıa dairesine 
ter tarafından tndikU taiJdıU nameınn r ~ • 

tasdik ettirecektir. il maddede JUW ... ttaP 
G - Teklif mektupları ~ S üne illl~- malrbm mukaba 

bir saat neliM kadar Daimi EncOmen n •-
Hnde verilecektir. ...ı .. PTtt nihayet a IDdl maddede 

Posta ile &hderilecıek mektu.--- sarfm mllllr muma ııe 
Juıb uata kadar ıe1mit omuw ve-~ lacalr pdlaneler ka
lyice kapatılmıf o)ınMı iasımdır· P...-- 0 

1aı edilmea. . 1er · ve 
7 lJdnci ddecle ~ bll ite aat ~ proJe 

llfr ~ ım:ya Yllayetl nafıa dairesinde cenıı;~:) 

Ankara arbayhğuıdan: 
BeWiJe Su ftleri mnbumda font boru parçal~n varclır. Artır

,_ 7Bndemi ile artırmaya konmuftUr. Bunları görmek • llti,..aler 
itfaiye meydanında Su Direldtirltllll ambarında clnhilirler. 

l:kliltıae ~35 peqembe ıüol saat 15 de İtfaiye meydanmda 
Jaelediye lu ~eri trürma ve ebiltma • ibate komisyonunca oJa. 
cahrr. (lBM) 1-4US 

»Al!IFA 7 

1 
Emlak ve EytamBankasından: 

Faizsiz, yedi yıllık taksitle satılık emlak 
ı ı Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Esas No. 

45 

Mevkii ve nevi Lira 
depozito 

75 Emırum mahallesi Yağcı sokağı No. 
l dükkin ve ahmn 24-32 hissesi 

Yukarda yazdı mülkü ,ilk taks~ ~~ ~ ve ge
risi altı yılda fabsiz altı müsavi taksıtte ödenmek üzere sa· 

tıbi• çıkardık. "':-... _ 
t5.8.935perşembe günü saat on beş!e bank.am•z .uu~ 

smda ihalesi açık arttama ile yapdacagm~ uteklılenn 
depozito akçeleri ve nüfus cüzdanlariyle o gun bankamı· 
za gelmeleri. (1998) 1-3278 

Tosya Belediye
sinden: 
Pazarlıkla elekt rik tesisatı ilanı. 

ı - Tosya kasabasının tenviri için yaptırılacak olan 
(42926) lira bedeli keşifli elektrik tesisatı kapalı zarf usu· 
liylc ekailemeye konulmuş ve eksiltme şartlan gazeteler
le ilan edilmiş ise de talih çıkmadıö-mdan ayni evsaf "le 
şendt dairesinde pazarlıkla ihalesi kararlaştmlmıştır. 
· 2 - ihale 15 ağustos 935 perşembe günü saat 16 da 
Tosy.lliı8) Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler evelki ilanlarda gösterilen ve 2490 nu 
marah kanwıun 2 ve 3 üneii maddelerinde yazılı olan ve
saikle 16 mcı maddesinde yazılı teminatı o gün "aat on 
beşe kadar bele'diye encümenine ibraz ve tesHm eylemele-
ri şarttır. (4374) 1-3256 

Ankara şarhaylıiından: 
Belediye Su itleri ambarı için 83 kalem kereç ekailtme yöndemı 

ile ebiltmeye konnnqtur. İsteklilerin cins ve miktarları?• ~·· 
mak için Su İşleri DirektörUiğil levazım ıııemurluğunda görebilir· 
ler Eksiltme 9.8.935 cuma gü~ aaat 15 de İtfaiye meydanında be
lecÜye au ifleri artırma ve ebiltme ve ihale komisyonunda ola-
caktır. (1880) 1--3123 

KASE 

MEDKALMiNA 

pazarhk ilanı 
Maliye Vekaletinden: 

