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Dış Bakanımızla görüştükten sonra 

Bulgar dışbakanı ne diyor 
.............. ·-

B. Köseivanof Türk. Bulgar dostluğunun 
geli~me~i için gerekli tedbirlerin alı· 

nacağını söyledi .. 
Sofya, 31 (A.A.) - Bulgaı· 

dıt bakanı B. Köseivanof, Türki
ye dıt bakanı 8. Tevfik R. Aras'ı 
Dragoman durağına götürdükten 
"Onra Sofya'ya dönmüş ve gazete· 

Bulgar Dq Bakanı B . Köse lv~nof · 

cilere şu diyevde bulunmuştur: 
B. Aras 'la yaptığım konuşma .. 

lar sırasında türk ve bulgar hitkü
metlerinin iki memleket arasında
ki dostluk ilgilerini 1925 dostluk 
andlaşmasmın ruhuna uygun ola
rak kuvvetlendirmek ve berkit -
mek için aynı arzuyu beslemekte 
oldukları · r sevinçle gördüm. 

Gerek :;ayın arkadaşım Aras, 
gerek ben; türk ve bul gar basın -
larının bütün anlaşmazlıkları or -
tadan kaldırarak ve biribirini sa
yan ve seven iki ulusun iyi anla -

İmam Yalıya çekildi 
mi, çekilmedi mi? 

Londra, 31 (A.A.)- - Röy
ter ajansının yetkili kaynaklar -
dan öğrendiğine göre Aden'de çı
kan bazı haberler imam Yahya' 

tmam Ya~.}'la 

nın saltanattan çekildiğini bil -
dirmektedir. 

İmam Yahya'nm hasta olduğu 
ve yerine oğlunun geçtiti sarih!en
dirilmektedir. 

Habeı· yalanlamyor 
Aden, 31 (A.A.) - Yetkili 

kaynaklardan verilen haberlere 
göre, imam Yahya'mn tahttan çe
kilmesi söylentilerinin aslı yoktur. 

§ılmış asığlarmın barış, sakinlik 
ve anlaşma içinde yaşamalarını 
gerekli kılmakta olduğunu göste -
rerek her iki hükümetin sıyasası -
na kmavla yardım edeceklerine 
güveniyoruz. Çünkü ancak höyle
likledir ki, bu iki ulus, genel ha -
yındrrlık ve balkanların barışı içiıı 
lüzumlu olan şartları yaratmış 
olacaklardır. Bu yolda yapılacak 
hirge gayretler ulusumuzun barı~ 
ruhuna ve bulgar hükümetinin 
bütün komşu memleketlerle iyi 
dostluklarda bulunmak ve bu ilgi
leri her an daha ziyade kuvvetlen .. 
dirmek hususundaki dölenine ta -
mamile uygun düşmektedir. B. 
Aras, tarafından Anadolu ajansı
na verilen ve iki hükümetin anla
yış, düşünce ve arzu ~ıpkılığınm 
bir belgesi olan diyevi memnuni
yetle gördüm . ,, 

Türk ve ~ulgar J?ış Ba
kanlarının diyevlerinin 

bulgar basınındaki 
yankıları 

1 

Sofya, 31 (A.A.) - Sofya ba
sım Türkiye ve bulgar dı! bakan
ları BB. Tevfik Rü§tü Aras ve Kö
seivanof'un diyevlerine ve bu ba
kanlar tarafından, B. Tevfik Rüş
tü Ara.s'ın Bulgaristandan geçer
ken yaptıkları görüşmeden sonra 
birge olarak verilen diyeve geniş 
bir yer ayırmaktadırlar. 

Bu diyevler hakkında tefsir
lerde bulunan Slovo gazetesi di -
yor ki: 

(Sonu 6. mcı sayda.da) 

B. Ali Çetinli.aya 
geliyor 

Bayındırlık Bakanı Bay A!i 
Çetinkaya'nın bu sabah gelmesi 
bekleniyor. Önümüzdeki hafta 
içinde şark gezisine çıkması da 
kuvvetle umulmaktadır. 

rrelefoıı Sosyetesi 
mukavelesi 
imzalaııdı 

İstanbul, 31 (Telefon) - İs -
tanbul Telefon Sosyetesinin satın 
alınmasına, ve sosyetenin devir ve 
teslimine aid mukavele dün gece 
Bayındırlık Bakam B. Ali Çetin -
kaya ile Telefon Sosyetesi delege
leri arasında imzalandı. 

Mukavelenin esaslarına göre 
hük!imet yinni yıl müddetle her 

( Sonu 1. anca sqia.da) 

l\lareşal Fevzi Çak. 
mal~ teşekkür ediyor 

Edirne, 31 (A.A.) - Ulusal 
utku bayramım kutluyarak Cu • 
muriyetin çelik ordusuna cok sıkı 
bağlılıklarını gösterenlere~ teşek -
kürlerimi yeti~tirmek üzeı·e tavas
sut buyurulmasını dilerim. 

Kurmay Başkanı 
Mareşal 

Fevzi Çakmak 

Adımız, andımızdır. 

l '.E\'LÜL 1935 PAZAR 

1'ifrk ve Bulgar Dış Bakanlarının diyevl 
bulgar basmmda iyi ~·llnkıfor uyandırdı. -
B. !Uwwlirıi. zt•,·ri tedbirlerde11 bahtıolun
cluk·ça bfr tt>/,· asltt•r terhis etmiyeceğirıl 
si;yliyoı·. 

Her yerde S kuruş 

İtalyan: Habeş anlaşmazlığında son dıırum nediı·? 

Negüs, bir amerikan - İngiliz konsor
siJ omuna Önemli bırakığlar verdi 

B. Musolini, zecri tedbiri erden manasız ve kışkrr tıcı bir tarzda bahsedil
dikçe, bir tek aslrer bile terhis etmiyeceğini söyliyor. 

L'ondra, 31 
(A.A.) - Nevı 
Kronikl gazete .. 
sinin Adis - A .. 
baba aytarı ha • 
beş imparato -
runun, dün, in .. 
giliz - ameri 0 

kan konsorsiyo
mu ile, son de - P,.t ' 
rece gizli ola • 
rak, bir anlaşma 
yaptığım ve 
bu konsorsiyo .. 
ma Harrar' da 
bulup işletme 
hakları verdiği .. 
ni bildirmekte .. 
dir. 

Paris, 31 (A.A.) - Bazı gaz:e. 
teler Cenevre konseyinde habeı 
anlaşmazlığı işinde Fransa'nın 
alacağı durumun ne olacağını in
ce)e;;nektedirler. 

Maten gazetesi açıkça zecri 
tedbirlere karşı bulunmakta "• 
bunların azımalar doğuracağım 
söyliyerek şunları yazmaktadır~ 

" Eğer uluslar sosyetesi paktı
nın, kelimelerinin yüklediği zor -
luklarla paktın ruhunu 'birleştir • 
ttıek çaresi bulunursa harbın ge -
nellefmesinden kaçınmak ve alr -
nacak tedbirleri buçlamak kabil 
olacaktır. 

" Deyli Tel - Habeş imparatoru başında tacı, otomof>ffle birtBtene gidiyoı 
graf,, gazetesi 

Fakat zecr'i tedbirlerin, bir A.,.. 
rupa harbıyla sonuçlanacak ait • 
malar tehlik~si karııİında tatbi 4 

kine gidilecek olursa zecri tedbir
ler için oy vermekten kaçmm'a .. 
bdır. 

hu haberi olduğu gibi vermekle 
beraber, Londra'da bulunan fi . 
nansal grup adına anlaşmayı Ric
ket'in imza edeceğini yazmakta -
dır. 

lnıparatorluk topraklarının ya
rısından çoğunu içine alan bu bı
'rakığ 75 yıl iç1n verilmiştir. Ve bı· 
rakığla verilen bölge, kuzay Erit. 
re sınırından Havaş nehrine ka -
dar uzamaktadır. 

Bırakığ güneyde Rodelf gölü -
ne ulaşan ve orada Kenya sınırı -
na dayanan bir doğu hattı sınll'lan
maktadır. 

Konsorsıyom Somalı'ya ulaşan 
bu Pipe - Lin'e demir boru döşe -
yecektir. Bu işe on milyon lira ser
maye konduğu söylenmektedir. 

Deyli Te1graf, hundan başka, 
Tsana gölünün hırakığı ve kont -
rolu hakkında da önemli görüş -
meler yapılmakta olduğu~u ve Ka
hire ile Londra'nın, bu girişime on 
milyon lira kapita! koyacaklarını 
yazmaktadır. 

----==-

Harbiyeden çık~an 
subay vekjlleri 

İstanbul, 31 (Telefon) - Har
biye' den bu yıl çıkan subay vekil
leri harbiye okulunda bir tören -
le diplomalarını aldılar. Törende 
talebe andiçti. Okul direktörü al· 
bay Mehmet ve tümen komutanı 
General Muzaffer birer söylev 
verdiler. 

Okulun 1935 birincisi maraşlı 
topçu Muhsin, ikincisi İstanbullu 
topçu Ekrem, üçüncüsü İstanbullu 
piyade llhami' dir. 

Namık İsmaili 
· kaybettik 

İstanbul, 31 (Telefon) - Gü _ 
zel sanatlar akademisi direktörü 
Namık İsmail dün akşam 20,15 de 
Kadıköy' den kalkan vapurla İs -
tanbul'a gelirken kendisine fena -
lık gelerek bayılmış ve vapurdan 
çıkarılıp alman hastayurduna gö . 
türülürken yolda ölmüştür. Namık 
lsmail'in ölümünü doğuran sebeb
ler arasında vapurda kendisine 
f enahk ~eldiği zaman anahtar mm 

( Som! 3. iincü sayfada) 

Gölün su verimini arttrrmak ve 
binlerce hektarlık çorak toprakla
rı sulamak üzere!! bir bend ve tu -
luınbalar yapılacaktır. (Sonu 2. inci sayrlada) 

Ankara gücü dokuzuncu 
yıldönümünü kutladı 

Dün Ankara Gücü'nün doku • 
zuncu yıldönümü bütün şehri il • 
gilendiren güzel ve içten gelen bir 
törenle kutlandı. Öğleden sonra 
Hi de kendi lokallerinde topla -

1 

1 

- Sergievi - Halkevi - Saman
pazarı - Anafartalar caddeıi ge
çildi. En önde 20 den çok bisik • 
Jetli alaya kılavuzluk ediyordu. 
Mızıkadan ıonra iki ıilahhn ... 

.Jnkara Güç1111er/ Atatt1rA- anrtr önünde 'Bnd içiyorlar 

mm Güçlüler hazırlanan progra -
ma göre bir sıraya dizildiler. Bir 
spor kaynağı olan Muhafız Ala -
yımn mızıkası başta olduğu halde 
alav 15,30 da yola çıktı. istasyon 

arasında, çelik vücudlu bir spor -
cunun taşıdığı bayrak geliyordu. 
Onun arkasında Ankara Gücü• -
nün özel renkleriyle süslü birçok 

(Sonu 5. inci sayrfada) 

a nkara Güçlüler andiçtikten sonra kol halinde kuliiblerine dCJnllyorTn 



SAYIFA 2 

llavacılık balıiıleri 

Ulusal hava 

M emleketin bir hava tehlike
si karşısında bulunduğu ha -

kikatinin meydana vurduğu gün. 
denberi yurddaş hava meselele -
\-ine önem vermeğe başlamıştır. 
Ve yurdun dört bir köşesinden 
ıgelen haberler, havaya karşı ge • 
ncl bir ilginin, gün geçtikçe art -
tığını göstermektedir. 

Bununla beraber, yaşamakta ol
duğumuz yeni günlerin ortaya 
koyduğu hava tehlikesinin, biz • 
den daha canlı elbirliği ve daha 
hızlı ve üsnomal bir çalışma iste
diğini söylemek de yanlış değil -
dir. 

Uçakların gelecek haıbların -
da her §eyden önce halka, şehir~ 
kasabalara ve tarlalara saldırma
sından doğan tehlikenin, halka 
iyice an/atılamamakta olduğunu 
gösteren bu durumu tezelden dü. 
zeltmek wrağını duymak ve bu -
na göre tedbir almak gerekiyor, 
sanıyoruz. 

Ve bize öyle geliyor ki yüzde 
doksan dokuz bir halk işi olan bu 
meselede tam bir başarı, halkın 
davasını gene halka mal etmek 
ve yurddaşın, mesele ile olan ilgi
sini devam ettirmek yolunu bul -
maktadır. Ve yurddaşa düşen işin 
bir mikdar parayı getirip vermek
le bitmediğini, büyük havacılık 
davasının iyi bir sonuca vardırıl. 
ması soravmm da gene ona yük
lenmiş ulusal bir borç olduğunu 
sezinmek lazım geliyor. 

Bunun böylece başarılabilecek 
bir iş olduğunu sanmamak, tür -
J:ün yüksek soysal kapasitesini 
bilmemek, türlr. soyunun birbirine 
yardımı onur borcu sayan ulusal 
huyunun hava meselesini de ba§a
rıya götürecek bir kuvvet oldu -
ğunu görememekten ileri gelir. 

Abmedin tarluını yabud wi
ni yak edecek yangın, kö-yü şara 
bağlıyan yol, dere üstündeki köp
rü, çe§menin suyu, mektep ve ni
hayet Alinin yaptıracağı ev .. et -
rafında, hatta birbirini selamlıyan 
darKı• köylüleri bile toplayan 
kuvvetin, hava tehlikesi işinde da
ha büy ük bir zorla kendini göste. 
rec• iiade n11sıl şüphe edilebilirJ. 

Bütün bir köyü, bütün tarlala
rı, bütün bir şehri ve her §eyi ya
i.ıp yıkacak, bütün insanlarını öl
iürecek bir kapasite gösteren ha
va tehlikesinin - tarlayı, köyü, 
§ehri ve insanları hep birden içi • 
ne alan - kapsal durumunu iyice 
belirtmek ve hava tehlikesinden 
doğan davanın köy ve şehrin ana 
yasası ve soysal işleri arasına gir
mesi mecburiyetini açıkça anlat -
mak zamanı, öyle sanıyoruz ki, 
artık gelmiştir. 

Köyün, kasabanrn bayındırlığı 
ve baysallığı gibi soysal yardım
da türkte hızı eksilmeden yürüyen 
tinsel bir yasadır ve mesele, ha -
va tehlikesini bu anayasa çerçeve. 
sine işlemektedir . 

Bu arada şunu da söylemek is
ter ki, hava tehlikesinin yurdda
§8 yüklediği ulusal borcu değer -
1endirmekte büyük /ayda vardır; 
köyün, şehir ve kasabanın bu bü -

ük davada Üzerlerine düşeni açık. 
ça bilmesi çok yerinde olacaktır. 

Kesesine ve şahsiğ kuvvetine 
ıöre, yurddaş, mahalleye veya kö
ye dü~en hava yardımı borcundan 
bir parçasını yüklenirken işin ve 
besabların neye vardığını bilmek 
ister; aylenin hava tehlikesi bor-
cunu kar§ılamalı yolunda evin 
ba§kanı olan baba, her yıl bir ta
vuğun küçük çocuk adına yumurt
lıyacağrnı, kara keçinin ortanca 
adına süt vereceğini ve ineğin bir 
kilo yağının büyük oğlan adına 

ayrılacağını ve tarlanın yarım çu. 
vaJ ürününün büyükleri borçtan 
kurtaracağını hesab ederek tedbir 
alabilir. Fakat böyle bir hareket 
tarzrnı iyi sonuca vardırmak için 
dediğim gibi, ulusal havacılık me
selesinin yurddaşa yüklediği bor-

sef erherliği 
cun değerini söylemekte zaruret 
vardır. 

Değişik sayılarda gelirleri o -
lan kırk ki§inin belli bir yardım 
i§İni aralarında kotarıp başarma -
smda uzun boylu hiç bir güçlük 
yoktur ve mesele, havacılığın pa. 
ra ihtiyacını bir çok kırk kişiler 
arasrnda düzgün ve uygun dağıt
maktan ibarettir. 

Peşinden belli olmak şartiyle 
en büyük milyonların bile topla -
nacağına içten inanıyoruz. An -
cak şurası var ki yılda, be§ lira
yı bir yana koyamıyan ve havacı. 
lığa yardım borcunu, ulusal bir 
borç olduğu için ödemeğe savaşan 
yurddaşla yılda yüz bin lira ka -
zanan adam yahut kurul arasrn -
da ve on evi, bir kaç apartımanı 
olanla dikili ağacı olmıyan arasrn
da mevcud açık larklarm göz ö -
nünde tutulacak kadar büyük bir 
önemi olduğu unutulmamalıdır. 

Memleket, gerçek. bir tehlike 
karşısrnda ise, havacılığın ihti -
yaçlarrnı kesin sayılal'.la ortaya 
koyarak gücümüze göre vilayet -
ler, şehir, kasabalar ve köyler a -
rasmda parçalamak ve bu suretle 
bu işi başarmak, sözün kısası ha -
va tehlikesine kar§ı ulusça bir se
ler:berlik yapmak zorağında bu • 
Junuyoruz. işin ke in çıkar yolu 
budur. 

Bizim inanımıza göre, mesele 
bellisizlik götürmiyecek kadar ö
nemlidir ve havacılık davasını, 
balkın soysal ve ulusal duygula -
rına inanarak bir gün evel kotar -
mak lazımdır. Bu da, devlet ve 
ulusça ciddiğ bir hava seferberli
ği yapmak ve işe dört elle arrl. 
makla olabilecektir. 

Şakir Hazım GÖKMEN 

ISVEÇ'TE 

lsveçirı yeni ulusal S<tVJ.(tl 

programı 

Stokholm, 31 (A.A.) - tsveç'in ye
ni savga örgütünü ha.zırlamak üzere 
1930 yılındanbcri ça1ıpn komisyon ö
devini bitirmiftir. 

Uçakçılığın gelipesi il.zerine 1sveç
in eevkuloeyf dunxnunda hasıl olan de
ği~ikli ğin ve kötüleşen arsıulusal du
rumu göz önünde tutan komisyon, 1s
v.eçıin savga örgütlerini hele uçakçılık 

bakımından kuvvetlendirmdı: ıonında 

kalmıştır. 

