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Eski arkadaşım, artist ve efen
di Namık İsmaile ne kadar yüre
ğim yandı. Birkaç yıldanberi ö
lüm, bizim neslimiz arasında dola . 
ııyor; kimini ciğerinden, kimini 
baraağından, kimini kalbinden vu
ruyor. Tarana tarana, bir gün, en 
ihtiyarımız, tek başına kalacaktır. 
Her ne.il böyle biter. 

Gazetelerin üst üste üç güu 
yazdıkları, bana Namığm ölümü 
kadar acı geldi. Düşününüz, Ka
dıköy vapurunda türk hekimleri 
varmış; içlerinden hiç biri yar
dıma gelmemiş; nasılsa bir alman 
doktoru can çekişen genci kurtar
mağa koşmuş. Fakat geminin ilaç 
dolabı kilitli imiş; anahtarı bulun
mamış; camlarını kırmışlar; bu 
sefer de şişeler üzerinde etkiket 
yokmuş; sonra köprüde telefonla 
otomobil istemişler; o da geç gel
;miş; yarası ve kanı olmadığı için, 
hastayı almak istememiş; halk a
yaklanmış .. ötesini biliyorsunuz. 

Eğer bu sıhhiğ yardım kusur
ları olmasaydı, Namık yafıyacak
tı. işte asıl bu satırı okuduğum va
kit, çıldırmışa döndüm. Daha ge
çen gün Namıkla telefonlaşmıştık. 
Bir anahtarla etiket, bir de acemi 
'!oför yüzünden, şimdi bu· satırları 
yazdığım odada, onun o' kadar 
sevdiği denize kartı, benim o ka
dar sevdiğim sıcak sesini duyaca
ğım genç, Beşiktaş toprağının için
de çürümektedir. 

Akay direktörünün, gemi kap
tanının, aaha biİmem hangi büyük 
,küçük İşyarlarm hakyerine gitme
si lazım geldiği hakkındaki yazı
ları doğru bulmamak imkanı var 
mıydı? Tanınmış bir kimse oldu
ğu için, Namık İsmail hadisesi ile 
öğrendiğimiz bu savsaklık ve ku
·surlar yüzür den hergün kimbilir 
nice yurdda yapyacakken ölü
yor, diye dü~ ündüm. Kızgınlık ve 
sinir uykumu ve rüyalarımı oozdu. 

Sonra dün bir de ne göreyim? 
Sağlık ve sosyal yardım bakanlı
ğının lstanbuldaki direktörü gaze
telere resmiğ bir mektup yollamış
tır. Bu mektup diyor ki: "Gazete
lerin yazdıkları battan bap ters
tir. Namığın başucuna bir alman 
ve bir türk hekimi birlikte gt'l
miştir. ilaç dolabı anahtarla açıl
mıtbr. Şiıeler etiketli idi. Yapı
lacak olan, doktorlar tarafından 
vaktinde yapılmıştır. Bir enıpek
:tör hemen öteki vapurlan da do
~aımJf, hepsinde 11iç dolaplarının 
ve ilaçların kanuaun istediği gibi 
olduğunu görmüştür.,, 
. Köprü başının da otomobiller
le dolu olduğunu hep biliriz. 

Şimdi kendinize sormuyor mu
sunuz? Bizim ıstırabımızla eğle
nen kimlerdir? Bir hadise, gazete 
haberi olabilmek için, mutlak hü
kümet ve onun bütün yönetimleri
ne kartı halk arasında hareket u
yandırır bir şekle mi bürünmüş ol
malıdır? Eğer gazetelerin yazdığı 
doğru çıksaydı, birçok kimselerin 
ceza görmelerini istiyecek ve bek
liyecektik: Zavallı dostumun ölü
münü bana hekimlerin, deniz 
yolları ve uray yönetkelerinin se
beb oldukları bir k a t i 1 hadi
sesi gibi bildiren aytar mı, bildir
men mi, her ne ise o arkadaılar
dan bir "- Af edersiniz!,, olıun, 
ititmeğe hakkımız yok mu? 

Gazeteler hadiselerin hakikat
lerinin aranma tarzı ve usulü üs
tünde biraz dikkatle dursalar ne 
kadar iyi olur. 

Amerikan gazetecilik okulla
rında ilk derste şu öğüt verilir -
miı: "Bayanlar, baylar! Eğer bir 
köpek bir insan ısırmışsa, bunun 
gazete haberi olarak biç bir değe
ri yoktur. Asıl haber, bir köpeğin 
l>ir insan tarafından ısırılmasıdır.,, 

e:?.de halk dedikodularım be.-

Adımız, andımızdır. 
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Baron Aloisi i>zel bfr toı•forrtula !(fi 
'cilere: ''ltcıl)·<ı. immnlıh· t1dma lwrmş11yor. 
demiştir. - 'Fin.mı~ 8akllnl1ğı, tJı•rgi 

mmlarımla 'J'<ıpılacak· değişkelerin 
/arını SUIJl<Ult. 

Her yerde 5 kunıt 

CENEVREDE DÜNKÜ TOPLANTI ÇOK ATEŞLİ OLDU. Güınüşaııe orma ....... ._.. 
rındaki yangın 

söndürüldü 
• 
Italyanlar Sosyeteden çekiliyor mu? 
Habeş delegesi alaylı ve sert bir tonla memleketini müdafaa etti. -İtalyan 
delegasyonu toplantı sal onunu bırakıp çıktı. - B. Litvinof İtalyanın hare
ketini uygun görmiyor. - Uzlaşma komisyonunun kurulması geri bırakıldı. 

Ağacın değerini bilen bil 
yurddaş yanarak öldiif 

Giimütane, 5 (A.A.) - To.,.( 
kazasının Erikbeli ve Sume or -
manlarında 28. 8. 935 de çıku 
yangın büyük gayretler sarfı N 

diğer tedbirler alınması suretiyle 
31. 8. 935 de söndürülmüttür. Ya 
nan alanın miktarı orman müh-. 

Cenevre, 5 (A.A.) - Uluslar 
sosyetesi konseyi akşam saat 19.25 
de toplanmış ve habeş delegesi B. 
Jez söz almıştır. Habeş delegesı 
söz alır almaz İtalyan delegeleri 
celseden çekilmişlerdir. 

Cenevre, 5 (A.A.) - İtalyan 
delegesi Aloisi konseyin toplantı -
sını yarıda bırakarak dışarı çıktık
tan sonra doğruca otele giderek 8. 
Musolini ile telefonla görütmüt -
tür. 

Cenevre, 5 (A.A.) - Konse :
.yin bugünkü toplantısında İtalyan 
muhtırasına hükümetinin cevabı
nı bildiren habeş delegesi müdafa
asınl uluslar sosyetesi paktına isti
nat ettirmiş ve harbın önüne geç -
mek için bir önerge .hazırlamak 

üzer~ konseyin hir kaç üyelik bir 
komite kurmasını istemiştir . . 

Habeş delegesi İtalya'nın itti
hamlarını ıiddetli bir lisanla pro
testo etmiş ve demiştir ki: 

''- ltalya memleketimi dah:a 
iyi ·soymak için onu lekelemek is -
tiyor. ltalya Habeşistan'ı kanun 
dışında tutmakla bizzat kendisi 
teahhütlerini bozmut bir duruma 
dü§üyor. balya Habeşistanla mü
savat içinde müzakerede bulun -
mamak için kendinde fevkalbeşer· 

bir vazife temsil ediyor. 
Hükümetim teahhütlerine bağ · 

lı kalacaktır ve uluslar sosyetesi -
ne güveni vardır. Konsey paktın 

Baron Aloisi 

15 inci maddesi mucibince üzeri
ne düşen soravı kabul etmelidir. 
Ve onuncu maddenin hakiki değe
rinil! . ne olduğunu bildirmelidir. 
Konsey saldırım tehlikesini dur -
duracak tedbirleri almalıdır. Ha
beşistan sizden soruyor: 

- Bu küçük memleket, pak -
tın hükümlerine rağmen tehdit e
dilirken, kendi taliine mi bırakıla-

... -
Uzüm ve incir piyasası-

nın durluğu • 
ıçın 

• 

Ulusal bankaların da gireceği bir 
kurum yapılıvor 

Bir zamandanberi Rusya ve 
Avrupa'da bir etüd gezisi yaptık
tan sonra lstanbul'a dönen Ekono
mi Bakanımız B. Celal Bayar bu 
sabah Ankara'ya gelmit ve du -
rakta bakanlık ileri gelenleriyle 
Ankara'daki saylavlar ve dostları 
tarafından kar~ılarunıştır. 

İzmir' de üzüm üretmenlerile 
görüşen, Ekonomi Bakanı B. Celal 
Bayar, üzüm fiatlarmda durluğu 

liyecek bir tenkid mayası katılma
dıkça, getirilen düz, doğru haber
lerden pek ho,lanmıyoruz. Birçok 
eksiklerimiz olduğu doğru ise de, 
hiç de iter tutar yerimiz yok mu? 

Zavallı Namık! 
F.R.ATAY 

sağlamak ve normal fiatı Sllflta 

mak amaciyle ulusal bankaların 
iştirkiyle bir formül yapılmasını 
uygun görmüttür. Bugün tarım ve 
it bankalarının ittirakiyle yapılan 
toplantıda böyle bir kurulun ku -
rulmasına karar verilmittir. Bu it 
hakkında B. Celal Bayar, kendisi
le görüşen Anadolu Ajansının bir 
aytarına aşağıdaki diyevi ver -
mi,tir: 

(Sonu S. inci sayıfada) 

Uraylar bankasının diinkii 

genkurıd toplantısını anla

tan yazıyı 5. ci S<l)'ıfamızdn 
okuyunu:. 

'1 -· ~ ~ • 

l 

caktır? Korunulmıyacak mıdır?,, 

Habeş delegesinin sözlerinin 
bir yandan İngilizce tercümesi ya. 
pılırken öbür yandan BB. Laval, 
Eden, özel surette salona dönen 
İtalyan ikinci delegesi B. Rokko, 
konsey ba_şkanı ve genel sekrete.r 
Avenol arasında heyecanlı konuş
malar oluyordu. 

(Sonu Z. inci sayıfada) 

disi tarafından 250 hektar ol 
saptanmıştır. Yangında Da 
köy halkından orunaal itçi ola .... 
hulu nan Hayır oğullarından T ec 
fik';n batına yanmış ağaçlardaa 
biri düşerek hemen ölmüttür. 

Finans -kanunları ha·n...W::· 
esaslara göre değişe_ce 

Üzerlerinde yapdac:ık Jeğitik
likler hakkında gazetelerde türlü 
haberler çıkan finans kanunları -
om alacağı duruma ve yapılan in
celemeler etrafında yetkili çeven. 
lerden aldığımız haberlere göre 
yapılacak değitkelerin esasları ta
mamen saptanmıştır. 

Değişkelerin eıllsı nedir? 
· Finans bakanlığı yürürlükte o

lan vergi kanunlarında yapılacak 
değitkelerde, bu kanunların yeri • 
tilme sırasında g6ıterdikleri du • 
rumdan esinleRerek, mükelleften 
yana ilaveler veya değişiklikleri 
esas olarak almıştır. Bakanlrk 
bunları bir yandan kendi etüd bü
roları araciyle yaparken öte yan
dan da getirdiği yabancı uzman
lara yurd içinde yaptırdığı incele
me gezileriyle saptamıştır. Hazı:-
lanan prÖjeler, bütün imkanlar -
dan faydalanılarak mükelleflere 
en cok kolaylıkları gösterecek for
mülleri tafıyacakhr. Bakanlık bu 

Yoldan: 

yeğritimleri ve 'deiifkeleri topla • 
yan projeleri, KamutaJID bu d_., 
resinde-· çıkarmak için hazırla, 

makla uğratmaktadır. 

Sayım vergisinin indirilme.I 
Köylümüzü en çok ilgilendi • 

ren ve memleket aerTetinin en ~ 
rimli bir kolu olan hayYancılığı -
mızın gelitimi bakımından çGlıl 
önemli bir rolü oıa·n sayım 'verg· 
nin üzerinde inceden inceye uğra. 
tılmaktad1r. Veqinin imkia n 
betin'de ucuzlatılmuı için kan• 
üzerinde özel olarak arqtırmal• 
yapılmıttır. 

Uzmanlar incelemelerini bitil" 
diklerinden timdi şehrimizdedir • 
ler ve bütün kanunlar üzerinde .. 
rekli gördükleri değişiklikleri, il&. 
veleri, yemlikleri bildiren rap-. 
larrnı hazırlamaktadırlar • 

Bu raporlar için varidat ıenel 
direktörlüğü etüd bürolar teflit' 

( Sonu 2. inci sayfada) 

Bükreşe varış 
Kö•tencede akıam üzeri •on 

gezdiğim ~r köylü kadınlann el -
iılerinden mürekkeb bir •ergi ol • 
du. Burada, Romen köylü J.ıadı .. 

nmd a artİ•tilı 
zevkin ne katlar 
yülı•elmif oldu -
ğunu toplu bir 
halde görmek 
ve takdir etmek 
imkanını bul • 
dum. 