1 
_ Puarlıla konulan it (Merkez muhasebecıliiirule yapılacak 

~2. KeJif bedeli (203) liradır. . • 
3 Puarbk 19 atuatoe 935 tarihine müaadif paaartesi gUn.il 

aaat ;; ~ Malıiye velsileti milH emllk mildilriyetinde yapılacak-

tır. 4 'ibı~tme puarbk auretile yapılacaktır. 
S::. Puarhl• sfreblJmek için ls~eni~n. ~ lir~ ıs kıırut mwrü

bt temfaat üçeü ve Naıı. bBpilbendrshğın~en verilmif ebliyet 
velikacmı bais olmaaı ıazımdn'· (2006) 1--3320 

Türk Ha a Kurumıı 

•• •• • 
----UYUK pıyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmıftir 
19. cu tertip 4. cll keşide 11 ağ'ustoa 935 dedir 

Büyük ikrami1 M~ liradır 
Aynca: ıs.ooo. 12,000, 10,0000 liralık ikramiyelerle 

20.000 Urahk mlklfat vardır. 

Söke Belediye Riya tinden: 
t - 83ke kuuının fenni au telilatrna tW • 41,811 - tiO kurut 

be*H "'ldwnlMDU mulllıeUf ebadda .. 11,081 • buçuk metre tultln
de seHk ftf• X Font borU ve Armettlrlerl llapah arf uulS.,Je 11 
tenmw• 935 tarihinden itibaren 31 glln mllcldetıe eJmiltmey9 konul· 
mllftUr. 

2 - Ekaıltme 15 alu•toa 935 pel'fCmbe günü saat 16 da Söke be· 
le..,_inde e{lcUmcn ımnrunda lm bJm'Cllmduı taliplerin bu 
Mattan bir uat nwline kadar teklif rnektuplannr Belediye rtya
nttne vermiı olacaklardır. 

3 - Şartname Model ve projeleri 1 b"tuk lir• mUaı1RUIUle Sö 
ke: BeledlJe!llrı~ alabilirler. 

4 - Bbilıme itine Jirebllecek tallPler 24~ nu11111ab .aırııftDa 
"Aıdltn*--. Rtare brıunQll.UD. Z • S Uncu meddelerindeld eftd'r: 
baie X " ~ bala- thJIUhacakf anbr. (1846) l--sot4 

1 Komisyonu ilanları 

iL AN 

935 - 936 ders acnoa için İstanbulda bulunu Kuleli, Maltepe 
liaelerile Sunada bulunan ukeri liaeaine ft Kttıldraledeki aaitel'i 
sanat liscsile Konya ve &zincan askeri orta mekteplerine Ye Kı· 
rıkkaJedeki wıat Gd. Etbat mektebine talebe alınacaktır. 

Liselerin 9, 10, 11 ve Orta mekteplerin 6, 7 Jı\ci sınıflarına. aa
nat füıesinin9 uncu ımıfı ile Sanat Gediklisinin 1 inci sınıfına ta
lebe alınacaktır. 

1 - Kuleli, Maltepe, Buna askeri liseleriıtin )l inci sınıflarına 
da talebe alınacaktır. 

2 - Talebe u~ri lise V'e orta mekteplu talimatile sanat gedik· 
li erbaf talimatına göre byduk.abul olunur. Ba ~iaıat talebe ala· 
cak mekteplerde ve askerlik şubelerinde g8rülebilir. 

3 - Atideki bususlarm göz önünde buluncft1nılması lazımdır 
a) Almanca okuy.anlar tercih edılir. 
b) Butün mekteplerde kaydUkabul l temmuz 935 de başlar 15 

agustosta biter musabaka imtıhaııı liaımgelirse 15 agustoa: 1 eylul 
arasında yapılır. Bununla beraber kadroda ye.r ıtalırsa ders senesi
ni11 devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden nakil surc
tile talebe alınmağa devam olunur. 

c) Mekteplerin balunduklan yerler haricindelri yerlerden aske
n lise ve orta mekteplere kaydedılmek iatiyenleı 1 temmuıı 935 den 
31 temmuz 935 tarihıne kadar bulundukları ycr)ı;J,in askerlik l(U~
lerine muracaat edebihrler. 

d) Mektebe girm "k için va ın1 büyutüp küç~ltenler melttebc 
alınma lar 

e) !stekhler c~rakını taqıamlayıP. istekli bQl~uldan mektepl 
re aalrerlık J ~len v sıta iyel veya dogru«ian dOcruya onde.n ltı;, 
mekteplerden d vet vak olmadıkça hiç bır istekli m kt ~ gıtmı
yecektir. 

