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Gündelik -
) URD lÇlı'\'DE GEZlLER 

Her yılki gibi bu yaz da; yurd-
d . h ecanı var. 

a geniııı. bir gez1 ey .. ı··k 
:s: • • gun u Son aylarda, işlerıntn • 

· ınagaza -akışını sağlıyan tecııner .. 
· burosun-

sından, iznini alan ışyar .. • t 
dan yaz tatiline kavuşan ogre k-

, b' lsun uza -men okulundan araz 0 • 
'd' "nlerı ayrı laştı. Bunların gı ış yo d ·

10 
k 1 n a ser 

ayndır: Yurd ıyı arı 
l lar çoktur. deniz banyolarını a an 

. . · kıııı. hasta -
Sıcak su şehırlerımıze, 'S' .., • 

lıklannı şimdiden yatıştırmaga gı-
denler ise az değildir. d 

Bunlardan başka bu yıl yıır -
d . . . · oıh dogmuş a yem hır gezıcı 51 

1 
1 tek başa· 

tur: Bunlar top u veya . d ku .. rın e -rma demiryollarınuz uze l . 
d ,, ön ertn· 

zay, güney, batı ve ogu Y 
de dolaşmalCtadırlar. . . . ·ı·k devlet demır-Bu yeni gezıcı ı , . d _ 

b ·· bıray 0 
_ yollarında on eş gun, ücretli 
la.tmak hakkını veren az bileti 

. biletlerle başlamıştır. Bu. I 
. l . rde ıner er, 

alanlar istedık erı ye d'l 
' b• ler ve ı e-istedikleri zaman ıner 

dikleri yönlerde yolculuk yapar -
bu. · . 

. Ankara son günlerde, bu Yi:'~ 
· ·ı · .., gvt olmuttur. Şe · gezıcı erın ugra .. 1 

. . dek. b .. ük' yapıların on e . 
rımız ı uy ,,. • · i-
rinde heykellerin etegın<k' gıy 

. l '. d konn•uşlarından, ge-
nıı enn en, ~ 1 ılan 
:tici oldukları kolayca an a.ş • 
birçok insanlar görüyoruz. y enkı 

. ·ı birlerden ço sınıf gezıcı ere, şe 
d k Şulur ve on-

demiryolların a a vu l d 
d vagon ar a larla uzun uza ıya 

konuşulur. de gör-
Bunların heme 

düklerini size anlal he~~am 
. . d d' Kısa bir zaman ıçınde 
ıçın e ır. 
birçok teylerden aldıkları duygu-
ları, içlerinde sakhyam.azlar. On.
lan sizinle paylatmak ısterler. Sı
vas'taki Selçuk arı karşısında çok 
hayranlık duyduklarmı söylerken 
Kayseri' deki yapıcılık hummasını 
anlatmağa ~:eçerler. Adana'da 
iken, yeni par..ıl.'ğun Y.üksek satıla
cağını öğrenmişler~ır. Bun~an 
duydukları sevinci sızde de gor -
mek isterler. 

M -~.,. limanmm yapılması 
~~ ~ . 

hepsinin dileğidir. Orada 1 g~Dlf 
çalıtmanın ne ~adar .. a~tacagıaı 
timdiden gözlerıyle goruyorlar • 
mıt gibi ·heyecanla anlatırlar. Or
ta Anadolu' daki ağaç azlığını ko
nuıurken yüzlerinde acdar dola • 
şır «Bu geniş ovaları nasd sula -
nıaliyız buralarda daha çok tüdr~ 

, 1 cak » ·-kolu ne zaman ça IF' · • • • • • 
ye sorarken sabırsızhklarını gızh .. 
yemezler. . . 

Samsun'un .güzel göreyını ha., 
· · d yar brlayınca yeniden sev.ınç u • ~-
lar, Orta Anadoludan Ka~adenıze 
. k .. ·· 1en gu·· zel tabıatı zevk• mer en goru 
le anarlar. 

· · · b''tün yeni sınıf gezıcılerın u 
yurd kötelerindeki duygtt.~~lrdı~ 

"mk" degı ır çerçevelemek mu un ' 
ancak onlarla konuıanlarda do -
ğacak toplu bir fikir vard~r: yurd
d8.flar memleket içinde böyle do • 
la-tıkr• yurdun her itine ~alba 

':ç :ı--, · l B ezıt er 
genit bağlanıyor ar. ~ g . . 

la duygularını ınceltıyor • on nn ar- On 
yurd aevgilerini artırıyor. İ~ 
yok'ıuklariyle ilgileniyorlar, var 1 

\arından güven duyuyorlar. . 
Devlet; böyle gezici biletleri 

usulünü korken bütün bu f aydala-
d .. ·· ··,tu··r Bunun yolcu sa -rı UfUnDlU • 

~ b' _.rok ekono -yunnı artaracagını t.y-
mik faydalar vereceğini hesabla-
mııhr. Bugün de istatisti~ rak~~~a
rile ıu1.an gezici sayısını olçebılırız, 
ancak bu gezilerin kültürel . ~a~ -
dalarını ölçecek şey; h~r bır~roı -
zin yapacağı görüşlerdır (Il!uıa .. • 
hede) .. Biz bu aayfalarda hır go
tütümfrzü saptarken alıDan ~ed • 
birin iyi sonucundan bir ölçu ve-

Adımız.. nndımızdıı· 

Adancr<ıan bir görey 

Çukurovanm pamuk ürünü 

Bu yıl 13060 balya fazlsile 
150970 balya dır . 

Adana, 7 (A.A.) - Çevremi
zin yeni yıl pamuk rekoltesini gö& 
teren ilk tasm raporu çıktt. Buna 
göre bu yıl Mersin'den başka. Çu
kurovaınızın pamuk rekoltesı ge
çen yıldan 13.000 balya artıgıyle 
lS0.970 balya olacaktır. Bu ye
kun bölgelere şöylece a!rılmıştır: 

Adana ınerkez ilçesı: 57 .435 
balya. Bunun 11.125 balyası mı -

5 115 balyası klevland, 41.195 
sır, . 

BAŞBAl(ANil\ilZ 
Zonguldak yoluııda 

İnebolu, 1 (A.A.) - G~n~.ysu 
ru Başbakan ismet lnonu ve 

vapu ' f'k R" r· dı! işleri bakanı B. Tev ı uş u 
Arası hamil olduğu halde, ~u sa . 
hah beşte limanımıza gelmış ~e 
yedide Zonguldağa hareket etmıt· 

tir. 

balyası da yerli pamuktur. 
Kozan, Kadirli, Karaisalı ilçe

leri çevresi: 24.360 balya. Bunun 
4.860 balyası mısır, 19.500 balya
sı yerli pamuktur. 

Ceyhan, Osmaniye, Dörtyol, 
Bahçe bölgesi: 33.500 balya. Bu
nun 15.470 balyası mısır, 17.080 
balyası yerli. 

Tarsus bölgesi: 35.625 balya. 
Bunun 6.825 balyası mısır, 28.000 
balyası yerli pamuktur. 

Çukurovanm buğday tasmı 
37.000, arpa tahmini 41.500, yu -
laf talimini 26.500. susam tahmini 
de 3. 772 tondur. 

Havalar pamuk için çok güzel 
gidiyor. Bir çok yerlerde mısır pa
mukları çiçekten pamuğa dönmüş 
olduğundan birkaç güne kadar 
toplamaya amele girecektir. Mı • 
sır pamuğu satı~ları da devam edi
yor. Şimdiden kilosu otuz beş kırk 
kuruştan alınmaktadır. 

llw1balmnmır:. l11ebolu'dun gcçmifılr. 
llu yıl pnnmk iiriinii 150.970 balya 

olacaktır. - ltalyu lwrlıa girişirst! lngU
tere Siü•f.'.V::; lwmılmm l,·apannımnnı üıi
)'ecek. 

Her } erde 5 kuruş 

l\1USOLİNİ HARBA GİRMEKTE AY AK DİRERSE 

• 
lugiltere Süveyşin kapa-
ti masını n, .. istiyecek? 

Adisababa, 7 (A.A) - Ulus -
lar sosyetesi tarafından Habeşis -
tan üzerinde herhangi ekonomik 
bir manda şekli yeritilmesine izin 
verilip verilmiyeceği hakkında 
sorulan bir soruya Negüs, şu ceva· 

. bı vermiştir: 
'' - Uluslar sosyetesi, bir çok 

defa, üyelerinin sıyasal erkinliği
" ne zarar vermeksizin, onlara de · 
1 ğerli ekonomik ve sosyal yardım 

farda bulunmu~tur. Bu tekilde biı 
yardmu reddedecek değiliz.,, 

Y abancdarm Habeıistandaki 
durumlarına gelince, Negüı, ya -
bancıların bulunduğu yerlerin ya .. 
kınında ha.rb veya süel hareket · 
ler olursa, onların baysallığmı ve 
mallarını korumak üzere, bükü -
metin özel tedbirler almayı dütün
düğünü söylemiştir. 

Loudra, 7 (A.A) - İtalyan -
habeş aölaşmazlığmm sonu bü · 
yük bir karamsarlıkla katıılan -
maktadır. ltalyamn yeni kuvvet
ler toplaması, Musolini.nin de söy
lediği gibi, uluslar sosyetesinin 
buna karşm olmasına rağmen İtal
yanın, "harekete geçmek döle .. 
ninde,, bulunduğunu kesin olarak 
göstermektedir. 

Yarı resmiğ çevenler, Paris ko
nuşmalarından bir sonuç elde e -
dilmesini ihtimal dışında görmek
tedirler. Bu çevenler, Habeti• -
tanın erkinliğine ve sıyasal bütün
lüğüne dokunmaksızm ltalyaya 
ancak ekonomik asığlar verilebi
leceğini tekrar pekiştirmektedir. 

B. Mıuolini, şimdiki durumun
da ısrar ettiği. ve harbı açtığı tak
dirde, lngilterenin uluslar sosye • 
lesinden ltalyaya karşı tedbir &· 

Siiveyş kanalı 

hnmasını istemeıi muhtemeldir. 
iyi haber alan çevenlerin fik

rine göre, mesela Süveyf kanalı -
nın kapatalmaaı gibi yalmz ekono 
-mik tedbirler ileri sürülecektir. 

Fransızlarla 

Tecim anlaşması
nı imzaladık 

Trakya genel 
ispekterlij; 

frnsa'da karışıklıklar 

~ral Kl.zım DJrli 

Haber aldığımıza göre, sıhhi 
özürleri dolayısiyle çekilmif olan 
B. lbrabim Tali Öngören'in yerine 
Trakya genel ispekterliiğne İzmir 
ilbayı General Kazım Diriğin a -
tanınası BA§bakanlık tarafından 
onanım,tır · 

riyor112. Bu göriit ölçüsünün ileri
ki birçok yeni tedbirlere hız vere
ceğine de inanıyoruz. 

Kamal ONAL 

Biıılerce işçi Brest illlaylığına kızıl 
bayrak çek.tiler 

Brest, 7 (A.A) - ilk on beı 
.. tük gündeliklerin ödenmesi do-gun . .1 .. l yısiyle tersane ışçı erının yasa 

hükmündeki kararlara karşı yap -
mıf oldukları gösteri bazı karışık
l klara gebeb olmuştur. 
1 

Binlerle işçi, Paris sürat treni
in kalkınasına engel olmuşlardır. 

iunlar deoıiryoluna akın ederek, 
akini~ti treni durdurmak zorun

da bırakmışlar, lokomotifi de tren
den söküp depoya çektirmişler . 

dir. .. . ·1 'lb Daha sonra gosterıcı er, ı ay-
lığın önünde topJ.a!',.ıliilak, franıız 
bayrağınJ ~Oli~~m•şuır ~e onun ye
rine kızıl b..··\;'V~~ -t:~mışlerdir. 

ilbay Jak Han.•, •!'le başma o
larak avluya çıkmış ve bu azı bay
rajmı oradan ıökiip indirmittir. 
Bu sırada, halk, haykırıtmakta ve 
ilbayhğın camlarını taşlamakta 
idi. 

Başhca ookaklardaki mağaza-
lar, kepenklerini kapamışlardır. 

Göstericiler, deniz komutanlığı· 
ntn da kapılarmı zorlamışlar, fa
kat atlı polis ve asker tarafından 
geriye püskürtülmüşlerdir. 