ğu ve ıelril değifikliği 
El tezgtıhınJa Jolnımmıı 
üzerine ipekle veya parlalı pa 

OMJJ.a i.tenmü "'" qyalar, delro T ratil bir 

ntnrn en a:; 

•ylrk elf!nıeği 
(Sonu l. de) 

Gerek kadın 
elbiselerinde ve 
gerek masa, se· 
dir örtüıü veya 
mendil gibi q. 
yalarda büyüA 
bir motil boJf,, .!Ş te kuz.ay gaı, ve m~çhul ask~r mezarı 
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Niif us sayımı 
M odcrn bir mem!cket demek 

o;anın.!an, her _;Ün yediği 
t.' •• lfl.:ğin sayı..,ına kadar, canlı can
... ıL., lıer şeyi sayılı olan memleket 
demektir. 

€ .·:,· _,'en .:fU ağa yahud bıı !. <>
d ·ı/ prerı.s :-.uvaşa kaç atlı göndf>re
ceğini bildi ;;1İ, elindeki topnı;:.l;.ı
rın idaresi için bir de kesesindeki 
altının ~a.yısrnı bilmeğe lüzum gö· 
rürdü. 

Bugün halbuki devletirı varlıgı 
~ayıya dayanmaktadır. 

Bundan başka, bütün ~ayım/ar 
arasında en önemlisi,, elbetteki, in
sanlarmkidir. Çünkü /?ütün devlet 
dayrelerinin hesaplarr inşandan 

eşyaya doğru giderek gene insana 
dönmektedir. lstatistik dediğimiz 
esaslı bilginin temel sayısı, insan 
sayısıdır. Mesela yalnız esenlik işle
ri bakımından, değil Türkiye gibi 
kendisi geniş ve nüfusu dağınık 
bir memlekette, ulak ve her tara
lı kolaylıkla kontrol edilebilir 
memleketlerde dahi, insanların sa
yısı bilinmiyecek olursa.doğanlar
la ölenler ve ölenlerin neden öl
dükleri hakkında devletçe ne araş
tırmalar yapmağa ne de çareler 
bulmağa imkan vardır. 

Modern devlet, her bakımdan, 
bütün sayımlarını yapmış, bütün 
çarelerini, bu sa~ımlara göre he
saplamış ve ilerideki senelerin si
sinde, bu sayılar sayesinde yolunu 
bulan bir devlettir. 

Bugün biliyoruz ki, bir memle
kette· yaşayan insanlarla o mem
leketin maddi imkanları arasında 
çok yakın ve çok &ıemli,., ·- ;lişik 

vardır. Mesela, bugünkü Han
ya. geçen asrın başlangıcuıu.a nü
fusu 20 milyonu bulmayan bir 
memleketti. Bugün ise nüfusu 65 
milyonu geçmektedir. iJ u nüfus 
artışı, alman devletinin gözleri ö-
nünde olmuş ve biltlrek yapılmış- . 
tır. Ve gerçekten, geçen yüzyıl ;. 
çindeki ekonomik ve "asal şart
lar, Almanyanın bu !JS artımı-

nı hiç de yanlış yahud tehlikeli 
göstermemekte idi. Gerçi bu nü: 
lusun tuttuğu işler hem keyfiyet 
hem de kemiyet :ıakrmmdan al
man sınırlarını aşıyor ve · bundan 
dolayı artmakta olan nüfusu artık 
sadece Almanya toprakları besle-
miyordu · 

Fakat bugün genel savaş ve 
dünya buhranından sonra, Alman
yayı besleyen dış pazarlar kapan
dığından nüfus meselesi, Alman
ya için, görülmedik bir dava hali
ni almıştır. 

Memleket ile ulus arasındaki 

ilişik yalnız Almanya değil bütün 
memleketler için mevcuttur. Ve 
bazen böyle yarım yahud bir asır 
lık çalışmaların bile tarih ve hadi
seler taralından "yanlış,,, "aykırı,, 
diye hükümlendirildiği görülmek
tedir. işte asıl bu en önemli ba
kır l<tndır ki, bir memlekette ya

Şli. .ı insanların sayısını, ve bu 
sayının dinamik inkişaf seyrini 
mutlaka bilmeğe _ve o memleket· 

teki maddt• du11yası ile karşrlaştır
mağa çalı§mak devlet dediğimizle 
büyük sosyal durumun hemen 
başlıca ödevlerinden biridir. 

Bizde şimdi ikinci nüfus sayı

mı yaprlmak üzeredir. Sade azabp 
çoğalmakta olduğumuzu değ-il. 

ileriye doğru hesaplı ya~amamı

zı"n imkimlarıtu da tesbit edecek o
lan bu büyük dt>vlet işine y"ıırd 

da~Janmrzın canl;ı ba:'ila yardım e
deceklerine şüphe yoktur. Biz bu
rada yalnız onlarla birlikte şuna 

sevin"}ek istedik ki, Tür~iyeyc ar 
trk istatistik girmi~tir. Ve yalmz 
bu, bir devlet ve bir hükümet için 
çok büyük bir başarıdır. 

Burhan BELGE 

Halkevinde Namık 
İsmail anılacak 

Bugün saat 18 de halkevinde 
yapılacağını yazdİğımız Namık 
İsmail ihtifali .halkevi başkanı B. 
F ~rid Celal tarafmdan açılacak ve 
basın direktörlüğü danışmanların
dan B. Sadri Ertem Namık İsma
ilin sanatı ve B. Enver Behnan da 
hayatı hakkında söz söyliyecekler
dir. Bundan başka B. Münür Mü
eyyed bu acıklı ölüm için yazdığı 
· "ri okuyacaktır. Halkevi, Namık 
ı ;>ınailin Ankarada bulunan tab 
lolanm toplayarak ihtifale gelen 
lcre gösterecektir. 

Halkevinde şiir gecesi 
Halkevinde yakında bir şiir 

gecesi yapılacaktır. Bu gece, genç 
şairler kendi şiirlerini okuyacak
lardır. Bu toplantıyı hazırlayanlar 
şai · eri biribirlerine tanıtmak ve 
ar tndaki bağlan kuvvetlendir
mek rlileğ"indedirler. 

Halkevi spor şubesinden 
Önümüzdeki pazar günü yapı· 

lacak avcılık bayramına iştirak et· 
mek istiyen eve kayıtlı avcı arka
daşların en c;ok . 'cumartesi günü 
saat 15 e kadar Halkevine isimle
rini yazdırmaları. 

Gidilecek yer Beynamdır. Ha
reket pazar sabahı halkevinden sa
at altıdadır. 

İran Dış Bak:anı dün 
geldi ve gitti 

Cenevreye gitmek üzere Tür
kiyeden geçmekte olan İran dış 
işleri bakanı Kazımt Han dün sa
bahki Toros ekspresile Ankaraya 
gelmiş ve durakta dış işleri ba
kanlığı ve İran büyük elçiliği ile
ri gelen~eri tarafından karşılan
mıştır. 

Dış işleri bakanlığı genel sek
reter vekili tarafından öğle üstü 
İran dıs. işleri bakanı şerefine A
nadolu kulübünde bir şölen veril
miştir. Kazımi Han dün akşamki 
Anadolu ekspresile İstanbula git
miş durakta selamlanmıştır. 

Komşu ve dost memlelsetin dış 
işleri bakanı İstanbulda bir gün 
kalacak ve yarın akşamki e ks 
presle Avruoav.a iidf'ıeektir. 

Atatiirl{ •· İsve(· _,,, 

l(ıralı arasİnda 
Yiğenleri Belçika kıraliçesi Astrı· 

din acıklı ölümü dolayısılı..: Cumur baş 
kanımrzm hveç kıralına gönderdigi baş 
sagı telgrafr ile buna g ·len cevap asağc 
dadır : 

"Yiğeıılerı Be/çı ka luraliçt:sı •'\.13-
jeste A stridin oliimii ılol.Jyısiyle Mı. 

jestelerile yühek ailelerinin ıığraclık 

/arı acıklı keder kar~ı . .;mıla en ..,amimi 
b:ı~sa/~rlarmırrı k:ı/Jrılünii Ma jcsteleıi n. 
den rica ederim ... 

1(,111ıal A taıürk 

'"Çok nazik ba§sagıl:ırmdan dol.ıvı ıç
ten teşekkür ederim ... 

Güstal 

Kastamonuda dolu yarım 
metreyi buldu 

Kastamonu, 5 ( A.A.) - Dün 
yağan yagmur sırasında Germeç 
bölgesine 15 dakika süren şiddetli 
bir dolu inmiştir. Beş santimetre 
kutrunda olan dolu yerde yarım 
metre kalınlık yapmış ve bir çok 
yolları geçilemiyecek derecede 
kapatmıştır. Hasıl olan sellerden 
pek çok sığır ve koyun kapılmış 
~e Ağcıkavak köyünden bir ço
ban da bu arada seller tarafmdan 
götürülmüştür. 

Parasız yatılı talebenin 
sınaçları 

Dün öğleden evel sıanat oku
lunda parasız yatılı olarak sanat 
ve yapı okullarına girecek talebe
nin smaçları yapılmıştır. Sanat 
okuluna 45, yapı okuluna 40 tale· 
be alınacaktır. Sınaca girenlerin 
sayısı 160 dır. 

Avrupaya gönderilecek 
havacılar 

Bayındırlık bakanlığı hava yol
lan işletme direktörlüğü işyarla· 
rmdan beş kişinin staj yapmak ü
zere Avrupaya gönderilmeleri ka
rarlaştırılmıştır. -----
İstanbul gazeteleri

nin haşyazıları 
. et te: ''Manevralar 

CumhunY içinde yeni bir ma-

nevı ı,, Negüs'ün manevrası başlığı al
tındıı Bay Y.unus Nadi diyor ki: 

''Acaba ingiliz · Amerikan kumpan
yası Negüs'ün manevrasına yalnız ken
di başma mı ortaklık etmiştir. İngfliı 

ve amerikan hariciyelerinin bu işten 
. şimdilik öyle denildiği gibi - hiç mi 

haberleri yoktur. Bu bir ı>orgu işareti -
dir ki, insana karşısında yalnız derin 
derin düşünmek düşer. 

İtalya tngiltereye biraz fazla ~y
dan okudu. DüDyanın şimdiye kadar bi
linen düzenine göre, bu gerçekten fazla 
bir atılganlıktlt. Bütün gürültülü gös
terilere karşı İngiltere hiç istifini boz
mıyarak duruyor veya öyle görünüyor. 
Fakat derken işte ortaya böyle şaşırtı
cı ve kızdırıcı bir ingiliz - amerikan 
kumpanyası Çlk,yor. Bugün bu; yarm 
ne çıkacak; öbür gün ne getirecek? ... 
Onlar henü;.ı: belli değil. 

Sözün kısası, anlaşılan ~udur ki, iş, 
gittikçe daha ziyade inada binmektoe· 

ı 
dirK ... URUN da: "Süveyş kana• 
' lı,. başlcğı altında-1 
ki başyazıda B. Asım Us diyor ki: 

, t 1 ·•1924 tarihincJ.c ~ıtıı~hlar İngilter~-
nin Süveyş kanalı uzerınde kullandıgl 
egemenlik hakkından vaz geçmesini is
tedikleri zaman, başbakan Makdonald, 
verdiği cevabta 1888 İstanbul muahede
sine dayandığımı bu muahedenin gerek 
harb, gerek sulh halinde daima meri
yette kalacağını ileri sünmüştü. , 

I Bu duruma göre, İtalya ite Habe~is· 

ı 
tarı anısında bir hnrb çıktığı takdirdr 
Milletler Cemiyetinin Süveyş kanalın• 
kapatmak kararını verme i pek muhte· ) 
'!>el görünüyor.,, f 

Zaman v~ Tari'da h· ,vazt voktıır. 

SAYIFA 3 

• ERLER 
Fındık bölgelerinde 

bir gezi 
Samsun tilrkofis direktörü B. 

Mithat, merkezden verilen emir 
üzerine, Karadeniz frndık bölgele· 
rinde hir inceleme gezisine çı~muş
tır. 

Yumurta cıkat tüzüğü 
deği~iyor 

Tür kof is bazı maddelerini de
ğı::?tirmek üzere yumurta çıkat tü
:lÜğü üzerinde incelemelCr yap
maktadır. İlk toplanacak danış· 
manlar konseyi. bu incelemeler so
nucuna gıöre son karan verecek
tir. 

İki mahktlmun cezası 
bağışlandı 

Bilerek adam öldürmek suçun
dan üç yıl sekiz ay ağır hapis ce
zasına mahkum olarak Sinop ceza 
evinde yatan ayancıklı Talip reis 
oğlu Mustafa ve af kanunundan 
faydalanmak suretiyle on yıl ağır 
hapse mahkum olarak K '>Caeli ce
za evinde yatan Yusuf oğlu Meh
medin hastalıkları dolayısiyle ge
ri kalan cezalarının bağışlanması 
hakkındaki kararname onaylan
mıştır. 

Hollaııda uçağı par-
çalandı, pilot öldü 

_ Dün öğleden sonra uçak a
lanmda tecrübe uçuşları yapan bir 
Holanda uçağı başasağı iniş sıra
sında düşerek pa~alanmıştrr. Pi
lotu Gerhart Santeberg ölmüştür. 

{A.A.) 