Komisyon lbarıJ .zamanında bile, bir 
başkomutanlık ile tam kadrolu bir ge
nel kurmaylik lüzumunu ileri sünniis
tur. 
Komi~n, çoğunluğunun kararına 

göre, bugün 112 milyon koron olan mil· 
dafaa büdoesi 148 milyona çıkanlacak-

tır. 

Ordunun harb örgütü altı tümenlik 
iki kolordu olacak, bundan başka bir 
seyyar tümen ile tank kıtaları, istihkam 
kıtalan, sahra telgraf lotalan gıbi Ö· 

zel kıtalardan kurulacaktır. Aynca, 
yersel ~vga işleri için, Gorland adası 
adası özel kıtaları, kuzay 1 veçde Bo
dcn kalesi koruma lntaları olduğu gibi 
kalacaktır. 

Subay sayısı 1686 dan 2112 y kücuk 
subay sayısı ise 1030 dan 1375 e çıka· 

rılacaktır. 

Piyade kıtalanna hizmet süresi 140 
günden 175 güne çıkarılmı tır. Yüksek 
tahsil görenler ise 260 günlük bir hiz
met yapacaktır. 

Uçak topçusu, iki alay ve bir sabit 
kıtadan kurulacaktır. U?k kuvvetleri 

21 filoya çıkarılacak ve bu kuvvet 257 
harb uçağı, 80 okul uçağiyle bir mikdar 
ta mmodem olnuıvan uçak olacaktır. 

Ordunun kuneti, harb gerecinin fazla
la,tınlmaaı ve modemleıtirilmesi su
retile, büyük mikdarda artırılacaktır. 

Donanmaya gelince, komisyon yeni
den aavaşboyu gemileri zırhlısı yapıl
ması lazım gelmediğini ve donanmaya 
düşen ödevin torpido muhribleri ve de 
nizaltı gemileri gibi ufak gemiler ile 
uçağın birlikte çalışması suretiyle ko
tarılacağını ileri slinnektıedir. 

Proje, her sıhatli vatandaş içın uel J 
hizmet süresini 42 den 45 ya§a çıkar
maktadıJ" 

ULUS 

DIŞ HABERLER 
İtalyan -Habeş aıılaşnıazlığında ~on {ltırum nedir? 

(Bqı 1 inci sayfada 

Figaro diyor ki: 
"Fransa iıç aydanberi anla maıhgı 

nısfet ve sağduyu içerisinde kotarmak 
için efütden geleni yapnuştır. Fakat 
alacağımız durumun metin olması ge
rektir. Zira Fransanın yarınki politika. 
ar da burada belli olaoaktır. 

Fransanın Cenevrcdeki roHınUn bir 
uzlaştımıa rolü olması lazımgeldiği 
her tarafta söyleniyor ve daha aykın 
tezleri biribirine yaklaştırmak ve daha 
fena bir duruma karşı koymak i§iin her 
çareye baş vurmaklığmuz gerektigine 

üphc yoktur. Fakat, şunu da söyleme
liyiz ki, ortada, aşılması mü kül bir 
nokta vardır. Ve bu sınır, noktadan ö
teye ge9ilirsc dış sıyasanuz ve onun bü
yük Rritanya ile anlaşarak dayandığı 

prensipler bozulur, yahut onların er i
ne har ket edilmiş olur. 

ltnlyaya kar ı dostlugumuz tamdır. 
Fakat bu do tlukta Fransanın surekli 
ığlannı feda etmesini istemeyiz. 
Fransa, İtalya'nın haklı ıstcklerını 

tatmin edebilecek pratjk ve namu Ju 
kotarma yolları bulmaga ve gö tenne

e çnhs.makla b raber arsıulusal durum
n da gozönünde tutmahdır. 

Hiç, ma biç bir ey Fransayı, dış 
ıyasasmın beş yiız nedenberi üzerin

de durduğu gen 1 mib.,crden k ydır 

mamalıdır. 

Övr diyor kı: 

''Fransa'nın, Cenevre meselesinde, 
lngiltcrc'nin peşinden gıtmezden önce, 
ingiliz dı işleri bakanlıgından bir i
nanca istiyecegi ve sayet pakt, A vru 
pada, buna benzer bir ekilde bozula
cak olursa lngiltere'nin ,yükcnlerini 
tıpkı Fransa gibi yerine getirip getir· 
miyeoegini soracaktır .. 

'tal.yan - irıgili: mumu arwmufo 

Roma. 31 (A.A.) - Tay:nis ve N ·v 
Kronik! gazetelerinin Bolzano bildiri

gi hakkında yazılarından bahseden İ· 

talyan gazeteleri bu yazıların açık ola
rak düşmanca olduğunu ve İngiliz bası. 
nımn esinlendiği bazı ingiliz çcvenlcri
ne kar ı İtalyanın gösterdiği güvensiz
liğin doğruluğunu ispat ettiğini kay. 
deyiemektedir. 

IJ. f..'den konıur)·c• tıcrilecek ra110-

rıı luızırlcıtlı. 

Londra, 31 (A.A.) - B. Eden, u· 
!uslar sosyetesi konseyinin 4 eylüldek; 

toplantısına verilecek raponı hazırla 

maktadır. Bu rapor, Eden - Laval gô· 
rü§llle inden sonra değişebilecektir 

Londra çevcnleri, Cenevrede lngil. 
tere ile Fransanın birge bir rnpor ver

melerini dilemektedir 

l>oğu Ajı·ihmmıu )ığıl.an 
luırlJ ,,,.rcçi 

Napolı, 31 (AA.) - Tevcre vapuıu 
ile İranca uçak gemis1, sker, harb ge
reci ve birçok uçakları dogu Afrikasına 
götünnek ti ere buradıın barcket etmi • 
tir. 

lnırilizlcrtleıı )Ul>mıcı ordultım 
gireceklı•ı·. 

Londra. 31 (A.A.} - Dı bakanlığı 

tarafından dlin akşam yapılan bir bildi-

riğ ingiliz hlik&netinin ıııni olmaksı

zın ingiliz uyrusundan olan veya ingı
liz koruması altında bulunan her han 
gi bir ıahsın, İngiltere hükumetinin 

diplomatik ilgilerde bulunduğu bir 
devletin ordusunda bir ödev kabul et
mesi yasak olduğunu hatırlatınaktadrr 

2000 İngiliz lwbı~ ord11smw 
girmek istiyor 

J.Andra, 31 (A.A.) - Londradakı 

habeş elçiliği, resmiğ bir bildirikle in. 

giliz uyrusu tarafından habcş ordusun 

girmek i!jin yapılan başvurmaları red
detmekte, fakat Ud bini geçen bu ba -

vurmalann.ı,n .anlattıgı sempatı duygula-ı 
rmdan dolayı Habeşiatan'ın minncdn.i 
bildi"'1,.ktedir 

'1mı.eııralar bitti ı Çarpı§ma olmadı. 
Bolzano, 31 (A.A.) - Manevralar Paris, 31 (A.A.) - Sömürge bakam, 

bitmiştir. Manevralardan sonra 120.000 fransız somaliainde bulunan 1ssas oy· 
askerin katılmasıyle bir geçit resmi ya. nınğı ile Samaraı oymağı arasında ha-
pılmıştır. Bu resimde Duçc, Mareşal beş toprklarında bir çarpışma oldujıu 

Balbo ve harbiye, 'bahriye ve hava müs- haberini yalanlamaktadır. 
teşarları bulunmu tur. 

,,Zecri ıedlJirlerdcn lmlı. olun -
ılulu;a tel· l>ir a1iker U!rhis 

etmiye,·eği:z ! ., 
Bolzano, 31 (A.A.) - B. Musolini 

her türlü ihtimallere ka~\ gelmek ıçin 
yeniden iki yüz hin italyan askerinın 
eylCılde sitah altına çagınlacagmı, :oil -
el kıtalar tarafından yapılan büyük ge
çit resminde verdiği söylevde bildir · 
miştir. Manevralara katılan kıtalarm 

tümenleriyle birlikte kalacaklarını ıl • 
ve eden B . Musolini demiştir ki: 

" - Bir kere dnha herkesin bilme ı 

gerektir ki, zecri tedbırlerden mana -
srz ve kışkırtıci ıtıir tarzda bahscdildik· 
çe ne bir tek er. ııe bir tek denizci, ne 
bu t k uçakçı terhis etmiyecc iz. . 

Bu civ1ev yalnız iıç dakıka urmuş.. 

tur. 

Zecri lt•ıl/Jirl~ı· ,~.. lvustu rtıl) a. 
Londra, 31 (A.A - Kanbcrra'dan 

Royter ajan ına bildirildigane göre A
vustura\ya başbakanı, Avusturalyayı Ce
nevrede oruntayacak olan yuksek ko. 
miser, B. Bruc'un ltalyaya karşı zecri 
tedbirlere oy verme ine dair emir aldı
ğı hakkındaki basın haberlerinin h 
olmarlığını söylemiştir. 

Basbakan ilah şistan•da h:ırp patla
yacak olursa. Avu turalya'nm daha filen 
ortad ulunmayan bu mesele hakkında 
alaca· 1 durumun imdiden ileri s inil 
miyecegini ilave etmi tir. 

Buna karşr, B. Bruce'un lngılterenın 
ban ıyasasına tam hir yardımda bulu
naca ı re men berkiti mcktedir. 

lrıf(iltere 11erileıı bır<ıkığdan 
luıl~ri olnuulığmı si)yliyor 

Londra, 31 (A.A.) - Resınig çcven
ler B. Ricket tarafından Adisababada 
oruntanan bir ingiliz · amenkan finan 
sa.1 grupuna bazı bırakığlar verildigi 
hakkında bükümete hiç bir haber gel 
medi~ini biluirmekt dir. 

llurb lmlinde lngilt-ere l>ır(llt·ığ 
altuıların lmklarmı korHmıyacaı, 

Londra, 31 A.A.) - Kuvvetle söy· 
lendigine göre, harb halinde, İngilte
re, Habeşistandaki petrol bırakığı ile 
ilgili olanların haklarını hiç bir suret· 
le korumıyac ktır. 

llırohığ ı f'rilmesi iuılymı.llırı 
foztl ı nlı. 

Roma, 31 (A.A.} - Jiabevıstan pet
rollerinin ışetilmesmin bir ingiliz -
amerikan grupuna ihalesi, burada de
rin bir kızgrnhğa ebeb olmu tur 

Giornale gazetesi, bu hareketin, ın 
giltere tarafrndan İtalya ile imza edi
len muahedelerin n kzı mahiyetinde 
oldu·unu söylemektedir. 

Amerik,m çevt'lılerirıin lu9gı ı. 
Vasington, 31 (A.A.) - Tecrüheli 

arsıulusal tetkikçiler Habesistandaki 
petrol bırakığlan hakkında diplomatik 
karga alıklar olması ihtimalinden kork· 
maktadırlar. 

Bununla beraber, bu bırakıgın Bir
leşik devletlen bugiınkU buhrana knrış
tırmıyacagı sanılmaktadır. ÇünkUJ Bir. 
leşik devletlerin, Haıbeşistanda zaten 
sahip oldukları petrol asığları Ameri· 
kanın, taraf ızlık kanununu kabu1 et
mesine engel olmamıştır. 
. B. Ruzveltin, bu kanun prOJCSini 
ımza etmek hususundaki gecikişi birçok 
söylentilere yol açmışsa da iyi haber a. 
lan çevenler, buna hiç bir sebeb göster
memektedir. Dış işlerl bakanlığı, hıra 
kığ, Adisababa tarafından berkitllme
dikçc. bunun hakkında kesin olarak bir 
§ey soyleınck iatememe1ı:tedir. 

B. Borah, bırakığın Birleşik devlet 
ler uynılan taraiından satın alınması· 
nrn Amerika'nın bitaraflık ıuya$asmı 
bozmıyacağmı söylemiştir. 

1'o/)ÇU <lleşlcri lw::arlıldar& 

Bolzano, 31 (A.A.) - Kıral ve Du~ 
''No1 " vadisinde 124 toptan katınç 31 
batar ' tarafından yapılan gerçek top
çu atcşı talimlerinde hazır bulunmuş 

lardır. 

llabl!Şi.'ffmun Jirıans tedbir/,•ri 
Adisababa, 31 (A.A ) - Habeş ban

kası yalnız gezginlerle tecimenler için 
ve az mikdarda olmak artiyle yenickn 
yabancı döviz satmaga başlmı trr. 

Gıritin çı:kattan fazla alması yilziın. 
d n husule gelen döviz nzhğı, kapital· 
lerin h:ırb tehdidiyle clışan kaçmasın

dan ötürü daha fazl.l artmıştır 
Öte yandan birçok kimseler harbın 

sonuçlarından şüphe etmekte ve Avru• 
pa mallarını istok yaptırmaktadır, 

Fakat memleketin aıynakları geniş 

olduğu gibi bankanın durumu da iyi· 
dir ve kfi.gıd paraların yüzde yüz made
m karşılığı vardır. 

im p<1rator mallarının sigorta 
ettirilmesini istedi. 

Paris, 31 (A.A) - Londradan Lo 
maten gazetesine bildirildiğine göre, 
habeş imparatoru Llyod'e başvuımak. 

Adisababadaki özel taşıtsız llan v4 
hükUmet mallarının bilyilk bır kısmını 
harb tehlikesine kartı sigorta etmesini 
i temiŞ:tir. 

Lloyd daha cebab vermemi tir, İm
paratorun Avrupa bankBlarında bulu
nan tafıtlı özel aervetlnden bUyük b~ 

ktsmr Pariste bulunmaktadır. 

Kan.ada barıf iatiyor. 

Ottava, 31 (A.A.) - Hükumet, U• 
!uslar sosyetesi konseyine gideoe olan 
delegasyona emir verdiği sırada ''bizi 
ilgilendiren tek harb barış harbıdır~ 
demiştir. 

BERLERı 

Altıncı alman kolordusıınun 
biiyiik nıanevrası 

Hanover, 31 (A.A.) - Altncı alman 
kolordusu Hanovr ile Lüncburg arasın• 
da iki eylfıldan beş eylUle k dar büyilk 
manevralar yapacaktır. 

Bir resmiğ bildiriğde Versay andlaş
masmdan beri ilk defa olarak modern 
harbın lüzumlu kıldığı Hahlarla böyle 
bir manevra yapılacağı bildirilmektedir. 

Çarıkayşek ne oldıı 
Şanghay, 31 (A.A.) - Japan çeven 

leri, çin marcşalı Çankayşek'in hapie 
edildigi haberinin doğru olmadığını bil· 
dirmektedir 

J.~ieri haJ;:yerirıirı ı erdiği cezalar 
Tiran, 31 (A.A.) - Son azıma ha • 

disesi dolayısiyle Fıeri hakyeri 4 ölüm. 
23 sonsuz kiırek ve l 1 yirmi yıl hapJı 

cezası vermiştir 

Göringin gezisi geri kaldı 
Kopenhag. 31 (A.A.) - Extr bla 

dett gazetesi Göring'in Danimarka et• 
rafında yapacağı geziden vu ge~tiğinl 
çUnkd sıyasal işlerin kendisinin yerin· 
den ayrılmasına engel olduğunu ya.. 
zıyor. 

Düzeltme 
Diınkü sayımızda. beşincı aayıfa.. 

mızda, otuz ağustos törenine aid yazı 
da General Kcmal'in soyadı Gokçe ola· 
caken Kökçe olarak çıkmış ve sôyleviR 
ba tarafı karışını tır. Şöyle olacaktır 

' Beş yıl süren bu çetin savaşt~ 

başta Yüce Önderiyle, tU:-k ulu u biç 
bir en~el dinlemedi. Erkeğiyle, kadı
nıyla, dişiyle ,tırnagıyla, can v~ başıy 
la yoksuÜuklar içinde, calı~tı didindi, 
uğra.Jtl .. ,. 
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30 a~·usfos yu' tta 
nastl kutlandı? 

f zmi(t,•: 
Utku bayramı şehrimizde coş

kun bir sevinç içinde kutlanmıştır. 
Sabahleyin bütün İzmit bayraklar 
ve taklarla donatılmış bulunuyor
du. l'~ımen komutanlığında kut
lamalar yapıldıktan sonra tersane 
önünde tören başladı. General 
Sabri ordunun bayram1m kutladı. 
Ve bir ~ubay tarafından_ 30 ağus
tos utkusu anlatıldı. Sonra geçid 
alayı basladı. Törene köylülerimiz 
de atlı ve yaya olarak ellerinde 
bayraklarla girmişlerdir. Geçid a
layında askerlerimiz ve köylüleri
miz çok alkışlandılar. Bundan son
ra alay parti, halkevi ve uray ön
lerinden geçerek Cumuriyet al.a
nma gitti. Ataturk heykeline çe
lenkler konuldu. Gece büyük bir 
fener alayı şehirde dolaşarak bal
kevi, uray ve liman önü ile cumu
riyet alanında ışık eğlenceleri ya
pıldL Ve d .:nh: komutanltğmda 
bir balo verildi 

Ordu'du: 

Büyük bir varlıkla a:afer ve U· 

çak bayramı içten gelen sevinçle 
kutlandı. Heyecanlı söylevler ve
rildi, şehir baştan başa donandı. 
Denizde karada fener alayları ya
pıldı. Hava kurumu için bir balo 
verildi. Haf talık program çok ge
niştir. Kayık yarışları, pehlivan 
güreşleri vardı. Kamunlara kurul
lar çıkanlmıstır. 

Sinop' da: 

Utku ve uçak bayramı büyük 
törenle kutlanmıştır. Sinoplular 
bugünkü ayle harcalarmm yarısı
nı uçak kurumuna vermeyi kabul 
etmişlerdir. Halkevinde müsame
re ve konser verilmiştir. 

Ayvalık' da: 

Büyük ulusuna egemenliği ka
zandıran ve türke yeni bir devir 
açarak bütün ulusları kıskandıra
cak çağa eriştiren evrensel utku
muzun 13 üncü yıldönümü c~~ur
luk alanında toplanan ayvalı~lıl_ar 
içten kopan sevinç ve coşkunluk
larla kutlanmış, kahraman or~~
muza ve şanh komutanlarımıza 
saygılannm telle bildirilmesini 
kararlaştırmıştır. 

Öğleden sonra asker, jandar
ma, okullar ve halk bir geçid tö
reni yapmış ve gece fener alayı ve 
halkevinde müsamere verilmiştir. 