Göstericiler, bunun üzerine, 
Sadi Karmo alanında tersanenin 
bir kamyonunu ateşlemişlerdir. 
T eraanenin önünde deniz tüfek -
çileri ve deniz topçu ıüel eratı ıü-

el bir savga haltı kurmuşlardır. 
Tersanede çalışan 6000 itçi • 

den 3000 i gösteriye katılmıştır. 
Saat 20.15 de sükun tamamiyle 
yerine getirilmİ!tİr. 

Göstericilerden bir kişi ağır 
yaralanmıt ve bir saat sonra has
tanede ölmüştür. Polislerden iki 
kişi ağır, bir çoğu da hafif yaralı
dır. 

Yeni hadiseler 
Brest, 7 (A.A) - Dün akşam 

yeni hadiseler baş göstermittir. 
Deniz komutanlığına yaklaşmak 
istiyen işçiler, bir barikat yapmış
lar, fakat jandarmalarla, deniz 
askerleri tarafından püskürtül · 
müşlerdir. Saat 23 e doğru polis 
sokaklarda güvenliği yoluna koy · 
muştur. 13 ü işçi, 5 i muhafız ve 
2 si jandarma olmak üzere deniz 
hastanesine 20 yarab yatırılmıştır. 
İşçilerden biri, bu sabah ölmüştiir 

··-
Kan diye grevi bitti 
Alina, 7 ( A.A.) - Atina ajan

sı Kandiye'deki grevin henüz bi
mediği hakkındaki bir takım ga -
zete bilgetlerini yalanlamaktadır. 
Şehirde ve limanda, işçiler tekrar 
çabşmağa batlamışlardır. Her ta
rafta sökün vardrr. 

BIJ. Lava/ ve Suad 

Paris, 7 (A.A.) - Anadolu 
Ajansmm özel aylarından: Türk 
- fransız tecim ve kliring anlaşma
ları B. Laval, Bone, Suad ve Kur· 
doğlu aralarında imzalandı. Per -
şembe günü verişecektir. 

Uypeşt Perayı yendi 
İstanbul, 7 (A.A.) - Macar 

Uypeşt takımı bugün Taksim stad· 
yomunda Per~ - Şişli karışık takı
miyle oynadılar. Birinci bölümil 
2 -O kaazndılar. ikinci bölümde 
karıtık takım 2 macarlar bir gol 
yaptılar ve oyun 3 - 2 macarlarm 
kazanmasiyle bitti. Oyun çok he. 
yecanlı ve 7.evkH oldu. 

Macarlar yarın Ankara'ya gi • 
decekler ve ilk oyunlarım Ankara 
birincisi Gençler eirliği ile cumar
tesi günü vapacaklardır. 

---·---
İ talyanrn hükümetimize 

verdiği taze balık 
kontenjanı 

T il rko /is ba~kanlığından: 

Y l\pılan teşe1>büs üzerine hal. 
ya hükümeti kendi ülkelerindeki 
konserve fabrikaları tnrn.fmdan 
kullanılmak üzere iilkemize 30 bin 
kente.Hık taze palamut balıiı kon· 
tenjanı ayırmı~br. 
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• dlk.Pdıü p~ 

Jht bMJınh~~ ,.. .... lap • 
Us ........ ~ -- tıaı,. hl\. 
~ p ~ daYQnPUI olchtlana 
.... etaJllP.b'. 

E 
w.m...,_ ana ecliJOI'. llatte 300 mil 
~ plebilecek " bq yis CM 
IMımbnı tappbilecek açılırter ,.,rı.. 

JOf • BanJmdan elli taneli timdi deııen
mekedtr 

Her....,_ aUeri bir ps maketi ile 
c1'alwlmlec8tır . 

... .... ...,. •ele•r .,. ....... 
Mi ı• &, 7 (A.A.) - Ym alman 

1-llUler. A4i.,..badaa Clbutiye dolu 
ll'IDlu Mnbt dtilW tıikllriyorda. 

• ............ llJfeadliiM sen. si· 
... ....,......,....., .... ~ı.ut ......,, ......... .,~. 
Tmı ,.1ca11n, w.•~ cin isin. cı 

Wi,e pten tt ademlatı .. ,nyedenl ıe 
1ea lu'adu " Uiali .... habeflenll 
A~a a bıler gaeted n 

.. ......... " .. tliretle ... il 
,.tca ..,.. Mnl Htnuttn .......................... 

ROma 7 (A A.j - J h•_,:a. 
Dhı Habqist harb 
,ecefi bak"bnda olan dıri ı, bara a 
iMlfatlı bir ınemnunl~tle ka'rtdamnak 
UMllr. ,.,,.,. n, guy .... •etı 
büıkmdalri haberkrın y aalanmaıı dl 
rihl tli.ı ....,_ dfycmi mlyılmaktadır 

ltomeda, hadiiemr in .a lere eıycım 
olduğu Japonyannı, İtalya ile Jı 
,_,. arumclaki dostça il&ileri boza 
calı tekilde biç bu laar&ke\e P.rip1e 
cep amada beslenmektedir 

Buawala t>eraber, Jepoııyı hllrilmn 
adamlanndan birim "'her japon ,.nt-
6'1tı bNet ........ pmebie tamNDi1· 
111 kgirdilr .. yobmdüi - .u,m, .... 
r.aa cleclikOda chnmttıt 

,,.,,.. ............. ............ ,. 
tAadra, 7 (A A.) - Jtema • • 

clu 'RoJ'tcr ajanllftlll MlcHrdtil • 
- ... ~ bjr ... Upt• 
ıMfa ot6 fb1i* IM\!tftliB """• 
t1a ... ..,., istediii bapnları asacak 
........... dan~~ 
ıe,ditmc .... B. ll1110llni. topba btT 
.... laNmmı ~_., .... il . 
anda Hap.tanı •anek al~~ 
..... i~ 480 uçaim pipi~,.__-
.. -- sis ,. dlktln8 ... '61 ılı 
len h11adacalı .,. .... idedir. .. 
...,.. ......... lııalma, •lalrU ..... 
Jcrle kloriaH n benl&Jb psler de imi· 
Jıauı•br. &...ı. .._., ite1Ja18-
rm, e-neaee1 ıs..,da ~ 

)'uWJan1m ...... '-el.... ... "' 
Plleri bDlmneındın lhımcbr. Her
llııaWI .... ba1Jaa --!eri, 8rcal: bil· 
eıtlercle hU.rJıınak IHre yapıJımt o
........ lerUe .mu~ 

E 
ALM 

e· yahudi 
akalanır? 

.ı41naan ,.,_,.,.,. ...... ,.,,,. 
BertiD. J (A.A) - 4' ...., .... 

uı..ı WrUll Mklp- flntl. ı ....... ,., 
ai a,. ......... ,.... ,, 111111& 

•ldilia - -- ............ 
........................ ı' p 
c?ı ı,.ıMlr .a. ,.., a =t r1ell .... 
• lıirllll- • lııee .. o 

111JedadeoND111-b• ....... 
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Dil itleri 

Söz kıthğı yoktur 
Yqar Nabi, iace ve duygulu 

ozan yireğini sıbn acıyı ne P 
sel haykırıyor: 

Dil devrimİllde iJl/rii söz lııtlı· 
lı değildir. 

Bunda hiç ifkiliaı yoJctur. ilk 
ıayısındanberi türlr dilevine ,ö. 
nlU veren (Ula), biJttJa dev~ım_ın 
•n yüksek izeri olan dil devrım~n
de de arkada§luımn öninde P · 
zel tü.rkçe, diJzenli tlJrkçe ... evren-_ 
sel dil olmaya yavukla tıırkçeyı 
yayarken söz Iutlığına uğıayor 
mu? Ah, şu dilleri köklinde'! ko
pası geri düşllnceli ö~m.~klı baf
lılara ne demeli ki şımdı oz türk· 
çeye de bir kulp takmaya k~lktı· 
lar. Yeni yazılar çok çetrelıl 0 

.. • 

luyormuşta anlaşılmıyorm~· T~k 
ulusunun sağduyasıı b~ ~otiJleyı
ci örümcekli başlı, genyı yaşat 
mak istiyenlere yakıştıklaıı k~r • 
şılığı vermektedir. Onlara verıle
cek en blJyiJk ceza savsadır. On 
ları yoka sayarak' iJlkiJsiine bağlı 
tiJrk çoeuklannın arasınd• urasa • 
ya tutulmuş bu ovallılvı savsa 
malıdır. ~ d 

Glinep tanık k.ndi varlıgıı !ı. 
Onu göremiyın bu sanıb . ~aglı 
kalanları yapıftık/arı gerılılıt•'! 
kurtarmaya çalışmak pek bo§S P 
den bir savaştd olur. . 

Tilrk dilinin jensi Jıısa, keskin, 
açık söyleyip ylWflalrt~ı!· (Dl • 
van Babıaliden kalan sıncırlenıe • 
ye tlJrlıçenin katlantısı yoktur. 
Çetrelil göriineD tlJtk dili, tltk 
sözleri değildir. Geçaıi§I bağlı 
kalanların ba§larımn içinde yaşı· 
yanlardır. Halka inen, halkı ylJk· 
selten ulusal birlili kuran işte bıı 
türkç~ir, bu 8• dildir. Bunun çet· 
relil yönll eler içinde!2 sür~p çı • 
kardığı yabancı s(;denn yerıne ge
len öz tütk siJzleri ise bir ditk k•· 
#asının bu kadar dar dil§IJiıceli o
lacalına cuda ınaaamayız. Gldllll 
sözler yabane• ve çetrelil ldl ı~ 
len kendlmiı:dir, tiJr/ıiln ta kendi-
sidir. Yalnız bir yere işaret etmek 
6•r.ıitfr ld • ..-.ı«1mJsla I• dile 
tlllcel diJnmeleri gerektir. Yavq 
yavaf türkçe değildir. Bize ônde
rimi% biti ona sıkıştırınız demedi 
mi, Devrimde türk çocuğu evri
mi geri bırakıyor, atlıyor. Zira du
racak, yavaş 1av~ yiJrllyecek ,O
n& yoktur. Uskes amacına irken 
iriıecektlr. GtJÇmişin bıraktılı çok 
derin bo§luklan evrimle doldur .. 
maz, tinal atılımla dolduracaktır. 
Bunan Jçln yazarlarımız tek tiJk 
görllnen yabancı sözleri kalemle • 
rinin ucundan siJ/ıilp atarken riiık 
diline bit hı• vermek ödevini u 
nutmamalıdır. Bir işi şifirerek slJ. 
ze bofarak değil tlfrlıçenin jenisi
ne uygun kısa. kesin, açık ve 1• 
tilrkçe yumak yasarlanmızın en 
başta gelen borçlarıdır. 

Şeref AYKUT 

Türk vatandaşlığından 
çıkanlımlar 

izin almadan yabancı deYlet 
tabiiyetine ıeçtikleri anlatılan 
Ohana Çaldqu, Simpat Hacı Mi· 
kielyan, Vahram Kulabaf&Dt 11-
tefaa lplikçipn, Polidi lpealti, A
ıimo Dokriyadi, Jorj Bitar, Fam 
Nikolaidi, Anam Sokar, bruı 
E.terya, l17a KupmcuJaD, kaıuı 
Satanik, oila Artin, Hriato Bok • 
çevik, Nerrea KeçeciJ&D, Serıia 
Atıkyan, Sersia Çankh7an •• 
Efyeniye türk .. tandatbfından 
çıkanlmqlarcbr. 

Vatandaşlığa alınanlar 
Türkiye'ye ı&çerek Ye ııjına -

rak ntandqlıia almmalanm di· 
leyen ve kötü bir halleri olmadıfl 
anlatılan 28 kiti ile, Türkiye'de 5 
ıene oturma türeeini doldurarak 
tiirk vatandatı olmak istiyeu 4! 
k"ti ntandqlıla almmqlardll'. 

• 
iÇ HABERLER 
İç pazarfanmızda kuru 
üzümümüzün satışını 

artırmak için 
Yabancı memleketlerde oldu 

ju ıibi iç pazarlarda da kuru 
üzümleriaıisin satqmı artırmak 
ve tanıttırmak için Ekonomi ve 
Tarım Bakanlıkları eaaılı tedh:. 
ler alınaktadll'lar. Sabt için reı 
mil kurullardan da faydalanmak 
dütünülmektedir. 