Yerleri değişen tarını 
direktörleri 

Aydın Tanın direktörü B. Ha
san Tahsin Erdem Nazilli pamok 
arıtma ve üretme istasyonu bölge 
uzmanlığına; Malatya tarmı di
rektörü B. Halil Ünsal Aydın ta
nın direktörlüğüne; Amasya ta
rnn direktörü B. Ali Fehmi Kotan 
Malatya tanın direktörlüğüne; 
Ordu tanın direktörü B. Cevdet A
tanak açık bulunan Edime tanın 
direktörlüğüne; İzmir tarım savaı 
direktörü B. Suphi Ordu tarım di
rektörlüğüne 'atanmışlardır. 

Yatılı okullarına 

girecek talebeler 
Ankara ilk yatı okullarına ah· 

nacak talebe sayısı 30 dur. Bunun 
için ()){ullara baş vuranların say ıs· 
ise bin çocuktur. İsteklilerin ka 
ğrtlan incelenmektedir. 

Anıtlarımızı ı~oruyalım 
Yurdumuzun bildiğimiz, bil

mediğimiz binlerce haznesi var. 
Bunların en değerlilerinden ve en 
başta gelenlerinden birisi de eski 
eserlerimizdir. Yurdumuz eski e
ser bakımından o kadar .zengindir 
ki, dünyada hiç bir ülke bu baknn· 
dan yurdumuzla boy ölçüşemez. 
Eğer bunların değerini ölçmek için 
parayı karşılık tutarsak, Anadolu
muzdaki meydana çıkmrş ve çık· 
mamış bu eski eserleri almağa bü
tün dünyada tedavül eden para 
yetmezi 

Bu değerli şeylerden · ·hergüıi 
söz açacağız. Bugün okurlanmıza 
korumak borcumuz olan es.ki ka· 
lmtılardan (höyükler) i anlataca· 
ğız. Höyükler 3 çeşittir: Ören hö· 
yükler, mezar höyükler, işaret 
(çan) höyükleri. Ören höyükler 
büyüktür, birçok defalar yapılmış 
ve yıkılmış şar ve kend yerleridir. 
Bunlardaki her tabakada bir ulu· 
sun eski tarihi yatar. Bllnlardan 
kazılabilenlerinden en ünlüleri: 
Aslantepe höyüğü (Malatya'n~ 
·~nında, Urdüzü köyüp.de), Alişar 

höyüğü {Yozgadın Sogun kaza. 
smda), Zencirli höyüğü (Maraş. 
ta), Kültepe höyüğü (Kayseride), 
ve daha birçok höyüklerdir. Bun
ların üstünde kül ve cıncık parça
ları görünür. 

Mezar höyüklerinde ise eski de
delerimizin kültürüne aid birçok 
değerli eserler (silah, kap kaçak, 
zinet eşyası ve saire gibi şeyler) 
bulunur; tarih bakımından çok ö-. 
nemlidirler. Çan • işaret höyükle
ri Bizans devrinde ve pek düz o
valarda işaret vermek için yığıl
mıştır. Bunları yığarken çevresin
de bulunan enkazdan da istifade 
ettiklerinden bazılarında eski e
seri er bulunur. Fakat bunların de
ğerleri diğerlerile ölçülemez. 

İşte tarih ve ulus hazineleri· 
mizden olan bu höyükleri koruma: 
lazımdır. Onları gelişi güzel kaza
rak bulunan eserleri, her ne olur
sa olsun kırmak, şuna, buna ver
mek ulusun öz malına haymhk et
mektir. Bu höyüklerden Alisara 
aid bir resmi okurlarımıza sunu
yoruz.. 

llı'!Dr hövfıgü: Yukarda: Höyüğürı genel görüniJ§il, Altta: Hüyülrte kau ,yapr
ftrken meydana çıkan eski bina '"'Melleri· 



SAYIFA 4 

Komşularımızda 
neler oluyor? 

BULGA RİSTAN'DA: 

§ Bulgaristan' da Sli,.en kasa
basından 15 kilometre uzaktaki 
dağlarda bir mağara ~de, bü -
yük bir baskı makinesiyle birçok 
gizli basılmış §eyler, ıempa.tik mü
rekkebler ve hqka bir takım mal
zeme bulunmuttur. Bu taraflarda 
birkaç aydanberi komünist parti -
siyle, komünist gençlikleri adına 
çıl<arılmış bildiriğler dağıtılmakta 
idi. Bunun üzerine araştırmalar 
yapılmağa haşlan~ş ve 8 kişi ya

kalanmıc:hr. Bunlar sıkJllırılın.ca 

hakikab söylemişler, mağaraya 

gidilereJL bu gizli basımevi meyda 
na çıkanlmrştır. 

Bulgar kavunlarımn memle
kete girmesini kolaylaştırmak is
tiyen Polonya hükümeti, önümüz
deki eyhit ayı içinde ba kavunlar 
üzerinden alın.an gümrüğü indir -
meğe karar vermiştir. 

YUGOSLA VY A'DA: 

§Yugoslav öğretmenleri birli -
ğin;n Saraybosna'da toplanan 
konp,:resi dolayuiyle tedrisat kül -
tür direktörlüğü Yugoslavy~' da 
ol:T llann durumunu gösteren dik
kate değer sayılar bildirmistir. 
1934 ders yılı sonunda memleke -
tin ilk okullarında 1.388.498 ço -
cuk vardı. {Yugos)avya'nın nüfusu 
13 milyondan fazladır.) Öğret -
men u.yısı da 23159 dı. Buna gö -
re ortalama olarak her öğretmene 
60 talebe düımektedir. Morova'nm 
bazı yerlerinde bu nisbet çoğal -
makta ve bir öğretmene 72 çoeul< 
dü~mektedlr. Macaristan'&. bU 
öğretmene 47, Romanya'da 45, 
Bulgilıristanda 36, Avusturyada ise 
26 talebe dü~mektedir. 

SOVYETLER BİRL10İNDE: 

~ Sov!etler Birliği ile İran ara· 
smda bir tecim anlqm•ıı imza -
lanmıştrr. Aynı zamanda, Sovyet
ler Birliğinin tecim oruntaklığı, 
lrana her yıl Sovyet ürünleriyle 
ve hele maden, şeker, kibrit, çi -
mento ve nıakiııe sat-.ı için lran 
finans bakanhğiyle kontratolar 
yapmıştır. Ayrıca İ:randa yapıla -
cak pamuk ayıklama, yün yıkama 
9'oPİıinç kırma makineleri için 
So~dla Birlijine ıiparif Yeril -
DIİ!tİF. 

YUNANİSTAN' DA: 

§ Noye Fraye Prese gazetesi -
nİn Atina ayları ıazeteaine bil -
dirdiğine göre; eski yunan Kualı 
Yorgi, lurakı gazetelerden biri
ne verdiği bir diyevde uzun uza
dıya, iyi bir ordunun faydalann
dan bahsetmiştir. Kıral Y orgi, ıu
baylann kendi aralarında kardef 
gibi geçinmeleri lazımdır. Bu fikir 
kendilerine daha süel okulda iken 
atılanmalıdır. 

Eski kıra), Yunanistan'ın dış 

ııyasasına dokunarak demiştir ki, 
yabancı memleketlerde çok iyi 
dostlarımız vardır. Hele Balkan 
anlatması bizim için çok büyük 
bir önemdedir. Babam da vaktiy
le TüTkiye'ye yakla§mak leşeb · 
hüsünde bulunmuştu. Bu gayeye 
~ok geç ermemiz bize pahalıya 

Jnaloldu. Kami.list Türkiye, bu -
gün bizim iyi deıtumuzdur. An -
c:ak, barışı korumak için, saygı 

telkin eden iyi bir orduya lüzum 
v·1rdır. Bunu her yunanlının bil -

-·"'li arzu ederim 

JLUS 

l Yabancı gazetelerde okuduklarımız~ , 
Doğu Afrikası anlaşmazlığı ve Uluslar Sosyetesi 

ltalya - Habe§İ.atan anlO§mazlığı dolayısile İngilizlerin ne düşünmekte olduklarını an
latan Büyük Britanya tliplomatla:rından Lord Robert Se•il'in bi • yaz•ıını tlörtgün önce bu 
•ayılaya almııhk. Buııi:in, de Franaanın, e•ki Roma Büyük Elçisi Anri Jö Juunel'in, No
ye Zürher Saytung'Ja ç.lıan oe alu.Jar •o•yete.i toplanhlanntla lransız görÜ§Ünün ne ol
duğunu izah eden bir yazuını kı•altmak koyuyoruz. 

Lord Scsil bugünJerde, İtalya - Ha
~şistcın anlaşmazlığının gerek Fransa 
ve gerekse Büyük Britanyanm durum
larını neden ters istikamete çevirdiği 
meselesinı -inceden inceye ara§tırdı. 
İngiltcrede. uluslar soı:;yetesini müda. 
faa edenlerin en ileri gelenlerinden o
lan lord Sesi], Fransanın, Cenevrede, 
ilk önce karşılıklı yardmı planı yapıl· 
mak ve ondan sonra da uluslar sosyete
sinin eksik olan kuvvetini glıven altımı 
almak için 1924 de Cenevre protokolu
nu ileri si.ırdüğü devri hatırlatırken 

"Büyük Britanya tarafından o zaman 
yapılmış itirazların, böyle bir birge ha_ 
reketi göz önünde tutan planları sonuç
suz bırakmış olduğunu az çok anlatmış 
oluyor. 

Uluslar sosyetesi paktının zayıf ol 
duğunu ıbildiğimiz içindir ki, onu eski
denberi bu gibi andlaşmalarla kuvvet
lendinneğe cabalamrştık. İleri sürdüğü. 
müz proje!e'-.1 reddedilmesi üzerine, U

luslar so .. yetesi de dermansız bir hale 
sokulmtış oldu. O gUnlerdenheri bu 
dermansızlık gerek Almanyaya. gerek 
se Japonyaya karşı, apaçık, kendini 
gösterdi. "Emrivaki,, karsısında boyun 
eğmiş otan ilk büyük devlet. Büyük 
Britanya olmuştur. Sada.katsiz lik gös
termiş olan Almanya ile deniz silahlan
ma meselesinj gizliden gizliye görüşe. 
rek kotarabilmek için. Büyük Britan. 
ya, yalnız uluslar ıosyetesini değil, bü· 
tün dünyanın bu meseledeki düşüncesi
ni de hiçe saydı. Şu halde bugün bu ha
reketi sezmiş olan İtalyanın bundan 
örnek almak istemesine Büyük Britan
ya ne hakla ,aşıyor? 

İtalya'nm Habeşiııtan halcılundak1 

düşünceleri, Avrupa için, herhalde Al
manyanm yeniden silahlanma adar 

tehlikeli değildir. Korunmasına 'kefil 
olduğu andlaşmaları bozanları uluslar 
sosyetesi cezalandıramazsa, İtalyanm 

Afrikadaki güvenli~ini sağlamak yo 
lunda alınmasının lüzumlu gördüğü ted
birleri bozacak, onları tesirsiz bırakacak 

kuvveti nerede bulacaktır?. 

Habeşistan uluslar sosyete&.inde li

yedir. Çin de bu sosyeteye alınmıştır. 

Yalnız o kadar değil, Çin. uluslar sos... 
yetesinin bükümeti demek olan konse. 
ye bile girmişti. Halbuki Çin, japon sal 
dırı.mı karşısında, Ulu slıır sosyete sin<!". 
kendine sağlam bir destek bulamadı 

Büyük Britanya, Uluslar soc:yt:tui pa1<
tmm 16 ıncı maddesinin Japonyaya tat
bik edilmesi için Çinin yanını tutar.ık 
silaha sarrlmak gibi blr teklifte bulun
du mu? 

Asya için izin verilen bir şey, neden 
A.hikada yam oluyor? Yoksa. Hindis. 
tana giden yoJ buraların çok yakmm 
dan geçiyor da, ondan mı? yahud. ital· 
yanlann Tsana gölü ile Nil kaynalı:t.a 
nnı ellerine geçirmek niyeitle harck t 

e•mekte olduklarını düşünen 1ngilizleı 
":>ulunduğu için mi? ve yahud, son gün 
lerde bir ingiliz gen.eralinin Londra g.ı 
ıetelerinden birinde yazdığı bir yazıdıı 
dediği gibi. italyanların Mısır ve Su
dan üzerinden geçerek Tnıblustan ta 
Şap denizine kadar varacak olan bir iÖ 

mürge devleti kurmak fikrinde oldoklıı

rıl'!dan dolayı mı? Eğer bu düsüncele-

rh esası olmu~ olsaydı, hiç şüphe yo\ 
ki, Büyük Britanyamn asığları da dog . 

rudan doğruya tehdid edilmiş olurdu 

Büyük Britanya. kendi güvenliği m~· 
selesini ortaya apaçık atacak yerde, u

luslar sosyetesinin prensiplerini ortaya 
atarak suları bulandırmaktadır. 