Bursa'dtı: 

30 ağustos büyük utkunun 13 
üncü yıldönümü bugün cumuriyet 
alanında eşsiz bir sevinç içinde ve 
büyük bir tömele kutlandı. Aytaç· 
lar tarafından verilen söylevler, 
alana konan amplifikatör ile her 
tarafta dinlenildi. Gece ordu evin
de bahçe eğlencesi yapıldı. Şehir 
baştan basa bir sevinç dalgası i
çindedir. 

Muğkltltı: 

Utku ve uçak bayramı üsnomal 
törenle kutlanmışnr. Spor ala
nında, halk asker ve okullular top
lanmış ve erecesi küçük subay i
le komutan ve uçak kurumu baş
kanı tarafından zaferi ve zaferin 
anlamını anlatan, uçağın önemi
ni gösteren söylevlerden sonra as
ker, jandarma ve okullular tara
fından geçit resimleri yapılmış ve 
her ktra geçerken halk tarafından 
candan alkışlanmıştır. Şehir baş
tan haşa bayraklar ve yeşilliklerle 
süslenmistir. Muğla bayram için
de çalkanıyor. Gece süel mahfel
de balo verilmiştir. 

'iğtlA"t/e: 

30 ağustos utku bayramı CO§· 

kun sevinç gösterileriyle kutlan
mıştır. Akşam halk evi taraf mdan 
müsamere verilmis ve binlerce ki
şi seyretmiştir. 

Sa/ranbolu'da: 

Utku bayramı bugün büyük tö
renle kutlandı. Ülkemizi bütün 
dünyaya karşı korumaya kadir de
ğerli ordumuzun tunç yüzlü, çelik 

ist.anllul gazeteleri
ııin başyazıları 

T Al. ~ daki başyazıda B. 
.-...._ ....... Ali Naci Karacan 

diyor ki: 
" İncir, İzmir'in hem ?.engınliğı, fa

kat hem de derdidir. Koca coğrafi saha 
üterinde alabildiğine bir hazine gibi de
ı-inle~ip uzayan ve bahçeleri göz okşa -
yan incirin yalnız bolluk göreğini sey
retmek ve yalnız övünmek kafi degil -
dir. fiükümetin yapac~ğı çok önemli iş 
sudur ki, türk köylüsü, yıllardan beri 
kend;sinin organize v: mah:sulünün de 
iyidl'n iyiy~ "tandardize edlime:sini bek 
1emektedir. 

Mü:;tah:>ili, 1ngiltere'nın Cebelütta
rık'a yerleşerek gelip geçenden vergi 
ahsr gibi, kendisi ile, müstehlik arasın -
da sevkulceyş noktuınd,ı v~rleş .. n ko· 
misyon.cunun spekülasyonuna karsı ko· 
ruma lazımdır. 

İn.cir kurdu derdinin çaresinı .bul 

mak.: ya_va~ yavas incirin kendisi kadar 
önem ahn<-ğa baslıyan işletme ve amba· 
laj işlerini yoluna koymak, ycmisin 

standardını en yüksek h ;ıddine çıkar -

mak ve bilhassa müstahsiller kooperati· 
fini, dı:;arda en küçük müstahsU kalmı 
yacak ş~kitde genisletmcği biran evv 1 

temin etmek taz1rnd1r.,. 

C h
. . l te, B. Yurıu:; Nadi 

~m urıye diyor ki: 
. "İç işleri bakanhğıtnrz bütün lılkeyı 

kaphyan bir ehir bayındırlığı sryasası
na bu yıl daha ileri bir önem verdiğini 

gösteren girişitlere el atmıştır. 

lç· işleri bakahhğı öu giri~itleriylc 
yı.!pyeni ve çok önemli bir bilgi olan cSL 

birciliği memlekete maletmek istiyor. 
Biz daha ileJ·isine giderek bütün schiT 
ve kasabatarımıı:ın kendi durumlann 

bu yeni \re çok önemli bilgiye uydur 
mak hususunda bir"ncvi vesayete ihti • 
yaç gösterınek dışında say.ı'amıyacakh 
rmı açık söyleriz. Pek zengin olmıyan 

belediyelerimizin küçük bütçeleri bilgi 
siz ve yararlık~m: işlerde israf edilme -
mek lazrmdır. Biz ne at: ta\{acağız bil • 
miyoruz. Avrupa'da· urbanizm denilen 

~ehlrcitik b~lg.isinin hiç olmazsa genel 
Çizgilerinde müıkiye okulumuza bit 
ders ()Jarak katıldıirnı da g..örmek iste-. 
rız. 

. . 

ZAMAN da, Zaman ı~n~alı 
yazıda .demlıyor 

ki: 

" Maattees:>ı.if Bulgaristaıı'da hiç lıtt
lunmıyan bir şey var iri o da "hükümet 
ve siyaseti hariciye istikrarıdır.,. hem bu 

istikrar o kadar yok ki, üç ve nihayet 
~ltı ayda bir mutlaka hükümet deği~iyor 
ve bu değişmeler hazan o kadar da esas 
h ve temelli oluyor ki, yeni gelen hükü 
met, kendisinden evvelki hükümet rPi . 
sini yakasından tutunca hapse trltıvf'ri
yor. 

İşte bulgdr dostluğu mcsclı::~.mıde bı 
zi mütemadiyen şaşırtan, bt dbin edt'"n 
ve nihayet isittigimiz plur olmaıı: sö~t' 
re katiyen inanamıyacak h:ı.le ~etin.-n 

bulgarlatdaki bu değişikliklerdir. Kime 
in:ımrsın. kimin sözüne ~üveniısin ' 

bilekli erlerinin düzenli geçisleri 
halkı coşturdu. Öğleden sonra spor 
oyunları yapıldı. Sevinç ve ne~e 
geç vakitlere kadar sürdü. 

Kastamonu• dtı: 

Utku ve uçak bayramları ~etı
rimizde parlak bir surette kutlan
mıştır. Resmiğ ve özel binalar 
bayraklarla donatilmıştı. Cumuri
yet alanında bütün halkın katıl 
masiyle büyük tören yapıldı ve 
bugünün önemini anlatan söylev
ler verildi. Gece uray ve uçak ku
mmu menfaatine büyük bir balo 
\tCrildi. Yarın akşam halkevinde 
müsamere ve pazar akşamı gene 
halkevinde müzik müsameresi ve
rilecektir. Aynca gene uçak ku
rumu için Gazi stadında pehlivan 
gUreşleri ve idman şenlikleri ya
prlacaktır. 

Rolu'da: 

30 ağustos ulusal utkunun yıl
dönümü ve uçak bayramı büyük 
bir törenle {;eçti. Esnaf ve halk 
bavra'ldariyle geçit törenine katıl
dılax. Söylevler verildi. Büyük 
kurtarıcıya, kahraman orduya say-

ULUS 
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ISTANBUL TELEFONLARI : 

B. Vehbi Demirel 
İstarıbula döndü 

İstanbul, 31 - Trakya genel 
ıspekter vekili ve İç bakanhk yö
netgeri B. Vehbi Demirel ispek
terlik islerini General Kazım Di
rike teslim ettikten sonra İstan
bula geldi ve doğruca Burgaz ada
r;ma giderek ölen kı.z kardesinin 
cenaze töreninde bulundu. 

Yeniden göçmen geldi 
Istanbul, 31 - Bugün balkan

lardan 30 ayle göcmen daha geldi. 

Bir lise kapatıldı 
İstanbul, 31 - Yapısının elve

rişli olmamasından dolayı Cağat
oğ lundaki özel "Yeni lise,, kapa
tılmış ve bunun talebes1nin ikmal 
smaclarrm baska okullarda verme
lerine knrar verilmistir. 

Okul direktörlerinin 
toplantısı 

1staııhul, 31 - B-:.ıgün lise ve 
orta okul direktörleri toplandılar. 
Lise ve orta okullara kayıt işi bu
gün bittiğinden, direktörler yapı
lan baş vurmaları ve alınacak tec1 
birleri tetkik ettiler. İstanbulda 
lise ve orta okullara bu yıl kay
dedilen talebe savıs1 4.000 den yük 
sektir ve okulların bugünkü- du
rumlarına göre hnnlar<lan 10rn ta
ne,,i fazlad!r. 

Direktörler toplantıda bu y1l 
1000 fazla talebeyi }''erleştin'nek 
için bazı" orta okul -ve liselerde 
şuheler acılnıasma, Kadıköyde hir 
erkek-kız, Bakırköyde bir erkek, 
Ortakövde bir kız orta okulu açd
masma -karat · verdiler ve kararı 
Killtür Rakanlığma "bildirdiler. 

* İstanbul, 31 - Arsıulusal 
tecim odaları Türkiye ulusal gru
pu kongresi birinci te!'rin haşmda 
toplanacaktır. 

*İstanbul, 31- Profe::;ör Baks
ter Sultanahmet'te yapılan ka7.I· 
tar sonumla bu bölgenin Bizans 
eski eserleri bölgesi olarak ayrıl
masını tavsive etti. 

* İstanbul, 31 - İstanbul ilk 
okullarında talebe kaydına p:~ıar
tesi günü başlanacaktır. 

Türk - Macar tecim 
anla~ma::;ı 

Türkofi:::. bcıs . .-antr~mdan. ı ey 
lül 1935 tarihine kaılar uzatılmıı:; 
olaıı türk - macar tecim anla:sması, 
birinci teşrin 193~ tarihine kadar 
hir ay daha uzatılmustır. 

~ılar yolladı. Şehitlik g·Örete varıl
dı. Her taraf bayraklar ve cadde
lerde kurulan taklarla süslendi. 
Gece fener alayları yapıldı. Hal
kevinde dört yiiz ldı;;ilik bır si.ıva
re verilrli. 

4/)on'dtı: 

Dün Dumtuom:ırda Atatürk'ün 
atcs içinde hrahi Yönettiği ve ke
c;in onncu aldığı noktada büyük 
tönm yapılmıstır. Törende şehri-
mizdPn hiıı!0rce kisi ha7.lr bulun
mustur. 

İzmir, Bursa, Bilecik. Mamsa, 
Kütahya illerinden de kurullar 
gelmiştir. 

Bu çevredeki köylüler de ayn 
bir alay halinde meçhul asker anı
tı önünde toplanmışlardır. 

Törene tümgenera1 Ali Rıza 
başkanlık etmiştir. General ateşli 
bir söylev vermiştir. İki genç şiir
lerini okumuşlardır. Tören sıra· 
smda bir hava filosu uçmakta idi. 

Tören kahraman askerlerimi
zin bir geçidi ile bitmiş anıta ku
rulların getirdikleri. celenk!P.r kon
muştur. 

BE 
Kastamonu ormanların

daki yangın daha 
söndürülemedi 

Kastamonu, 31 (A.A.- - İl İ· 
çmde onnan yangınları bütün şid
detiyle devam etmektedir. Birkaç 
gün evel Ilgaz onnanlannda çı
kan ve 12 kilometrelik sahayı 
kaplayan yangından baska bostan 
ormanı da iki gündür yanmakta
dır. Bugün ayrıca Akkayanm buh
ranlı köy civarı onnanmda da 
yang·ın başlamıştır. Kascıla.r !m~
takası ormanındaki yangın ıkı gun 
evel söndürülmüstür. Aynca Da
dayın Karkalm~ ormanı da üç 
gündür yanmaktadır. Bu yaz Da
daydaki bir kaç orman yangının
dan doğan zarar bir milyon tah
min olunmaktadır. 

Bir haftalık üzüm 
ve incir satışı 

Izmir, 31 (A.A.) - Borsada bir 
hafta zarfında bes kurustan 16 ku
rusa kadar 6.928 ~uval if zünı ve beş 
huçuk kuruştan 16 kuruşa kadar 
17.633 çmıal incir sa.tılmıstır. 

Türkofis Başkanı döndü 
Arsıulusal İzmir panayırının 

acılışmda bulunmak ve İzmir çı
ı<at isleri hakkmda yerinde ince
lemeler vapmak iizere danısman
lardan B. Zeki Doganoğlu ile bir
likte lzmire giden Ti.irkofis Baş
kam R. Meı.:dct A11~in dün şehri
mize diinmüşti.ir. 

B. Cemil Seiman n1 duruş

ması son uçlandı 
Eski Hambw·g konsolosu B. 

Cemil Selman ve arkadaşlarının 
ihtilas suçundan şehrimiz ağır ce
zasında yapılmakta olan 'duruş
maları dün sonuçlanmıstır. Bun
lardan B. Cemil Selman 1 t yıl 8 
ay, B. Fazıl Kazıma 3 yıl 5 ay, B. 
Sabit Samiye 5,5 yıl hapisle ceıa· 
Jandınlmalanna bir hafta icinde 
temyiz edilmek üzere karar veril
mistir. 

Nan11k İ~nıaili 

:~arb~ttil{ 
( Ra:jı 1 incı sayılatla J 

bulunup vapurun sıhhi imdad ku
tusunun hemen açılamaması; kutu 
kırılarak acıldrktan onra da ele 
~edrilf".Jl 1taı-lar ü~erinde etiket 
hulunmamasmdan. kendisine esas
lı hir tedavi yapılamaması ve va
purdan umudsnz bir halde çıkarıl
dıktan sonra da, Namığı imdadı 
sıhhi otomobiline koyabilmek için 
halkın işe karışmasını gerektire
cek kadar büyük bir salahiyet mü
nakasasına meydan verilmesi ve 
bu suretle vakit gecirilmesidir. 
N aınık hasta yurduna götürülür
ken otomobilde ölmüştür. Bu ani 
ve acıklı ö1üm İ stanbulda büyük 
bir üzün uyandırmıştır. Namık bu
gün dostlarının, talebelerinin. sa· 
nat ve meslek arkac1aslannm, ken· 
disini beğenen ve sev~nlerin ve İç 
bakanının girdiğ'i biiyük bir kala
balığın göz yaslan arasında Orta
köyde gömii!cHi. Mezarına virmi
den fazla celenk konuldu. Dost -
lan ve talebeleri tarafından söy
levler verildikten ı:.onra cenaze a· 
layı dağıldı. 
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L 
Telefon Sosyetesi 
muh:avelesi 
i· nı z u 1 a n d ı 
(Başı 1. inci sı1yrfacl ı) 

yıl kırk bin ingiliz lirası taksit vt:r 
mek suretiyle sosyetenin machll 
ve manevi her şevini devir ve tes 
lim almıştır. 

İlk taksit 1940 da basla) acak 
tır. Bu gecikmeye karsılık sosye 
tenin hükümete karşı 1htilaflı o 
lan borçları mahsup edilecektir 
P.T.T. yÖJ;ıetgesi 1 eylülde sosve 
teyi devir ve teslim alacaktır . 

Sosyetenin yıllık geliri gayrı 
safi olarak 1 milyon küsur. safi o 
larak 3/400 bin tfra arasındadır 
Devir ve teslimden sonra 1ıükiimet 
>ebekeyi bastan a"ağı düzeltecek, 
;mkan görüi.iğ'ü ,ıisbette fiatları 
indirecektir. Simdilik sosvetevi 
Bayındırlık B~kanlığı muhahf're 
ve mürasele cfanı~mam Kadri An 
·ara telefon nirektörii Niyazi. P 
T.T. mühendislerin Fuat vönete 
.;ektir. 

Evkafta yapılacak 
yenilikler 

Vakıf genel direktörü B. Fah
ri Kiperin İstanhula yaptığı son 
geziler dolayısile bazı İstanbul 
gazeteleri evkafta yapılmakta o
lan ve yapılması düşünülen bir
çok yenilikler yazmışlardı. Vakıf 
genel direktörü B. Fahri Kiper 
kendisiyle bu hususta görüşen 
arkadasımıza son zamanlarda ya. 
zılan bu yazıların tasarlara uyma
dığını" sövlemiş ve şunları ilave 
etmiştir. · 

- Bugün İstanbul vakıf genel dio 
rektörlüğüne gönderifon kadrOda 
bir üsµômallik yoktur. Yalnız bir 
takım işyarlar 30 yıldan fazla iş
yarhkta bulunmaları dolayısiyle 
emekliğe çıkarılmışlardır. Bun. 
lardan başka gönderilen kadroda 
İstanbul ·vakıflar direktörlüğüne 
yetecek kadar işyarlık konulmuş
tu. Şimdiye kadar buradaki tahsi
satla İstanbulda, İstanbuldakl 
tahsisatla burada çalışan işyarlar 
bulunduğu için bu gönderilen kad
roya göre i_stanbulqa 8 işyar açıkta 
kalmıştri. Camilerin smıflandınL 
ması meselesine gelince bütün il 
ve ilçelerimizde bitmiş ve yalruı 
fstanbulda daha sona ermemiştir. 
İstanbuldaki camilerden de işlek 
olanlannnı aynlması bittikten son
ra }'eni kadroda olan camilerimizi 
öğrenmek kabil olacaktır. 

Bugün İstanbul birçok yerle
rinde hemen hiç cemaati "olmayan 
~nrniler vardır.;, · 

B. Fahri Kiper evkaf bankaı>ı 
hakkındaki soruya cevap olarak, 
böyle bir seyden haberim vok de
mistir. 

ANKARA RADYOSU 
19.30. Çocuk saati 
19.40 - Musiki: 

Sarasate : Habanera 
Ceser Cui: Şark bavast 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

ZO. - Ancılık saat" 
20.10 - Musiki: 

Sinigaglis: Albümden sayfa 
Grieg: Parça 
Necdet Remz.i: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

t0.30 - Dans musikisi 
20.SO • Haberler 

.... - ...... _... - ... ~. 

Önümüzdeki 20 İlkteşrin - Paz~r ~ ....__ - ... ~ 
G,-ne·ı üfu Sa~ m Giinüdür.. ~~ 

. ' ) 
... U)ım, çok geni~, çok kaıısal bir iş1;,.. Bn~arılması lıer l~ 

l>irimizin iizerimize diişcn yiikiimii son cler1>t:e özenle Y"P- ,lı 
• mamı.za 1.mğlulr.r. Doğru sonuçlar alabilmek içirı lıepimiz ~ 

oiiciimiiz ~·eui;!i kt1dar çalı!jnıalı ve ııiraşmalıyız. ~ 

~ - BAŞVEKALET ı\ 
v tsTATtsTtK uMuM MünüRı.uco CT~ 
•~-· ; ,.: -: .., .; :: ~ ~ ; - . ..: .; ~ :. ;!'~~ ::: ... ~ _... ~e 
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Komşularımızda 
neler o uyor? 

lRANDA. 