Mağaza]ann erken 
kapanması 

Ankara majazalannın da lı 
tanbul ve Samsun 'H diğer bazı bü 
yük tehirlerde olduju ıibi 'Lkpm 
lan etken kapablmuı için Anka 
ra tecimerlerinden birkaç kiti te . 
cm ve endüıtri odaıına, ekonomı 
bak•nbfına •e maya baıvurmuı 
landa· Yeniz bir önürdqme yü ~ 
ziinden clükkin itÇilerinin ıece 
yanJaima kadar çalııbldanm ıö 
ren illili orunlar hu iti inceleme 
je t.ıl••ıılardır. Y akmda bunun 
için bir karar verilecektir. 

Reçimüs yağı yetiş
tirilecek 

Uçaklarda kullanılan ve tim· 
diye kadar memleketimize dıf&" 
dan ıetirilen (Reçimüı) adlı hind 
nebati yafmm memleketimizde 
yetittiftlerek ihtiyacm11zm kart• 
lan-•11 Ekonomi ve Tarım Bakan 
lddannca kararlqtmlmıt ve ~ 
otlarm yetittili balıelerin saptan 
muı önemle ele alm-.tT. 

Yaban domuzlarına 
karşı 

GiuıMID, Ordu, Trabzon ille -
rinde üriinWimiai yaban dom · : 
rmm sararlanndan korumak için 
Tanm Bakanhfl bUralarda aant 
örptü yapmqtı. Bu taftfm kuv 
vetlendirilmesi Ye yer yer ıürek av 

lan ppdmuı hakkında bu illere 
tekrar emirler verilmi•tİT. 

750 göçmen aylesi daha 
geldi 

Adana'da Atatürk anıtı 
Adana, 7 (A.A.) - Atatürk 

anıtuun timdiye kadar bitirilmi -
yen iki fiıürii de tamamlanarak 
tehrimize ıetirilmittir. 

Adana'ya gelen mısırlı 
uçmanın geçirdiği kaza 

Adana, 7 (A.A.) - Londra' 
da arsıulusal yarıılara ıirmek üze
re ötey sün Kahire' tılen kalkan bir 
Mııır uçaiı, içinde pilot Nebil Ha
lil ve Bayan Mailer olduğu hal • 
ele dün ıehrimiz pilot alanına in • 
mittir. Yarım aaat aonra uçmak İ•· 
tiyen pilot pervaneyi çevirince ıaz 
kolunun açık bulunmumdan he 
men yürümeye bqlıyan uçak bir ~ 
az ileride bir çukura yuvarlanmıt 
ve pervaneıi. tekerlekleri, kanat 
ları parça parça olmUfbu'. Arka . 
sından kopn pilot çukurda ıuı 
kapamıf •e uçaiın y•nmaımı öa -
lemi,tir. Batka bir arar yoktur. 

Uçak nldllüyor, Londra'J• 
trenle söndsilecelctir. 

Üniversite rektörü 
latanbul üniverıiteai rektörü B 

Cemil Bilıel dün öileye kacl .. r. 
Kültür Bakanı ile ıörütmüı ve ak
pm treniyle tekrar lıtanbula dön
mü,tür. Oç dört ıun ıonra tekrar 
celec~~i söv1en'melct~d•r. 

Tarım Bakanlığı 

yönetg~ri 
Tarım B '<anhoı 1önetgeri B. 

Atıf biray iz;n a1ara~t tstan'>ul'a 
llfM~ttr. 

Türe Fakültesinde 
sınaçlar 

Türe f akültainin haziranda 
baıhyan ımaçlannda üçüncü sınat 
ta (181) taleheden (57) al melde. 
bi bitİl'Dlİf (103) IOnbahar llDaÇ 

lanna kalmıt ve birisi dönmüftür. 
ikinci 11nıfta (230) talebeden 

(75) i ıeçmit. (154) ü aonbabar 
ıınaçlanna kaim•• ve biri dönmüt· 
tür. 

Birinci llftıfta (258) talebe 
den (59) au ıeçmiı, (199) aonba 
hara blmıt 9'e hiç ıırufı döne11 

0tmamııtır. Fakültenin ıınacına 
ıirebilecek 649 talebeai vardır. 
Onümü~deki yıl kırk yatılı talebe 
atınaeaktır. B ınun için liseleri p k 
eJİ derecede bitirmit olmak ge 

rektir. 

Adisababa i§güderimiz 
Adil&baba, 7 (A.A.) -Tiirld

yenin yeni itıüderi 8. Nİaulettin 
buraya aelmittir. 

Giresun'da fındık ürünü 
Gireıun, 7 (A.A.) _ Bupn 

borsaya 935 yılı fmdık ürünü e • 
t. ·ı . • ın mıt ve törenle tablarak pİJU&-
ıı açılmııtır. 600 kilo tombal b _ 
buldu fındık yüzde onbet f"ueli 25 
kuruttan, 63 çuval ıim fmct.k ar
diyede teslim eyl61 yüklemeli 19 
buçuktan, 189 çunl fmdık içi ar
diye teslimi ajuıtos ilk yükleme _ 
ıi 48 den, 63 çuval iç ardi,. teall
mi e.ğuato. zarfmda teılimi 47 o. 
tuz paradan, 63 çunl ajuatoe ta
limi fob 47 on paradan aatdmqtır. 

Havalana yaflaurlu ,itaain
d •n piyasa dursun" istebadir. 

Hızar ve kereste işleri 
sosyetesi dağıldı 

•İıtanbul •e Trakya tek- fab
rilcalan T. A. Ş.• cAnacloı. te. 
ker fabrikaları T. A. Ş.ıt cT...W 
teker fabrika11 T. A. Ş.ıt ...,_ • 
terinin 200.000 lira kapital lrata • 
rak meydana aetirdilderl 800.000 
lira kapitalli cluzar " kenlte it _ 
Jeri aoayeteai• yukarda :rum _.. 
yetelerle beraber ıTirld,. teker 
fabrikalan T. A. Ş.ıt ne seçmit 
fakat bir ortaklı kaldıfl içia b ' 
nunen daiılmıt sayılmq, ı,. ela • 
ğılma iti, Türki1e teker fahribla· 
n• yönetim kurulu tarafındu ber
kitilmit •e tirketia ant••.-ıma 
Bay Semai Otkeren 0 ,.birlifi,.le 
atanmı9trr. 

Erzurumda hayvan 
• • 

sergısı 

Erzurum, 7 (A.A.) _ Din Er
zurumda bir hay•an lerlİli açd. 
mııtır · Suıi, üç gün halka açık 
olacaktu 

Onnan yangım 
söndürüldü 

Mujla, 7 (A.A.) - Sanyer 
yangını ıöndürülmüıtür. Yanıını 

ıöndürm k için halk. aıker, jan • 

•hrma çok çalıtmı,trr. 

Dün Romanya'dan vapurla 
memleketimize yeniden 750 ıöç 
men a1lai ıelmiftir. Bunlar Te 
kirdatma yerletfirilecektir. ~-~-!!!!!l!!!!!!!f.!!!!!1!'""~&~6!11[11!!!!~@~$f'lll!!!'!~ ... ·~4lllııı!!"'--"'~"'""""!!!"!'!!!!!'!!!!!'--~lll!!llll~ 

Dünkü l tanhul 
CumhuriyeC te. B. Yunıu N.di 

dıyor ti 
··orta Avrupanın karıtıldığmı dü

zeltebilecek en dokunaklı tılııım c.ı~ 
yetle ileri ıötGrillilr.e bu federuyoa 
fikrio fimdlki ldlçük anlapna hilldi

metinden bafka ilerde diğer balkan dev
letlerinin bile ortaklık etmek ihtimali 
yok delildir. Ba kadar geaiflemit yeoi 
bir alan ıer~kten kürenin bu böltıiG
nU her cihet~ kendi kendine yaptabl
lir bar alem uyıJmalukr. Böyle bir top-

lulupn dıpr11a brıı kuvveti lee 80 
milyonluk dediğimiz ,ekilde bir pan 
Tuna ona çok pzel, çok çekici bir bq

lanııç olmaz mı ., 

TA 
..... d• B Ali N•cı IC•
~ racan diyor ki. 

üır gün Sofya"cla bulpr profe86r 
ve cloktorlariyle dolu bir ulonda Akil 
Muhtarm verdifl bir konferanıın naııl 
tatırtıcı bir alika uyandırdığını ve na
sıl dalriblarca alkqlandığmı ıazlerim 

y.,.nrak 1art10m. 
B.,U bir gUtı Bflkrq'te İzmir man

leket hntabaneainden gelmit bir opera· 

ı; ıc arda D 

ıh: Samsun arumda boJdanboya bır kı

yı to•e.ı yapılacağını anlryorus. 
Karadeniz kenarının mU.ttana pzol

liğinin yu .e kıtı ayrı olan abmı bU· 
tün yurddqlarca hiliıuneli ft herkea 
bundan kolayca faydalanmabdır. Bu da 
ancak Kal'ldeniıin dolu kıyılan ile ba· 
tı illerimiz araamda gidip ıelmeyi ko
laylqtmnaJda •e Samıun ile Hopa ara
aında boydanboya denis kryıamdan to
se yapmakla olur 

ZAMAN Ja Z•maa ıım•lı 
bqyazıd• denill-

lıyor Jrı 

Bu eene de yapılmıt olan tecrube ar· 
tık bu itlerle metgul olan relllll ma
kamları kifi derecede ıku etmlt olu 
gerektir Binaenaleyh gelecek aene yi· 
ne bir yerli maJJar ıerg11i açılacak iae 

herhalde daha çok ıenit ve daha gok 
milnaıib bır yer mtibab edilmelidir. 
Mesala bunun ıçin beledıyeye ,eçmlf 

oJan harb~e cıvarındaki meıarbk çok 
mUnasib bir yer olabilir Oraya ıae mu· 
vakkat barakalardan olmn lıter beton
dan ve daimi yapılım. herhalde iyi ve 
geniş bir • r ı da ~tirllmelidtr 

• D 

-
• ISTANBUL 
llar•l Sovaj'ın Tlidıiye ,... 

lıındald anlıetiade lstulnıla .,,,_ 
dılı •tırlar hepimisia 6ördOll • 
17!ÜZ ve daydulumus bir ka 
dılm~ oldu: lstanbul gfJnd:!'::. 
ne stlPlmelctedit. 

Daha dllne kadar Eflitne #fi• 
de hal böyle idi. Bu tarihi tiıt 
§~h!inin, Sinan'ın eşsis Selimi,. 
sı1?ı ti?'lc dehasının gölılere çekil
mı' bır bayrağı gibi koynu-. 
ta~ıran Ediınenin çölıiqiine içi_ 
~ıztn sızısı ve gözlerimizin ya 
şıyle btşıdan sejlİrci kalıyorduk 
. Fakat ulusun arzusu günün lli

tınde bir enerji hamlesine kalbol
du, ve bugün Edirne yeniden k• 
tulu§unun ve canlanı~mın sevı1Jflı 
günlerini yaşıyor. Büyüle tütlı 
yurdunun •n güzel ve en örMt 
bir kö,esi olmaya layık tüık TıM 
Y~· sarsılmaz tlölenimide yana 
bır cennet haline gelecektir. 

Atatürk"ün işaretiyle Florya. 
nın yeni baJtan yapılmUI da. Ja 
tanbulun kalkınması içio bir baf
langıç olacağına kuvvetle inara -
yora. Dünyanın en güzel şelıı1 
lstanbal, iki biyülr kıtayı birbi 
rine bttleştiren kıyılan m.rintle. 
bu kadar bakım.sız kalamaz. 1ı11 
hdar. kendi haline terkedilemeali 

T/Jtk, lstanbulla haklı olaralı 
övüniit. Havası, sulan. tarilıii 
annlan ve tabiil glJullikleti ile. 
ber biri bir pbtt blJyü defet ..;.. 
meye yfltecek bltlJn bu nsıllariy
le: TaNacıların öve övt1 bitire,.. 
dilıleri ve haklrında yam,.,, '• _ 
tanlatla kütüpa•ler doldanıllltl
lecek lstanbul, aynı amanıla. 
Türkiyenin baylk bir celir tap.. 
nağıdır da. 

lıtabulan gtkellefmnı yal
p~atonit sonuçlar verec:M .bir .. 
dıse olmıyacaktır. Canlı. motl-. 
model ve ucu. 6iı' lıtan6o',,.... 
dana çıbtdılımı• 6'Jıı, ..,,ece ı. 
rizm ,,,ıundan. o biu her ""'" 
kalkınması için harca~acağr~ 
paranın bit kaç katını getirecetdı 
Sarp dağlarla. alacık 6öllettl.ea 
bafb -rey tamauyan lldJır w. 
ka_nlaı, dlb ve monotoa wal• 
lçınde bolalan ort• A.....,,. ,.._ t• sıcak denizin ve mm c,.._ 
özlemiyle tutuıan Polonya ve AJ. 
manyadan. Marmara byılanaa 
akmaya can atan yilz binlerce ı. 
sanı durduran tek engel lstanbıı -
lun dlJzensizliği, &gütddlJfl n 
pahalılığıdır. Yalnıs Y,llbanoı ,._ 
rist değil, iyi ve yerintle metotl • 
larla, her yaz, Anadolu111111 her W. 
şeslnden on binlerce yraddqı la 
buraya ıetirmek imkhılıdır. 