Halbuki onun asıl menfaatları bu 

suların. imkan nisbetinde durulmasın
d::ıdır. Belki de biz fransızlar, kendi 

kendimizi aldatıyoruz: ancak şu kana
atteyiz ki. eğer bu işler daha önceleri 
ve daha açık olarak ortaya atılmış ol
saydı. tehdid edici bir hal almış olan 
İngiltere . İtalya anlaşmazlığının değil, 
İtalya ile Habeşistan arasındaki ha~ 
hın bile önüne geçilmiş olurdu. Kendi. 
mize sitem edecek bir tarafımız var"a. 
o da, görüsmeleri çak yavaş yapmış ve 
flritanyanın elcilerine. İtalyaya karşı 

yapmış oldukları psikolojik yanlışlık· 
lan iyice anlatmamı§ olmamızdır. Bu
nunla btraber, B. Eden Musoliniye yap
mak istediği teklifleri dış bakanımız. 
dan gizlediği zaman dost~a danı~maları 
cfa pek kolaylaştırmış olmamıştı .. 

Bu anlaşmazlığın, yapılacak yerde 
s.mırlandırdmasının - eskiden olduğu 
gihi bugün de - bu işin düzelmesi için 
tek çare olduğu kanaatindeyiı; fr;ınsız 

hükümet ı;?ef inin bu usulde ısrar edişi. 
yalnız italyan do:;tluğuna büyük bir de· 
ger verdiği için de~iJ, uluslar osyeU· 
r.ınin, bu ru:Waşmazlığı ele alarak bir<cok 
uğraşacağı, fakat dirzebnesi için bir şey 
yapamıyacağı kanaatından ileri geliyor. 

İtalya, altmış üyeli öyle oır hak ye
rine veriliyor ki bu hak yerinin çoğun
luğu kendi&ine karşıdır, fakat vereceği 
hüıkmü kendisi yerine getiremez. Şu 

halde, karar tatbiık edilemiyerek bütün 
dünya lüzumsuz bir heyecan içinde bı
rakılacak ve dolayısile uluslar ı;osyete
sinin g ri kabmış olan bir parçacık şe
refi de silinip sü piirülecek, ,yahud ce
zanın tatbikini üzerine a:nıağa hazır bir 
devlet ortaya çıkarsa işin soravı ona 
yüklenecek ve boylece Afrika sefıeri 

bir Avrupa harbına çevrilmiş olacaktır. 

Bütün bu ihtimaller hiç de hoş gö. 
rülec~k şeyler değildir. İngiltere barı
~a ne kadar bağlı ise Fransa da o ka 
dar bağlıdır. Habe!fİStanda çıkacak bir 

harbrn sonuçlarından o da sinirlenmek· 
tedir. 

Afrikadaki barışın korunması arzu
sunu yüreğimizde taşımaktayız, fa.kat 
Avrupa barışı yüreğimizin ço.k daha 
derinliklerine kök salmıştır. İtalya ile 
Habeşistan arasında bulunacak olan bir 
uzlasma şeklini. uluslar sosyetesi çerçe
vesi içine sokmak imkanı olduğuna şüp· 
he yoktur. Nitekim sırası gelince, Bü· 

yük Britanya bu çeşid bir de!il, birçok 
foıruül bulmuştur. Uluslar sosyetesin
de dominyonlarına oy hakkı verdirme)( 
ve Jrakın kabulünü başarmış olmak gL 
bi.... 

Amerikanın girmemiş olması dolayı. 

siyle Amerikaya, Japonyanın geri çe· 
kilmesi yüzünden Asyaya yaprlamamış 
olduğuna göre, uluslar sosyetesi evren
selliğe erememiştir. Bu hal göz önünde 
tutulunca, arsıulusal sosyetenin şimdi
lik yalnız Avrupa sınırlan içinde ka
pamp kalmış olduğuna inanmak ge
rektir. Eğer Cenevrede Büyük Britan
ya ile İtalya, tıpkı Almanya ile Rusya
nın yaptrkları gibi, elele verip çahşma 
imkamn bulamazlarsa. günün birinde 
barışın başmr sokabileceği biricik yu· 
va da, yarın bir kül yığını haline getL 
rilmiş olacaktır. 

Bu ihtimallerin önüne geçmek için 
elinden geleni yapmakla, Fransa ulus
lar sosyeteeine sadakatsiz tik mi ediyor? 

------
Habe~ anl~nw::.lığı ,.,, papalık 

Frankfurter Saytung gazetesine Rv· 

madan yazılıyor: 

Bir yandan Bozcn'de öbür )landan 

Paris'te bakanlar toplanarak görüşür

lerken, Papa da, Romada toplanmış olan 

katolrk hasta baıkıcı kadınların kongre

sinde bir söylev vererek, sömürge har· 

hı bile olsa, harhı lanetle kaışıladığmı 

söylemiştir. Papa. bu söylevinde doğ

rudan doğruya Habeşistan meselesine 

dokunarak demiştir ki: 

"- İtalya dışında. İtalyanın bir is· 

tila har.hı yapmak istediği söyleniyor. 

ltalyada ise, habe~lllerir: sınır saldırış· 

Jarına, tehdidlerine karsı koymak \azını 
• f 

geldıği, çogalmakt;; olan 110. usa yer 

bulmak zoru olduğu iddia ediliyor. 

BunJar, yayılmak ve büyümek- ıçiıı bir 

hak diye kabul ed1lmiş bıle olsa, zor

lukların harpla değil. başka çarelerle 

ortadan kaldınlmasr gerektir. Bdki d~ 

yapılması, ııtiylendiği kadar 'kvlay hir 

İ§ değildir, herhalde bıınun imk~nsız 

bir şey olmadığını ~anıyoruz. Bize öyle 

geliyor ki, yayılmak ihtiyacı bir hakikat 

diye, hesaba gerçekten katılmış bile 

olsa, savga hakıkının da kendine görı~ 

bir sınırı vardır. E~er ~vga denilen 

şeyin bir suç olmaması isteniliyorı-:.a, 

herkesin haddini bilmesi Jaz1mdır.,, 

Son düzeltmelere gör 

Kılavuzdaki yeni 

kelimeleri 

Na~ıl kullanın: lıvı~ . . 
Bu adla çıkan kitapta (Ulus) 

daki (Kılavuz dersleri) toplanmış 
ve en soD türkçe yazılardan örnek· 
ler konmustur. Kitabın sonunda 32 
sayfalılt bir endeks vardır. Burada 
kılavuzdaki birçok yeni kelimelerin 
türkçeden osmanhcaya ve osmanlr· 
cadan türkçeve karı,ıhkJarı gösteril· 
miş ve bunlann örı1ek yazılarda 
hangi sayfalarda lr 'a.uldıkları da 
işaret edilmiştir Kitap 168 savfa
dır. 

1 

lstanbulda Ahmet Halid ve ·An
karada Akba kitapevlerinde 50 ku
ruşa satılmaktadır. 

-

lnKiltereniıı Malıadu aldığı 

tedbirb?r 

Fölki§er Beobahter gfJzetesine 30 

ağustos tarihiyle Londradan bildirili.

yor: 

İngiliz hükümeti, Maltaya harp mal. 

.ıemesi ve uçak toplan taşımak için in

giliz !bandıralı "Belerofon,, yolcu ge

misini kiralamıştır. Bu vapur, Ports

mut'da asker ve harp malzemesi yük

lendikten sonra hemen hareket edecek

tir 

Haber alındığına göre, bu ıüel taşıt 

işlerinin asıl büyük partisine Savthern. 

ten limanından Maltaya gitmek iizere 

salı günü yola çıkacak olan süel taşıt 

vapuru Noyr.~liya gemisi i!e başlana

caktır. 

Britanya hükiimctinin vapur kira. 

lamağa kalkması ve dolayısile deniz 

yollarına yetişecek kadar elde vapur 

bulunmaması Londrayı velveleye ver· 

miştir. Bu taşıt işleri dolayısiy!e Dey)) 

Telgraf gazetesi şunları yazmaktadır: 

"Asker taşımak maksadı i1c harp 

dairesi tarafından kiralanmış olan 9000 

tonluk Belerofon vapuruna Maltaya git

mek üzere Portsmut limanında, top ve 

daha başka malzeme yüklenmektedir. 

Bu işlerle deniz yaya kuvvetleri ve 

topçu kıtalan uğraşmakta, kamyonlar 

dizi ha \inde şehirden geçerek vapura 

harp malzemesi ta!pmaktadır]ar. 

Britanya hükümeti, Maltaya yap

tığı bu asker ve harp malzemesi taşı

tından baska, wrıca, çok daha geniş 

ölçüde süel teduir almakta olduğu an. 

laşılıyor. 

Lee on Solent ve Gosport'daki <le -

niz ucak istasy•mlarında attık hiç kım

seye izin verilmemektedir. Karageus 

uçak g'misi, bütit;ı uçak1arını güverte

sine alarak harekete hazır bir halde 

beklemek emrini almıştır. Bu gemide de 

artık hiç bir izin verilmemektedir. ue 
on Solent Gosport istasyonları ile Ku • 

rageus gemisi anayurdun savgasma ve

rilmişlerdi. Deyli Telgraf aytarının 

verdiği habere bakılırsa, Turius ve Ku. 

ı 
rageus gemileri n0ımal yüklerinden 

başka (biri 33 öbürü 48 uçak) güverte 

lerine aynca uçak yüklemişlerdir.,, 

l:Jiliyormusunuz 
ki ? .. 

§ 1934 yılında Amerika'da aç
lıkt~ Ölenlerin sayısı iki milyon 
dört yüz bin kişidir. 

Bir milyon iki yüz bin kiti de 
yoksulluk yüzünden kendilerint 
öldürmütlerdir. 

§ Amerikada yapılan esaslı bir 
inceleme sonucunda bütün dünya
da 1100 kitapevi. olduğu -ee bun
larda 185 milyon kitap bulunduğu 
anlatılmıttır. 

Avrupada 677 kitapevi, ve 120 
milyon kitap, Amerikada ise 350 
kitapevi ve 60 milyon kitap var · 
dır. 

Paristeki ulusal kitapevi yer 
yüzündeki kitap evlerinin en bü
yüğüdür ve burada dört buçuk miJ. 
yon kitap vardır. Ondan sonra bir 
milyon iki yüz bin kitabı olan Va
şington, daha sonra da Londra ki
tapevleri gelir. 

Lakin Moskova ve Leningrad 
kitapevlerinin her birinde dörder 
milyon kitap bulunmaktadır. 

§ Bütün büyük şehirlerde gü -
rültüdeiı şikayet ediliyor ve buna 
çare bulunmağa çalışılıyor. Paris 
polis direktörü B. Lanjöron da, 
Paris polislerine verdiği bir emir
de, gürültüye karşı sert bir savaş 

açılmasını bildirmiştir. Ya~k 

edilmesi gereken_ gürültüler, ağır 

kamyonların, bakımıız1 turası bu
raıi gevşek araba ve otomobille -
rin, klaksonların, silinsiyösiz oto -
mobil motörlerinin çıkardıkları 
gürültülerdir. Otomobillerin klak· 
son kullanılması aktamm 21 in • 
den sabahın sekizine kadar yasak
tır. 

§ insan kuvvetiyle itleyen bir 
uç.akla ilk defa olarak Almanya' da 
Rebatok uçak a1anında bir uçuı 
yapılmıştır. Dünbayl adlı bir pilot 
ustası yerden 1 metre yükseklikte, 
insan kuvvetiyle çevrilen pervane 
ile yürüyen bir uçakla 195 metre 
yol almıştır. Pilot yaptığı ikinci 
bir deneci de başarmış, bu sefer 
de 225 metre yol almıştır. 

§ Çin'in yeni ceza kanunu, evli 
erkeklerin metres tutmalarını ya • 
sak etmiştir. Onun için, metresini 
görmek veya bir 0 çayevi,, ne git • 
mek •steyen koca, kMumdan izin 
almak ~orundadır. Böyle yapana, 
cezadan kurtulmaktadır. Bu yeni 
kanunun ''makabline şümulü,, olm• 
dığı için, kanun çıkmadan metres
leri olduğunu isbat eden erkekler, 
cezaya çarpılmak tehlikesi kanr -
sında bulunmaksızın bunlarla hu· 
luşmaP,-a devam edebileceklerrli,. 

~ "Ar vrl1 !f .. ~if. kar yılı,, diye 
bir söz vardır. Bu sözün manasını 
iyice anlamı~ olan japon tecimer
leri,. etraflarmda olan bitene bak
madan, para kazanmak için care 
araştırıyorlar. Japonya şinıdi de 
Mum'a fa~istlerin giydikleri siyah 
!?"Öm1ek1errlen l?ÖndArmP~e hasla 
mıştrr. Rnnların P-Öıfüslerinde 
"yasa~m Dııçe,. , ''Hab0 sistan bi
zimdir,. . ''vyz ı?Plir ! .. gihi yazılar 
hulunmakt::orln· Bu gömlekler üç 
ı;rPle satıldığı için gelen mallar 
Mısır' daki jtalyanlar tarafından 
kapışrlmaktadrr. Japonlar isin iyi 
gittifini görünce Eritre'ye de si -
yah gömlekler göndermeğe kı:trar 
vermiılerdir. Bunların fiatı Mısıra 
göre daha eksik olacaktır· 

§ Estonya'da Reval'de öliim 
hükmü giyen bir katil, celladrn 
verdiği zehiri içerek kendi keı <li
ni idam etmiştir. Böyle bir idı:o "'1 

cezası Estonya'da ilk clefa göriil-

mektedir. idam yerinde bulun n 
doktÖr, mahkfımun hemen öldü
ğünü gÖrmÜ!lÜr. verilen zehir si -
yanür dö potasyom idi. Ceza ka -
nunun(l göre, zehiri içen mabkuın 
bet dakika içinde ölmezse, a.sıln -
rak öldürülmesi gerekmektedir -
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Uray ar Bankasının 
genkurulu toplandı 

• 

Banka tüzüğündeki değişiklik özel yönet
gelere yardım imkanım vermektedir 

Uraylar Bankası genkuru1u 934-935 

h"4tb devresi.ne aid nomal toplantısını 

Sagışkur toplantı salonunda yapmış ve 

konuşmalar saat 15 te başlamıştır. Baş· 

kanhğa, Danıştay bayındırlık ve finans 

dayrcsi başkanı Bay Ali Rıza Sun geç

miş ve celseyi şu sözlerJe açmıştır. 