§ lran endüstrisini kurmakta 
büyük adıml rla iler1emeğe b ş -
lamıştır. Bu işlerin başında doku
macılık ve şeker endüstrisi bu
lunmaktadır. Altı milyon riyal ka
pitali olan Meşhed' deki Hüsrevi 
iplik ve dokuma fabrikası (10.000 
iğ ve 250 tezgah) makineleri için 
bir eksiltme ilan etmiştir. Dört 
milyon kapitali olan Jest'deki Da
rakban iplik ve dokuma fab::ikası 
enstalasyonunu geniıletmektedir; 
ıene aynı şehirde dört milyon ka
pitalle ikbal iplik fabrika~ı kurul
muştur. Ahvas'da üç milyon ka -
pital ile yeni kurulmuş olan iplik 
f abrikaaı ile iki buçuk milyon ka
pitali olan Kaşan iplik fabrikası 
yeni makine almağa karar venniı
lerdir. 

Şeker endüstrisinde daha tim
diclen Kahrisak, Karaç, Veramin 
Te Şahi'de olmak üzere, dört fab
rika çalıımaktadır; Meıhed ve 
Miandortb' da iki fabrikanın ma -
ki~eri ısmarlanmak üzeredir. 

Şahabad' daki teker fabrikası
nın montajı yapılmaktadır. 1931-
32 yılından geçen yıla kadar ıe -
ker giriti 73.4 den 53 milyona 
düşmüştür. Program tatbik edilin
ce, Türkiyede olduğu gibi İran 
da memleketine dışardan şeker 
sokmıyaca.ktır. Tahranda, bütün 
ıehrin elektrik ihtiyacına yetecek 
modem bir elektrik santralı kuru
lacaktır. Şehir, bu erge ile İran 
dınlet bankasından 12 milyon ri -
yal ödünç almıtbr. lranm büyük 
..,hirlerinde bunun gibi bi: çok 
projeler hazırlanmaktadır. Büyük 
bir demir endüstrisi kunnak için 
aratbnnalara batlanmı§tır. Bu 
pro~lerle ilıili olmak üzere bü -
yülıilçüde bir sulama işleri pro
ıramı hazırlanıyor. 

YUNANİSTAN'DA: 

§ Yunanistan tarım bakanlı -
iınm bildirdiğine göre, Yunanis
tan'dan taze meyva çrkatının hat
ladığı tarih olan 25 temmuzdan 
16 ağustos tarihine kadar yaban -
cı memleketlere 546 ton üzüm 
aönderilmiıtir. Çoğu Girit ve Pe -
lepo:ı.ez' den gönderilen bu üzüm
ler Be.rlin, Varfova, Viyana ve 
Praı,da harcanmııtır. Ayrıca Is -
Tİçre ile lngiltere'ye de yedişer ton 
üzüm gönderilmiştir. 

Ş Hükümetimizle yaptıjı te -
cim anlaşması gereğince yalnız 
türk üzümü satın almak 2orunda 
olan alman hükümeti, Yunanista
mn aukaniye üzümlerini Alman -
ya~a sokmamağa karar vermİ§ti, 
Geçenlerde Yunanistan ekonomi 
Bakanlığına gelen bir habere gö
re, Almanya yunan incirleri için 
de aynı kararı vermittir. Yunan 
ekonomi bakam, bu kararın de -
ğiştirilmesi için girgilerde bulun
mayı dış bakanı 8. Maksimos'tan 
istiyecektir. 

§ Yunanistan'ın Nevyork'taki 
vis konsolosu B. Andrulis geçen 
ayın sonunda Nevyork'ta haydut
ların h~~um~na uğramıştır. fıaç 
almak ~çın hır eczaneye giren B. 
Andruhs, orada bulunan bir kac. 
~!inin kendisi gibi müfteri oldu ~ 
gunu sanmıştır. Halbuki, orayı 

M>ymak için kendinden biraz ön _ 
ce gelmiş olan bu kimseler, bir 
haydut çetesinin üyeleri imiş. Bun
lar da zavallı konsoloıu polis iş _ 
yarı sanarak üstüne atı1ıp döv _ 
mü ler ve adamcağızı mağazanın 
vitrinine doğru fırlatmı§lard:r. 
Vrtrin param parça olmuı, yarala
)laD ı. ndr:uJM•i hay~~
'1u bafbyarak ec2:alle in .. , •• _ 
daki dar bir sobğa 'bıral• .. _ 
dJr. Biraz QM oı dqn g 
li ler. is konsolo u bay~ ff 
rah b1r ha1de oracla 'bufmuş1ar 

ULUS 

' 
3~JODa) • 

Königsberg'deki "doğu panayırı,, nın açılı§ töreninde alman Ekonomi B k U k 
taralından verilen ~ir söylevi, ene bu sütunlarda okurlarunıza sunmuştuk.. a anı 0 

tor Şalıt 
Hatırlarda oldugu üzere Doktor Şaht, alman propaganda bakanlıgın,.a ·· ed'l b .. 

l · d Al -'d h d' k 1.,_1 k 1 - sansur r en u soy-evın e, manyu a ya u ı ı: ato ıR ere ar§ı yapı an hücumları haksız b I b l 
alm k · ı· IJ w "yl"' u ııyor ve un arın an e onomı ve ınansına z aran o ugunu so u . 

Ôrop Nuvel gazetesinden alarak O§ağıya koyduğum~ Y.-·..ıa Doktor ş ht' Ek • 
kan ld kt • • • w • • l · h L-----' ~~! a ın onomı Ba-ı o u an aonra gırıştıgı l§ err er zaman ~raığı anl~l ak b ·• ki d .. 

rilmekte, lakat bu sefer cok da ha güç bir işe $anlmıf buluntluth. CJ,,,. 'IAuna lorne ker J e goste -
• c.- v.,. ı ave o anma ta ır. 

Königsbcrg'de, panayu ıçın oraya bizaat yönetmekte olduğu başka eko _ 
gelen bir alman ve yabancı kalabalığı nomik servislerdeki ba§lıca yardrmcı • 
önünde, doktor Şaht 53nsasyo~l bir lan nasyonal - sosyo1ist partisinde liye 
söyln' verdi. Başka bir hayret verici değillerdir. Fakat doktor ~ht (Ta • 
hadi e de, propaganda bakanlığının mirat) hakıkındaki kitabında da yaz _ 
izniyle alman haber alma bürosu tara- dıft giıbi, AJmanyanın oruntağı sıfa _ 
fından gazetelere verilen bu söylevin tiyle yabancı memleketlerde konuşma • 
metninde, son haftalar içinde yahudi - ]ar yaparken hıyanet gördüğü giinden-
lere ve katoliklere karşı yapılan gürül- beri, bir diktatür rejiminin lüzumunu 
tülü gösteriler hakkında olan kıSJmJa- anlamıştır. 

rın sansür edilmesidir. N ı asyona - sosyalist partisi bu reji-
Görlinürde sırlı olan hu hadiselerin · o mı yaratmıştır. nun elindeki büytik 

içyüzünil bilmek şüphesiz ilgen olur. kuvvet. B. Hitler tarafından, doktor 
Fakat BB. Bitler, Şaht ve Göbe!s'le Şahtın emrine verilmi tir. o da buna 
bugünkü alman 11yasasmın gayet nadir karşı memlekete biitün deha iyle hiz . 
bir kaç ileri şahsiyetinden başka kim met etmektedir. 
bu iş hakkında doğru bir şey bildiğini 
söyliyebilir? 

Buna karşı bir şey hiç şüphe götür
memektedir: Hitlerci Almanyamn cıko
nomik şefi Königabergde yalnız şekil 

bakımından itirazlar yapmamıştır. O, 
yürürlükte olan kanunlara uygun bir 
sosyal düzenin hüküm siirmesini iste . 
mekteclir ve kendisinin, nasyonal - sos
yalizm adına yapılan kanunsuzlukları 
ortadan kaldırmak veya kaldırtmak 
için bütün kuvvetini 
emin olunabilir. 

ku11anacağından 

l'fozi k"mmsu::.luğu 

Bu kanunsuzluklara bütün alanlar. 
da rastlanmaktadır. Onların srkhğı, 

devirlerle beraber değişmellrtedir. Nas
yonal - sosyalizmin iş bafına geçme _ 
sindenberi, Almanya zaman zaman "ka
nunsuzluk buhranlan,. na uğramakta -
dır. Başka memleketlerde kendileri _ 

ıne "ortalığı kanştırıcı kimseler,, deni

lebilecek olan şahıslar kendilerini ra • 
hatça haklı göstermektedirler. Bunlu, 
yüriirlükte olan kanunların ~imiş, 

ma~.ksist veya yabancı kanunlar olduk
larını söylüyorlar. (Roma türesi i1e 
Napolyon kanunu bu tabirlerden so . 
nuncusuna hak kazanmaktadır.) Tam 
alman olan kanunlar henüz çıkarıhna· 
mıştır. Fakat cerrnanik AJmanyanrn 
isteklerine uygun yeni kanunların 

çıkarılması için tabiiğ uzun zamanlar 
lazım olması keyfiyeti, kötü olanın şim
diden kaybolarak yerini, kanun çık _ 
madan kanunlaşmış yeni bir düz.ene bı
rakmasına engel olamaz: Yani ileride 
çıkarılacak kanunlar, yapılan kanun _ 
suzlukları tasdik etmiş olacaklardır. 

&lki bundan da tehlikeli olan baş
ka bir anlayış da açığa vurulmaktadır: 

Almanyanın ekonomik ve sıyasal ikj 
(diktatör) ünün birleşmelerinin üzeri
ne kurulu olduğu temeller bunlardır. 

Dolttor Şaht, nasyonal • sosyalizmin 
Hitler olmadıkça otoritesi o1mıyacağ1_ 
nı tecrübe ile biliyor. Hitler de doktor 
Şahtm, Almanyanrn ekonomisini yö • 
netmeğe ve bu ekonomiyi, rejimin ölü. 
mü demek olan yeni bir yıkılmadan ko
rumağa en oç.k kapasiteli adam olduğu 
hakkında mutlaık bir his besler görün
me-ktedir. 

Bununla beraber, görüldüğü üzere, 
eninde sonunda her şey devrimci hare
kıct, yani "parti,, üzerine kurulmu bu. 
lunmaktadır. Dediğimlı gibi bu bü -
yük, fakat popüler bir kuvvettir. Bunu 
mekanik bir kuvvet gibi disipline ok
manın imkinı yoktur. Doktor Şahtın 
bundan aldığı otorite, ancak kendisine 
gösterilen mukavemetleri YflUJlek iç.in 
faydahdır, fakat bu mulravemetler ha

zan partinin kendisinden gelmektedir. 

1§ meselef'İ 

DoK.tor Şaht temmuz 1934 de ekono· 
mi bakanı sıfatiyle iş başına gelir gel
mez, §U mesele karşısında kaldı: Bir 
çok nasyonaı - osy· list elemanların 

arzusu gereğince, endüstride kullanılan 
gençlerin yerine daha yaşlı i izlerfo 
geçirilmesi liizu.mu vardı. Bu cinsten 
değişiklikleri biç bir kanunun yüküm. 
sel kılmamasına rağmen, bunlardan 
yana olarak yarı resmi bir taarruz baş 
ladı ve bC1klenen sonuç, fabrika sa· 
binleri üzerinde "bir baskı yapılarak .. 
eldt> edilmek istenildi. Fakat bunla -
nn, bunu istiycrek kabul ctmemelen 
ıçın çok önemli sebeıbJeri vardı. 

Yürürlükte olan tarifelere göre genç 
işçiler yerlerine konulmak istenen ya 
1ı i~ilere gore daha az gündelik aldık· 
tan ba ka, hem daha çalı kan, hem daha 
kullanışlı ve antrene işçilerdi. 

Doktor Şaht bakan olur olmaz. iş 
bakanı olan arkada 1 B. Se ldte ile de 
anlaşuak bır ann buyrultu çıkarttı. 

Bu buyrultu, endüstricilerin kul • 

]andıkları işgilerin te~ül tar.zını 
değiştirtmek için özel kurumlar tar • 
fından yapılan bütün girişimlerin ka
nunsuz olduklarını söylüyordu. 

Bununla beraber, yapılması istenen 
şeyin lüzumlu olduğu bu buyrultuda 
kabul edildiğinden, bunun ba§arılınası 
için Rayhş merkez iş ofisi başkanmın 
gerekli olan bütün tedbirleri alacağı 

yazılı idi. Nitekim bir kaç gün son -
ra, işçilerin deği§tirilmesinJn ne gibi 
şartlar altında yapılması gerektiğini 

dilzen altına alan ikinci bir buyrultu 
çıktı. Prensip bakunından, endüstri ve.. 
ya tecimde bfr iş sahibi olan ve ya§ları 
25 den eksi& bulunan bütün gençler, 
yerlerfoi daha yaşlı işsizlere bırakacak
lardı. 1 ilkteşrinden itibaren de, fab. 
rika veya tecimge efleri iş ofislerine, 
kullandıkları işçilerin tam bir listesini 
vereceklerdi. İş ofisleri de bundan 
sonra, 25 ya ından k~ük olan gençle • 
rin i ba ında kalıp kalmıyacağını kn· 
rarlaştıracaklardı. Çünkü bir çok is • 
tisnaiyet halleri de vardı: Yeni evlen. 
miş olanlar veya anasr, babası i is o
lanlar, nasyonal - sosyalist veya nas -
yonal • alınan kurumlara girmiş bulu • 
nanlar, Rayh§Verde hizmet etmi§ olan
lar .. v.s. bu tedbirin dıpnda bırakı
lıyordu. Son olarak da, i§Çi •• çok ıu _ 
zumlu., ise, onu ~ne bu tedbirin dışın.. 
da bırakabilen bir madde daha vardı. 

Bütün bu manevranın onucu !U ol
du: l - Partinin kurumlan, alman 
endUstricilerini kaygulandırmaktan 

vazgeçtiler: 2 - endüatrlciler 11ıendile
rinckn istenilen muameleleri yerine 
getirdiler : S - fakat hakikaten yapı • 
lan değiştirmelerin ym gayet ufak 
oldu. Resmiğ istatistiklere göre de • 
ğiştirilecek kimseler 1.200.000 ile 1,5 
milyon kişi arasında iken, geçen tem -
muzda değiştirilenlerin sayısı ancak 
200.000 i, yani altıda biri bulabildi. 

MahaUi "burjuva,, gazetelerin, nas· 
yonal - sosyalist gazete1ere yaptığı bü
yük rekabetin azaltılması gayesini gü · 
den ve bundan bir kaç ay önce çıkarı . 
lan. ·u bildiğimiz basın kanununun su. 
ya düşmesini de herhalde doktor Şah
tın nüfuzuna hamletmek lazım olsa ge-
rektir. 13u burJ'uva basın "ki .. .. . . ı veya uç 
tane çok buyilk konsorsiyomun malıdır. 
B_u k~nunun maddelerinden biri ise, 
hıç kımsenin aynı .. amand b' k .. a ır aç ga-
zeteye s_ahib olamıyacağmı söylüyordu. 

Bu örnekler gösteriyor ki, bazı me-
ıelelerde doktor Şaht ı'stekl . • . erını yen -
ne getirmiştir. Bu da onun, bu sefer de 
başlad - · · ıgı ışı basaracağı umudunu ver • 
n:ektcdir. Fakat onun bugün, çok daha 
gilç bir işe sarıldı J da gözden uzak 
tutulmamalıdır. 

Ôrop Nuvel, Parıs -2'J.8.9JS 

Bazı kimseler, hakimkrin ödevlerinin, 
®elimenin cerman.ik manasiyle (doğru
luğu) hakim kılmak olduğunu ve bun
ların hazan, gene kelimenin cermanik 
manasiyle, (cinayeti) cezasız bırakabi • 
lecek usull-erin artık esiri olmamaları 
lazım geldiğini düşilnmektedirkr. O· 
nun için, bir suçlunun o suçu yaptığı -
na inanan bir hakimin, itham etmek 
için lüzumlu olan türel kanıtlar orta -
ya konulamasa bile, vicdaniyle hiiküm 
vermesi istenilmektedir. 

ayı der~i 

#)r .• ~alıı'ın durumu 
Biıtün bunlar hakkında B. Hitlcr 

ne düşünüyor? Bunu açık olarak şim -
diye kadar hiç bir zaman söylememiştir 

Buna karşı doktor Şaht, Königsbcrg. 
deki söylevinde kısaca şunları bildir -
miştir: "Sayılması lazım olan kanun -
lar vardır ve kanunlar henilz ortada ol
madığı zaman, herhangi bir işe giriş . 
mecfen önce, bunların çıkarılmasını 

beklemek gerektir ... 

Doktor Şalıtm Hit]erci devrim ha
reketi karşısındaki tavrını anlamak 
için (buradaki "hitlerci,. sözü. B. Hit
lcrin bu hareketi ahsan yaptırdığı an. 
lamına gelmemelctedir, sadece onun ya 
rattığr bir hareketi tarife yaramakta 
ttr) bir kaç hadiseyi hatırlamak gerı:k-
• 

Doktor Şaht ve onun Rayh bankla - B12Ier, ulusları ayıral\1.k karlarımızr ortırınz. (La Repüb1il·, Paı ~ 
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§ Monako devleti silahlarını 

azaltmağa başlamıştır. Monako -
nun bugüne kadar 200 kişilik bir 
ordusu vardı. Monako gazinosun
daki işler kötü gittiğinden her 
yandan masrafları kesmek ve bu 
arada da ordu büdcesini kısalt -
mak lazım gelmi tir. Sü bak nı 
Buyyon - Lafon, ordunun 200 i
§iden 87 kişiye indirilme ine k • 
rar vermiıtir. 

§Federal Rizerv Bord tarafın· 
dan neşredilen bir istatistik, son 
dört yılda, Amerika bankacılığı • 
nın nasıl bir durumu olduğunu 

göstermektedir. Bu istatistiğe ba
kılırsa 31 ilkkanun 1929 da Ame
rikada 24.630 banka vardı ve bu 
bankalara yatırılmış olan paralar 
da 55.289 milyon doları buluyor
du. 