Bir va'!d'!n citgide Plre'ye .... 
ç~n trınsıt ı.şletlni. alıDllCllk tfll. 
bırlerle, yeniden lstanbrıla b 
dır-.•i. bir yandan da en : 
tlern. otelleri, statlyomlan p1•J1• 
tı, tıyatro ve kongre salonla~ 
fst nbulu do~u Avrupasrnrn ve h 
tı Asyasmın bir buluşma yerin 
merk~zi ~aline getirmek, yalın 
TQrlciyenın dıı memleketlerdelri 
kredisini yükseltmek ve ona yMl 
hayranlıklar kazand~mdla kal 
mıyacak, memleketin ekonomli 
ilerlemesinde de haym etlcller 
vsnacalrtır. 
Be~. kend! hesabıma. her ~ 

den once bu ili ekonomik bi • 
/etme ~ibi elP a1rıak. intt h~ 
lar yanmak ve bır plana llağf a.,.i 
ıerekliiinP in1tmvorrım. 

---• Vaqr NARI 

Nafıa Fen Mektebi Me
zunlan Birliği Başkanlı
ğından: 

Eau nizamnamenıiaia 28 • 
maddeei mucibince yıllık nn.k: 
:rımıı 10 atuıtoa 1935 • 
tünü aaat IS te birlik --~ 
yapdacaioıdan tı,.ıern.m. W. 
zat ve,a •e~il tyin edentk itti -
rak ebnelerı ilin olunur. 

•• 



SAYIFA 4 
.... 

Büyül{ Bı·itanva ve babeş harhı 

Sir Samuel Hor'un bir söylevi 

!io)e Fray Pre&c: gazetesine ı a - 1 
jw;tos tarihiyl Londt'a'dan yazılıyor:, 

Bugun 6Clat 19.30 da Sir Samuel Hor 
parlamentoda italya • h beş anlaşmaz
Jıı; hakkında diyevde bulundu ve de
di ki: 

' - Bir harbın onune geçmek iç.in 
akla elcbıle<:ek ne varsa hepsini yap
ıınakta) z. İtalya ile Habe "stan ara -
r.ındaki gıbi bır anlaşmazlık ortasına, 

a.crt hır tavır takmarak defi atmak ve 
uyuşulamıyar.ı savaşa çagırmak kolay 
ve belki de çekici ıbir şeydir. Boyle bir 
bareketm sonucunda arsıulu5al çalışma 
birliginin yeniden yıllarca ak6amı ola
ragım kabul edc!im; yahut da gene bu 
hareketın sonunda, ulu lar sosyetesinin 
butun bir nesil ıçin inmeli bir bıçime 
girdiğini farzedelim. lstedigi kadar 
yıgitıse bir hareket olsun, böyle körü 
korun hareket etmek budalal k, hatta 
cinayet derece inde bir budalalık ol -
mu olur. H rbın onunc geçecek ve
ya dar bir çcrçeve isine okacak yerde 
onun lanını geni letme-kte olan yiğit
lerin, arkasmd n .koştukları gayelerde 
aldanmamı olmaları arzu olunur. Bri
tanya hükumetinin sıyasası, bu sert ve 
tehlikeli tavrın büsbütün tersidir. Çoık 
nazik bir durumda olan karann ciddi
Jiğini herkes gibi, biz de iyjacn iyiye 
biliyoruz. Uluslar sosyetesinin pattı 
ve andlaşmalarla üst ıalınmısolan yü -
lriimlenn yerine :getirilmesi hususun
da obür ülkelerden daha az titiz deği
liz. Verilecek olan :kararın ciddiliği
ai bildiğimiz ıçindir ki, geri dönmek 
jmkin)an olan yo\ları kapatabile«k bir 
adrm atmak istemiyoruz. Bize kalırsa. 
pmdi ;ı.tcrse barb kraa veya uzun sür
sün, yenen İtalya veya Habeşist3n ol

san, bir İtalya - Ha:.beşıstan haıbının 

yapacagı etikiler ço'k kotü .olacaktır. 

Uluslar .sosyetesı üzerinde ve bu sos
yetenın sava gı pre "p1er üzerinde 

yapacagı dkil du nülemiye<:e ölçu
de ir. Aylanhkların krl çla orta n 
kal lm barışla ıtem zl 

h rota eri giri -
gıtm o caktr. 

n kiıç k e ayd memleket eri 

güvend kleri ıperin tehlikede oldugu
nn goreceltkTdir. Butun Avrupayı daha 
güvenli bir duruma sokmak için büyuk 
ugrnşmalarla yapılmış olan paktlar bir 
tutam liğıddan ;ika bir şey sayrtmı • 
yacaklardrr. Ulu lar sosyetesinin 6lmc 
mcsıne çalışmamızın sebebi işte budur. 
Eğer bir barb çıkacalc olut'$a, dünya • 
nın bugünkü durumu içinde, tecim ve 
finans işlerinde, ham yapanlann ve ta
nLf~ız kalmrş olanların tttre me elele
rin<le sonsuz karışıklıklar, anlaşmazlık
lar ve buhranlar çıalı:cagına hiç şUphe 
edilmemelidir. Medeni uh:slar ara-
11ndaki bütün nomal ilgiler karmaka -
nşılt !bir hale girecektir. 

Uzakta da olsa, Avrupa dışındaıki 

et!k.iler daha az önemde değer verile -
cek tıh mesele değildir. Bizler ve Fran 
ııadaki dostlarımız bir çok nesiller, ak 
ırkla renkli ırklar arasındaki a;avaş 

meselelerini ortadan kaldıracak .sağdu
yulu ve hoş görücü bir .sıyasa güttük. 
Biz, bu ırklar savaşının değismez oldu 
guna inananlardan değiliz. Biz, uçu -
rumlar açmak için değil, Avrupa ile 
Afrıka, Avrupa ile Asya arasında bir 
'köpru kurmak i~in uğraştık. Hintlis
tandaki eserimizde güdulmüş olan dü
,Unce bu idi. Fransaf!a mareşal Lio
tey'ın giıttuğü sağtfoyulu ve iısnomal 
aıyasanın da dünşüncesi bu idi. Ak ile 
esmer ırk arasında savaş anlamında ya
pılacak olan bir harb, kar.şıbklı anla -
ma yoll ~ı üzerine bir engel diye diki
Jt-celc:ur ki. buna biç bir suretle daya
namayız. 

İtalyanların yayılma ihtiyaçlarına 
karşı sempatisi olmıyan bir tavur ta -
kınama.makta olduğumuzu ve bu sempati 
nin yalnız lafta kal nadıgını hareket 
tarzımızla da isbat ettik. Eğer foılya 
hükumetinin habeş hü~ümetinden §İ -

Uyeti varsa, bunu yoluyla, yorda -
mıyJa yapmalıdır. Bunu yapacalt olur
sa, karşısında uluslar sosyetesinin ital
yan asığlarını tatmin etmeğe hazır lıir 
&aıde oldugunu görecektir. Bütün bu 
meseleler haııb yapmadan da düzeİtile
bilecek me• lelerdir. Bu soğukluk ve 
i:ötülükleri ortadan kaldırmak için Bri
taoya bükfimetinlıl 'tıiltlln etgcrliğini 

k nJlanacat. parlamento güvenebilir. 

tıda olduğunden benli: daha ortaya 
çıkmamış durumlar ~rşısında Britan
ya hiı1riimetinin ne yapacağını veya ya
pabileceğini ve girişeeeği ilk işi bu ak
şam kestirerek söyliycmiyeceğim. Yal
nız bir şey söylerrıek isterim: Barışı 

ikorum k için en ufak fırsatı bile ka -
çırmıyacagız. 

Kafalarımızı kuma gömerek onüne 

geçmcğe çalışmadan üzerimize kotüluk

lerin gelmesini beklemek niyetinde de

ğiliz. İtalyanların isteklerini tatmin 

etmek hususunda büyüı1t girgilerde bu

lunduk. Yuba topraklarını ltaeyaya 

bıraktık Zeila'nm Habcşistana verilme

sini de göze almaya hazırdık. Biz, bi;
uçler konferansı yapılmasına da giriş· 
tik. Ulustar osyetesi 1>ugun bu buh· 
ranı göru üyor. Barışın korunma ı 
i ınde bu makineden faydalanmak için 
bütün kuvvetimizi harcayacag1z. t in 
yargıır yoluyla du eltıJmesi için her 
çarenin kullanılmasını sağlama üzere 
gücümüziın yettiği kadar çalışacagız. 

İ§lerin ne bdar güç bir durum içinde 
olduğunu biliyoruz. Bu buhranda Bri
tanya imparatorluğuna yüıklenmiş olan 
büyük soravı da bilmiyor degiliz. An -
cak, ban ı korumak için her turlü ça
rekre baş vurulmadıkça, bu güç du -
rumda hiç birimizin barışı güçle tire -
cek vey.a !boş bir umud haline sokacak 
bir hacekette bulunmaması arzu olu -
nur.,, 

Bundan Jıonra Sir Samuel Hor, İtal
yanın, Habeşistanda istediği gibi hare
ttt e<kbilcccğine Buyük Britanya ve 
Fransanm Strezada aöz vermi olduk -
luı yolundaki lakırdının yalan oldu -
ğunu söyledi ve aözüntl ,göyle bitirdi: 

"-Abrupadaki durumun hem bulanık 
ve hem .de karışık olduğu düsüncesinde 
olduğumuzu söylcmiyecek olursam 
i~imizeki duyguyu anlatmamış olurum. 
Dünya bakikiğ bir kaygu içindir. 

Fakat ibu böyle olmakla beraber afalla. 
mamıza ve şaşkınlrk içine yuvarlanma
mıza lüzum yoktur. Biz, Britanya sı -

yasasına ve ananasma ve hele Britan -
yalının sağduyusuna bağlı kalmak isti
yoruz. Ben, yuküm1erimizi yapmıyo
ruz ve prensiplerimizi ıınvgayamayız, 

demiyorum; fakat, dünyanın bu karma
'karışıık durumu karşısında kuvvet kay
naklarımızı büyük bir dikkatle yokla -
malıyız ve Büyük Britanya yalm.z a • 
çık ve sonuçlarına güveni olan bir sı
yasa değil, bütun dıinyanm saygısını 

kazanacak ölçüde kendinl güven altna· 
alabilecek bir kuvvette olduğunu gös
termelidir, diyorum.,, 

Yabancı gezmen çekmek 
ıçın 

İsviçre ıazetclcrinde okuduğumuza 
göre, fransıı: hUkUmeti yabancı gezmen 

lerin memJeketJerine gelmelerini kolay

laştırmak için yeni tedbider almayJ dü
!finmektedir. Geçenlerde gazetecilerin 

bir toplantısına gelmi§ olan bayındır

lık ba1canı Loran Enok, kambiyonun ko

runması için hükümcte tedbirler almak 
yetkisi verildikten sonra, bir memleke-

tin ödeme bilançosunda çok önemli bir 

rol O.YlMIYaD yabancı &ezmenlerin geti

rtilmesi işinde de esadı deği,iklikltt 

yapılacağını :söylemiftir. Bakanın söy

lediğine göre, genel bir yabancı gez

menler komiserliği ve bu işlerle uğraşa
cak olan ayrı bir mer.kcz kurulacaktır. 
'Böylelikle baymdırMc bakanlığı bütün 
yabancı gezmenler işini eline almış o
lacaktır. Genel komiserlik ilerde bu 
işin sıyasasma, merkez& 
itıeri~ ba'kacalttır. 
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lY abancı gazetelerde okuduklarımız 
Bir Fruns1.z Gözü z/e Yeni 1 urki11e 

«Dtinkü sayıdan devam» 

'Arılaıra .zih11iyeıi ı·e allwk 
Bu altıoka bir çok şekilde; mektup 

ka-ğıdı uzerinde, tabelalarda, resıniğ ve
ya özel büro1arda rastlamı fakat iti -
raf ederim ki hiç dikkat etmemiştim. 