"- Divanı muhasebat reisi gelemedi

ği için riyaset mevkiinde ben bulunu

yor ve celseyi açıyorum tabii azamız 

22 dir, bunlardan 13 Ü 13 vilayetin be

lediye reisidir. Belediye reislerinin 

il i mevcut ikisi mazeretlerine mebni 

gelememıı;.lerdir. Nizamname mucibince 

zabtı imza için reisten baska iki aza

nın seçilmesi lazımdır. Bu aza arın se

çilmesini rica ederim.,, 

Seçim sonunda uraylar bankası gen

kurulu direktörü B. Naci ile Konya 

şaııbayı B. Şevki seçilmişler ve konuş

malara başlanmıştır. 

İlk önce genkunıl baş sekreteri Bay 

Mitat genkuruJ raporunu okumuştur. 

Bay Mitat kontrolörler rapoı-unu ve 

bJançoyu da okumuş ve bunun üzerine 

başıkan bir şey söıylenip söylenmiyece

ğini sormuştur. 

Diyarbekir ş.arbayı B. Şeref Uluğ 

'wı lan söylemiştir: 

"- Raporun mündericatını daha e

vel iyice incdedim ve bunun için bele

diyeler bankasının çok iyi çalı§mış oJ

duğunu gördüm. Takdir ederim. Rica 

edeceğim bir nO'kta var: Raporun heye-

1j umumiyesi değil. parça, parça incele· 

nerek reye konsun benim dört madde

Jik dileğim var: 

ı - Belediyeler bankasına borçla 

n;m müesseseler aynı zamanda hisse

darlarıdır yani belediyelerdir. Beledi

yt ler bu borcla aldıkları parayı memle-

keot in bayındırlığı için sarfediyorlar ve 

\unun için bü} ük paralar alarak !büyük 

iıorclar altma giriyorlar. Birinci dile. 

gıı,n bu alınan paralar iç.in istenen falı 

mi": ı rı olan yüzde 8 çoktur. Bunun a

n1tılması. 

2 - Belediyelerin ç.ektikleri en mü

h.m dcrcl bence mühendis yoksu1luğu

d•u. Her belediye şehrini bayındırlamak 

iç.in ihtiyacı olan mühendisi bulmakta 

çok g:ıçlük çekiyor. Ben kendi nefsime 

şnl.ıayl ığında bulunduğum şehre akıtıla

ı::ak bir su müh~ndisi bulmak için ne güç· 

;ukler çektim. Nihaıyet bir macar m.ii

hendisiyle mutabık kaldım. Halbuki be
lt'diyeler bankası bir fen bürosu teşkil 

B. Mahmud Nedim 
Peşteye gidiyor 

Gümrükler genel direktörü B. 
Mahmud Nedim dün akşamki 
trenle lstanbula gitmiştir. B. Mah
mud Nedim İstanbul - Londra tu
rizm konferansına katılmak üzere 
oradan Peşteye gidecektir. 

Çocuk Esirgeme Kuru
munun yardımları 

Çocuk Esirgeme kurumu genel 
merkezi ağustos 935 ten 1 eylül 
935 tarihine kadar 2074 çocuğa 
yardım etmiştir. 

Bunlardan 749 hasta çocuk ve 
anne genel merkezin poliklinikle· 
rinde bakılmış ve sağıtılmıştır. 

Diş bakım evinde de 586 çocu
ğun dişleri bakılmış ve sağıtılmış
'f- Genel merkezin banyolarında 
15 çocuk ve anne yıkanmıştır. 

Süt damlasmdan hergün 185 
çocuğa süt verilmiş ve bir ayda 
ı 783 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

Yardım için baş vuran 9 çocu
ğa para yardımı yapılmıştır. 

etaeydi bütün belediyeler bundan i&ti

fade eder ve direlrtil alırlardı. 

3 - Bir hukuk dayre.i te•kilini de 

lüzumlu görüyorum çünkü he.r beledi

yenin bir hukuk mü~viri vardJT. l!'akat 

bunlar tabiatiyle birinci sınıf hukuk a
limleri olmadığı içın miıhim davalarda 
belki de belediyeler zarara uğrJ1.Yorlar. 

Bunun için belediyelerin hukukuna bak

mak üzere bir hukuk bürosunun teşkili
ni isterim. 

4 - Kanun; ihtiyat a.kçet:tinden ve 
ım:cburi iştirak hissesinden en çok pa

ra vermiş olan belediyelerden onunun 
reislerinin sırasiyle heyeti umumiyey.e 
iştirakini amirdir. Bu suretle 8-10 sene 

sonra bütün yatırdıkları para birkaç bin 
lira içinde oJan 10 belediı~ reici. mil

yonlara baliğ olan bir sermayeyi tansil 

vaziyetinde kalacaklarından ve bu halin 

kanuni yollarından yürünerek wJahı bir 

zaruret olduğundan İç Bakanhğ:ından 
temennide buJunulmasını teklif ederim. 

Bunun üzerine ~kurul başkanı B. 

Salih Vahid ayağa kalkmış ve B . Şeref
in dört isteğinin birincisinin geçen yıl 

da konuşulduğunu, faizini indirmenin 

henüz mevsimi gelmediğini, bu mesele-

nin gelecek yıl konuşulması; fıen da{y

ııesi kwulma.sınm Uray bankasrnı.n ça
lışmaları dı!Jında olduğunu; hukuk day-

resi kurulmasını kendisinin doğru bul
duğunu, eğer genkurul i.teıse bunun 

giindeme geçirilebileceğini söyledi. 

Danıştay dı.yre başkanlarından Bay 

İımail Hakkı söz alarak, bu dört önerge
nin üzerinde bu yıl konuşulam.ıyacağını 

ve istenirse gelecek yıl konuşulacak ş,ey

Jer arasına konulacağını söyledi. 

Bay Şeref son olarak : .. Bunlar öner

ge değiJ, birer dilek mahiyetindedir,, de

di ve mesele daha ziyade münakap edi1-

medl. Sonra üsnomal ihtiyat akçesi mü-. 
nakaşa edildi. Tüzükte bulunan özel 

madde gereğince kazanctan kapitale 

ayrılması 1azımgelen 28,819 liradan 
20,000 liranın üsnomal ihtiyata aynlma-

sı kabul edildi. 

Üyelerden birinin mazbatanın ay -

nen kabulünü ileri sürmesi üzerine ev • 

vela banka genkurul raporunun ibrası -
nı istemiş ve kabul edilmiştir. Sonra ra-

porun heyeti umumiyesi kabul edilmiş 

ve kontrolör olarak geçen yılki kontro -

1ör Bay İhsan gene yerinde bıralolmıttır. 

Bu suretle gelecek yıl toplamlmaJr 

üzere toplantJya son verilmiş ve bütün 

üyeler büfeye çağırılarak i~tem bir r . 
kilde konuşulmuştur. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - Çocuk saati 
19.40 - Mmiki: 
Albeniz Tango 
Mendelssohn SözsÜ2 şarkı 
LecJair Tambourin 
Necdet R~mzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
20. - Ev kadınına öğütler 
20.10 - Musiki 

Stravinsky .. A teşt~n kuş., tan paııça
Jar. 
Necdet Rem.?!i: Kemar. 
Ulvi Cemal: Piyano 
Edip Sezen. Viyolonsel 

20.30 - Hafif musiki 
20.50 - Haberler. 

tSTANBUL 
18.30 Dans musikisi 
19.10 Hafif musiki 
19.45 Ege caz. 
20.15 Konferans 
20.30 Stüdyo orkestrası 
21. Radyo caz ve tango orkestraları. 
21.35 Son haberler - borsalar 

21.45 Bayan Aleksandr Mayrer. Ma- ı 
car halk havaları. 

22.10 Hafif musilı i. 

ULUS 

ltaheş meseiesi
gankıları • 

nın 

B . . 4foi.<ı; durumu tınltltıyor 

Cenevre, 5 (A.A.) - B. Aloisi, dtin 
oğleden sonra, konııeydıe verdiği dİjyevi, 
basına izah etmiştir. 

B. Alolsi'nin izahları, İtalyanın ha
rekete geçmek isteğinin her türlü uz
laşma imkanlarını ortadan kaldırmadı
ğı hissini vermektedir. 

B. Aloisi: "Biz, hiç bir istekte bu· 
lunmadık, karar, konseyindir.,, demiş 

ve İtalyanın "kanun dışı,, olarak gör
düğü Ha:beşistanla değil, fakat konsey
le atısmayı kabul ettiğiıti ilave eylemit· 
tir. 

B. Aloisi, İtalya ile Habeşistan ara
sında bir tercih yapmak, konseyin ya
pacağı iş olduğundan, İtalyanın Habe
şi6tanı uluslar sosyetesinden çıkartmak 
isteğinde bulunmadığını ııarihlendirmiş 

ve İtalyanın hiç bir zaman sosyetesini 
tıe.rketmek niyetinde olmadığını söyle
miştir. 

B. Aloisi kendisine sorulan sorula
ra, tahrikten başka olmak üzere, ani bir 

tehlike bulunmadığı cevabını vermif ve 
Paris önergesini ima e.dereık bu önerge
lerin görüşme baslangrcı veya sonu ol
duğunu bilımek meselesi kaldığını seıy
lemiş ve bu suııetle bir anlasma imkanı 
olduğunu göstermiştir. 

B. Aloisi, en sonra, İtalya'nm Bri
and - Ke11og paktını imzalarken Afri
kayı bu paktın y-eritilmesi alanından 

çıkardığını sarihlendirmiş olduğunu 

söylemiştir. 

Fraıısız basmmın diişii.nceleri 

Paris, 5 (A.A.) - Paris gazeteleri. 
babeş durumunun sok ağır olduğunu ka
bul etmekle beraber, uluslar sosyetesi 
ilk toplantının eseflenmiye değer bir 
hadiseye sahne olmayışını açı.k bir mem
nuniyetle karşılamakta ve B. Eden'in 
sözlerinin ağırbaşlı olduğunu kaydet
mektedirler. 

Le Jurnal diyor ki: 
"Bir ingiliz - italyan hadisesinden 

korkuluyordu, fakat, B. Eden, çok iti· 
dalle söz söyledi. Durum ağırlığını mu
hafaza etmektedir. Ara kısadır. Faıkat 

bunu bozmamak da gerektir,,, 
Pöti Parisiyen şöyle yazıyor: 
"Kaygılara karşı çabuk doğan sakin· 

lik havasının gerçek1enmesinde B. Ede
nin çok yardımı olmuştur. 

Hele B. Aloisinin diyevi, Haıbeşis
tana karşı ezici bir iddia olmuştur. Bu 
diyevin sonucu derin bir etki uyandır
mıştır. Çünkü bunda yakın bir harp teh
didi farkedilme<ktedir.,, 

Figaro diyor ki: 
''İtalya ile İngiltere uasında çarpış

ma olmadı. B. Laval, Londra ile İtalya 
arasında bir tercih yapmak zorağında 
kalmadı. Fakat hlr sonuca varmaılrtaki 
güçlük eskisi kadar büyüktür. Herhalde, 
İtaJya'yı istediği şe-kilde, yani Habeşis· 

tana süel yoldan el ~oymaması suretile 
tatmin etmek imkansız görünme·kte

dir.,, 

ltalyan ırwre§Glı Pariaıe 
Paris. 5 (A.A.) - İtalyan mareşah 

Badeglio aü bakanı tarafından kabui 
edilmiş ve Mareşal Peten de hazır ol -

duğu halde genel kurmay başkanı i1e 
yemek yemiştir. Mareşal Oadegllo bu
gün Reims manevra1annın sonunda ha
zır bulunacaktır . 

Ankara ve Bursa vakıf 
direktörlükleri 

Ankara vakrflar direktörü B. 
HulUsi Sayhan açık bulunan Bur
sa vakıflar direktörlüğüne, vakıf
lar genel direkt~rlüğü sağış birin
ci kalem şeflerınden B. Feyzul
lah Gündüç de Ankara vakıflar di
rektörlüğüne vekillik edecekler
d;r. B. H. Seyhan Bursaya git
miştir. 

Merinos koyunu 
üretiliyor 

uludağda merinos koyunlarına 
yapılmakta olduğwıu yazdığnnız 
"y.apma tohumlama,, işi bitmiştir. 
2500 koyuna yapılan bu aşılardan 
umudun üstünde sonuçlar alın
mıştır. 