1933 haziranında ise bu suret
le bankalara yatırılmı paralar 
37.998 milyon, 1934 yılı 31 ilkka
nununcfa ise 44. 771 milyon dolar
dı. Bankaların sayısı 16.042 e 
düşmüştü. 

§ Amerikada. endüstri "emsali,. 
Haziran ayıs Haziran 

934 935 935 

Genel emsal 84 85 8G 
Endüstri 83 84 84 
Madenler 87 89 98 
Y apıcılrk 26 27 29 
lş sı ıs sı.2 so 
Dolu vago. 64 61 63 
Büyük mağazalar 74 76 80 

§ Dıt tecim . 
19.14 ve 1935 yıllarmın ilk b ' 

aylannda (milyon dolar olarak) 

Çrkat 
Girit 

1934 1935 Fark 
866 854 - 12 
728 838 ı 110 

+138 -t 6 

§ Amerilııa ekonomisinde pa.: 
muğun yeri çok önemlidir. Btm • 
dan baş a, buhranın aebe lerin -· 
den biri sayılan amerikan pamuk 
üretimini sınırlamak için cumurbaş 
kam Ruzveltin aldığı tedbirl•ri 
de biliriz. Aşağıdaki tablo, pa -
muk ekimini a~lbnak icin y pıl
mı olan gayretlerin verdiği o -
nuçları göstermektedir. 

Yıl ilyon balya olar. k 
Oaml ur timi 

1931 17.09 
1932 13 c 
1933 13 04 
1934 9.63 
1935 t 1 ']() 

§ Mısırın Tahran elçisi Ba • 
Muhammed el Mufti'nin Kabil el 
çiliğine atanması hakkındaki ag
reman gelmiıtir. Bu suretle ilk 
defa olarak Af ganistana bir Mısır 
elçisi gelmektedir. El i yakında 
Afganistana hareket edecektir. 
Aynı zamanda Af ganistanın An
kara büyük elçisi Kahire elçiHği
ne eçilmistir. 

§ Rostof'da büyük bir kasırg" 
çıkmış, kasırga ile beraber dolu 
da yağmağa başlamıstır. Bunqn 
arkasından bir sağnak bn lamış, 
sokaklar sel yatağı halini almış ve 
şehrin asaı?ı mahallt•lQrini su ba . 
mıştır. Yıldırım 15 dane beyRİr 
öldürmüş ve çabuk söndürülen 
bir çok yangınlara sebep olmuş 
tur. Bir ev harab olmuştur. Kasır
tta, fabrikalara da zarar yapmıstır 
Bir fabrikanın 5000 kilovatlık 
transformatörü hasara uğramı-, 
bir tuğla fabrikasını ıu baımıştır. 
lJeroiryollar bir saal islememis 
7 5 kişi ölmüş ve bir kişi yaralan . 
ınıstır. 

~ Maksim Gol'ki uç~ı diiş-
mesi yüzündeq ölenlere ıuliı.c.ak 
?.nıtın proj~ıi ~ 1 . 
Kaza kurbanlarının ıönriUti otp 
dukları Novo-Deviçi meı.edığımn. 
dıvarına biti~ik olarak yapılacc.ık 
oJu hu ~. hir •rair aaterıu 
btivük bir dan ıueydan!l gel
mektedir. ~ metıner bir~ .. 
divenJe ;ÇJ!Dfm •· 



Eslft bir mahal e 
Şehrimi&in en neıeli, en açıkgöz, ve 

• çeneei kuvvetli insanlarını toplayan 
ye~ nıer~&i9ir D~yin... Her tür
JU rznıek k9kularınm bir riizPı giıbi 

~u:&a iar~ı bjr yıer v~u. 

Ve ai.& orada yea;ııe.k ıeçq~ıe ~ kacı.r 
güç beienir oluraanız olun ,ene ağzı-

tllZ}. ~ırc!ava~u; man.tlenin a4'
m ~yleme~ B\ı mııııballeyi &ezmek, 
bu hkulerm milfterileri için bir alkol, 
bir kokain, bir sigara tiryakiliği kadar 
~1mesi imkinaız bir alıfkanhk -
tır. 

~ijn ~gi 1Mtw4- olıuna oı.-. 

ev:W~nm ~* w.; ~ ı...u• 
dis•ll qdın ~~; y.ırach4tıtn.4eıt1r 

klj. ~ ... ~lia ba§~rüç'l beıvw. -
na hiç_ kapılmaınuş olan inııanları biJıt 

firllertebilecek tazeliktec:W'. 

~nın~ ~lki ~ı4i ~9».~~ -~ 
mu hapseden zayıf ve 9iJ. ~-M.d.w.. 
pastırmacı ermeni cludulan~ '7ıe im -

reaclirccek ıra~ yuıyu~ı• ye 9"' 
... 19AH .. lılri9'lıt QıtUIH .aQ>i ~ .._ 
nmdan ayrılnMıs..1 

Bu kapı önlerindeki toplanan kiWJıe
lerin on ~ QfUJlJ 'fı8r&a bili~ ki 
kaldırım taşları üzerinde yeni yürüJJıe. 

ie çalııaa ıe>. ~ J•'<~ da iç 
pna§ırları boy boy Jeğealer içinde ya 
yanı\lıllar1"ııl GlllUJ~. ya yılcıanııyıor. 

llııôtU.W wbirlerine doğru eti -
le!\ ~ lllli~ımn yiiz yıllrk i'1re· 
Jıet.1M1bi •~ i~ kartıbklı 
~lik ödevini yapacaklarIQ kutuL 
dulıilıllı gündenıbeı;i söz vıerdikleri ~~ 
~larını dökınekle değerlerinde~ 

biı; PY. b_p.tınıiş olm~lar. 

•her eYıi~ ger~na bir Es'i · 
~ lııolyeal (iM cJi~iı.if. biJ>eriNtea 

.... tUM ~ lıııtc *)il yaz &eıbtcei ..... ,.,....,.,.•çok hangi ye-
aeie dfitkiin olduklarmr aaYliyebillr. 

lklıe akpm müa1leyi psecek o -
l~•· ev eı*eklerhıin de katl§ll\li ... 
siylıe sayılan kabaran bu tophı intan 
lllmeleri &izi aaatlarea oyalayüilir. 

llm!h•r,. - mit ama Wır raQan· 
e1-.'*W•--~"9il"'1-
19ıe lkenctinJ belli. e~r. O doadotrQ 
yürür. Adımlarının tiktakları hiç 1'e -
ailmez ve geçtiğ~ aoka.klardak.i top~ -
hakların bir an onu iflce İDıcelixebil • 
-nek için suftl.lk~arı g&rüliir. Halbuki 
malıalle yerliat~ln hes; küql,e önü•ı4 

durue lalda.Jr.b'at yapn\J&ı idettir. 

&e.ı bQ i.tW Q.fü.\A. MJ\ ~an 
le!ilmit mahalle çocuklarının to~latıııı 
çen ... 9..J'lM epi~tl ~lel' ı..., 
kötebqlarıdır. Kırmızı saçlı çil ~lü 
ııHa J,ir ltMOağı• gmlağ:mdaJd ~r-

larmı _.atlahrcası~ fit.b'ettk dert ~1•, 
.,,.. iıte-rkel\ sarı saçh Qrı kirpikli 

• - blr sottarı da boa,• trir hOJo.t 
düdüğti. gibi çıkan seeiyte tarkı sev -
1• ltoea ··beUı11e .--.... ......,,, 
ne Qir ~IZ, ne biı; çocuk, ıw bi{ kadDl. 
gCSPllllk. .iılt~ızd&r. R4'r ev., qaif ,,.. ... 
kıu;t. IM.t ~ \w.udlt1'ııilı Mbıwuf0t
Dl8' cUıl tWa\1 iidıUİI:-. ~e 
~ y.~ baki•• .. WMdı.-a. 
~ içjıWb. S..._ -~ ~rın
• a. l ,t ................ 
soyunup dut yap"1lardan tutun da 40 

yaşını doldurmuş ayak y»kayıcılarına 

varıncaya kadar her boydan mliifıteriili 
bulunan bu çeşme belki şehrimizin en 
bol su veren çeşmelerinden biridir. 

Bu mahalle bir kabile ~gibma 
\lenzer. BUtün evlerin var yok eıya -
ları~ı her ~am ~ e>rtasında ge.r -
me-k de imkanlıdır. 

Arada Qiı, bu~~ pafsa tQpluhıJı:
~rda tiirli,\ yemiı f(>lenninin <le vıeı;il -
•iği zamanlar vardır. Tuzla daha bir 
lezzetini çıkararak yenmea.i kalıil ta • 
~ dohıını ketilmi! kavun dilimlerini 
,fo,deJd ç..ttaliyle •ker wur lloauılda
••na ıuaaın iuaa bo}lhl ı• bİ.I" ka4uı 
~u ~r~ıi~na ~~1 ~ ~ 
Dl•~· 

~av,&• lıL&\ mw1\t.ül - ... ,, 
~~ Qir Mıfiiı~ M~ • u41 
-Uttbı gilrilltikl1le ay•ltl•a4tt~ 
~i~ q~ bir J~cM t ~ w 
dar yumurcaıklara ver.gidir. Bunlardan 
birinin ~ele bir ~tWl hafifçe ye
re yu•arlamaaı ve yere dltM ~uğvll 
da '~ ağlalbiık ia~ .. tlar'I 
ca liiacek lltrtılıklı pae ,...ıarı -
• IMtb.. cMeıbWr. 

Bir gün bir bakıka1 çırafı ile aju 
pa\ll'duma ayni IMIWlede ~flDUI o
laıi lbir NrnUrcti çrrafmm ip tam "'11" 
ruğa dökece~ ı~a o~ ~cıı -
dum. Daht uza,.ktan Uaetjode~i e~ -
nin her l>ar~aaını blr bafka ~ ıeç· 
miş olmaa.iyle yerli olclv.~u giz~JAi, • 

ye.-. zayd ~• boyl'1. l.>ir adapı ~
p ~· f1*a~ Wiriln. bttün Wltlıl 
\W~l~ıiı bir z.-.a ,.tifdiği için 
.... YaN,.P da pek, C41Ur ....... 
..., •• ~ ... ~i: 

- AY9*ir; t.e lnuum ~ akpm 
teJta&)J • ~-ıs., 

ll)eı'.lftv W Md.ın. ~ • m•· 
-~~._...,. ......... 

4'Qlv--.. ~ .. ~ 
Jll9ln pNi .. Krt11 n'ef ~dı

Pakat mahalleHıeıtn çenelerip.deo. 1• .,. 
kaıeını ~~ .. Y.iP. ~ bir tiir\t 
.......... 4,...., .... 

Aym aenu .. ~ ~ ı-..ı -
J\aD1*\Wl ~~\l ıqranh~ siıjyor ... 
~oa setlıeı:iAiıl ve pri.U~ soA\ 
~ınd#a ~v ~lnine tfk~ •
manı belki on ~ak\k~ bi\~ olılıaa .._ 
ç.i dolatıy~. :ttı~ v~ \lN*tsiz bir 
~ ~ \ııe~i,ye wı;ilen cevaplar 
tıe.t~~ 

- Yamı ıW!am yçl r.. 
..,,. '.h ~~ ~ ~ Y~" l. 

- Buyün yok kuzum. Br ..,,daı:ı ~
du~ Dll şaJl~. ·~I ~ ır,ç y\tn oJ· 
du kil. . 

-, lkt&..bıf X~ Ha Nk .. 
wJU.vtoı·""·~~• ~ 
,.ı iıW yö ........ t.11 9Alııit se• .. 
kmmll nt: oldu q ~ ~ga 

-~ ...... -pıra,. .. 
..... •reoebiıt ftllt• yolt aa,ııt •. 

- Allah.. A\lldlM a~n it .. ahftine- ı 
~ ~ ~. ÇQk i;ıi gok ~de.. 

mek ki it ....... "8 elıacak qan._ 4.iJıır; 
,. .... ~ .... ~ •rtln. 

Ya.lalrb~ 

Tef.ilıt"' ı '1 

ANKARA GVCU DOKUZUNCU YILDö VMON-0 KUTLADI 
(Ba ı ı. ıncı sayıfada) 

yraklu- a as Nla, spoRın, ge~ligin 

koruyucusu büyük partinin altı oklu 
bayrağı bu spor alayının düşünen bası 
&ibi dik ve iJ.e-ri l\algalan y rdu. 

347 kisilik büyük alayın göz alıcı 

göreyi içinde, yaptıkları spor şubeleri
ain kılıklariyle genç sporcular cadde
lerden brr su gibi, gelecek yıllarda bü
tün 'l'iirkiyeyi kaplayacak bir sel gibi 
akıyorlardı. 32 gtiretçi, 5 tak1111 futbol

cu, l~ b@~&Q\l, yo"i yetiıtiril~ğe baş
ıa™'n en ~üy\iğü ı 5 yatlafl~da altmış 
tan ç9~ f\\tl>Qlcu. 12 voJeybaleu, 45 at

let. zı ~ ~~~ n 4~ ••"• ~d~. 
lf epsi te ... ve d\ifeI\~ bk 1'm~ idi
lıer. ~~~ F'f~ be1'çi~t ala~~•M'ı 

flmç, '"~n ~at kadar se~ ve 
ttiz(QndtL Bunlrm arasında bugün güç
te bir ımıç yapmak üz.ere gelıen Kırık

"81e g6çllleri de vardı. Çankaya im -
\Wııünlti• 3' ldti u, \)u ylldiniilnüd 

---- -.~ Wüeyo Rtl~· 
:Jar .. *- kul~ ~ t~ •k
~e gelen Çliuıq~altlar ~k temiı ~ 
dizgin kıhklariyle gözleri üzerlerine 
goltdtft ve ı.etenfldl)er . 

Aiı!Jw• '~" .... ·~~ 
alanmda Atatürk heykelini çepçewe 
aardıı.. Mı.W. tr~ik ııwJl$ll çal
dJ: !lpOrcular gir bir eeale mızrkanm 
IOliJıe uydular ve WıM11 MııdulJr. Son. 
ra kulüp lekreteri B. Hilqnet sporcula-

rın Atatl*e olan aevc_i ve aa1gılaruu 
göeteren ctlzel bir aöylev V'Kdi. Alıy, 
,,uncu ııt IUJ1ID1 oqarak Baıı.Qlar 

cad yoluyla A kara gücü ala 
gıttı. Ça elerirı ilci tarafını -dqldur 

halk g n lenm · i ku bir sur 
alkı ladrlar. Alay bugün için ü om•l 

Tr bü 
çoc klar ı. karde,ıerıni görm 

1 nl le dolu idi. Önce bir g çid re ı 
yapıldı. SQnra &po cular alana di i i
ler. Güç üyelerind n ve fabrih iıçlle • 
rmden B Remzi, her cümlesa sper u 
gençliğin yarına olan umudlar nı bü

yüklerine karşı besle<lıklcri sevrilew-t 
gösteren bir söylev ilt töreni açnnt ot. 
<lu. Güç bnkanı B. F ·ret de gelenlere 
teşekkür etti. Yaptıgı e ,apacatı .it 
lfri ,iradesini g~teren kuvvetli ve a
}\enkli bir sesle anlattı. Sonra ~porcular 

i\ç defa "yaş_a., et.iye bağırdılar vıe dtt

~ıldılar. 

!ıtemlekette sporun geli§Qle.Si ve ya. 
yıhnası balu~ından bu glb~ t8~1\lcr 
~Uphtai.ı çok ifidir ve Jvnttı sporu be-

1\İm8emeyen halkı spora ıtm41t'NJı ish~ 
sık uk bat vurulmam lizı~elen bir 

yoldur. Mubafq gücünden sonra An. 
kara gtlcttnb 4e bu ite önem vererek 

Y-4WiM"1ıiln'tl t;ıirde ilgi uyandıracall 
bir suretle k\Jtlıtmaaı bizi çok aevindjt
di .Ankara QUct bu ti>reni iJi ~ 
mıttır. Pro~ en ince no~ -.: 
dar dtlunle yaaıldı. Bu işi ele aldığı 

&üude~ri ku1'1>W t.fp. Wı ""'° 
ce ~te $•karan batbn B. Fikı-eti 
kutlamalç bir ö4efflr. Tim lalı ...... 
altında vedleıı tmidıri ~ Qtt.c:6p 

gen~ sporcularını bu arada unutmuyo· 

nız. An.Jcara Giiciiınden ti küsünde iı

Y._iık baa rıl~ diler· . 

EmeldUerin mCldcırı 
p 

si le bu kulu 
·r 

qıaç yaptılar. Uzun yıl ard nberi tem z 

Qir on· rdeşlik havası içind spor ala -

nıncla karşılaşan Gençler 8irlig" ve An-

1'ara ijüçünüa elki f\ıtbokularının bu 

nJa~ kah~1-f araıqnda aevlde styre

cildt Bir bt yıl önçe karşı kartıY• go~ 

ç'tin ID&çlar flbııaa emekliler yorulun 

~ya ltMlar p.eı, ltombineııonlu biT 

O)'Uft cOatcrdPer. /aralarında bu&Uft kl1-

0p idareamdf çüpnlar da vardı. 

Aüa.-. Gitlll,er b\I IMÇl 3 · 0 1la • 

zanddu. iki unf WIUD on.tında 1\1 • 

nulaa ~ içuek tit f1a ~· 
ne geJmJyeeelı )İl' )"Orgunlulr tçm• m -
şan çıktılar.~ yargıçı .ta.an ga

ıetetılain 'l)Qr ~ Bay CeJiJ'.di. 

(;ankaY"lflR' ıartlen paniıi 

1lia ıcce _..,..IQ wina aınıt 

~· '81ra)'8 OrdueftlMle bir 

Pfdenpani .-dl fcltriA birçok ayWe
rini bir &raJ.9 tıeplayan bu '3Jea uba -
M bdv •Urtl 'ff le4C nete isin4' ıeç 
Q. 

A ..... •c111tıJ d'W tlT• r.f• ..._ fl-R tr 
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ıı ener ve 5İS düdükleri 
i~in beş yıllık program . ~ 

Ekonomi Bakanlığı deniz yö
netgerli 5-i memleketimiıin fener, 
_is düdU~ü ve radyofar ihtiyaç • 
tarını gidermek için beş yıllık bir 
program ha.tırlamıstır. 

Bu programa göre be::; yıl için
de 22 fener. 5 sis cliidüğü ve 2 ra
dyofar yaprlacaktrr. 