f) Musabak ımtıhan na mcc.bunyet hasıl oluna muliabika ım
tıhanı yaprlac k y f kadar gipnetr ~ iın\iban1 ka-zanam~yınca e
ri donmek ıçın ıhtiyar edale~k masraf istekliye ait olup mek ebe 
kabul edilmcdı • ınden dolayı biç bir bak ıddia edemez Onun içın 
geliş, gidiş masraflarının beraber götürülmesi lizımd r 

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenıt9 ta~11nden başka 
giydirilmesi, teçhizat ve kitapları ~ükumcte alt oklugu Rlb1 ayrıca 
her ay bir miktar mu, da verjlir . .Liseyi muvaflakiyetJe bltireute-r
den arzu edenlerin müaabab imtihanına girerek kuaadıldırı tık· 
dirde askeri mtihendia ve fen memuru yetiıtinlhk uzere ar kımu 
A•rupaya tahsile gönderilir. 

5 - Bir seneden fazla terki tahsıli lanlar hk evvelkı sene ders
lerini o hepsinden ımtihan verm te mecburdurl~ (1953) t--3226 

BILIT 

1 - Elizız Garnızonu •4iln 500,000 ılo ry;a ~apalı arfla ek
ı;ıltmeye konulmuştur 

2 - İhalesi 19 agustoa 935 puartesı gunu t 9 da El 7:1zde Tu-
men Sa. Al. Ko. da yapılacaktır . 

3 - İlk inanç paraa 1688 liradn 
-4 - Şum.ne Anbrada M.M.V. Sa. Al Ko. 4an alınabilır 
5 - Eksiltmeye girec:elder ılk inanç parau. '* tıcaret belgele

riyle bırlıkte tektıf mektuplarını aha1eden bir 'aaat evel Ellzizde 
Tümen satrn alma Ko. na vermeleri. (2014) t 3307 

Ankara 

t LAN 
1 - K.araoğlan polis noktasından Tabtak•y• gıden vol parke 

yaptmla<Aktır. Keıif bedeli 743.20 liradır. 
2 -Keşif ve şartnamesini gtirmek için fen kalemine ,ıeluıecek· 

tir. 
3 - İhale, 8.8.1935 tarihine rastlayan pe~ pil saat 1 ı de 

fen direoktiirlilğü oclHmda apk ebiltme ile ~acaktır. 
4 - Munklrat twJnat 56 liradır. (1881) 1-3122 

lLAN 
1 - Mezbaha ve temizlik ameleleri ~ (272) takma ellMe, 

(kasket) dahil (272) çift poatal as* elaliltawp ~il'· 
2 - Elbdeniıı mn""'"'en bedeli (2176) n poltalJann (1317. 

20) ki ceman (3553.20) liradır. 
s - ihale 15.&.1935 peı,embe gOnU .,at oa4ll 1naam clirekttir

Hlk odumda mUteıelddl Jı:omiıyon huun:mda ,....,.,.ktıı 
4 - Muvakkat temlmt (2M.44) liradır. 
5 - Elbiseler ve poMallar ayrı •JU olamk üacft istekli çıktJlt. 

takdirde ihale bu. ~ .,.apıtec•ktrr. T--. ihale mdadea 
evci belediye vemeaine teslim, Jle mulNıblUmk a'lmacak makbuzla 
okailtmeye girilecektir. (2022) 1-3310 

ILA' 
) - Temızllk ıdaresuıe aıt 916 ve 917 nnw'Jl.lı Fort Jr.amyonla

rt ıç.in taminıt ve tnıncme tebdilatı açılı ebiltmqe çıJsanlnuttır. 
2 - Kamyonların malzeme ft tamir muhammen bedeli (SSO) 

liradır. 

3 - İhale lS.8.1935 perfelDbe gfln8 saat l>eıtc levazım di· 
rektörlük odasında milte§eklı:U komisyon busdli&da yapılacaıktır. 