SAYIFA != 

([ ~emleket Postası J 
~oruh nehri üzerinde 
Hopa - Kars aM yolunun Çoruh 

nehri üzerinde tek gözlü kemerli c:lemir 
köprünün yapm bitirllmitd. Bu kere 
bir ıkuruJ tarafından kabul i'i de yapıL 
dı. 

iJ'zerindc.ıı ailindir ıeçir~ vt 

yeni bir köprü bitti 
layan Hopa - Kars yo1u üç ilin biricik 
tecim yoJudur. 

Göle, Çıldır, Ardehan ova vt yay· 
lalarının tahıl ve hayvanları, Karsın ve 
batta kısnen İğdirin girit ve çıkatı h_ ~ 

bu yol aracı ile tqıo.ılır. 

Borçkada Çoruh köprüsü. 

döşeme üııerine baştanbaşa kum seril
mek ımretiJe yapılan sağlambk dene· 
mesinin verdiği iyi sonuçlar köprüyü 
yapan ve yaptıranların yüzlerini gül
dürmüştür. 

Borçka kaza merkezi den.iz kıyısına 

36 kilometre mesafedeki Çoruhnehri 
kenarında ve dört şosenin birle,iğinde 

şirin bir kenttir. Köprünün çok güzel 

göreyi kentin güzelliğini katmerleştir
di. 

Şimdiye kadar taşın araçları Çoruh 
nehrini sal ile ve bin ttirlü zorlukla ge-c;
mıekte idiler. 

Kars ve çevresini deniz kıyısına bağ-

Çok zengin bakır ve mangan z ma. 
denlerini ihtiva eden Artvin. Borcka. 
ve Hopa illerinin gelişimi de Kaı <; o· 
sesinin onarılmasına bağlıdır. On ıki 

yıl önce harap bir halde bulunan Hopa
nın Karadenizde sayılı iskeleler ra
sında y.er almıs olması Hopa . Borcka 
yolunun yapılması ve Hopanm çıkat ol
ması yüzündendir. 

İki yıl önce Hopa - Borçka yolu ya
pılmı§tır. Şimdi de Çoruh köprüsüniın 
yapılmt§ olması: Kars şosesinin harap 
bir halde bulunan Borçka _ Artvin kıs
mının da genel büdceden yapılacağı 

haıkkmda güçlü ve güvenli inanlar u· 
yandırmıştır. 

Üzüm ve incir piyasasının clurluğu için 
(Ba§I 1. inci sayı/ada) 1 kanlarının temim yolunda daha müsdi t 

"- Uzüm meselesini bütün aJ§kadar- bulunması için gereken temaslarda bu-

ları dinlemek suretile inceledim. Dert lundum. 

eskidenbcri konulmuş teşhisten başka 

bir şey değildir. Bu dert. kısa bir ifade 
ile, arz ve taleb arasındaki muvazenenin 
arasıra bozulmasıdır. 

Lüzumsuz piyasa temevvüçlerini. 
spekülasyonu. ortadan kaldrrmak ve arz 
ve ta!eb arasında normal bir muvazene 
kurmak için gereken tedbirleri almak 
zamanının ge1miş olduğuna kani bulu -
nuyorum. 

İzmir arsıulusal panayırının açılışın

da söylediğim gibi biz dünya piyasaları
na sünf yüksek fiatlar empoze etmek 
fikrinde değiliz. Ancak öbilr taraftan o 
piyasalarda cari olan normal fiatlardan 

tamamen iıtifade etmek yolunu bilmek 
ve bulmak mecburiyetindeyb. 

Her oeyden önce dlf piyasalardaki 
alıcılammzı bize bağlıyan imillerden bi· 
ri ve belki en mühimminin, satıf fiatıa
rmnzdaki devamJı ve ciddi istikrarın ver 
diği emniyet havası olduğunu g6z önün
de bulundurmalıyız. Çok önemle karşı -
ladığımız piyasamız nizam ve istikran -
nı temin edecek tedbirJeri almak üzerr 
tarım ve iş bankalarının ehemmivet1i 
nisbetlerde iştirakleriyle milli bir ku 
rum vücuda getirilmesi kararlaştml 

mıştır. Bu kurum satış kooperatiflerinin 
teşekkülüne kadar devam edecektir. Ku
rum demin belirttiğim düşüncelerden 
mülhem olarak piyasadan. lüzum hasıl 

oldukça fi,.üm satın alacak. bu nazımlık 
vazifesini yapmaya çalışacaktır. 

Kurum deruhte ettiği i~te muvaf 
fak olabilmek için Hızım belen sermaye 
ve ticari teşkilat kuvvetlerini haiz bulu
nacaktır. Kuruma diğer milli bankala 
rın da arzu ettikleri takdirde i tirakle· 

ri kabul edilecektir. 
Müstahsile malını tam değerile sat -

mak imkanını vereceğini ümid ettiğim 
bu kurumun husule gelecek pıyasa is

tikrarı bakımından aynı zamanda aJaka

dar)ar için de faydalı olacağına süphe 
etmem. 

Bundan ba~ka, bağplardan dinledi
ğimiz bazı dilekler vardır. Mesela borç· 

lu olanların mahsul1erini en müsait U

man vr rr.r•';r ;ılttnda satabilmeleri ım-

Bu hususta kendilerine mümkün o

lan kolaylıkların yapılacağını alakadar
lar ifa de ettiler.,, 

lliikiimd f mdık u;m eh· 
tedbirler alıyor 

Haber aldığımıza göre ,ekonomi b::.ı

kanlığı, üzüm işınde olduğu gibi fıntl.'.< 

ürünü üzerinde de ürünün normal fiat
la satışını saglamak için inceleme ter 
yapmaktadır. Bu amaçla fındık işile il· 
gili olanlar telgrafla Ankaraya çağını_ 
msş ve bir yandan da Türkofis çalışma
lara başlamıştır. Amaç. normal fiatlan 
bulmaktır. (.A. • .A..) 

POLiSTE: 

Ayşe 1 .... a ~aımı~ 
Ayşe adında bir kadın evelce taıııs_ 

tığı Demirfrrka mahallesinde Fethinın 
evine girerek 20 lira ile bir caket çalrlı
ğından yakalanarak tüzeye ve-rilmi .. tir. 

Karı~ını makaıola yaralamı';' 
Yenihayat mahaYlcsinde Scyfedr1 "n 

Sabit ile kavga etmiş ve bu arada Sahit 
karısı Esmayı da makasla yaralamı tır. 

Hiç yiizünd~n ka,ııa t•tmi !er. 
Taksi sokağında Seyfeddin ile Se

baü yola şise atmak meselesinden hi· 
ribiriyle atışmışlar ve Sebati Seyfecltli
ni ywnrukla gözünden yaralamıştır. 

Sarho~tın başına gclenlt•r 
Garson İsmail sarhoş olduğu halrle 

bisikletle Zafer meydanından geçmekte 
ıken su deposu üzerine çarparak yu
varlanmıs ve kolundan yaralanmrştır. 

İsmail doktora götürülerek yarasına 1la

kılmıstrr. 

Hir zorbamu yaptıkları 
Aslanhane camii yanındaki yokusta• 

Atpazarına gitmekte olan Mustafanır 
arkasına dü§en İsmail adında biri yum 
rukla Mustafayı yere düşürerek elin,Je• 
beş lirasını almışsa da hc:nen yakalana. 
rak eczasını görme 1t üzere tüzeye veril 

miştir. 
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2 ve :zo iömprımeltk amb.lajlarb 'bulunur 

Ambalaj ve komprlmelerin Gzerinde haU.

lllin timsali olan ES markasını ararınız 

KUfU/ 

C L R l iZ 
MUU flbrlkaı.n

mu mamulltnıclaa 

( dumamu yeril a• 
barutu) adı &ltıada 

yeni bıtr çefit 
n barutu piya. 
ıaya çıW.lmlf. 
tir Bu barut 

yabancı 
meml• 
keder,.. 
p11r ben
zeri barut· 

w ayar ye enafm.;. 
da nnetlt bir bll
ruttur. 

Hem yerli yapıtı 
oJmUr hem de iyi ev· 
•fta bulummım
dan 8dir0 bu baruta 
lcull...-dıtmısda du. 
yacafmıs ba.ı iki 
katlı olacaktır. 

Yerli buutumus 
yl.ı " ilrt yOs elll 
ınmbk kutul&I" l· 

t;lade olarak ylz grlmlıgı 70 n 250 gramlıiı 175 kunıtluk fi· 
atla ldaremidn TOpbane •'11 matazuile belli başlı aatıcıla. 
nmıa tarafıa4aıı utdır. 

ICun8mtta katutarm tuedadeld un.,..alar• dik~at edil· 
IDNi ft her çap lçiıı aeneı ilen mikdarlarflaa daha fule ba
rut balııla 1nalluuhmm111 prektir. 

tNHtSARL.AR iDARESİ 

ULUS 

EVLERiNiZi, APARTMANLARINIZI, VE DİÖER İNŞAATINIZI 

Ankara Çimentoları T. A. Ş. nm 
8 İNCİ KlLOllETREDEKt 

Fabrikumın Yeni imal ettiği, mühürlü ve damph 
torbalar içindeki Almao Sun'i Portland 

ile J•pbnnıa 

KARTAL ÇİMENTOSUNUN EVSAFiı 
h•bul llOJaeacllı llebeblnia relllal taldU 

raponana alre ı 
MubYemetl 

Hmç t: 3 

28 ]28c S 7 28 21c 

j42.o 21s 330 420 525 

A ... ...,_. 0,41 .. 

il Ol 20,JO " 
All 031 '"° %' 
Pel 03t Z,80 ~ 
Ca Oı GJ.U -,. 
il& Oı UI 04 
1 Olı 2,17 .. 
TetMt edllwl,..t O.lt 1(, 

100,00 ., 

Bildin btlyük ifJerde müteahbidlerin laallmdıkfan bu çimentonun mukavemet, tuyik .. 
tuallilbtiltdeki evufı fevkalade ve emsali~ faik olduğu gibi fiatça da ucu.zdut'. Slparif • 
ı. büyllk bir şllratle ve bir kaç saat içinde lataat•ahaUine kadar telli m edilmek auretllo 
fnfu otmıar. 

SATIŞ ACENTELERİMİZ: Bay Vehbi 1C09 Ttiolm BVI Tel: lOIO 
Demir te m•l•mei lafaiye pduıd. 
Şark levazımatı inpiye ticaret6anal. 

• 1780 
.. 12• 

ANKARA iCRA DAlRBSI OA YRt MENKUL SATii llB
llURLUCUNDEN: 

ı - Devlet Demiryollnı TC limanları lfletme umum mtldOrlU· 
pne ipo'9k olup bu kene açık artırma ile aatqma kanr verileD 
Ankaranm Oncebeci mnkiincle 9.S.93L7l- cilt 102. ııra numaruma 
mukayyet ılmalea Hatip lılebmet, prlwı yol, garben Hatip lleb· 
met, cenuben Cemal anul,le mahdud 4452 metre murabbaı bahçe 
Qzerlnde inp edllmlt 3550 Ura kıymeti muhammeneli mu hane 
bahçe qağıdald prtlar dairesinde Atıp çıbnlm••tır. 

2 - Enaf ve milftemlllt: Hane, kapıdan girilince bir sofa U.ıe.. 
rinde Md oda bir banyo bir balbı olup hanenin mutfak kıtmmm 
altı blr bodrumu baridir. 

3 - S.tlf petfn para ile elmak flsere 7.10.935 tarihine mUsadlf 
pazartesi gllnU uat 14-16 ya kadar icra daireli ıayrl meüill Atıf 
memurluiunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir ecU..U. olan ,..._..dakt muhammen 1uyme• 
tin ylsde 7.S p ollbetinde pey akçau veya milli bir ı,ankaftm te· 
mlaat mektd>u U. bm•Mft tnıiaat olarak kabal edllıln lladae 
WWIUed ptl~~mlfr. 

5 - Satrı günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin ytlzde 75 
ini bulduktan ve iç defa nl4a ettirildikten sonra meı:kar gllnlln 
US mcı _.tiade en çok artmm tallbiae lhale olunacaktır. 

G - ltbu tarllltıfti ıirtmmda teklif ecllle,a beclel mah11ameta 
ka7metkl yOsde 75 ini buhbadıfı takdirde 22.ıe.~s tarihine ıqtha. 
elif ulı gUnU uat 14-1& ya bdar yapılacak lldnd artıqıaada (IEesa 
muh.t.._n lnymetlıa ytlıde 75 ini buın.k prd1e '9 çok artnan ta
llblne ihale oluaıcak ve bu nltbetl bulmadıtı taWlnle 1ee 2280 nu. 
maralı kanun alıklmuıa te.t'llran bOrt bet seae mlddetle tecile ta
bi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve Udnci artırmalarda bııaJe bedeli ihaleyi mite .. 
kip nrUmedltl takdirde Gserlne ihale edltenln talebi Uzerlne iha
le tarihinden itibaren lrendftlne bedel lhale.yl teslimi veme eyle
meli lçln yedi gfln kadar mellll nrllecektlr. t.a>u mUddet zarfın. 
da da ihale bedeli yatınlmadıtı takdirde ihale bozulac•k Ye bu ta• 
rlbtea eftl en ytMceek teklifte bulunan telibe teklifi nehll •imala 
ruı olup olmadıtı 10.rulduktan aonra teklifi veçhlle al~ta rU.I 
ile ibate farla blrinci taH"ten tahıll edilmek Ozere bu talibe ihale 
edilecektir. Teklifi •eçhile almata ruı oıma.ı .. gayri men1nil·ye. 
oiden oo bet ırQnHlk ikinci artırmaya. çrkanlank en çok artıran ta. 
llbine ~e edilecektir. 