935 yıh içinde yapılacak fen er
lerin yerleri şunlardır: Tavşan a
dası, Akba~. Marta. Adrasan. Kı. 
nalıada, Kaledonya. 

Gelecek yıllarda ise fener ya
pılacak yerler de Araklı, Amasra, 
Bartın, Galata (ziyalı şamandıra) 
Karabiğa, Erdek. Bozburun, Ga
dara, Bababurun, Edremid( kara -
burun), Karaburun (İzmir), Niçe. 
Dalyan, Provansel adası, Büyük -
ada güneyindeki sedef adasıdır. 

boğazında ve Kumkalede kurula -
caktır. Bunların saypalan hükü -
metimize ait olmakla beraber iş
letmeleri fenerler sosyetesine ait 
olacaktır. Bütün bu program yeri. 
tildikten sonra memleketimizin 
fener, sis düdüğü, ve radyofar ih
tiyaçlarının önemli bir kısmı ya -
pılmış olacaktır. Ekonomi Bakan
lığının tavsiyesi üzerine fenerler 
sosyetesi Türkiye fenerlerinin bu
lunduktan yerleri gösterir düzen
li hartalar yapacaktır. Bu harta. 
lar ileride türlü dillere çevrilerek 
yabancı limanlar yönetkelerine 
gönderilecektir. 

Türk ve Bulgar Dış Ba
kanlarının diyevlerinin 

bulgar basınındaki 
yankılan 

(Başr ı. İnci sayriadaJ 

'' İki dış bakanının diyevleri tıirk
lerle bulgarlar araı;ındaki ana. 

nasal dostluk ilgilerine engel olmakta 
olan bazı temayülleri dağıtmaya matuf 

önemli bir adımdır. Bu diyevler, aynı 

zamanda, Balkanlarda barış ve sükunun 
muhafazasında müsavi :ıurette ilgili 0 • 

maktan geri kalmazlar. Avrupa, geçir • 
diği sınaç önünde bir çıkmaz karşrsm -
dadır ve hisli noktalarının sayısını ha -
len azaltmak için mümkün olan hiç bir 
şeyi ihmal etmemelidir.,, 

Gazete, iki hükümet tarafından glldü
len barış ve iyi anlaşma sıyasasmı tak· 
dir ile yad ederek diyor ki: 

"Basınımız gerek bizim ve gerek 

gltney koml!wnuz basını iki ıbakanm bu 

sıyasası ile içtem bir işbirliğinde bU

lunmahdır ve bulunacağını da sanıyo

ruz. Bu takdirde, beş sene önce çıkarı· 

lan ve fakat kendisinden yeter dere

cede faydalanılmamış olan bir kuruma 

başvurabiliriz. B· kurum, türk - bulgar 

basın antantıdır iti, bu gibi anlarda ö-· 

nemli bir rol oynıyabilir. B~lgar karno. 

yu iki tiakanm diyevlerini özel bir fe· 

rahlıkla karşılamaktadır. Çünkü bu di

;yevler, bulgar kamoyunda geleceğe gü

venle bakabilmek için türklerle anana. 

sal dostluğu idame arzusunu kuvvet
lendirmektedir. 

gar ulusunun büyük çogunlugunun duy
gularına tam olarak uyan hakikat ve ba· 
rış politikasından dolayı B. Köseivano
f'a minnet duymaktadır. O politika ki, 
B. Köseivanof onu büylik bir incelik 
ve özgöril ile yönetmektedir • ., 

Mir gazetesi ise diyor ki: 

"İki bakanın diyevleri, bulgar ka. 

ınoyu tarafından laylık olduğu önemle 

karşılanacaktır. Bu diyevlerin yabancı 

memleketlerde de tam değeriyle tel§k

ki olunacağına şüphe yoktur. İki baka: 

nın bu sözleri İ§itilmclidir. Dış sıyascı 

meselelerinde arsıulusal iyi ilgilerin lx> 

zulmamasr bugün her zamandan fazla 

arzuya değer. İki memleket kamoyun

da bir dostluk ve anlasma havası yara· 

tılması hakkında iki bakan tarafından 

izhr edilen dilek muhakkak surett'e iyi 

Tanın Bankası buğday 

satacak mı? 

lan iki memleket arasında iyi kornşuluk 

ilgileri idamesi hususunda ilci hiikiime
tin iyi niyetlerini göstemıektedir. 

Münferit g~imsizlik gösterileri, ne 

halk yığınlarmm hakiki temayüllerine 

ne de entellekti.iel çevenlecin temayüll 

rine uygundur. Bunlar, bulutlann dağı • 
Sis düdükleri de: İğneada, Va. 

na,-Doğan arslan, Helas, Ereğli 
bumu, Ulucadaki fenerlere konu
lacaktır. Radyofarlar Çanakkale 

Tarım Bankasının Avrupaya 
buğday satacağını bazı İstanbul 
gazeteleri yazmışlardı. Tanın ban
kası Genel direktör yardımcısı B. 
Suphi bankanın böyle bir satışa 
girişeceğinden haberdar olmadı
ğını söylemiştir. 

tılması ve iki ulusun içinde yaşadıkları ha. 

varun saflaşmasmın ancak ve yalnrı bir 

ge gayretlerle mümkün olacağını anla. Bulgar kama} u, aynı Lamanda, bul.. 

yankılar bulacaktır. Fakat iki hükümet, 

iki memleket arasmdaki ilgileri, sadece 

bir diyev halinde brrakmamah, fakat 

bergün güvenliği artxracak mahiyette 
yeni bir şey yapmalıdır. Ve umarız ki 
böyle olur.,, 

Küf tür 
Bakanhğından 

· Bu yıl Kültür, Tüze ve Tarrm bakanlık
ları ile Harita genel direktörlüğü hesabına 
yabancı memleketlere ye: rşı ile aşağıda gös· 
terilen kollardan talebe gönderilecektir. 
Okuma kolu sayı Gönderi leceğf Hangi Bakanlık hesa-

memleket hına olduğu 
Arkeoloji 2 Almanya Kültür 'Bakanlığı 
Antropolojı 2 Almanya - İsv.!<;re .. .. 
Coğrafya ı Almanya 

" Eski Ön Asya 
Dilleri 1 Almany,. Avuı>tury .. 
Arşiv ve kitap- Avusturya veya 
saraycdık z Almanya Macaristan ,, 
Müzecilik 2 Alınan ya 

" " Beden eğitimi 2 Almanya 
" " Hukuk 3 İsviçre l'ilze Bakanlığı 

Tarım (Sulama 
ve kenevir) 2 Rusya Tarım bakanlığı 
HaritacıhlC • foto~-
rametri 2 Almanya l-farita Genel DirektörJUğü 

Y arşıya girme şartlan: 
1. Eski Ön Asya dilleri; antropoloji, erkeoloji, ar;tiv ve kitabsa

raycdık, milzecilik, coğrafya kollarından açılacak yarşıya girmek 
için üniversite edebiyat fakUltesinden çıkmış olmak ve 1416 sayıl 
kanunun 3 Uncü maddesine göre falclllte mecliıdnce aday lis.tesine 
korunak; 

2. Beden Eğitimi kolundan yarışa girmek içlıı. Gazi Terbiye 
en.atitUaU beden eğitimi bölüınUnden çıkmış olmak ~ öğretmenler 
meclisince aday listesine konmak; 

3. Hukuk kolundan yarışa girmek için Ankara ve İstanbul 
hukuk fakültelerinden en az iyi derece ile mezun olmak ~ faktilte 
meclislerince aday listesine konmak; 

4. Tarım kolundan yarşıya girmek için Ankara Tarım ewıtitü
ıUnden çıkmış olmak ve fakUlte meclisinoe aday listesine korunak 

5. Haritacılık. Fotogrametri kolundan yarşıya girmek için mü
hendis mektebi veya fen faıkültesinden (riyaziye bölümü) çıkını~ 
olmak ve profesörler meclisince aday 11 tesine ıkonmak şarttır. 

Aday yazılmak: 
6. Herhangi bir 

0

koldan yarşıya girmek istiyenler en geç 16 ey. 
lUl 1935 tarihine kadar doğrudan doğruya çıktıkları fakülte veya 
mekteplere baş vurarak açık adresleriyle birlikte adlarını,, baba ad
larını, çıktıkları yılı ve numaralarını; muallim olanlar varsa ayrıca 
aicil numaralarını bildirmeleri gereoktir. 

7. Aday olarak kabul edilenlere arnaca giresbilec~kleri, 30 eylUl 
1935 tarihine kadar kendilerine tebliğ edilecektir 

Sınaçlann yapılacağı gün ve yerler: 
8. BütUn kollardan yapılacak amaçlar ıs - 20 birlncitesrin 

1935 tarihinde aşağıda gösterilen yerlerde yapılacaktır: 
a) Eski diller, arşiv ve kitahsaraycılrk, müzecilik, antropoloji,· 

arkeoloji, coğrafya kollarmdan seçilen adayların maçları İstanbul 
Uni versitesinde, 

b) Beden eğitimi kolundan seçilen adayların Bıriaçları Ankara 
Gazi Terbiye enstltUsünde; 

c) Hukn.ık kolundan seçilen adayların smaçları, İstanbul ve · 
Ankara hukuk fakültelerinde; 

d) Tarım kolundan seçilen adayların smaçları Ankara Yük -
sek Tarını Enstitüsünde; 

e) Haritacılrk. Fotogrametrei kolundan seçilen adayların sı • 
naçları İstanbul fen fa.ktiltesinde yapılacaktır. 

Sınaçlara girme: 
· 9. Adaylar maçlara girebilmeı'ıc için smaç giınunuen üç gün ön
~ s~~~-çlarınm yapılacağı fakillte veya okul dekanlık veya direk -
t~rlügune ~aşvurarak kendilerini tanıtacaklar ve sağlık bakısı ge· 
.çıreceklerdır. Adayların her türlü sakatlık ve hast:alıkladan beri ol· 
malan aranacaktır. 

10. Süel durum: Adaylardan üel borçlarını henüz bitirmemiş 
olanların yaşları en çok 25 olması ve tecil edildiJclerine dair asker. 
liık şubelerinden birer belge almxş olmaları şarttır. Süel boçlarinı 
yapanların yaşları en çok 30 olmalıdır. 
· 11. Smaçlarda kazananların adları gazetelerle yayılacaktır. 

ı - 3822 

Sivrihisar Belcdiyesindeıı; 
.5954 lira muhammen b<:delli Font ve çelik boru otuz gün cnüd· 

detle ve kapah zarf usuliyle münakasaya konulmu~tur. 
İhalesi 24 eylül 935 salı günü saat 16 da yapılacaktır. 
Talipler şartnameyi belediyeden alarak söylenen günde sacıt 16 

ya kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilinde belediye ba~kan· 
tığına vcnneleri ve teklif meıktuplarına "/, 7 ,5 ni betinde muvakkat 
ttminat leffetmeleri ·ıan ohmur (51 "" \ 1- 3824 
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Milli Müdataa Vekaleti Satın Aln1a 

Komisvnnu ilanlan 

1 LAN 

Ordu ihtiyacı içtn (28) kalem baytari ecza kapalı zarf u~uliyk 
atın alınacaktır. Bedeli (14,500) lirafür. İhale:;i 5.9.1935 pt.resmlıc 

günü saat 14 dedir. İstekliler evsaf ve şartnamesini almak ve ~göı· 
mek üzere bedelsiz olarak M.M.V. satın alma komisyonundan ve. 
rilecektir. Eksiltmeye gireceklerin (2490) No. lu kanunda gösteri 
len vesaiklc ve (1087) lira (50) kuruşluk teminat ve teklif mek 
tuplariyle birlikte belli gün •re c;aatinden enaz bit saat evel komi~ 
yona gelmeleri. (1774) 1-2990' 

BİLİT 
Mlihendis, mimar ve :;Uf'ı<::Y

yan aranıyor. 
1 - Milli Müdataa ve%ileti 

ınşaat şubesinde 6 ay <;etlrsmak 
Uzen:: 

Ayda 200: 300 lira ücreth "'u 
ve kalörifer i~lerinden anlar mii. 
tehassıs bir mühendbe; 

Ayda 120·200 lira ücretli iki 
mimara; 

Ayda 80 :160 lira i.ıcıctli dört 
sürveyyana ihtiyaç vardır. 

2 - Mühendis ve Mimarlar 
için ~iploma la.amdrr. 

3 - Sürveyyanlar için: Na
fıa fen mektclbi mezunu bulun 
mak vıeyahut İstanbul sanayi 
mf'ktooi insaat subesinden me. 
zun bulunn~k veyahut da bu fü'

vi in aatta bilfiil çalı'?tığmı gÖ<:.· 
terir ehlivet ve<ı.ikası huhınnıa-.ı 
laznndır. 

4 ~ f <;teklilerin diger şartla 

rı ogrenmek ıLı;ere hergün veka. 
let inşaat suhe<;ine baş vurmala • 
rt. (240'i) 1-3~15 

Btı,11 

1 - Yerli tn<ılı olmak Ü:t1:re 
bir tanesine biçilen eder 680 ku
ruş olan 15.000 :20.000 tane yün 
battaniye kapah zarfla çksiJt. 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 19. eylul ~35 pcı. 
5embc günü saat 15 dedir." · · 

3 - Sartnameler 680 kurusa 
M. M. v." Sa. Al. ko. dan almrr. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
8G50 liralık ilk inanç parası inek: 
tup veya makbuzlarile 2490 -sayı
lı kanunun 2. ve 3. üncU madde. 
lerin<le vazılı belgelerle birlikte 
teklif nıektuplarını ihale saatin. 
derı uir saat evel M.M.V. satın 
Alma Ko. na vermeleri. (2357) 

2367) 1--38tı 

ANKARA İCRA DAİlHı~St GAYRl MENKUL SATIŞ ME
MURLUGt:NDEN~ 

1 - İpotek ve mahcuz olup satılmasına karar verilen tap!Jt~un 
kUtük: 324: ada: 526: parsel: 2 numaraı:anda kayıtlr Sak.ırya_ t?a· 
hallesinde kain bir kargir ev aşağıdaki sartlar daire~ind1 .ıcrk art. 
tırmaya cı1ıkarılını~tıı. . 

2 - Evsaf ve müştemilat: 421 m2 ~ahaua etrafı parmaıdık· clL 
varla çevrilen bir bahce içer~sinde müstakil iki odunluk, iki kö_ 
mürlük, bir kuyu, bahçe içindeki evin birinci katında bir koridor, 
bir dolap, bir el yıkama yeri, iki oda bir mutfak bir hela. arkadaki 
kapıdan ikinci kata tahta mer.divenden cıkılınca üç oda bir mutfakt 
bir bala bir hamamlık vardır, ev kargir. ve yenidir. Elektrik ve sn 
te.sisatr vardır ve heveti umumiye-sine •;ıoo lira kıvmct takclir 9lun. 
mustur. 

3 - Satı~ peşin para ıte olnıak üzı.:re 7.10.935 tarihine müsadif 
pazartesi gilniı saat 14-16 ya krdar icra dairesi gavri men.kUI satı 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukanJaki muhammen kıyınc 
tin yüzde 7.5 ğu nis.hetinde pey akçası veya milli bir bankanın te 
minat mektubu ite kanunen tetninat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir, 

5 - Satr!:> günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yiizde. 7S 
ini bulduktan v~ iiç defa nida ettirildikten sonra mezkfir günün 
16 mcı saatinde en çok artıran talihine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu t~rihtıeki art;rmadcı re\lif edilen bedel muhammw 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadrı,'1 tal<dırdc l2.10.935 tarihine ~üsa. 
dif salı günü saat 14-16 ya katlar yapılaca'< ikinci artırmada en -cok 
artxran talibine ihale olunacaktır. 

i - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea
kip verilmediği takdirde ilzerine ihale edilenin ta1ebi üzerine iha· 
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne evler 
mesi icin yedi giin kadar mehil verilecektir. lsbu miiddet zarfm_ 
da tla ihale bedeli yatmlmadığı takdirde ihale bo:rnlacak ve bu t;t
rihten evet en viiksek teklifte bulunan talibe teklifi veçh~l almağ-a 
razı olup olmadığı soruldut<tan sonra .teklifi veÇhile almab t'azl 
ise ihale farkı birinci talintcn tahsil edilmek üzere bu talihe ihale 
edilecektir. Teklifi vcchile almai!,a razı olmazsa ;j?ayri menkul ye. 
niden on bes .('fö11ük ikinci arhnnava çrknrrlarak en çok ::ırtmın ta. 
libine ihale edilecektir. . • 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ih:ıte edi\diık
te tapu harci1e dettaliye resmi müsteriye ve ihale" tarihine kadar 
olan mllterakim ver$!i ve resim se borçluva aittir. 

9 - Borclu ve alacaklr1arla diğer alS.l<adarlartn bu gavri men
kul Uzerindeki haklarım ve hususiyle faiz ve masrılfa dair olan 
iddialarını evrakı mi\sbiteterite 20 gün kinde dairemize bildirme· 
teri lazımdır. Aksi takdirde hakları taou · sicilivle sabit olmadıkça 
atış bedelinin paylastınlnıasından haric tutu1ac:aklardır. 

10 - Artırmaya iştir5ıtc edecekler 20 C).93'i' tarihinde 935..30 nu-
marıı U• {!!tlremizdeki yerinde ıe11t•..,; .1 .. 1 1: huhmchtrulan şartna• 
rremt:r.! rıkuvabitirler ~··ru:. 

Bir sene zarfında Kaya!i ı:,,_ 

ıasyonuna gelecek ve gidecek 
1500-2000 ton eşyanın vagondan 
tahliye fabrikamıza nakrl ve fab.. 
rikalanmızclan Kaya§ istasyonu
na nakil ve vagonlara yükletil
mesi. 