Bir gün oğleden sonra, bir bekleme 
odasında otururken bu oklar gôzume 
ilişince sordum: 

- Bu ne ık-..nektir? 
Sekreter düzelttiği kigıdları bırak

tı. beni süzdiı ve bir hamlede tekrar -
ladı: 

- Cumuriyetçıyiz, ulu cuyuz, halk
çıyız, devletçiyız, lliikiz, devrimciyız. 

Aydınlanmıştım. 

Gerektigi gi i, kırmızı zcmın uzc -
rinde olan bu oklar, doğan güneşin ı ık 

larını andırıyorlar. Bu benzetiş, bana 
Japonyayı du ündürdü, ve ılcride gorü
lecegi gıbı, bu yakınla tırma dıkkate 

değerdi. 

Tekrar altıoka baktım. 
Başka işim olmadığı için bunların 

hafifçe birbirinden f.ırklı uzunlukta ol
duklarını gördüm. Cumuriyetçiyiz, 
ilki en kısasıdır. Ondan sonra altıncısı 
geliyor: Devrimciyiz, sonra ikincisi: 
Ulusçuyuz, beşincisi: Llikiz, U"Çüncu -
sü: Halkçıyız, nihayet en uzunu olan 
dördüncüsü: Devletçiyiz. 

Hemen unu söylemeliyim ki, mo
del sahibinin bunu hiç düşünmemiş ol
duğuna inanıyor.um. Fakat tesadlif be
ni ikııa etti ki, yeni Türkiyenin pren
sipleri arasında bir büyiilı:lük sırası var 
sa, okların büyüklükleri buna en fazla 

yaklaşandır. 

Bundan sonra yaptığım müşahedeler 
pek de buna zıd çıkmadı • 

.. * * 
Ankarada ve Anadoluda eski veya 

yeni önemli olan bir fabrika, bir ens -
titü veya kamusal bir bina yoktur ki, 
gezmiş olmıyayım. Bundan başka, 
memleketin en uzak köşelerinde bir çok 
köyleri dolaştrm. Hükumet merkezin -
den uzakla tıkça türlü derecelerle dik
kate çarpan şey örgütlenme, dilzenlen
me, disiplin, ve disiplinin zevk ve ha • 
vasıdır. Bu hal bazı o kadar aşırı olu
yor ki, insan, t,ürklerin kendi fclerine 

çekildikleri ve ırklarının temiz !kayna -
ğına döndükleri için, batıhlaşmalarına, 
peygamberin bayrağı altında hizmet e
derıken gösterdikleri kadar bUyUk bağ
lılıkla sarıldıkları hissini alıi)'or. 

Ankara üzerinden esen buzlu 
rüzgarların nefesiyle binbir gece 
masallarının gölgeleri dağıldı, fakat 
bunun yerini makine gölgesi aldı. Ye
ni nesil devlet makinelerine adanmıştır. 

Türk ve rus devrimcileri arasındaki 
fark derhal göze çarpıyor. Sovyetler, 
savaşı k:azand1'klarının ertesi gtinU 
Kremlin'e yerleştiler. Türkler, sulta • 
nın sarayını bir müze haline koydular. 
Onlar, cedlerinin ananasal sıyaaalarını 
~e eski geni leme hulyalarını bir yana 

bıraktılar. 

Prop~anda yapmıyorlar ve dışarda 
kendilerini tanıtmaya pek az salışıyor
lar. 

Ankara, kapalı bir çember içinde 
çalışan yurdseverliğin mer.kezidir. Bu
rada her şeyden önce en esaslı imkan
lar arıtılıyor. 

''Türkiye Cumuriyeti bütün kuvvet
lerini ve bütun bynalclarını iç lcalkın
masrna hasretmi~ir. 

"Yeni türk hükümetinin gayesi, en 
.tıa zamandaı sosyal, elconomilı ve kül
t ürel alanlarda en fazla verim almayı 

sağlamaktH. 

"Bu hedefi ıakib ederken, cumuri
yet, gereğince. en kökten tedbirlere 
başvurdu ve lüzum gördıiğü zaman hiç 
duruksamamak zorundadır.,, 

1933 de, cumuriyetin onuncu yıldö
nümünde, &§bakan İsmet İnönü böy· 
le söyluyordu. Ve bana verditri bir mü
lakatta da aynı şeyi tekrarladı. 

Bundan daha açık, bundan daha ob
jektif o1maık im'lransızdır 

* • • 
Ankara :zihniyetini karakterize e -

den bu objcktiflQr, 1bu duru gcrçcistJi
ğin kaynağı şudur. 

Dokuz yquıdaylten babası öldüiii 
zaman, benii& ~l ~dmr tapmayan 

ten ayrılaıak, anne::;iyle beraber, ktiçük 
bir koy olan Laga an'da amcasının ya
nına gitmışti. 

Orada köylüler ıçınde tamamen me
sud bir hayat yaşadı. Onda, iyi bir köy· 
lü ruhu da vardı. 

Otuz beş sene sonra, kendisine inan 
mış ve onda ulusunun en sağlam kay
nağını bulmus olan köylülerin yardı • 
miyle, Almanya ile Fransayı içine ala
cak büyüklükte bir memleketin başına 

geçince, yeni devletin temeli tarım ol
duğu esasını koydu, ve ilk işi, köylü
nün durumunu düzeltmeye çalışmak 

oldu. 
Atatürk daima konkret fikirli bir 

toprak c1damı olarak kalmıştır. Onun 
sıyasası bir toprak adamının sıyasası

dır. 

Ve işte stiel sebebler kadar bu se -
bebten de ötürüdür ki hUkümet mer -
kezini değiştireli. 

Osmanlı imparatorluğunun yükselişi 

ve dUşüşU deniz sahasında oldu. Kruml 
Boğaziçinin çılgın başlarım tekrar tar
lalara götürdü. O, denizin sarayların
dan sakınır ve etrafındakileri de ikaı; 
eder. 

Lagaşan'ın küçük köylüsü, timdi 
Ankaradan bir kaç kilometre ötede bir 
nümune çiftliğinin ıahibidir. Ortada 
bir deneç parkının içinde Karadeniz ve 
Marmara havuzları vardır. Şimdilik o
na bu kadarı yeter, iki bahçe denizi. 
Yazın ankarahlar burada yıkanırlar, 

ben gittiğim zaman havuzlar kuruydu. 
&iradenizin ıuyu akıp gidiyordu. 

••• 
AtatUrk, yurdunu bir devrin ~ • 

rekliklerine uydurmadan önce kendisi 
buna uymuştu. Toprak adamı sıfatiy
le köylüyll anlamasını ve başkalarına 
anlatmasını bildi. Asker sıfatiyle, or
ta Asyanın yoksul yaylalarından ln • 
miş cenkci bir ulusun gözbebeği oldu. 
Ve ezilmiş bUtün bir ulusun sefaleti 
içinden oilediği devletin meydana gel· 
mesine bağınazlığıyla .karşı koyan eğ• 
reti bir dini yruı. 

Hiç şUphesiz 'ki Ankaranın altıoku 
nu Kamil Atatürk bllemiıtir. 

Etiler ''e kaynağa dönüş 
Kendisiyle tanıştığım bir türk alimi 

ile tarih konusu llzerinde biru konuş
tuk. O, bana dedi ki: 

- Roma medeniyetim doğuran, en 
sonra sizin medeniyetinizin meydana 
çıkmasında etke olan o meşhur yunan 
medeniyetinin, şimdiye kadar öğretilen
lerin tersine olarak, bizim çocuğumu 

olduğunu bilmiyor musunuz? Bu esld 
yunanlılar, kültürlerinin büyilk bir kıs· 
mını bizim atalarnnız olan Anadolu yer
lilerinden alarak batı dünyasına götür
düler. 

Saygı ile eğildim. 

Sevimli tiirk, sözlerini b~ka bir şe
kilde aydınlattı: 

- Avrupa medeniyeti yunan mede
niyetinden doğdu, bu da İyonya mede· 
niyetinden geldi, değil mi? Yani Ana.
doludan bu arada Jzmir keyılarından. 

Pek.ali f İyon ya, uiz dostum, Eti 
doğusunun miraaçıımıdan başka bir 
fCY değildi. Biz, Etilerdeniz, yani on
ların hakiki torunlarıyız. 

Daha yavaş bir sesle, tevazu ile ila
ve etti: 

- Anadolumuzun yüksek yaylaları 
insanlığın beşiklerinden biri olmuştur. 
Bu memleket beş bin yıldanberi mede
ni olmaktan geri kalmamıştır En eski 
medeniyet burada yayıldı, 'bütün öteki
ler bu medeniyetten çıktı. 

Gazete aktüalıtelerioin arkeolojik 
aktüalitelerle pek az ilgisi var. "Eti,, 
talbirine pek alışkın değildim. 

Muhatabımın hakkı vardı. 

Yazan: Mar el Sova 

dan 3000 yıl önce Etilerin şehirlerfo 

muhafaaz eden taştan aslanlardı . 
AnadoJunun her yanında, merakl 

lan bekliyen bu aslanlardan var. Bcızr 
iarı Ankara, Sıvas, Kayseri ve Adana• 
nın yeni kurulan müzelerinde, daha bu 
yük bir kısmı köy meydanlarında, çe 
me yanlarında veya, yüzlercesi bird 
yerlere gömülmüş dev mimarili şehirle 
olan hoyüklcrin yanı başında bu uzu 
uykunun muhafızları gibi duruyor. 

Araştırmalar ilerledıkçe önemi art 
Etilerin meydana çıikarılması 

fransızlara aittir. 

İlk önce, Şarl Teksiye. 1835 de, baz 

Anadolu dağlarında görülen kayalar ·· 

zerine kazılmış garip re imleri kayde 

m · ti. Ondan sonra Musul fransız ko 
solosu Emil Botta Koyuncuk civarznd 
yapmq olduğu sondaj çalışmalarına a 
keo1ogların dikkatini çekti. Nihaye 
1862 de, Jorj Peıo, Eti ilmini ortay 
koydu ve 1893 de Şantr onun eserin 
devam etti. 

Almanların, İngilizlerin, amerikal 
larm, türklere cetlerini yeniden kaza 
dırma!k şerefini elimizden almak isted 
Ieri şu günlerde bu dört ismin, Eti 
tUtlerinin başlangıcını ı,aret ettiği 

söylemek yerindedir. 

tsadan önce iki binle bjn yılları ar 
tıında medeni dünyanın tarihinde en 
yük rolü oynamış olan. birçok nevl y 
zılara, romalılara layik bir ınedeni k 
nuna ıahib, kadını erkekle eşit tuta 
mısırlılardan önce demiri kullanmış 
lan, bazıları pek muhteşem sanat eserl 
r~ Asuriler tarafından kopya edilmiş 
lan bu esrarengiz Etilerle cumuriyet 
Tilrkiyenin sıyasal hayatında 
bJr yer aldılar. 

Bu son yıllara kadar, diğer birç 
uluslar gibi, Etilerin de, Boğaziçini g 
çerek Doğu Avrupasından geldikleri s 
nılryordu. Fakat ne Boğaziçinde, ne d 
Marmara kıyılarında bunların geçi 
ne dair bir iz bulunmadığı için, ar 
oloğlar bu faraziyeyi teıketmek z 
runcb kaldılar. Ve Etilerin, Türkis 
dağlarından inmiş. Tunn ırkından a 
yalılar olduğu fikri yavaı yava§ yerle 

meye bqladL Hattuıaı adını taşıya 

btlklimet merkezleri, Ankaradan 180 

l<>metre uuı.klıkta, fimdi1ı:i Boğazköy· 

yanında bulunuyordu. Burada hala 

ıchrin, betle sekiz metre arası geni§ 

jinde :ve kilometrelerce uzayan dıv 

lar ıiçinde aaraylarırun ve tapınak] 
ı:ın yrkı1M'Ula rastlıyoruz. 

Mustafa Kemalin devrimleri için 
çalkanan yeni TUrkiye, iıllml bağlar 
kopardığı için nrhğını bağlayacak 
ki bir anane arıyordu. Otımanlı unsurl 
rından önce, şerefli bir tarih yaşam 

cctlerc &U&amJJ1ardı. 