4 - Muvakkat teminat (41.25) liradır. -ıcv-
5 - Teminat ihale saatinden evel beled veznesine tellim 

ile mukabilinde almacak makbuzla eksiltmeye ·ıecektir. (2021) 
-·-~1':111 

......... ·-·-· .............. -;. 
Urgüp kuuınm Diia7erı maMlwindeld tadilea ba-

piebane yapılmau ıçua ..Oteabbid llabmuda ısı llraya ihale edi
lip noksan kalan n ilaedyle ~ mevcud .. fname mucib~ 
ce ı 7765 linlık inpatm ilaaaJ.l 2'.7.935 güniln.dt!D itibaren 20 giln 
milddetle ap.lı arf alUHyle miiaaılrasaya kotiQDuı ve 16. 8. 135 
cuma pnil uat 16 • C. K. U. illinde DaaJest ... lnlmacatmdan 
talip olanların aids &in eftl eJali~ :ıra,.n aafa bq 
mtldlrlUllnce tMdilı ettirmeleri " ytlde ~ ~ ı.alnatı 
muvaktate akçeleriyle 7evmi muk6rda Urjip. C. il. u. ıq;Me 
bazrr buld!WIJ.n w lııetlf ewalmaı ..,.._.. ~ ..,._. 
nafıa mftd9d:818ne mllncıMt1an ilan ôhmur. (•3) ı - us.? 

Kimden istbL 
l&lı: edilcllii 
Bay Omwı Nuri 
Bapn ~rife ve 
mtlftıeteklen 

imar 

llulaaınnwn 
Ma Ptnel ..... 
lfo. No. Lira 
ito • 400 

z4' 15 50 

Y-... kaycb çıbnlan •aneleda 1111••>• nu 8 93.11: "'" 
be pbıl aat on bette b;ı..n-..a ..,... · "' ~rşem-
müdilrffi.ıw&-RJri k · -

1
r"'"" e •tılacafmdan taliplerin lmar 

&.... onusyona ge meteri (2046) 1-33SS 



SAYIF & 

Devlet Demiryollan ve LimanJ.an Umum 1 
Müdürlüğü ilinlan 

t LAN 

Muhammen bedeli 11880 lira olan 130 dane büyük ve 
3 dane küçük vagon muşambası 4 - 9 - 1935 çarşamba 
günü saat 15,31 da kapalı .zarf usalü ile Ankarada idare 
binasında satm alınacaktır. Bu işe ginnek istiyenlerin 
891 liralık mwraWCat teminat vermeleri ve kanunun t~yin 
ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadı
ğına dair beyannaıne ve tekliflerile ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyen reisliğine venneleri lizımdır. Bu işe 

(.:~~uı:tnameler parasız olarak Haydarpaşada Tesellüm 
ve Sevk tltisfidüğilnde ve Ankarada malzeme dairesin-
de dağıtdmalGtadır. (2010) 1 - 3331 

lLAK 

lluhammea bedeli 18700 lira olan 425 ton ham döküm 
piki 2 eylll ı•ı pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
idare binaltndıa kıapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe ginmk isti yenlerin 1402,50 liralık muvakkat te
minat ile kanman tayin ettiği vesikaları,, kanunun 4 üncü 
maddem mucilince işe girmeğe kanuni manileri bulunma

dair bepanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
komiayen reisliğine vermeleri lazımdır. 
1fe ait prtnameler parasu olarak Ankarada malze
. · Ha)'darpapda tesellüm ve sevk mUdür-
en dağıtılmaktadır. (1973) 1 - 3267. 

lLAN 

l eksiltmesi bozulan ve beher 1000 kiloaunun mu
hamlİlen bedeli 1620.45 lira olan 18000 kilo külçe kalay 17 
eylOl 1935 ulı giinü saat 15,30 da kapalı zarf uaulü ile 
Ankarada idaıe binasında satın almacaktiı'. 

Be işe ginmk itltiyenlerin 2187 ,61 liralık muvakkat te
•• ile kanmu tayin ettiği vesikalan, kanuaun 4 üncü 
_._. ... mucibince işe cirmeğe kanuni manileri bulun-
~ dair41eyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14. 
31 a kadar komisyon reisliğine vermeleri l&zmıdır. 