Tahmini bedeli ızoo lira o
lan yuk"arda yazılı nakliye işi 19 
eylül 935 tarihinde perşembe gü
nü saat ıs de Askeri fabrikalar 
satm aJma · komisyonunca 11çrk 

eksıltm\: ile ihal~ edilecektir. 
Sartname::>i varasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 90 lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde yazılı vesaikle mez
~~ gün ve saatte komisyona 
muretcaatları. (2393) t-3807 

Kırlangıç kuyrugu fircngi teı:
gahlatına 'lit 36 taknn destere 

Tahmin edilen bedeli (1988) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazdı malzeme askeri fahrL 
kalar umum ıt)ildürlüğü satın al
ma komisyonunca 19 eylül 935 
tarihinde perşembe günü saat 
15 de açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız o
larak komisyQndan. verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat otan 
(149) lira (10) kuruş ve 2490 nU
marah kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle me7kur ~n ve 
saatte komisvona müracı1atları 

rn1<n t-3817 

Kırıkkalede efrad koğu~ 
. in~aatı 

Kı;şif lh deli (6 ... 692) lira (16) 
kuruş olan vukarda yazxb insaat 
Askeri fabrikalar umum mildür
·lü~ü satm alma komisyonunca 
18 evlül 93S tarihinde carsamba 
e:ünü saat 15 de ·kanalı zarf ile L 
hale ertilecelttir. ~artn:ıme (34) 
"kı.ırus mı,lrnhitin<f~ komisvondan 
verilir. 1'alinlerin muvııkkat te. 
miııat olan (501) lira ıo•n kuru· 
sıı h;ıvi tetclif ""'~ı..t;, .. ; . "' meıı:· 

Daima sabit daima 
tabii 

İngiliz kanzuk eczancsı 111bo

ratuvarlarrnda hazırlanan Juvan· 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 

maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tablt renklerlı:i bahşeder. 

Juvanrin saç boyaları ku~ral ve 
aivah olarak iki tabit renk üze
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te-

min edilen renk yıkanmak ve tet'· 

temek hatta denize girmek sure
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em
niyetli markadır. Eczaneıerde 90 

•t"im:ıt maP-.oıı::\brmc1an aravınıa. 

Satılık hane eşyası 
Gidiş dolayısile belediye mü.. 

zayede salonunda 2 eylül paz~ 
tesi, 3 eylill salt, 4 eylül çarşam.. 
ba gitnleri saat ı 7 de müzayede 
ile satılacağı ilan olunur. 

1-3804 

kur ~ünde saat 14 e kadar komis.. 
yona vermeleri ve kendilerinin . 
de) 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerinde yazılı vesaikle 
muayyen gUn ve saatte komisyo
na müracaatları. (2378) t-3818 

Ankara Belediye Reislii!.i İlanları· 

Hal No 
1 

21 

Bir :>cnelik kira bedeli 
Lira 
1200 
600 

Muvakkat teminatı 
Lira 
90 
45 

1 - ·Yukarda dükkan numaralariyle (1) aenelik kira bedeli ve 
muvakkat teminatları yazılı (2) dilkkan 31. 5. 936 gününe kadar 
acık artırma ile kiraya verilecektir. 

2 - İstekliler sartnamesini görmek i~in her gün muhasebeye 
gelebi1irler. 

3 - İhale 13. 9. 935 cuma günü saı!t 15 de artırma ve eksil~ 
komisvonunda yapılacaktır. (2386) 1- 3785 

lLAN 
ı - Yenisebirde 1149 uncu 

adanın .15 sayılı parı.;elinde mü
teahhit Fehmiye ait yer ile şu
ruıu 174,50 m2. yer açık artırma 
ıle safılacakfır. 

2 -=- Muhammen bedeli (436. 
25) liradır. 

ıl AN 

nu~kan açacakların na.zarı 
dikkatine 

Şehrin ba:zı yerlerinde Bele
diyeden ruhsat almadan dükkaf\ 
açıldığı ve hundan sonra belerli
yeye miuacaat edildi~i J;!ôriılrneıı:. 

3 - Muv.ıkkat teminat (32,72) cedir Beleıliyenın kontrc'•m.u 
liradır, bağh dükk:lnlar için açılnıadan e· 

.. ıf -k ·. Ş~ı-tname ve haritasını vel helcdiveye müracaat edilmek 
ı;rome ıstıvenlet' hergün mt:hcı- .. • · · 
,ebeye gelebilirler. · ve mu.· ırie verıldıkten sonra ça· 

· 5 · İhale 16 9 935 . h!.'m~ı. l'.izundrr. Bunu yapmayan. 
- . . pazartesı 1 .. ,.. "günU saat 15 'de.artrıroa ve ek. lann -J ıkkanlaı 1.derhal kap:ıt·da. 

sil_tme komh;yonMrla yapılacak· . <"..ağ !{it; _,J~J· 1. .·lara da en a~ır 
tır. (2396) 1- ~ı;:13 ceza veril('•"(''~ r P416 1-3825 



Diyarbekir 1 Nafıa beşinci daire 
j) aybğından Suişleri Müdürliie~ arttırma 

eksiltme ve ihale l{omisyonundan 
Tamamına 15000 lira değer biçilen Çermik ilçesi bü -

yük ve küçük hamam adıyla anılan kaplicası ve bunun kü
tük yazısına bağlı oda, dükkan, ahır ve kahve yerinin kü • 
tükte yazılı yerleri içindeki idareye ait sekizde yedi payı, 
parası ihaleden on beş gün sonraya kadar verilmek şar -
tiyle 7 eylül 935 cumartesi günü saat 12 ye kadar kapalı 
artırmaya konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 985 liradır. 
Teklif mektuplan o gün saat 11 e kadar verilmiş ola • 

caktır. 

Kütük yazısını ve şartnamesini öğrenmek ve daha zi. 
yade bilgi edinmek istiyenlerin Diyarbekir daimi encüme
nine müracaat eylemeleri ilan olunur. ( 4843) 1-3615 

Kültür Bakanlığından: 
Ankara. Aydm, Bursa, Diyarbekıir, Edime, İstanbul, İzmir, Ka&

tamonu ve Konya bölge sanat okullariyle Ankara yapı ustası okulu. 
na parasız yatılı olarak talebe alınacaktır. Bu okullara alınacakların, 

l - Türk olmaları, 
2 - 13 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olmamaları, 
3 - Enaz beş sınıflı bir ilkokulu bitirmiş bulunmaları şartile. 
İsteklilerin bulundukları yerlerin ilbaylıklarına 3 - eylfil • 935 

11alr günü akşamına kadar bir dilekçe, okul diploması veya belgesi, 
Uç tane belgelik fotograf, aşı raporu ve özbeleklerile (nüfus tezke. 
resi) birlikte başvurmalarL (2259) 1-3661 

Devlet Su ası Umumi l{atipliğin· 
den: 

On yedi ouçuk lira asli maa 1ı bir kiltin>lik açıktır. 6 eylül 935 
cuma günü saat on dörtte müsabaka yapılacaktır. Memurin kanu. 
nundald vasıf ve şartlan haiz olan ve yüksek mektebe müdavim 
bulunmıyan isteklilerin belgeleriyle birlikte Şuravıdevlcte mÜ-
racaatlan. (2369) 1- 3771 

Anl{ara Gazi orta öğretmen oktılu 
VE 

Eğitim Eııstitüsü Direktörlüğünden 
1. Gazi CSğretmen okulu ve eğitim enstitüsü talebe yazım ve alı. 

mına 2 eylUl 1935 pazartesi gUnil başlanacaktır. Kurumun pedago
ji, edebiyat, tarih. coğrafya. tabiiğ bilgiler, riya:t.iyıe, resim • iş ve 
beden eğitimi kollan vardır. Bu kolları bitirenler ortı okullara 
YC orta dereceli ertik okullarına 8ğretmen ve ilk öğretim ispekte
ri olabilirler. 

2. Gazl orta Sğretmen okulu ve eğitim enstitfüıU yiiksek derece. 
Udir. 

S. • Kurumun kollarına lise ve altı yıllık 8ğretmen okulunu 
tamamlamış talebe almacaktır. Yalmz, okuma ıüresi Uç yıl olan, 
resim - i§ ve beden eğitimi kolla nna en az bir ders yılı başarılkla 
ilk okul öğretmenliği yapmış olan bet yıllık öğretmtn okulunu ta
mamlamış olanlar da girebilirler. 

4. Yazım 25 eylQl 1935 çarşamba akşamına sUrecek ve 27 eyHll 
cuma, 28 eylnt cumartesi günleri eeçim smaçları yapılacaktır. 

S. Yazım ve seçim işleri için daha fazla bilgili olmak iıtiyenler 
bulundukları yerlerin Kültilr Direktörlüklerine ba~urmalı ve sı. 
uca girmek lıtiyenler de oradan öğrr.necekJeri p.rtlara uygun o. 
larak işlerini görmelidirler. (2342) t-3743 

Vniversite Rektör1iieöiinden: 
1 - Universitenin bütün fakUlteleri 1 birincite§rin 1935 sah 

günü açılacaktır. 
2 - Üniversiteye yazılma 2 eylül 935 pazartesi başlıyacak ve 

eylül sonuna kadar sürecektir. Yazılmak istiyenlerin rektörlüğe 
aunulacak bir dilekçe ile aşağıdaki belgele le doğrudan doğruya 
fakülteye müracaat etmeleri. 

1 - Tahsil vesikası. 
2 - Hüviyet cüzdanı. 
3 - Sağlık ve a.§1 rapon. 
4 - Eyi halini ve oturduğu yeri gösterir kağıdı. 
5 - Kartonsuz 4,5 x 6 büyüklfiğünde altı fotoğrafı 

(5080) 1- 3791 

Anka a illlaylığından: 
1 - A~kara merkez ilk okullariyle yatı okullarına ve ilk öğre. 

tim espekterliğine kapalı zarf usuliyle 475 ton yerli kok kömürü 
alınacaktır. 

2 - Bu kömürlerin tasarlanan değeri 15200 liradır. 
S - Eksiltme kapalı zarf biçiminde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün Ankara kill. 

tür direktörlüğüne gelmeleri ve artırma eksiltme yasasına göre ha. 
zırlıyacakları kapalı zarflarını da yüzde 7,5 teminatı muvakkate 
makbuzlariyle birlikte 16. 9. 935 pazartesi günü saat 15 de Ankara 
İlsürel komisyonu baş sekreterliğine vermeleri. (2346) 1-3758 
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Talas Amerikan Mektebi 
ORTA DERECE • 5 SINIF 

LiSAN SAN' AT TİCARET J 
1935-36 ders senesinde ayrıca iki senelik mesleki san- '-' 

at kursları açılacaktır. Fazla malumat mekteb idare
sinden alınır. Tedrisat 23 Eylül pazartesi günü başlar. 

ıuııııımmıııııı il llDI 

Adliye Vekaletinden: 

Keşif bedeli 15194 lira 73 kuru' olan Dikmen deresi ıslah ame. 
liyatı 10. 8. 935 den itibaren on beş gün müddetle ve kapalı .zarfla 
eksiltmeye konmuş ise de yevmi ihalede azanın noksanlığı dolayı.. 
siyle eksiltme kanununun 29 uncu maddesi mucibince komisyon te
§cıkkül edememiı olmakla yeniden 2.9.935 de eksiltmeye konmuştur. 

İhale 18.9.935 çaroaınba günü saat 3 de Nafta Beşinci daire su 
işleri müdürlüğünde icra edileceğinden isteklilerin ihale günü !;a.. 
at ikiye kadar teminat ve tekliflerini mlidüriyete vermeleri lazım.. 
dır. Teminat akçesi 1139 lira 60 kuru§tur. Teklifler.in 2490 numa· 
ralı kanunun tariflerine uygun olacaktır. (2358) 1- 3768 

Karamürsel - Yalo~a yolun(laki Yalak
dere köprüsü inşaatının kapalı zarf 
usuliyle eksiltme ilanı 

Kocaeli Nafıa müdiirlügünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Kocaeli vilayetinde Karamiırscl -

Yalova yolunda betonarme Yalakdere köprüsü) inşaatıdn·. ln nahn 
keşif bedeli on yedi bin sekiz yüz liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardn . 
A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
D) Tesviyci türabiye, şose ve kargir inşaata dair fennı şartname 
E) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname 
F) Keşif hulasa cedveli. 
G) Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı (89) kuruş bedeli muka.. 

bilinde Kocaeli nafıa müdürlügıinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 12. 9. 935 perşembe günü saat on beşte İzmittc 

nafıa dairesinde yapılacaktır. 
4 - Kapalı zarf usuliyle yapılacak bu eksiltmeye girebilmek 

için isteklinin bin üç yüz otuz beş lira muvakkat teminat vermesi, 
bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lazımdrr. 

1 - Ticaret Odasına kayıdh bulunduğuna dair vesika. 
2 - İsteklinin laakal ya on metre açrklrğında betonarme köprü 

veya 50000 lira kıymetinde olmak üzere esaslı aksamı betonarme 
inşaatı taahhüd ederek iyi surette ikmal ettiğine dair resmi vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarda Uçüncü maddede yazılı saattan 
bir saat eveline kadar Kocaeli nafıa müdürlilğüne getirilerek ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilece>ktir. Pos... 
ta ile gönderilecek mektuplarrn nihayet üçüncü maddede yazılı 
saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice ka· 
patılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil -
mez. (2260) 1 - 3f>63 

Satıhk cigit ve yağ 
Fabrikası 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
I\'lersinde, Mersin - Tarsus yolu üz rinde u e

tiye maha1linde kain pamuk ve nrh:ıti yağl:ır tiirk \
nonim şirketinin malı. 

Yağ ve Cigit fabrikaları ve mii~lemilut \t! i!:İnclc 
bulunan alat ve edevat motör ve saire iylc birlikte 
(miifrcdatı !'lartuamctlc 'azılıdır) BeyoÖ'lu Jtmcı no-

;ı • ~ 

terliğimle ta~dik e«lilmiş 30. 11. 931 tarih 'c 1511.12 
numaralı mukavele ile Panınk ve Tf•hati )ağlar ·anayii 
Tiirk Anonim şirketinin bankamıza o)an mikclan mn
lôm borcunu 10. 4. 1935 larilıindc O'Ölıtlerilcli«i kay-'"' ~ 
den mfö.,het ihbarname üzerine de te"viye etmemi~ ol-
duğurulan i~hu borcun ihale tarihine kadar yiiz,lc 9 
faiz ve yiizde 3 komİS} on., igorıa iicreti. lıc nh mn~
rafı, nakli nukud. muamele ver~si., avukat iit•rcti \e 
sair bilumum ma~arifle Mrliktc tah-.ili için hn borç 
nıukahilinde bankamıza ipotekli ) ukarda lıudut. cin 
ve air evsafı yazılı Mf'rı;;in taım miitliirliii'!iiniin 
23. 11. 929 tarih \C 54. 980428 numaralı tapu ne· 
<li~·lc şirketin ıa~arl'ufn altın,Ja lmlıman ,e (22RO) 
numaralı kamma tevfikan iiç y~minli elıli , lnıf tara· 
fmclan ceınan J58.R22) lira k1)met takdir «1il n 
mczk:iır faltrika (1697) nuınnralı Ziraat Bankası ka
mmu hiikiimlcri daire!-iİıHle 10. 8 1 Q!\5 tarilıirulf'n 
itibaren bir buçuk ny miiddPtle ıH:ık artırmaya <,:ıkn
rılmr. hr. 

Muvakkat iJıaJe i 26. 9. 935 tarihine mii adif 
pe emhe W-inü aat 2 •le lstaulml Ziraat B:mkn ... ınc1n 
} apılacaktır. 

Teminat akçesi yii:ulc 7 /2 dir. 
Şartanmc Galatatla kaiıı haıılıauıuz, dana, .Mcr -

"in, Ankara Ziraat Bankalan kanılarına a ılmı 11'.3306 

Kültür Bakan1ığından: 
1935 - 1936 ders yılı için ilk öğretmen okullarına paras1z yatı 

talebesi alınacaktır. 
1 - İsteklilerin şu şartları taşnnaiarı gerektir: 
a) Türk olmak, . . 
b) Ortaokulu iri.veya pekı.yı.<lerecede bitirmiş, lise birincı \ie• 

ya ikinci sınıfını ıyı veya pekıyı derecede geçmiş olmak. 
c) Ulusal karekterinin iyiliği öğretmenler kurulundan sap· 

tanmış bulunmak. 
d) Yası ilk ögretrrıen okulları öğreneğinin apradığı çağda olmak. 

SAYIFA 7 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme 
Tafıa Bal{a ılığından: 

ı - Eksiltmeye konulan i : (Ankara vilayetinde Ankara -
tc;tanbul yolunda betonarme Ovnçay köprüsü inşaatı) dr 

1nşaatın keşif bedeli (34.500) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve C\'Tak unlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri craiti umumiyesı, 
d) Tesviyei türabiye. şose ve klirgir ınşµta daır fenni şartname 
e) Betonarme büyük köprüler ha1'kmda fennı artnamc, 
f) Keşif hul sa cedveli. 
g) Proje, 
lstiyenler bu şartn<ımderı ve evrakı <173) kuruş bedel muka 

biilnde Nafıa Vekaieti oscler reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 5. 9. q35 tarihinde pı;ı embe günü saat 16 da An

karada Nafıa Vekfiletinde o eler rei Hci dairesinde yapılacaktT.ı. 
4 - Eksiltmv ·apalı zarf usuliyle vapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin ıst klinin (2587 5) lir, mm: k

kat teminat ,·erme i. bund::ın ba ka şağıdaki vesikaları han: o -
ması lazımdır: 

1 - Ticaret Odasına ka ıdlı bulu ıduguna daır vesıka. 
2 - İsteklilerin yapmr olclu'klan 1 ]ere ait vesikaları ihaled n 

en az üc bi.in ev 1 gö terer k Nafrn Vekaletinden ~ caklarr ehl .• 
vet vesikası 

6 - Teklif mektupları yukarda ucundl maddede yazılı tt n 
bir saat evclin kadar soseler re· ligi dairesine getirilerek ksiJt • 
me komisyonu reısliğine m k uz mu abılinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nih } et ucünciı maddede azılı a 
kadar gelmiş olma ı ve dış zarfrn mühur mumu il iyice kapatdrm 
olması lazımdır 

Postada olaca gecıkmel ı a 1 dı ez. (2178) 1-3604 

.• . : . . '-.. . • : . 1 . 
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1 Devlet Demiryollan ve L ·manları Umum ı 
Müdürlüğü ilanlan 

SIVASTA İNŞA EDİLECEK CER ATELYELER1 EKSİLTMESİ 
Sıva ta yeni kurulacak olan cer atclyelerinin bütün mü temi -

latiyle birlikte inşası kapalı zarf usuliyJe c:k ·ıtmeye konmustu~ 
1 - Bu inşaat ve tesisatın ke if bedeli l.380.522 lira 14 kuru~tur. 
2 - Bu iş için isteklilere verilecek evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartname iı 
b) İnşaat avan projeleri 
c) Fenni sartnameler. 
d) Umumi şartname. 
e) Ke if hulasası, 
f) Mukavele projcsı. 
g) Vahidi kıyasi fiat cedveli, 

İstekliler bu işe ait 1.•vrak ve proıeleri (50) lira mukabılındt DeV'
let demiryollarmm Ankanı ve Haydarpa v<;~nelerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 16. 10. 935 tarihine gclc!n 1 perşembe gunil saat ıs 
de Ankarada Devlet Demiryollan umum müdürlük binasında toı>· 
lanacak meııkcz lıirinci komisyonca ynpıiacal:tn. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşagıda yazılı te -
minat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar komi yon reisliğin ver. 
miş olmaları Jazımdır. 

a) 2490 No. lu kanunun 16 ve 17 ıncı m ddelerın u' un 55165 
lira 66 kurusluk muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnam d yazılı çe ·kalar, 
~) Bu kanunun 4 üncü maddesi mue<rl>ince bu ek iltın_y gir • 

meğe kanuni bir manii bulunmadığına dqjt' imzalan tabtınd, ı 
mektup. 

d) Nafıa Bakanlıgrnuan musaddak e}\liyct vesika ı. 
5 - Teklif mektupları ihale günü 'Sa~ '4 e k.ıdar makbuı mu 

kabilinde komisyon reisliğne verilecektir.. Postn ile gönderilece 
teklif mektuplarrnm iadeli taahhüdlü olm{lsı ve nihayet bu saat& 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdt,r. 