Kazılar birdenbire çoğaldı. 1931 d 
beri bunların sayısını bulmak bile g .. 
tür. Bununla bera:ber Mustafa Ke 
bunların her birine göretlerde bulun 

Osmanlı imparatorluğunun yıkıl 

sından sonra türk. yeni türk, ilk ön 
1922 de batının bUyük devletlerini 
unda yendik1~n sonra bir utku daha 
zandı. Bu, manevi sahada, birincisind 

d~ha parlak, daha faydalı ve ulusal 
rur için belki daha h~nutluk verici 
utkuydu. 

Ve nasıl öc ;ılmışlardı ! Loyd C 
cun '"adı ağza alınmaz,, dediği, Klema 
sonun ''göçebe, barbar,. diye vasıfla 
dırdrgı tüt'.k, İngilizlere. franıızlarıı. 
talyanlara ve küçük dostları yunan 
lı:ra hepsinin ustası ve bahası olduğu 
ıppat ediyordu. 

insaflı olr k ka ul edelim. Artl 
bu meydana çrkmı~ açık tı r hakikatti 

.Şüphesiz ki, 20 inci asrın motorlaş· t Sonu var) 
truj Türkiycsi .hakkındaki bir reporta· 

jın beni. İsadan 20 asır öncesine ve hat-
ta daha öteye götüreceğini önceden t:th· ~ağl 1 k yurdu 
min edememiftim Fakat !bahsettiğim 

ıkonllf1Wl4an ısoora bu mesele üzerinde Bir 

araştırmalar yapmak zorunda kaldım. H b "k 
o zaman, bozkırda, yolumun üzerin- asta a 1 

de yuvarJak gözlü büyük bir aslan sü· 



~1$ HABERLER 
LEıtb J'AN'DA: 

8. Bek l";nlmıdiyaya gUUvor 

D bakanı B. 
Varşova, 7 (A.A.) - ış tcaiJiln 

Bek, Helsingim Sanomat gaze ak 
Varıova aytarına diycvdc bulwaat • 
.l.eb.i.taııda .bil ilk ve uldlki bir ...... ı 

y d' dıt ba· ile karıılanmış olan Finlan ıya • 
tr.n. B. Harlnıetlin göretitti iade içtn y~
kında Finlandiyaya yapacagı yolcutu 
ıırn ·• •. lm . · büy",_ bir sevinçle •-nunun ıe esını ""' . . 
beklemekte oldugunu .Byı.uttır .. 

B. Bek, ba yol~ ~--= 
ile birçok kültür ve eııoaomi bagları 
1- )1" 1 ..9.! blldlmet ~ uıusunan 

ın an~ya w ııuıuna• 
oruntalklan ile şahsen degette 

eaktır. 

..41man mtıfltrnna ba,-kot 
Lehistandaki 

Varşova, 7 (A.A.) - kar-
Jahudi kurumları, alman ınaıı~na 

· Dant.zıge teş· 
ıı yapılmaltta olan grevı Ö 

·~1erdit. te yan-
lllil -etmeye kar.ar vemu~ . . . leh 
dMa ~ yabudi •vatÇılar bırJıgı. 

. 1 .:ıı.· '-•• TUrarak 
vatan mudafileri bir ıı;ıne ~ ..__ ._. mu 11 e ınc r 
alınan ctoki savaşçıları "uru . . 
tUTlU değcti kesmesini istemıştır. 

Yakalanan çekottlovak sençl~ri 
· ulusalPr , 7 (A.A.) _ B. Benesın 

ag 1 (hürriyet ku-
eo.plist partisine balı, 

. .. astik kurumu 
1!Uculan) adındakı Jıınn akim biıt-
tiyelerinden iki kiti dün, bir t 

.... .- o.tra• 
'-eller tarafılldaa. k'lerek 
cnarında alman topraklarına çe ı • 

' . ınnre ilerl • •mır !köprüsünün bır kaç 
1 alnde yakalanmışlar ve yakında bu u • 

aaa .Danabcr,g ,JaapiıtCvİN kapatıblut : 
ıa.-. de. 

Bu mesele, henüz aydınlaJlllll' 
ıaau. 

ıromboli lav fıfkıru,-or 

Meınna, 7 (.ı\.A) - Stromboli yanar 

dalı d sabah aaat 5 30 da birdenbin 

c:.opıa§ :vıe kızgın kaya parçalariyl es. 
nemli bır liv akıntısı fırlatmaga başla· 

mı tır. 

Halk korku içindedir Henüı: hiç 

bir urar yoktur. 

l•vet; veJMılau i:ıcilerin ıefi olacak 

Stokbolm, 7 (A.A.) - Dagens Ni· 

~ ,aueteainııe aare dünya i.zcili,ıi ,e
ti Leni Baden Pawel, Y8fI ıccıib de ba 

~evden çe1dtdiği zaman yerine İsveç 
Yellahdı Prıem Guatav Adolf ieçecel<

tılr. 

ANKETil\ftZ 
Vypqt maoar takımıaın A_.r•ya 

ge1mesi ,gunJeri yaklaştıkça :rporcular 
arıswd• illi ~ •rtmaktıtdır • .Rus ulu· 
,.ı tMulfJI maçlarındanberı y~ı luı
bolCJJlarl• yapılan Jur karşzlaşma gör·. 
111İT~ A.ntara j~Jn Uype§t'ln gelmesı 
bir aeji§iilik olacdtu. Yapdaıa yayıa
Jara kulak vermeden diyıbilira Jri ..a
car takımı güzel oyuniylt MM~ h
nd• kendim sevdirecektir. raaı •i~ıı 
po:aklarrD u iyi oynama/su gerelrtır. , 
.., _,,,. aillarwa oyD17acak olan Genc-
neoul • 
Jer Bir/iji, Aakar.a Gi1cü Kulüblerimı-
zia 0,ascaıaruH lurmadın çalıştılılau· 

lriJyoruz. Eğer tekımlarında oyun-
IJI ı b'J' J Jarıa yerleriai ıyi g6stere ı ır erse 
cu 'ki . ıstanbullu ark.adaşlarmın elde ettJ erı 

sonucu almamak için bir sebeb yoktur. 
Karma tabnı için açtıgımız ankete ge
len son cevablarr basmaf a devam edi· 
yoruz. BeJcledıgimizden çok kigıd gel
diginden bu&ÜD sommu 1 mıyoruz. 

Ur.ayda ~mal Tarlan. 
Cıhat • Bekir. Ah Rıza - lucnder, 

Ra m, Bılal- Selim, MuuıHer !Niyazi, 

g, Ah, İbrahim 
Ankara birincı srnıf O} ularm-

dan Mt.ldffer: 
Anketinize İstanbuldan katılıyorum; 
Ankara karma takımırvn macs Uy

ett utnmı ile yapacağı oyunda iyi bir 
p nuc a1abilmemlz j'1n ankdim. · -

An1cetımizde adı geçen sporc 1 rı 
Orban. ômer (Ç.1{.), Ahme ( A G. 

Ahmed (Ç B.) 

Memleket ostası 

Mezbaha, hal ve cadde ihtiyaçlan sağlandı 
Nızıb, (Ö&el) - Bun urayı 22 ıbin 

li~ olaa 1lhk bi6c:uiyk clejerlenmc · 

je pek layık bir fdcilae 'allJID&ktadır. 
Unyın g"&rfftu '" ;Stittceği i§lcrı 

şu şekıJde hulasa edebiliriz : 
3000 liu arfjyJe bU Jrmıara Y« 7500 

Urayın, "fİmdiHk en ~k uğraştıgı 
ış iyi sudur. Bura suları pek kire'lı 
olduğundan iyi su aranıyor. Kasabaya 
7 • 8 kilometre :mesa .eddd ..ı.nn 'le • 
tirilme.ai ite ,.ez b n hqya yakm tıar

CA)'J eeııektirecegınden mabdll42 b e 

lfUib'in geMJ g6rünuşiJ 

lfiN 1ıarcayaralr 1>ir et tuali yaptırmıştır 
933 yılında bitirikıı kanara pek fı:nni 
w ,a&ridir Et keli on aeJUs .dükkiohk 
w modem bir yapadn. Buna bitişik 

olarak yapılmasnaa karar verılcn ae'b 
ze halfaın de ke fi yapılarak temeli 

atılmıştır. Sebze hali 8000 liraya çıka 
caktır Gene prbaylık tld bin lira ile 
ieoel caddeyi açtırmq •e buraımı 

diizgun ve halkın hele akşam uz:erlen 
ge ınrne ıne elverı Jı bir şe'kle sokmu 
uır. Bu cadde k tuwzı: a t suı v r. 

sunun y lık 

yeleı' c slü 

de rme ın n 
zinonu lu lık ıa onunda balkon ve 

hne ıtertıbatt rdır Önumüıd ltı 

resı yap -

ile ışc ~rifilemiJOI' Bununla ltenıber 
kent içerisindeki tkipınar suyundan 
cöııe İÇİ1' latanbu1 laboratuvarlarına 

gonderilmfttir. Sonuç iyi çıkarsa bu 

jhtıyas da sağlaD111ıt oı.c.kttt 

Gt1ziunte11ıe otomobil hn::ıalar.m· 

(/ l ;;~· ki~i öldii 
Gazi Anteb, (Özel) - Yaprak ura

nmdan Mcbmedın otomobıli Nurgana 

yakınındakı o ede pan yaparak kal 
lapıak ıüaere oradan 

d kaldığından ç fnenmiı Ye her ne ka

d r Durdu tarafınclan getirılerek har 

tane yatırılmış İM! de yarım aat aon-

ra olmuştur 

Çorekçi Mcbmcdin 12 y~larındaki 

o~lu, iki şcrcfeli camı civannda lca • 
urılacaktıı 

.at LW\!un1arını görerek hakk'ylc e k ı.. 11 '\'Un bo altan Kilısli şoför Lütfinin kam - _, Eldeki ~k t • en ta uyonu ı 
-.ı-bi•-cek Ankara oyuncuları n fC· ..,_ :ıd d yonunun arkasına binmiş ve kamyon 
ll:'UIC "' beygtr lk 9 .et nuc; o u un n kentı 

lril ...,e çıkma1an eyı olur nrrın:ıı ·-ıyor Bu d hareket edince duşen kasketini almak o aydınlatmaya ycuu . mı uşune.n 
Cıhat - Bekir. A. Rıza · 5.alalıatt n, __ _._11 iizere eğilmiş bulwmn -çocalıı: mUTUC -

u f urbay hem cıw~ l&yODll Ntın .almak 
Rasim • Bilal, Abdi, Niy3%i, ı .. uzil ,r, r ı.. ı. b' nesini kaybederek tekerlek altında kal-ve hem de b11yu .. •llYvette ır makin 
J[. Ali, Rept nuş ve ôlmişttiJ. 

.dortcrek keatan bu aı mıeOenı 1ht1y.a· 
Yedekiel': a.- 1.smetnauı uraaınıdan )1..-f.a AAla 

~~ Natık. S.Fih, 'Semih, Ahmet. Selım. ~1 ~ g.ayemyle on ıbin lira :r :r- "'"a Bir uri maden ka2Jlln .... f!~o ID ..... t• -..&..ld -·"'---d 1U1.--
"'Yl< Samim borç a\mak için .ı:>e,.., .. yıe~r bankaamı - yap .. _. - , ~ .-.-.ı 

Roma. 7 (A.A.) - Porter Ferr.aııo'· MacBT Uypeşt takımınla ee •eıali baf vunPUftUI'· tbllmu4uıı Şe'kerothı unmında1ri 
.W lııiiyik bir mldcnıij aıcliiatı'i i..._ etlarak ,göze çarpaıı akıncı)...., «rt Unay ~un karıısıııda bulu . evinde lleoruk keeuken asmadan düt · 
llw mmıelesin.teaGaneppe A11ori adin· ve .atak oJUfUdur A9C8k lteık w hafta 1'tlft t\tattif'k blistil iç.in prbaylık i.ıç miiJ, başı kuılank 81nt&ttlı. 
41a w iJÇi bir bl1ıanenin potasına 4iiı- .rJmlol yabAia ,.alı .ıdugu Pbi konu yiis lira ___,tir. .Dijer iç yii.a lira- ~ehrekilmtü çarşııında kuduz oiti• -
aıüıtür. Zavallının ceaedi ze'ft"8n balirı- lur ve enerjik oynarlarsa sıeaek JllOktW 

91 
-111 _..,_... ve ._ aeve ldrn . ıu aalaıtılan bir köpek üç adamı yara· 

.a... "--2-- a· • ıııia .:~ erif'eıdr •· Uypett '9ek ve haflarını plmcc çok r1ıo1ı ..... __ '-I 

Tarım Baı 1
""' mdaki 

sına la,-
T anrn Banka na h ac .,, venı 

.İ.fyarlarla tef ve &.pekte, aday. 
~anmn llDaÇ kağu:Harı getw.~, ve 
incelenmeğe ba41amıfhr .. 