Bu işe ait .-.nameler ı• kunaf mukabilinde Ankara 
ve Haydarpap veznelerind~tılmaktadır. (2003). 

1-3295 

İLAN 

~ •Uiltmai bo.ıulmU§ olan ve bedeli 58174 lira tah· 
mU:;a.; Uiçw tıbbi malzeme 16 ağustos 1935 cuma gü
nü saat 15,30 ela lııapah zarf usulü. ile Ankarada idare bina
smda aatm almac:akttr. 

Bu ite girmek iatiyenlerin ( 4159) liralık muvakkat te-
. t ile kan•aa tayin ettiği vesikalan kanunun 4 üncü 

• mucibinae işe girmeğe kanunt manileri bulunma
ıtair~ ve tekliflerini aynı gtin saat 14,30 a 

kaw ır.tisy111 reisliğine vermeleri liznndrr. 
Bu işe ait prtınameler 290 kuruş mukabilinde Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (1950} 1-3247 

İLAN 

llubammea bedelleri ile mikdar ve vasıfları ve her gu
nap, ~ icabeclea aıuvak.kat teminat paraları aşağıda yazı
lı Balast 15-8- es perşembe günü saat 16 ·la kapalı zarf u
auliyle ve 3 gurup olarak ayn ayn İzmir'de Basmahanede 
deYlet demirytıllsı 7 inci işletme müfettişiliği binasında 
satm abaacakt& 

\Bu ip p-n.k ıiatiyenlerin qağıda hec grup yani gru
pu tePil eden k....,lann hizalannda gösterilen mikdar
lanla muvakkat teminattan vermeleri ve kanunun tayin et
tifi vesi.kalana ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince i
şe girmeğe maaii kanuni bulunmadığına dair beyanname 
ile prtnamenin 29 uncu maddeeine uygu olarak her gurup 
.için ayn ayn teklif mektuplanm ayni gün saat 15 e kadar 
komleyon reisliğine vermeleri lizmıdır. 

G_ruplan tflld1 eden Jrısnnlarm mikdar ve vaad1arma 
göre muhammm ibedelleri değiıtiğinden her gurupa aid 
teklif lllektaplamda gmıibu tqkil eden kısanlar için ayn 
ayn fiat ftrilımlidir. 
• Bu bapta fala iAbat almaJc iatiyealer 7 inci İfletme 

Yol BqmüfettiPiline milracaat edebilirler. 
ip girecekler prtnameyi yol Bapüfettifliğinden pa
~ alabilirler.. (1951) 

Grup Mikdan Muhammen 
No. Mabım3 Bedeli 

1 ... 
2 Afyon ( .. 

Hattı (l-
1 Bandır- cı• 
ma hattı (3111J 

cmo 
(390 

Lira 
10400 
3400 

lJIOO 
1415 

"" 2100 
5200 

Teminat Evsafı 
Mikdan 
Lira 
780 Tbplama • kırma 
255 Ocak 
975 ,, 
107 Toptmıa. kırma 

250 ,, " 
158 OCak 
3go " 

1-324' 

Sıhhat e İçtimai uavenet 
dut e Sahiller Sıhhat 

u um ourlüğiinden: 
5 &tuatot 935 paarteai günü saat on birde açık ekailtmeye ko

nuı. uıınum müdtlrl6k binan dq llftaı için müracaat eden iatek
lil«clen aranılan .nilralan ibraz eden bulunmamasına binaen ek
ailtıme müddeti on aUn uzatılarak ıs ağultoı 935 pel"felllbe ıunu 
-.t • bir olarak tımbit edilmiftir. Taliplerde fennı prtnlmenln 
(JI) ioci maddeainde oldup veçhile ticaret odau nlikuı ve mln
Jauınn Jıfafra m8dtirJHllldea lııö)P .. pt ik ilk biaada Bdelputa ...a 
Jaı-t ftJS ~ dair ekU)'eti fıenal,e ved'mı anmııa.. 
cakbr. ~ ....... .,..ı,.t .......... 1 ..... 