6 - Bu iş hakkında fazla maltımat almak istıyenlerin Ankarad .. 
D.D. yolları birinci daire müdürlügilne antiracaat etmeleri (2382) 

1-3819 

Kız Ertik ögretmen okuluna parasrz 
yatılı talebe alınıyor. 

F ü1tür Bakaııhğ111daıı: 
ı. - Ankarada 1smetpaşa kız enstitü ıinün ertik örrrctmen okulu 

kısmına yapılacak yanş smaçları sonunda (µıüsa ka imtihanı ne-
ticesinde) seçilmek şartile parasız yatılı .30 ıaı ahn cakttr. 

2. - Sınaçlara girebilmek için : 
a) Türk olmak. 
b) Kız enstitülennin veya kız sanat okullarından bırı ini 1934. 

1935 ders yılında bitirmiş olmak veya bu okullardan birini daha ön
ceki yıllarda bitirmiş olup da imdi bu okullarda veya akşam k11 
sanat okullarında stajyer olarak kullanılmakta olmk. 

c) Mezun olrlugu okulun ciğretmen kurulunca aday österilmi!l 
olmak. 

d) Viıcutça ve saglıkça ogretmenlige manı bır ozru olmadıf,rı 
sağltsal bir kurulun (heyeti sıhhiyenin) .raporile anlaşılmak şart
tır. 

Okula yatısız v par:ah yatılı olar k talebe de alınacagmdan ge. 
rek bunlardan fatiyenlerin gerek parasız yatılı girmek istiyenJcrin 
tafsilat almak üzere Ankarada tsmetpaşa, Bursada Necatibey kız 
enstitüsü, Ü küdar kız sanat okulu, lstanbulda Çapada Selçuk Kız 
sanat okulu, direktbrlilklerine 21.9.1935 tarihine kadar başvurmaları 
lazımdır. (1407) l-38Hi 

Jaııdarıııa 11 ) kaıııutanlıği 
J ara ~alın ahna kom· oııuııdan 

1 - Jandarma hastanelcrı ihtiyacı içın (102) dişçi ve (lSO) 'i · 
şit ele cerrahi alatı açık eksiltme usulü ile sntın alınacaktır. 

2 - Dişçi al5.tının tümene (1350) lira paba biçilmi ve inancası 
00125) kuruştur. 

3 - Cemlhi atatın topuna da (2 00) lira füıt bıçilmistir. tlk ın n 
cası (21750) kuruştur. 

4 - Her iki çe it alatın rtname i paı:a ız komis} onumu d. u 
ve lstanbulda D mirkapı jandarma muayene komisyonundan lı. 
nır. Adliye Vekaletinden 1400 kuruş maaşla hukuk işleri müdürlü

günde çalışmak üzere türkçe ve fransızca yazacak bir daktilo alı • 
nacaktır. Memurin kanununda yazılı evsafı haiz olanlardan arzu 
~denlrr 2 eylul tarihine kadar istida ve müsbit evraklariyle birlikte 
müracaat edeceklerdir. Namzetler fansızcadan ve daktilodaıı imti
han olunacaklar ve müsavi şartları haiz 'llanlardan birden ziyade ya. 
hancı dil bilen tercih edilecektir. (2387) 1 - 3799 

e) Tinel ve bedensel sağlamlığı, okullara gönderilmiş olan ra-
por örneğine göre, o~l dokt~ru tarafından saptanmak, 1 

2 - Şehid çocuklarıyle yctımler üstün tutulacaktır. 
s - Bu şartlara UY.gtın talebenin baglr oldukları okullara he • 

men b:Jı: vurmaları gerektir. (2384) 1-3784 

5 - Dişçj alatmm 17.10.935 perşembe gUnii saat (10) da, cerr -
hi aHitınrn l~.10.935 cuma günü saat (10) açık ek iltmeleri Ankar 
Jandarma genel komutanlığı kurağmda tmtnisy-0nca yapılacaktıı 

- İstekliler eksiltme saatrndan bir önce ilk t1-minat m k-
buz veya baruro mektupları \J komisvona verm· olma] r1. (2390) 

1-~8()0 
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Ankara imar 
Müdürlüğünden: 

1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
mezarlık duvarı inşaatı olup keşif bede
li 67871 lira 50 kuruştur. 
2. - Bu işe ait evrak ve şartnameler 

şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi. 
C. Nafıa işleri şeraiti umumiyesl 
D. Umumi şartname 
E. Keşif cedveli 
F. Proje 
İstiyenler bu evrakı 3 lira bedelle Imar 
Müdürlüğünden alabilirler. 
3. - İş pa~rlıkla bir ay içinde yani 23 

Eyliil 935 pazartesi saat 18 ze kadar be
del layık görüldüğü takdirde talibine 
ihale edilecektir. İsteklilerin İmar Mü
dürlüğüne müracaatlan. (2341) 1-3757 

Ankara C. l\f üddei umumiliğinden: 
Ankara adliyesi emanet dairesinde mevcut olup duruşmaları bi

terek sahit>lerine iadesine ait oldulkları mahkemece karar ver.ilen 
931, 932, 933, 934, 935 senelerine ait muhtelif suç eşyasının sahiple
rince bu ana kadar aranılmadığı görülmektedir. Bu ilanın neşri ta
rihinden itibaren on beş gün .iç.inde mahkemeden iade kararı atmış 
olanların emanet memurluğuna müracaat edereok mallarını almaları 
ve aksi takdirde eı1eha kısmının ciheti askeriyeye ve e~ya kısmmrn 
da maliyeye devredileceği ilan olunur. (2394) 1-3806 

Türkiye Büyül{ Millet l\Ieclisi 
tdare heyetinden: 

l - Eksiltmeye konn1an iş Büyük Millet Meclisi müstahdemini 
elbise, palto ve fotinleri, . . 

2 - Tahmin bedeli (3331) Ü<; bin üç yüz otu.ı lira (25) yumı 
beş kuru~tur. 

3 - Ek,siltme 16.ıx.935 pazartesi günü Büyük Millet Meclisi 
İdare Heyetinde saat 15. de yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid şartname Meclis Daire Müdürlüğünden alrnabL 
lir. 

5 - Eksiltme açık yapılacakttr. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin muvakkat .~e"?:ina.~ 

tutarı olan (250) iki yüz elli liralıık banka. mektubunu d~rduncu 
maddede yazılı saatten bir saat evet Meclıs İdare Heyetıne 1935 
senesi ticaret odası vesiıkasite birlikte v.errneteri lazımdır. (2389) 

1-3810 

KllfUf 

~ 
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~BUYUK piyangosu~ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

19 uncu tertib 5 inci kesitle 11 eylfil 935 tedir. 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 Jirahk ikramiyelerle 
20.000 liralrk bir mükafat vardır. 

~ 

~: 
~ 

~ 

ULUS 1 EYLUL 1935 PA.Z.AR 

1 - 31500 kilo sade yağının 
kapalt zarfla eksiltmesi 4. 9. 935 

çarşamba günü saat 15 de Seli
miye askeri satm alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

iş kumbarası 
sahi.plerine 

2 - Sade yağının tahmin fi. 
atı 23606 lira 10 kuruş muvakkat 
teminatı 1860 lira 25 kuruştur. 

3 - Teminatlar ihaleden iki 
saat önce muhasebecilik vezne
sine yatırılacaktır. 

4 - Diğer mal sandıklarına 
yatırılmış olan teminat makbu~
ları ile diğer belgelerin te~ıf 
mektupları içine konulması ·e 
teklif mektuplarının kanuna u -
gun bulunması mecburidir. 

5 - Şartname her gün ko -
. 1mqam1~1f t!pUOAS!W 1- 3619 

İLAN 

senede 
20,000lira 
mükafat 

Konyadaki kıtaat ve mües
sesat hayvanlarının ağustos 935 
nihayetine kadar idareleri için 
676000 kilo kuru ot kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 20280 lira muvak. 
kat teminatı 1521 liradır. İhale. 
si Konyada kor komutanlığı bi
nasında satın alma komisyonun. 
da 18 eylül 1935 çarşamba günü 
saat 13 de yapılacaktır. istekli · 
lerin teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evetine kadar 
komisyona teslim etmeleri la
znndır. Şartnamesi alakadarlara 
bila bedel verilir. Şartname An
kara levazım amirliği satın alma 
Jtomisyonunda da görülebilir. 

iki muhtelif tertip - Yed· kura 
BtRı··ı, Cıv . ı TERTiP ... tIONCi TERTiP ... 

(2391) 1-3808 

~nııuıııııınıııınuınıııııııııımıııııııııııınııHııııııııııııııııııtııınıııuıııııııım~ 
~ u .. ~ 
3 Cebeci Hastant-sı Operatoru g 
E E 

Senede ilci defada 
414 kişiye on hin 

lira ikramiye 

Senede 
da beş 

biıı lira 

beş defa
kişiye on 
ikramiye 

~ Dr. TURGUT § 

1 . Hastalaıını Adliye Saravı 1 
~ karşısında Hayati apartmanın· ~ 
~ da her gün 15 den 19 za kadar ~ 
g kabule başlamıştır. ~ 
~11ıımımn1111nınıtmlllıımuıııumnti1111111ııı:ıuıımıııı1111ırmın~ 

Her sene l nisan \'C 1 ilkteşrinde kum
bara salıihlcri arasmda çekilen kuralarda 
ve her defasmda 207 ki1?iye beşer hin lira 
teu;i edilmektedir. 

Yeni ihdas edilen hu kuralarm lier 
birinde tek kumbara sahibine iki bin lira 
ikramiye verilmektedir. Bu kuralar sene
de be~ defa: Birinci mükafat: 1000 Lira 

Doktor ikinci ,, 250 ,, Şuhat. Haziran, Temmuz. Eylül~ 

Biıincikinun 
On kişiye yüzerden 1000 

" 
Ali Maruf (jn\'eı· Yirmi ,, ellişerden l 000 ,, 

. a ylarmm ilk günleri çekilecektir. 175 kişiye onardan 1750 •• 

DERİ, FİRENGl VE BELSO· 
OUKLUOU HASTALIKLARI 

MÜTEH A SSIST 

Beş bin liralık kura iki hin lh-alık ilk kura 1 eylülde 
çekileeektir. 1 ilkteşrinde çekilecektir. 

Tabakhane caddesi başında A 1 

tınta§ sokak No. 17. Hastalarını 

hergtin 9-13 ve 15-20ye kadar 

kabul eder 

Kuralara iştirak edebilm~k için kumbara sahibler nin asgari 
yirmi beş lira biriktirmiş olmaları lazımdır. 

Ankara Mü~ik ögretmen ok.ulu 
Direktörlüğünden: 

Bu y.d okulumuza seçim yoklaması ile alınacak yeni tale~lerin 
yazılma işlerine 2 eyli.il pazartesi günü .başlanacak ~e 10 eylül s~lı 
akşamıaa kadar sürecektir. Seçim yoklamalarr 2-0 eylül cuma günün. 
den 26 eylill perşembe gününe kadar yapılacaktır. 

Okula girme şartları şunlardır: 
ı - İlk okulu iyi derece ile bitirmiş olmak 
2 - Yaşı 12 den küçük ve 14 den büyük olmamak 
3 - Okumasına engel bir hastalığı olmamak 
4 - Müziğe istidadı bulunmak . .. 
İsteklilerin yukarda yazılı günlerde ilk okul şewhadetnamesı, nu.. 

fus kağıdı, aşı kağıdı, sıhat raporu ve 4 tane fotografla okulumuza 
başvurmaları. (2398) 1-3814 

NAl~iA BAKANLIGI Sular umum 
müdürlüğü artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonundan: 

Çubuk barajı önünde yapılacak havuz ile köprülerin. inşaatı 
1.9.935 tarihinden itibaren ıs gün müddetle kapalı zarf. usultyle ek
siltmeye konulmustur. Bu işin keşif bedeli (63638) lıra ( 48) ku-
ruştur. _ 

Şartname, plan ve diğer evrak suretleri (3,1.8? hra bedelle Na. 
fıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğünden verılır. . . 

İşin muvakkat teminat mikdarı ( 4431,92) liradan ıbarettır. Bk
siltme 16.9.935 tarihine rastlayan pazartesi gü?-ü s~at 15 de 1:lafıa 
Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü odasındakı eksıltm~ komısyo. 
nunda yapılacaktır. İstekliler artırma ve eksiltme ve ~hale kanu
nunda yapılacaktır. İstekliler artırma ve eksil~me v~ ıhale ka~u
nunda razılı vesikalarla beraber Nafıa meclisıne museccel mU_te,
ahhitlik ehliyetnamesini veya bunun Noterden musaddak suretını 
ve· şimdiye kadar bu derece iş yapmış olduklan ~~hallerden teah· 
hUtlerini hUsnU suretle yaptıklarına dair mahallı ıdarelerden ve
rilmiş yesikalarını ve 16 ve 32 inci tnaddelerindeki tekl~f ve temi
nat mektuplarını 16.9.935 tadhine rastlayan pazartes! günU saat 141 
de kadar Sular Umum MUdUrlUğüne makbuz karş~lıgı!1da verecek· 
ledir. Teklifler, adı geçen 2490 sayılı kanunun tarıflerme uygun o-
lacaktır. (2388) t-3811 

Ankara .ilbaylığıııdan: 
Açık ekSiltmeye konan ve istekli çıkmadığı i~n 10 gün u.ıatıl 

mış olduğu halde gen~ istekli çıkmamış olan 3800 lira bedelll etil.• 
makinelerinin 26.8.935 den 29.9.935 pe~rşembe gUnli.ne kadar heı 
pazartesi ve perşembe günleri pazarlıkla isteklUere verllmealnı 
karar verilmiştir. 

İsteklilerin yazrh günlerde saat 15 de daimi encümene gelme. 
Jei ilan olunur. (2413) 1- 3820 

Ankara Cezaevi müdürlüğünden: 
• 

Ankara ceza evinin ı. 8. 935 tarihinden 31. 5. 935 tarihine kadaı 
on aylık ekmek ihtiyacı için 20. 8. 935 tarihinde açılan kapalı zad 
usuliyle münakasasına zuhur eden taliplerin teklif eyledikleri fiat 
haddi itidalde görülmediğinden mezkur ekmek aynı şerait altında 
ve kapalı zarf usuliyle bir ay müddetle uzatılmasına karar verilmişti• 

Taliplerin bedeli nıuhammenesinin % 7,5 nisbetinde olan (2138) 
lira (40) lr:uru§luk banka mektuplarını kanunu mahsusundaki sara• 
hat veçhile tekHfnameye leffederek yevmi ihale olan 20 eylut 935 
tarihinde cuma günü saat (15) de An~ara Cumuriyet Müddei umıı:
miliğinde müteşekıkil komisyona vermeleri lazımdır. Birinci ek· 
mek çıkaran fırınların da bu münakasaya iştirak etmeleri için An· 
kara belediyesinden müsaade alınmıştır. Yalnız hapishaneye mün,. 
hasır olmak Uzere birinci ekmek cııkaran fırınlar ayrıca ikinci ek.. 
tnek çıkaracaklardır. · 

Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Cebecide. 
Cezaevi mildürlUğüne müracaatları ilan olunur. (2350) 1-3821 

ilctisat vekaletinden: 
1 - 15-20 demir klasör açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (2000) liradır. 

3 - 22 ağustosta 15 gün müddetle temdit edilen ihalesi ll eytm 
935 çar!amba gUnU saat ondadır. .· .. ... ,. .. .. .. /\. 

4 - Yeni şartnameaini görmek ve almaık istiyenlerin her gün 
eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanu~da yazılı !artlar dııhi -
linde ve muayyen gün ve sa.attan bir ··şaat evet 150 liralık temln~t 
ve teı.wlif mektuplarını 1ktısad Vekaleti satmalma komisyonuna 
vermeleri. (2373) 1- 3787 

İmtiyaz sahibi ve Başınu 
harriri Falih Rıfkı ATA\' 
Umumi neşriyatı idare eden 1 SİNEMALAR 1 
~~~~~~i Müdilrli Nasuhi : 

Çankm caddesi civarında 
Ulu& Bımnıevinde basılmış· l tu-. 

(, YENi ] 
BUGUr. .Cl:. 

ASKA K1M iNANIR 
Talebi u~umi üzerine Aşka Kim İnanır 

filminin devamı milddetince ya.lnrz 4,45 

seanslarında ÇARDA§ FÜRST-İN 
"" gösterilecektir. 

[KULOP] 
Pek yakında yeni mevsim nc.ı!arh 
ğına haşlamak üzere kapanacak 
olan Kulüp sinemasının son prog· 

ramlarrm kaçırmayınız. 