8 - Her iki artmılada da cayrl menldll talibine ihale edllcli1r· 
te tapu harcHe llellatlye rami mu,teriye ve ihale tarihine bdar 
01- mlteraldm nrgl •e resim ae borçluya aittir. 

9 - Borçlu n alacakhlarla diler allkactarların bu pyrl men
kul Ckerindeki haklannı " husuıiyle fais Ye masrafa dair olan 
lddlalanm e'frakı mOsblteterile 20 ıt\ft lçlnde dalreml.ıe bltdlrme· 
lerl lhımatt. AW ~kctlrde hakları taPU dcillyle sabit olmadı• 
satq bedelinin paytafttrr1IDl.9mdan hariç tutu1ac-.aklardır. 

10-- Artamaya ittiıö edecelder 20.9.935 tarlMnde 931/117 nu.. 
1Dara tle clalremisclekl yerlw herknt açık bulundurulan ıartna, 
~JI okJ,ayabWrleı. 1_;a905 

. 

Ankara Otobüsler idaresi 
Direktörliiğiinden : 

1 - Yenf,ebtrde otobClıler lclarHI aruımrn projelerine cör 
ln .. olunac•k otobU. n bmyon depotlyle mevcud garajlarm an 
lı&mın bpattlmaaı •~ bunların teslutları ve teferrilab lairai ,.,._ 
bnt.catmd1n 25. 8. 13.1 den itibaren on bet gUıı müddetle eksilt -
.meye konulmu1tur. 

ı - Kepfted ft ..,ıname ve pnjelerinl gCSrınek bere Yeni • 
tehiide otoballer dfrektirlQitlne mOracaat olunacaktır. 

3 - Depo inpatı Z6M7 ur. parke dCSfemcdyle ln'lları lalt
llra.,. kapatılacak kumm ketfl 76?4 lira ~e deponun tıeti11tı btQ 
3197 Uradrr. 

4 - COmletlnln lbale mtıddetl 9 eyUU 13$ puartnl gUnll -t 
lo.30 da Yeaitelalide otabltler clirektarlUIG blnaamda kapalı sarflı 
fapdacaktır. 

• - er ................... ,~ ........... ss .. «ar .. 
ilke \Opte w fM wrtteeelrttr. 

& - Cilmlnl için bilunun tarifi dairesinde muvakkat temlut 
S7Q llradır. 

T - Tallplerla proje ve keflflert c8nnnl ~ dlplemalı am.r 
ftja mlheadla o1dulaaa .,. bu ıtbl taahhtld itleriyle mlflUl • • 
IQdaı-.a dm beledlpe1eT fen cllrektkHllderiaden Yftilra aJ-. 
W.....ıan llısaadft'. (2340) ı - 37.11 

Kunılut U y A 1 ' 8'rveti fflnlll' 
1 8 9 1 yerine çıkar 

44 aenedlr dunnadan çıkmakta olan bu haftalds 
rmimll pzetenia Ankara'da atq veri A K B A K• 
tapeVfdir. S,aıeHlr abone 10 Ura. Savm ıo lnmq. 

Doktor 
iMamf 

DBRl, 11RENOI Q •a.ao. ~ 
0Ui.ı.UOO HASTALIKLARJ 

lmtayu llhlbl we Bapu 
lwrirl •alih Rıflu ATAY 
Umumi nevtratı ldm eden 
Yuı ltleft N.Merl Hasulll 
IAVDO 

MUTRHASSISI 

Tabaldaane caddesi ... mü Al 
tıatq .Uts No. 17. Hattalanm · 

1.erCti t-0 " ıs-zo,e U4ar 
bbal eder 

Çulıtr1 c•dnl •• ,,,,. 

1 Wa •uımnJ.,,. Nlllm~ j 
• tll. 
,\. 

Tnıthaıwdf. l..aanbul Ü 

•llDlll 4mlrllll !ilahn 
Alma KmnhıtYMHI .......... 

Çan ale Jandarnia Mektepleri 
o undan: 

t...-...ı eıt• ve teçhisat _. 
barına tnllgı edilmek üzere 500 
Met b8J6k kuaa 250-4et ~ 
bauı 5000 adet bam karavana. 
- adet ~·r aaph tU 2000 wt 
ba}m bpMdı bala'~ a4 ey16l 93S 
..ıi ""' IUt 16 da DPa.lı ıarf; 
la ebUtmeei Tophaftede Atta 
alma komitJonuncle yapılaca~
~ T_._la bedeli 461SO liradtt. 
tur teminatı 3463 lira so kurut
tur. $artnameıi 23t kuruta ko
misyondaD almır. Ntimuneleri 
hergUn gCSrilletattir. lste1dilerın 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad· 
delerlııde iıtenilen •esai1r1e be.. 
ra1>er belli saatten bir saat ..el 
teklif mektunlarıaı komitıvoo" 
vermeleri. csıs2) t-3002-

ZA Yl M'UHUR 
Tatbik mihfl~ll kaybettim. 

Veıılshll yaptıracairmdan e.W.t
nin bti~ ıoktur. 

A11bra t.iletp111 •t.f'INI 
U...,.W.ff11o. _. ıialktar .,.. ....... 

Taa..iet. ll&ıftkbt Naul elMaiı w 
ıtnakı11 bedeli tıelldaat lbale ,.._ baa&I bkll&-

c:insi Kilo L. -C. L. #4 7 J it leaıecl OOaÖ tuti alt •Jdula 
E1ailek 893650 84891 TS f4M 83 10191935 Sab ıs ç. Kale ...... Arf1a 
Sıtır eti 120000 Z4800 • ta GO 1019/93S " ıs • .. ., • 
Ekmek a1sooc, 20415- . 1511 1s 10191935 .. ıs ........ tı.paJi arn. 

l - Çanakkalede 1, 3, 9, 10 sayılı jandarma okul lartyle: ian4arma Jiut..ell-. &Hbölu 11.-;.ıı ja. 
danm okulunun 119/935 den Slll/936 ghlemeclne belir teaielik ibtiy1Çlari olta ,akarda ;Uda iç ... 
lem tüakuı hitalarınila g6sterilea i&nleme4;. glln .. llUtl.... ÇMakble belediye ....... ulü&. 
yettar lp>miayotıde ellsiltmen y1p-.ıtm. : 

z - Teminatlar imle. gön& 1Ut 11 ye Uclat mal •n•tına ratmlmlf teklif mektaplariy1. md:buılar 
uat 14 de komiıyona tellim edilmit olacUtv. 

3 - Şartn .. ltr Ankara. tıtanbut ve ÇanalcbJe jandarma .utınabna lc°'8i•YMlaanda ........ ıa. 
t., .. u .. ı.m.,. ı ı;tı71'\ 1 ~776 

1 SiNEMALAR 
1 YENi 1 BU G~t .. 

Nonı a s-...... Hwl;ert Manhal 
tarafm.W. tem.O ;dileia 

GOltfOJ.UR B~INCt 

" ' 
. .. 

K°uia; S'uiemuıDID JU lbeYliml 
ain ..... fey~lde ~ 

~,.~ 
Çlii GEC!J .mi ..... _.,__ 



İsmet Paşa Kız Enstitüsü 
VE 

Akşam okulu 
Talebe yazmağa başladı. İlk ve orta okulu hitirenlerle lise tale· 

be ve mezunları alınır. 
ENST1TU ve öğrenmen sınıflarile Ankara Kız lisesinde yatılı 

•kuyacaklar için pansiyon vardır. Fazla bilgi almalr iıtiyealerin 
Enstitü Direktörlüğüne bat yurmaları. (2427) 1-3845 

Tokat Şarbaylığından: 
26. agustos. 1935 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi bildirilen 

i$.nte suyu tesisatı,, ihale tarihine yetişemeyen taliplerin teklifle. 
rinin hbul edilmemesi yüzünden bu buauıtaki ıartname ve kefif· 
name ve projeleri mucibince ve 2490 numaralı kanuna tevfikan kırk 
beş gün müddetle kapalı zarfla yeniden eksiltmeye konulmu11tur. 

l. - Eksiltme 15 birinci tesrin 1935 ah günü saat on beşte To. 
kat uray kurağında yapılacakt,r. 

2. - Tesisat, memba suları, isale mecraları, au deposu İJıfUtı, 
tehir §ebekesi tevziatı il~ şartname ve projelerinde yazılı teferrli
atı ihtiva der. 

3. - Tesisatın şehir şebekesi font, sair kısımlar çelik boru ile 
yapılmasın" göre keşif bedeli 149.136 lira 31 kuruş v-c bütün tesi· 
11tın çelik boru ile yapılmasına göre keşif bedeli 143.894 lira bir 
kuruştur. Eksiltme bu iki şekil üz-erinden teklif yapılacak tıetedi· 
y.ece tercıh edilecek şekil üzerinden ihale edilecektir. 

4. - Eksiltm, ve fenni şartnamelerile fennt izahat ve şerait ve 
keşifnameler, planlar, prQfiller,, makta'Jar, projeler ve sair evrakı 
iltıelklıler yed.i yüz elli kuruşla Tokat şarbayhğından alabilirler. 
50 kuruş posta ücreti gfüıderen .istekli!er adresl rine de·derhal gön- · 
derilir. (2435) ~;c390l 

Karamürsel - Yalova yo lundalô Yalak
dere köprüsü inşaatının kapalı zarf 
usuliyle eksiltme ilanı 

Kocaeli Nafıa müdürlügünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş (KocaeJi vilayetinde Karamiırsel -

Yalova yolunda betonarme Yalakdere köprü ü) inşaatıdır. İn§aatın 
keşif bedeli on yedi bin sekiz yüz liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır· 
A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
D) Tesviyei türabiye, ıosc ve kargir inşaata dair fenni şartname. 
E) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni prtname. 
F) Keşif hulasa cedveli. 
G) Proje. 
lstiyerıler bu şartnameleri ve evrakı (89) kurut bedeli m\lka.. 

tıilinde Kocae\i nafıa mUdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 12. 9. 93S perıembe gUnU saat on beşte 1zmitte 

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

isin istekJinin bin üç yüz otuz beş lira muvakkat teminat vermesi, 
bundan başka ii§ağıdaki vesikaları haiz olup gösterµ;ıe,si ]~mıdır, 

1 - Tıcaret Odasına kayıdh ~ulunduğuna dair vaika. 
2 - isteklinin liakal ya on metre açrklığında betonarme k8prU 

~ya 50000 lira kıymetinde olmak üzere esaslı aksamı betonarme 
lnpatı taahhüd ederek iyi surette ikmal ettiğine dair resmi vesika. 

S - Teklif' mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 
bir saat eveline kadar Kocaeli nafıa müdürlüğüne getirilerek ek· 
ailtme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos. 
ta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncU maddede yazılı 
eaata kadar gelmiş olması ve dı' zarfın miihUr mumu ile eyice ka· 
patılmıı olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil • 
mez. (2260) l - 3665 

Mersin Belediyesinden: 
Keıif değeri (16490) lira (81) kuruş olan yeniden yapılacaılı: (6) 

metre genişliğinde ve (100) metre uzunlug •nda ayakları demir ve 
laeri ahşap iskele yapısı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
IDUŞ!'Jr. 

Onerge teklifler tam değer görüliine 13.9 935 cuma saat 11 de 
belediye dairesinde ilsterilecektir. İstekJiler o glin saat (10,30) a 
bdar yüzde 7,5 tutak kftğıtlarile beraber önerge mekttıplarını lba· 
le komisyonuna vermeleri. Şartname ve projeyi (82) kuru9 fiatla 
betedive fen dairesinden alabilecekleti bilit olunur. (2397) 1-3827 

Kültür Bakanlıiından: 
Bakanlık hademelerıne beher katı 17 liradcen 36 takım elbise ve 

kasket açrk eksiltme ile yaptırıtaeağından örnek ve şartnamesini 
ıö~k üzere her gün gereç direktörlügüne ve ekınltme günü olan 
6. 9. 935 cuma günü saat 14 de 46 liralık mu\1akkat tcm1natınr mal 
undığına yatırdığına dair makbuz veya esham ve banka mektubu 
ile birlikte gereç direktörlilğünde eksiltme komisyonuna müraca-
atları ilan olunur (2305 ) 1 -3687 -

Antalya Ubaylığın~~en: 
1 - Antalyada Adriyan kapısı yanında idarei hususiyeye ait 

airaat makineleri tamirhanesi binası türbin makine alat ve edeva • 
tiyle ve krokisinde gösterilen 1479 metre murabbaı yerleriyle bir. 
Jikte altı bin liradan 6. 11. 935 çarşamba günü saat on beşe kadar 
kapalı z rf usuliyle artırmaya konulmuştur . 