.. ........ ~ lletlf" ...... lintl9dnl ............ . 
<•O ı a. 

lfLUS 

lstanbuldan - Ankaraya 

[(/REM GENÇ TÜRK 

Allo r Allo, Nermia lell miıin? 
Söyle Suadcıiım, bellim ! 
Krremlerini aldun, çok teıekkür ederim. Cidden 

pek nefiı imiıler. ŞimdiJe kadar kıymet Ye faydaları 
olmayan Ye büyük reklamlarma kapılarak alıp kullan
dıpız ve tenimizin letafetini ka~emele aebeb 
olan krremlere kıyaı kalMıl etmiyecek derecede ııhh, 
ve nefiı buldum. 

Bundan böyle kullanacapm krem ve ıtriyat yal -
nız GENÇ TORIC mamalib olacaktır. 

Em. iş. U. Müdürlüğünden: 
Adet 
5600 

Budanın cınsi 
Polis mecmuası 

Tahmin e~ilen bedel 
2500 lira 

Teminatı Kkailtme gianu 
188 19.8.9l5 puarteai saat 15 de 

Yukarda cinsi ve mikdarı yazdı polis-mecmuası kar,ısında gös
terilen günde açık eksiltme ile alınacaktır. 

Şartnamesi Em. it- U. mUdib'liiiUndedir. lsteklılerin yukarda 
yazılı mikdarda muvakıkat teminatı, makbuz veya Banka mektupla
rı ve kanuni belgelerle birlikte ogiln ve ... tte uıııum mildürlilkte 
mUtetelddl komisyona gelmeleri. (2065) 1-3371 

Çubuk ulh hukuk mah
kemesiqden: 

Çubuk ku•ıoın Dumlupı -
nar köyünde oturmakta olan Çan
kırılı Ali otlu Mebmed ve ka· 
rısı Bulut taraflarında Çankm
nrn Tevfikiye mahallesınden 

Mehmed oğlu Rıza aleyhinde 
açtıkları Çubuk '"emanet üire • 
sinde mukayyed bulunan 26 lua 
kendilerine ait iken mumaileyh 
Rıza üzerine kaydettirilmit ol · 
duğuııdan u paranın kendileri
ne verilmesi hakkındaki dava • 
nın yapılmakta olan 11111hllkeme 
sinde mtiddeialeyb Rıza namına 
gönderilen davetiye vıratuı ika 
mctgihı malQm olmadığından 
ve nereye gittiği bilincmedıgin
den bila tebliğ iade cdilmit ol
ması hueblyle hukuk uıulil 
muhakemeleri kanunmuı 141 in
ci maddesi mucibince ilanen te• 
liğat icrasına ve mubakemeauı 
17 eylial 935 aalı günü saat 10 a 
bırakdmasma karar verilmittir • 
Muayyen olan gUn ve autta Çü
buk ıulh hukuk mahkemesinde 
bizzat hazır bulunmak veya mu
aaddak bir vekil göndermek ak
si takdirde muhfkemeyc gıyaben 
balalacatı mal66n· obmk n teb
lipt makaıiıma bim oJmU ile• 
re karar veçbile itan olunur. 

ı - 3382 

Sablık Motosiklet 
Telefon 1441 den aorunuz. 

1-3354 

Cebeci Haıtaııeai OperatarU 

Dr.TuRGUT 
Haltalarım Adliye Saraya 

bqlllllda Hayati apartmuım· 
ela ber gUn ıs den it • kaclar 

kabule baf11m'thf. 

ZAYi 
Ankara belediyeli8'den alaut 

oldulmD 327·127 numualı tlflr 
,,....,.. •• ıml _,.. ftlılm. Yeiil· 
lini alacal11ıtclan nılrif,inin bllk-
mll yoktur. YuNVS 

1-3363 

Saç lan 
dökülenler -

KOMOJEN KANZUK 

SaçEksiri 
Saçı.mı dikilmesine ve 

kepeldenmeaine mini olur. 
Komojen saçlarm köklerinı 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen ıaçlarm gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, li· 
tü bir rayihul vardır. Ko
mojen kanmk uç ekairi ma
nif ecwaelerte-ıtriyat mafa
•lannda bulunur. 
ı.tHtllANTOL KANZUK: 
ROllATIZllAIUN KATI 

DEVASIDIR. 