Bu .maçlara işyarlık ıiçia lstan
buldan 60 ıehirimizden 55 tef ve 
iapekte.r adaylıjı için lstanbuldan 
33 telürimizden IMr ki!l gÜ'lllİftİr. 
Mnaç. 15 pne kadar anla,dacak. 

~ lır. 

Polistt>. 

Kamyonla araba 
çarpışması 

Duo ıof ör Muıtafa otlu Seyit 
~bmet idare ettici (3) ayılı kam 
yon ile iatuyon iahrikalar cadde
ainden geçmekte iken .aaker Asep 
"ğlu Haçik'in kullandığı arah.ya 
çarpmış ve bir beygirle Aıoban 
yaralanma.ama aebeb olmuttur. 
Suçlu Se,it Ahmet yabla•mq •e 
hakkında tahkikata bft11anmıfbr. 

Keserle yaraladı 
Tüfekçi l.haöİll tiifek ahm ve 

tatnnı yüzünden baldcal ftn.alaimi 
bqmdaa keaerle 1aral••...-. Ta
ral. teda~ altıaa al ...... .e ..çlu 
hakkında gerçiJae batlanmıfbr. 

RADYOLAR 
ANICARA 

Bu akpmki proıram: 
19.SO - Sıhhiye vekaletj saati 
ıg 40 - Muaiki · 

Weber Rondo 
Beetbcwen: Ronc1c, 
Necdet Remzı: Keman 
Ulvı Cemal: Piyano 

20. Sporcu k u uyor 
.20 10 Musiki· 

!Uendel: Adagıo 
Veracinl. Allemanda 
Necdet Remsı • Keman 
Ulvi Cemal: P1yano 

..:0.30 - Danı aıuıikiıi 

20 50 - Hal>uler 

Bu aece aölte~ Eczaeneri 

YENiŞEHiR e SEBAT 
Ecza evleridir 

pü uray 8aytaı'lıt1M teüim olua • 
... UI'. 

DçUlc yqta b1r çocuk Baparakolu 
civarında AaUılıaıyu ağzında oynamak· 

ta iken kapalı •tdmıJ bulunan ıuya 

dlwe~k l>olu1amftıar. Gegen 1d da bly 
le bir vaka olmuıtu. Urayın bu kapağı 
kapatmMı gerektir. ımıı: ---· ~ mi .. tir lanuıtır. U1il olanılr elde e_.. a • 

~~:=.~~~:!,~::_ __ ,_.!!"""'!,..!!!"ll',..,..:.:ust::a:c.trr~la:r~. -""~--------....,.l!!N"""""'...,,....ı~~Y,;.._._._..':~~--~,_..__.WP tada bjtıohz ımr. ı 2 ı w -----,...pmm--!lll!!ıımııll!!!!l'--!!!Wll!!!!!'!' ... _____________ _ 
ıı 

il!! b · B Kül. ıu··r Bakanbnndan Etlik rkez Laburı-tuvarı Ankara ümune a tanesı a~ rr 
.Anhra.cla lwrulacak Dil aıe 'Csi.b - Coiıaf y& Fakih.esi için Mu·· du·· rıugu·· ..... nden·. T ah ipi~ ~nden: 811mUV 11e .prtaam~ •Ygt.-ı .ı-aır 6D Sl{a, ıoı.9k remek w-

~.aa• Sll8I, w büyiik ış,...... .e 40 uJdte dolabı .aç.ık ehitane yolu .iJe Mueueae hayvanatı için en az 90.000 <.n çol! 120.000 kilo arpa 
Ha.tanenin l9J5 mali yılına ait a,agtda ~tar.,_~-~ Ne ~~ un alınacaktır lıi açık e1rıiltme suretiyle satın alınacaktır. Bua dair olan )8l'tfta. 

fiatı •e e'biltmenin tekli ile muvakkat. temınatı Yf~l ~ e~:ı kil• ~; Ekailtme yerj ~ultuı .S.kaD ının icv.aum dayruinck .artınu mesi her gün için laboratuvarı. mldürliJiü .... verilir. istekli • 
. 1 k amen'kan bezı rontgen 1 mı, ve eksiltme kolnisyonuaur lerin 427,5 liralık banka temi-.... -L...ubu ve y-'-.- bu _, .......... . 

ye, tülbent bezı, ~'J~ ı -~· _,,l•eme' ve ec-••ı •'-ı'Jtmeye kon- • toı 1935 -c:wn . ıc !U\ .ı • ._ •uoı:::aı -- •• -- r--.ılnelif labentu~r -.e ---nr• -- • .... .. .-. Eksıltme tarihi 23 agus a gunu uat - uur. ranm hazineye yatmldğna dair konaisyona makbua ibraz edilmelidir 
Muhammen fiat: Eksiltme 23. 8. 935 tarihine mUudif cuma günü saat ıs de Zi· 

mu;ume -ve n.telıeri Ankarada ~~örl~ '*:: 60 sıra ıçın 900 Iıra 40 dola~ .açın liOO hra, lO küçük masa için rut Veklleti JIMlhaw1'e """8rl6fe* ıo,lanecalr o18ft komlıyon· 
liğınden ve fstanbuJda sağlık .e .aysal yaıwwa ... ıre ""1' 100 ve 10 büyük masa için~ Hr~ır. • ppbr. (211MI) ı ı - ua 

lhwMıaıt a ı iad ..-.U 1JI .~· - - • 
~ksiltmc 17 ..... l'tJS camartai pai ...ı 18 da A-nkar.ı mı- 1 - İsteklilerin cari K ey- ••! tıcaret odası vesikası gösterme- ıhhat müdürliiD'ii den 
llW lııa.Sl"t i * yapdacaktar· _ı._ -~-........ leri ve meslek erbabından ~:~ı .-ttır ~-

Dikkat· Mecal ht tammı için para alınıw .. •,._ 111~•nuv. w- 2 - lstekli1erin beUi günde ·~~·dect oace awawaldrat temi· 1 - Ozel idare muayene wı ted•" ~Ylerı ic;irı aört tane ıSeyvar 
yabwt ~.-Un-~ ınerlcrz ..,..p'lili*"C yıtwı tnı wnıe nat makbuz veya banka mekt~p~arıy e .~ı\nisyona gelmeleri. ~dh _.k' rl e1rtl1tme,e lamalmuftm. 
-.kbuza ebalrtn'· (1~77, 3 - Şm"tnameyi ~ ııtıyenlerm 'her gün Kültür Bakanlı- 2 - Ebi"-t 11.1.1935 pcqembe citW Mat 15 « viliyt:\ d.ınni 

R j, ... ~ yubdr ı;pets ..-ı Mr-*'tirl~c batvurmaları. (2073) eacıammi reialilr odaauacla olacaktır. 
c _ .. 3 - Her bir malnncnin tahmin parası 950 liradır. 
l .. a Xıraa Bank 1 odan . 4 - 1ı1u...ubt teminat 2ss uradır. 
s: -
ı~. 

... ... .. 
..: .. -'""'- ' 
~ ); --

6* .245 
2850 1500 
2700 30080 
tiO 3500 
2Sı8{) 7 

200 20 
300 42 

J o " 

l ~ E_ _ 5 - 1-eklUet'in yukarda yuıb gtln ve uatten bır g t ~wlnıe 
-: ~ ii .. - k kadar muvakkat teminat makbuzları yeya ı.na kefalet mektuplariy 

~:; ..: 5 a~ Kı·ra bı·na • eadi 1 ve~ giımek için • heretin .. llhat mllıfür 
~ ~ ~ u 1!12 4aireei• gelmeleri ilin .olunur C 1961) -3229 

'487 SO IEc:ayı tJbbiye .X ... ı ud u..Uu _. _ı_ İ hl J :::a 214 3A . ..U~ukAIÇo'keksiltme ., ....... .Amaf ... hr cN.i=n.te H IWW ıc.op.. ~ara D sar ar 
.metre 202 50 Tülbent bezı ı. " " ralıifi eMlıe -"" 1 · e -.lce U- J....._ Km 
metre 48 'JS Sarpak ..-tlk•aui .-zarldrla maMıe 't' ._,_.._ iflal-'i'-it olMa Jm-IDırammr. 
kalem 187 .50 R•tAen fil• w il _ı.. ..... ~ .. ecsaaı Açık e1rei1•e uwHi Kita_p ,,.Wecaw .._ ltll'. 230 metre -'>baı 

ıs Dişçj mw-- Paurlılda 8eaiflijinde om ........ ~ eda ltir w,ak ...... ._ t.. 
22 u. Laboratuvar, tetrihi ILil- _...__ - _. ... w. 

maruıi. kialp labo· BiDaain kaltiftfs • ......._ • t11iııt1 mu n•r. Ta • 
ratuvarı eanı Paurhkla littlerin daha ,_. &aflilat abz k iW'e Ziraat Banka11 

75 75 Kat Mit Açzk -elnıiitme ılıe 
1-3289 merl&ez m6dirlüj6ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

.. 

ha~müdür liLiYünden: 
Akpkoyualu tu&laamcla yapdacak evl~in ıce,if biçınıı 488 li

ra J lllar.,a.. 2J temınu W den sayılarak rınm iUA açık kınlt
meye koınalmUftlU'. 

EbUtee efmtosun 12 incı on llcınci pazartesı unu at on al
tııda lnhhadar B8' ddtlTl6fiinde yapılacaktır Pro lerı g met 
prtlan anlamak istayenlttm 98! mOd"rltllr ilomı v n 

(1866) l 310 



Milli Müdafaa Vekaleti Satm llJP.i.__ 
Komisyonu ilAnlan 





SAYIFA 8 

Ankara belediye reisliği ilanları 

t LAN 

Belediye kimya evi için eczayi kimyeviye ve cam kaplar satın 
almacaktır. İsteklilerin 13.8.935 sillı günü saat 13 de komisyona 
g elmeleri, muhammen bedeli 324 lira 45 ıkuruştur. Muvakkat temt-
natr 24 lira 30 kuruştur. (1920) 1-3180 

İLAN 
Hisarda yıktırlan çeşme enkazı açık arttırma ile satılacaktır. 

İsteklilerin 14.8.935 çarşamba günü saat onda levazım direktör
lüğüne gelmeleri (Muhammen bedeli (20) teminat (1,50) liradır. 

(1974) 1-3230 
1 LAN 

1 - Yenişehirde olup aşağıda ada, parsel numaralarile miktarı 
ve muhammen bedeli yazılı altı arsa açık artıımaya çıkarılmıştır. 

2 - Ada Parsel metresi muhammen <'bedeli muvakkat 
numarası No. teminatı 

Lira Lira 
1149 l 680 2040 153 

5 646 193'8 146 
•. 6 646 1938 146 
., 7 513 1539 116 
" 13 555 1665 125 
" 33 547 1641 124 

3 - Bu au.alarm şartnamesini okumak ve harita üzerinde mev
kilerini görmek ve daha ziyade tafsilat almak istiyenler hergün 
hesap direktörlüğüne gelmelidirler. 

4 - İhale 26.8.935 pazartesi gilnü saat on beşte komisyon hu
zurunda yapılacaktıc. İstekli olanlar ihale saatinden evet teminat
larını belediye veznesine teslim ile mukabilinde alacakları makbuz 
ilmühaberini komisyon reisliğine verecek ve artırmaya iştirak ede-
cektir. (2075) ı 1-3397 ------

Sıhhat ve İçtimai 1\ıluavenet 
Vekaletinden: 
' 

' 

Küçük sıhhat memurları mekteplerine, talebe alınma şartları 
aşağıda yazılmıştır. Bu mekteplerden Çorumdaki leylt ve İstan
buldaki nihari olup bu yıl yalnız erkek talebe ahnacak ve kız ta
lebe almmıyacaktır. 

1 - Türkiye Cumur.iyeti. tebaasından olmak, 
2 - Yaşı l!) dan aşağı 26 dan yukarı olmamak, 
3 - Orta derece tabslli bitirmiş olmak (orta mekte{) mezwua-

tiyle kadro doldurulamazsa, bu derece tahsil gördüğünü ishat 
edenler de alınabilirler. 

4 - Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. • · 

Buna göre isteklilerin el yazılariyle yazılı ve açık adresler.ini 
havi bir dilekçe ile ı eylül 1935 tarihine kadar, Çorumdaki mek
.tebe girmek için Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
ae ve İstanbuldaki mektebe girmek için doğruca İstanbul Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet mQdürlüğü vasıtasiyle bu me):ctep müdürlü
füne müracaat etmeleri ve aşağıdaki belgeleri dilekçeleriyle bera
ber göndermeleri lazımdır. 

A - Nüfus hüviyecı cüzdanı (aslı veya tasdikli sureti), 
B - Orta tahsil şahadetnamesi aslı veya bu derece tahsil et • 

tiğini gösterir tasdikname aslı, 
C - Mütehassısları tam hastane heyetinden alınmış nümunesi

ne uygun ve tasdikli resimli sıhhat raporu. (Bu rapor hastane baş 
tabibliklerinin mühtiyle mühürlü ve kapalı olarak istekliler tara
fından diğer belgeleriyle. beraber gönderilec,•ktir.) . 

Bu hastaneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbe~ir nümune 
hastaneleri, İstanbul çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinden iabret olup buralarda muayene 
olunmak için bu hastanelerin mensup oldukları valiliklerin sıhhat 
ve içtimai muavenet müdürlüklerine istekliler tarafından bizzat 
mUracaat edileceıktir. 

D - Tahsil etmi' oldukları mekteplerden veya oturdukl~rı ye
rin polis idaresinden almmış iyi hal kağıdı, 

E - 4,5x6 boyunda üç tane fotoğraf, 
F - Çorumdaki mektebe girmek istiyenler için, sureti aşağıda 

yazılı şekilde noterlikçe tasdikli velileri tarafından ve velisi bu
lunmıyanların kendileri tarafından verilmiş taahhüd senedi. 

T AAHffÜD SENEDİ SURETİ 
Çorumdaki leyli küçUk sıhhat memurları mektebine alınarak 

tahsil edip mezun olduktan sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kiletinin tayin edeceği yerde beş yıl yapmağa mecbur olduğu (ol
duğum) hizmeti kabul etmediği (etmediğim) veya kabul edip de mu
ayyen müddeti bitirmeden bıraktığr (bıraktığım) veya sıhhi sebeb
ler haricinde tahsili bıraktığı (bıraktığım) veya mektepten çı • 
karıldığı (çrkarıldığım) takdirde kendisi (kendim) için sarfedi
len parayı nizami faizi ile birlikte ödemeyi müteahhid, zamın ve 
mütekeffil olduğumu natık işbu senedim bu Vekalete ver.ildi. 

(2002) 1 ~ 3277 

Karacabey Harası 
Direktörtüğiinden : 

1 -Eksiltmeye konulan iş: (Çörekli mevkiinde inek 
ahırları inşası) 
· Bina ve tesisatın keşif bedeli: (152QO) lira (35) ku • 
ruıtur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ıunlardır: 
a - Eksiltme tartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Nafıa itleri ,eraiti umumiyesi 
e - Fenni ıartname 
f - Keşif cedY.eli 
g - Planlar 
lıtiyenler bu ıartnameJeri ve evrakı Karacabey hara· 

ıı direktörlüğünden .alabilirler. 
3 - Eksiltme 22 ağustos 935 tarihinde perıembe gü-

• nü saat (15) de Karacabey harası direktörlüğünde ya 
pılacaktır. 

4 - EksHtme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1147) lira 

muvakkat teminat vermesi hundan batka afağıdaki ve -
ıikaları haiz olup gastermesi lazımdır. Eksiltmeye en az 
bir parçada (100.000) liralık birinci nevi bina yapmıf 
olduğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika alarak gire • 
bilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya
yazılı saattan bir saat eveline kadar Karacabey harası di
rektörlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile · 
cek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata ka
dar gelmiş olmaaı ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice ka 
pablmıt olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (4528) 1-3385 

ULUS 8 AGUSTOS 1935 PERŞEMBE 

1 mukışla kazası 
Belediyebaşkaıılığındaıı: . 

m1111111111111111111111nııııııııııııı1111111111111uı11111111111111111111111111mı11111111111i - _ .. - -= Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı §E - --
~Sümer Bank 1 1 - Ulukışla'da yeni yaptmlacak (2115) lira keşif bedelli ha

mam 22-7-935 tarihinden itibaren 30 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 20-8-935 sah günü belediye dairesinde saat 14 de 
yaptlacaktır. 

= :::::; = ~ 

3 - Şartnameyi almak ve öğrenmek istiyenle r her gün belediye 
~ Umunı l\lüdürlüğünden: ~ 
- :::::: dairesine müracaat edebilir. (1908) 1-3168 § 1 - Konya Ereğlisindeki bez fabrikası, hastane, §§ 

~~~~~ .. ~~~ .. ~~f 
Devlet Demiryolları ve ~: 
Limanları Satınalma ~~ 
Komisyonıı nanları ) 

İLAN 
Muhammen bedeli 40.000 

lira olan Ankara, Eskişehir, 
Konya ve Samsun depolan 
su tasfiye tesisatları 23.9. 
935 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf usuli ile An
karada idare binasrnda iha
le edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenler 
3000 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği 
vesikalarıt kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe gir
meye kanuni manileri bu· 
lunmadığma dair beyanna
me ve tekliflerini ayıti gün 
saat 14 dek:- Cer dairesi 
komisyon re ae verme-
leri lazımdır. 

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

(2040) 1-3349 ~ 

İLAN 

"' 

Ankara istasyonunda ye
ni kurulan eğreti yolcu bi
nası içindeki büfe ile D.D. 
umumi idare binası yanında
ki küçük bahçe pazarlıkla 
iki yıl için kiraya verilecek
tir. İki yıl için orandan kira 
bedeli 1440 liradır. Pazarlrk 
23 ağustos 935 cuma günü 
saat 15 de D.D. yollan hare· 
ket direktörlüğünde hareket 
komisyonu önünde yapıla
caktır. Pazarlığa girmek is· 
tiyenlerin tutaklannr kanu
niğ belgeleri ve işe girmeye 
kanuniğ engelleri bulunma
dığına dair bildirgeyi 23 a
ğustos 935 cuma günü saat 14 
de kadar komisyon başkan
lığına vermeleri . gerektir. 
Kira şartnamesi 22 ağustos 
935 .perşembe gününe kadar 
parastz olarak Ankarada ha
reket direktörlüğünden alı-
nabilir. (2082) 1-3394 

ZAYi 
Trabzondan on sene evet al· 

dığmıız ikamet tesıkeremlzi kay
lbett~k. Yenisini alacağımızdan 
eskisinin hükmü yoktur. 
İran tebasmdan Masum ve 
kardeşi Hamza . 1-3392 

Satılık Motosiklet 
Telefon 1441 den sorunuz. 

1-3354 

~flllUHUIHIHllRllllHllllllfflllfll11111111ııtlllll1111Dfllllnllıımıı1t111ıııımııım~ = ; 
~ Cebeci Hastanesi Operatörü ~ • 
~ ~ 
g Dr. TURGUT § = = 
~ Hastalarını Adliye Sarayı ~ 
§ karşısında Hayati apartmanın- ~ 
~ da her gün 15 den 19 za kadar ~ 
~ · kabule başlamıştır. ~ 
§lmmuımılflltffııaııııııııımıııımıımıuıı:ııınııı111111llll11111111U111§ 

Moblelioda 
İyi bir aile nezdinde mobleli 

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

Ucuz satılık hane ~ 
Altındağ mahallesinde 279 

numaralı Uç oda, taşlık, mutfak 
kiler ve sofadan ibaret bir ev sa
tılıktır. İstekliler Kamutay ka 
pıcısı Tahsine mUracaat. 

l -3348 

lmtiyu sahibi ve Başrnu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

Ya.zı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civartnda 

1 
U/uı B•S1m•vind• bH,/m,ş· J 

L tll'. 

Dalına genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin l\:remi 

Elli senelik bir maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmış gil· 
zellik kremidir. Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai· 
ma muhafaza eder. Balsa
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde · rağbet 
görmüş ciddi bir kremdir. 
Çilleri ve buruşukları iza· 
le ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 

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

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

ZAYi 
1333 senesinde Kocamustafa-

paşa kıı: rüştiyesinden aldığmı 
tasdiknamemi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. İbrahim kızı Saime 

BVTON DVNYANIN 

ENEYI 

ZEYTİN YACI 

KAR 
MARKADIR 

"'""""'IIlemur ve işçi evleri in_şaatı vahidi fiat esasiyle ek • ~ 
=:siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 112.585,25~ 
= ı· dı :::::: =ıra r. ~ 

CE 2 - Bu işe ait evrak şunlardır: :::::: = ......, = a) Eksiltme tartnamesi ~ 
=: h) Mukavele projesi ~ == ........... ~ E c) Fenni şartname ~ 
;; d) Hususi şartname ~ 
5§ e) Metraj ve keşif hulasa cedveli ~ 
=: f) Projeler ~ 
= İstiyenler bu evrakı 565 kuru~ mukabilinde Sümer ~ 
~Bank Ankara şubesinden alabilirler. ~ 
:= 3 - Eksiltme 23 ağustos 1935 cuma günü saat ~ 
=: 16,5 da Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer ~ 
S Bank merkezindeki komisyonda yapılacaktır. ~ 
~ 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. ~ = 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6878 ~ 
S lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri muvaf-~ 
- fakyetle yapmış olduğunu vesaikle isbat etmesi la · ~ - ...... 
=~md~ ~ 
~ 6 - Teklif mektupları yukar-da yazıldığı gün ve aii 
=: sa.attan bir saat eveline kadar münakasa komisyonuna ~ 
ES verilebilir. Posta ile gönderilecek mektuplann niba - ~ 
~ yet ihale saatmdan bir ıaat eveline kadar gelmit ve ~ 
5 zarfm kanuni şekilde kapatılmış olma11 18.zımdır. ~ 
- 3389 ~ = 1- ~ - . ---i nn UI lll lll l il l lllll l lll lll lll llllllll lll llllllllll il llllllHllUUlllllllllllllllllllllllllU • 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Işıklar caddesinde Turbanbey apartımanlnm 3 numa· 
rab bet odah dairesi pazarlık suretiyle kiraya verilece

: ğinden taliplerin 1 O. 8. 935 cumartesi gününe kadar ban
kamıza müracaat etmeleri ilan olunur. (2067) 1~78 

. . 
Emlak ve Eytam Banl'-asından: 
Faizsiz, sekiz yıllık taksit le satılık emlak 

T. Lirası 
Esas N o. Mevkii ve nev'i depozito 

11 Arslanhane mahallesi Pirinçhan sokak 
40 No. Safran hanınin 177408-1075200 
hissesi 330 

44 Sakarya mahallesi N ezirağa (Yeni Ök) 
s·C>kağı 14 (Taj 9) No. h evin 1-2 hissesi 60 

Yukarda yazılı emlak, ilk taksiti peşin verilmek. g~ 
risi yedi yılda faizsiz yedi müsavi taksitte ödenmek üze· 
re satılığa çıkarıldı. · 

İhalesi 16. 8. 935 cuma günü saat on beşte açık artınna 
ile bankamız binasında yapılacaktır. İsteklilerin o günü 

. depozito akçeleri ve nüfus cüzdanlariyle bankaya gelme-
leri. (1999) · · 1- 3296 

mEmUALA~ ~DDPEARTiF .. 

TVRKIYENIN 

ENEYI 

SABUNU 

KAR 
MARKADIR 

( Dikkat e ·diniz 
Ankara acentası bulunduğumuz KAR zeytin yağlarının bot tenekelerine 

mahiyeti füpbeli yağlar doldurularak satıldığı haber alınmıştır. 

Aldanmayınız/ 
Yağlarınızı ya doğruca Kooperatiften alınız yahut KAR markalı 

piyasadan alırken tenekelerinin yamalı ve tekrar lehimlenmit olmamaııoa; 

Çok dikkat ediniz 
t-2946.~ -

1 siNEMALAR 1 
BU GECE 1 KULOP] f: YENi l BUGUN BU GECE 

Çin' deki gizli cemiyetleru ..... E.lisa Landi - Nils Asther 

taraf mdan temsil edilen 
# 

IŞIKLAR SÖNÜNOE 

F evkallde komedi 

nin kanlı itiyatlarına alet olan bir 
celladın aşkını hikaye eden 

muazzam bir eser 
BALTALI CELLAT 

Edvard Rohinson - Loretta Y oung 