01tllnlilk zeia çerçeve ve 
puDktal camlan ile Reri ve 
Omep aaattancm. 8aiıkaw 
caddesi 
RIZAGÖZLOKÇO 

1...;..J364 Tel: 30Z5 

Öz Almanca 
Halla bk lllpaa. biram .(mek· 

teb maallhlil) en ucuz ve en ça
buk almanca '8~. ~hlina 
lauırJar. Posta btuau~ mll-
ncaat. t-3301 

z:z:: 

TVRKIYE 'SEKER F BRIKALARI 
KETlnin Alpullu, Uşak. E"'kişehir ve Turhal 

ŞEKER F BRiK LARI DA VE 1 T DULDA 
fabrikalarm te lim edecekleri tarzda: 

Kristal kilosu 25kuruş, 
Ke me kilo u 28kuruştur. 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşagıda 
zıh yerlerde de ve hizatanndaki fiyatlarla 10 A 
1935 tarihinden itibaren satışa başlanacaktır. 

Kristal 
Bursa da 25,50 
iz mir Vagonda 26,10 
Bahke • 26,40 ır " 
Adana " 26,80 
İzmit " 25,25 

dapazan " "25,65 
am lBI lima11111e 25,10 da fbl;. 

(Fob Smm- fiylltlç Karadeniz sahillerinde --·
bir iskeleye gönderilmelt- here fabrika tarafmdaa 
yükletilmiş bultınmak kaydiyledir. Ve Samsundan 
ki navlun ve sair masraf miifteriye aittir.) 

Sipariıler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün i · 
ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en u 
TON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON 
kabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 aanc!lktır.) 
Yukanlaki fiyatlara sigorta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduiu yerlerde 

İstanb~ Ankara ve Samsun BUrolannda ikleaebllir. 
Diğer ıipariı prtlan fabrikalardan veya latı1nW. 

kara ve Samsun Bürolaimdan ata niıl'eblllr. t-3ft 

Kaçınlmıyacak fırsat 
Ankuaıun opera meydanmda ve köte bqmda dart 

ibaret arualarla Keçi6rende otobliı duratma iılııi da1ııilra 
bet dönüm mulltuun ve meyvah bahçe i~ birilli eekis odi 
salon baayo Uç tuvalet matbllı ve kileri ve dilen iki batlldl 
oda iki tuvalet matbah bant"o garaj aynca bir ahır içinde 
tör ve hemin motlril ve elektrik latihaa1 etmek için motlle 
but dinamoyu su tesleatı ve elektriği hm hane ve anatar sa 
Görmek ve konuwmak için telefon 1624 de A~ BaJ 
veya 1507 de Bay Şahaba mllracaat eclilmeal. ı-.. 

LEMA EKREM 
VE 

Tanburacı Osman Pehlivan 

Etlik mer ez l.ıiborabıvarlar 

Pi:ruaJa çılrm•fbr. Bütün lmtaaiyecilerdea ... ıw. 
Toptan latıf Jerİ: lataaW ... ,... han No. 

Ankara toptan 1atıt ~eri: Genç Türk. 

1 - 1503 lira 37 kunaı kqif plarab ADlrıara ceu -91 
tamiri lflk ebUtme,e lronmuttar. 

2 - fartmme1er parua olarak Ankara ~ll;P.•, 
lmacaktır. 

3 - Bbiltme 23.8.103$ cuma ıunti uat l~~lii.lim 
U. tik daireeinde yapdacaktıi'. 

4 - lateldileria 112 Un 75 kurut nuaıal * tıll-ltt 
la fenni ehlivet kifıcb getirmeıl .. rttn. (20lll) 

lmtiyu llhlbl ve Bapnu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neırlyatı idare eden 
Yuı lıleri MtldUrll Naıuhl 
BAYDAR 

1 SiNEMALAR 
ç.-,,, •wldni dv•rmda 

Ulu Bı11mnl• MllllDlf• 

•• 

f _YENi ) BUGON BU GECE 
Elua Laadi - NU. Altlaer 

-.fmclan temsil edilm 

~...,..SON1JNa ... .......... . 
BU GON BU GECE 

HUDUT KAHR.4Uft ..... " 