2 - İhale vılayet makamında toplanacak olan daimt encümen. 
ce yapılacak ve kapalı zarflar 2490 sayılı kanunun tarifatı daire • 
sinde ve 450 liralık teminatla birlikte saat 14 e kadar vılayet ma
kamına verilmiş olacaktır. Encümen kaleminden izahat alınabilir. 
isteyenlerin müracaatları ilan olunur. (2274) l--Sfi62 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Ankara İnhisarlar Baş Müdürlük binasının altındaki satış de. 
una yapılacak ilave ve tadilatın keşif bedeli 939 lira 23 kutuf

tur. 
Bu iş 6 eylı11 1935 gün,ünden itibaren yirmi gün açtk eksiltmeye 

konulmuıtur. Ebiltme eylfilün yirmi altıncı perıembe günü aut 
5 dedir. Şartları anlamak istiyenlerin Baş MUdUrlük komisyonu· 

müracaatları. (2440) 1-3900 

alecik Belediyesi ba~kanlığından 
Belediyemiz tarafından yaptırılacak (1500) lira muhammen 

d m bınanın yaptırılmalı 26 8.935 tarihinden 10.9.93S tarihine 
dar on beş gün müddetle açık •kailtmeye konulmuştur. istekli· 
rin keşıf ve tartnamesini gormek üzere 10.9.935 sah günü saat 

16) ya kadar Kalecik belediyaindc miteşekldl komisyona mil-
<>•1 rı. (2475\ l-3906 

ULUS ŞAYIFA 7 

1 
Kiralık hane 

Devlet şurası arkasında Ça. 
ğatay sokak 11. 13 numaralı ha. 
neler kiralıktır. tş bankasında ta· 
kip eervilinde Fahriye veya İ· 
çindekitere müracaat. 1--3847 

Kirahk köşk 
Çankayada betonaı:me, at. 

tı oda ayrıca garaj ve şoför 
dairesi müteaddit tarasaluı ve 
nezareti fevkalidesi bulunan. 
kalorifer tesisatı ile elektrik. 
bavagazı ve aaire bilcümle 
konforu havi mükemmel bir 
köşk acele kiralıktır. 

lstiyenJerin İş Bankası 
Umumi kitipliğine bizzat ve
ya telefonla müracaatları itin 
olunur. 1-3841 

·:r 1 ı ı ı•ı••ıı:r••--·· 

Fransızca Ders 
Halis bir fransız bayan tec· 

rübeli mualJim fransızca lisanı 
iyi ve çabuk öğretebilir. En faal, 
•ilratti w pratik metodla ve mü
kaleme - Az ıamanda konuşa
bilir - Fransızca lisan umumi 
lisandır. Ucuz fiatları. 

Müracaat veri: Posta caddesi 
· · · Çe$me sevinç sokak No. 8 

Kiralık Daire 
(İş bankası karşısın 

da V chbi Koç apartı
manında yazihane ve 
ikamete elverişli kalo. 
rifer, havagazı ve sair 

ı tesisatı olan dört odalı 
bir daire kiralıktır. Ma

~ 
ğazasma müracaat.) 

1-3835 

ZAYİ 
Erzurum Erkek lisesinden al

dığım 7. inci sınıf tudikname
mi zayi ettiğimden yenisini çı.. 
karacağımdan eskisinin kıymeti 
yoktur. 

İktısat V. Muhasebe mümey
yizi Fahri B. in oğlu Osman Nurı 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırlan bile pek 
kıaa bir zamanda tamamen ve 
k&künden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu
lunur, ciddi ve müessir bir na· 
11r itlcrdır. 
Kanzulc öksürUk şurubu: ÖksU· 
rüğU katf şekilde durdurur. 

Satış Memuru 
aranıyor 

Müessesede satış işiyle uğ
Taşacak bir Bay veya Bayana 
ihtiyaç vardır. Akbaya müra.. 
caat. 1--3872 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlan 

I LAN 
ı - lımir müstahkem mevki kıtaatının 66100 kilo sade yafı ih

tiyacı kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır. 
2 - fhalesi 23 eylfıJ 193S pazartesi günil saat on altı buçukta 

İzmirde Kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Şartnamesi 258 kuruş bedel mukabilinde komisyondan alı-
nabilir. 

4 - Sade yağının tahmin edilen tutarı 51558 Hradır. 
S - Beher kilo sade yağı için 78 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
6 - Teminatı muvakkate akçesi 3827 lira 90 kuruştur. 
7 - lıtekliler ticaret odasında kayıtir olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Münakasasına iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

:t üncü maddelerinden ve tartnamesinde yazılı vesika ve teminatı 
muvakkate makbuzlanrun ihale saatinden en az bir saat evci komiL 

yona vermiş bulunacaklardır, (2484) 1-39!0 

1 LAN 
1 - Konya garnizonunda bulunan kurumların bir en lık ida· 

releri içiR 80000 kilo koyun eti kapah zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Tahmin bedeli 20000 lira muvakkat teminatı 1500 liradır ihale· 
si Konyada kor komutanlığı binasında satın alma komisyonunda 
23 eyHil 1935 pazart si günü saat 14 de yapılacaktır Şartname ı ko. 
misyonumuzdan bila bedel verildi~ i gibi A.nkara levazım :ımirH!!i 
satın alma )fomisyonunda da her gun ~· ' ·r (2482) 1-3911 

t LAN 
l - lspıt.rta fRrnizonundakı kıtaatın senelı k ihtiy er ~tan ? O 

biil kiJQ un kapah zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - İhaleSİ 20.9 T935 cuma günu s t 15 de 6. tum 

iomisyom:mda yapılacaktır. 
3 - MYvaldcat teminatı 1972 lır dır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat once uha >ecılık , nesine 

yatırılıriış olması ve t kl'f mektup! rının k nunda v ılı f rmule 
uygun bulunması zarur'dir. 

S - Sartnamesi hergün komı yonda l::!Orulebılır 
6 - Tahmin bed 1i 26250 liradır. (2481) 1-3912 

t L A N 
1 - Konya garnızonunda bulunan kıt t ve mue se tın r 

s~nelik idareleri için 135 000 kılo sıgır etı kapalı zarf usulu ıle ek
'Sıltmeye konulmuıttur Tahmin bedeli 20250 lira muvakkat t mina· 
tı 1519 liradır. İhalesi Konyada kor komut nlıgı bınasında tın al. 
ına komisyonund~ 23 ~liil 1935 pazartesi eunü aat 13 de vıpıla
caktır. Şartnamesı komısyonda ıla ede] verilir. Ve sartname An 
~ara. ıe~azım amirligi satın alına komisyonunda da gorulür. fstek. 
hlerın ıhale saatmdan bir saat eve) ,komı yonumuza t klif m k-
tuplarnıı vermeleri lazımdır. (2485) 1-3909 

İLAN İLAN 
l - Gamızon dahilındekı 

kıta ve muesseselerın senelıık 
mahrukat ıhtiyaçlarına s rf dil
mek üzere 2232 ton linyit kömü 
rü kapalı zarf usutivle münaka· 
saya konulmuştur 

2 - Şartnamesi Ankara leva· 
zım imirliği ııatın alma komi&· 
yonunda tatil günlerinden maa
-d9 bet gün ~lebflir. 

3 - Eksiltme 18 eylül 935 
tarihine mtlsadif çarşamba günü 
saat on birde Ankara levazım L. 
mirliği satın alma komisyonun
-dt yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye konulan 2232 
ton linyit kömürünun beher to. 
nanun fiatı l 1 lira ve mecmu tu
tarı 24552 lira olup teminatı mu
vakkatesi 1841 lira 40 kuruştur. 

5 - İsteklilerin münakasanın 
yapılacağı muayyen saatten en 
apğı bir aat eve] teminatı mu
ıvakkate makbuzu ile birlikte tek
lif mektuplarını Ankara levazım 
imirliği satın alma komisyonu· 
na vermeleri. (2395) t-3828 

İLAN 
Artvin garnizonunun ihtiyacı 

için kapdt zarf usuliyle müna
kasaya konulan 125 bin kilo una 
talip çıkmadığından bir ay müd
detle pazarlığa çevrilmiş ve iJk 
pazarlık günü ıı eylül 935 çar
şamba günü saat 13 de Artvin hu 
dud taht ru sa•r!'I alma komisyo
nun~a !;ra edileceğinden sartna.: 
meyı gormek istiyenlerin hergUn 
ve pazarlığa gireceklerin ihale 
günü ve saatinde 1698 lira ilk 
teminatlaı la birlikte Artvin sa. 
tın alma komisyonuna müracaat-
ları ~'143) 1-3866 

Kony daki kıtaat ~ mues-
sesat hayvanlarının agustos 936 
nihayetine kadar dareleri için 
676000 kilo kuru ot kapalı zarf 
uı>uliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bede1ı 20280 lira muvak
kat teminatı 1521 liradır İhale. 
i Konyada kor komutanhğı bi· 
nasında satın alma komısyonun. 
da 18 eylOI 1935 carşamba günu 
saat 13 de yapılacaktır. İstekli 
lerin teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat eveline kadar 
komiıy'>na teslim etmeleri la
z.ımdır. Şartnamesi alakadarlara 
bila bedel verilir. Şartname An
kara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda da görülebilir. 

(2391) l-3808 

t LAN 
1 - Tümen kıtaatmın ihth·a

cı olan 444,000 kilo ıın kapalı 
zarfla eksiltmeye konuldu. 

2 - Beher kilosun\ın muham· 
men bedeli 12 kurus ıs santim o
lup ihalesi 24.9.935 tarih nh 
ı;unU saat on beş• tiimen satın 
;ılma lromisyonu b:rasında v.ıpt
laca1rtır 

3 - Münakasaya girece derin 
verecekleri unuft serait Ye eTtL 
fını bulunduğu mahallin satın 
atma komisyonuna milracaat e• 
d rek o renebilirler 

4 - 1steklilerin 2490 numa 
rah kanunun 2. 3. üncü maddele
rıne göre istenilen vesaikle mu. 
vakkat teminat tutarı olan 3948 
tiranın veya banka mektu'bunun 
ihaleden bir saat evel tUmen mu.: 
ha ebesine tevdii ile komisyonda 
hazır bulunmalan (2451) 1-3898 

ltilli Müdafaa Vekaleti 
Satmalrua Komisyona 

IJinlan 

Btl..tT 
l - Yerli malı olmak ürer~ 

bir tanesine biç.ilen eder 680 ku
ruş olan 15.000 20 000 tane yiln 
battaniye kapalı zarfla eksilt
meye konuhnU§tur. 

2 - fhale&ı 19. eylül 935 per
~mbe guniı saat 15 dcdır. 

3 - Şartnameler 680 kuruta 
'M M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır 

4 - Eksiltmeye girecekler 
8050 liralık ilk ınanç parası mek
tup veya makbıularile 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3. uncu madde
lerinde vazıh belgelerle birlikt 
t ldif mektuplarını ihale saatin. 
d n 'bir saat r,eı M.M V. satın 
alma Ko. na vt'rmtleri (2367) 

(2367) 1-3812 

Bt iT 
1 - Bir metf sine bıçılen e

dt'r 32 kuru olan 69 bin metre 
b 1amahk bez k lı rfJa ek -
ıltmey konulrruı tur 

~ - İh ~1 1. lu) 93 cu -
ma gunü saat 5 dcpır . 

3 - İlk in n p r sı ı 6 h
r dır. 

4 - Şartnam 1 r p r ı o a 
r k M M V Sa A Ko. d n a 

c kter 
m kup vey 

makbuzlariyle 249 y h anu
n n 2 ve 3 \lncu maddelerınde 
v ılı belg-clerle bırlikte teklif 
mektuplarını ihale tıı dan bir 

t evet M M. V satı ima Ko 
v rmel rı (22 Q) 1 -3637 

L .. rı f ahrikklar l ınum 
\liiıliirfiii'ii alınalma 

Komtıo.\01111 itini trı 

13 KALEM Kr;;j'ME FREZESf. 
MAKAS MA~AS BIÇACI 
VE~AfR '1ATZ"M.-

JO KALEM YATAK. DEMİR 
BORU VE SAİRE 

Tahmm dı en delı (1220) 
lira olan yuk~r~ mi.kdarı ve cin
si yazılı mabtnif= şskeri fabrika
lar umum müğ,Urli.ıgü satın alma 
komisyonunca 23 eylül 935 tari
hinde pazartesi günü saat 14 de 
açık ehfttmc i\Q.. ıhale edilecek
tir. Şartnameı ız olarak 1ro... 
misyondan ir Talinlerin 
muv kkat temı ol (91) U-
ra (SO) kurut ·ff 2490 numatab 
kanunun 2. ve ! 'madd terindeki 
•esaikle 'lllezkAt gün v ııaatte 
komisyona mUnacaatları f2410) 

1-3858 

On r t rlt 

GUT 

Ankara valiliğinden: Hozatta seyyar janda 
piyade alayı komuta Mahallesi aokağı kapı metrO. Müttemilatı 'Aylık bedel Dipozito 

No: No· ıcar miktarı 
Lira K. Lira K. 

Hatuniye Mike 1/1509 167 Uç oda, mutfak 
ha]L.. 12 00 10 80 

Hisar Mektep 22 27 311 İki oda. mutfak 
balL.. 4 00 3 60 

Yüarda mahalle, sokak, kapı ve metruke No. ları yazılı evle-
rin lcannm Dıalesi 13.9.935 cuma günli saat ıs de yapılmak üzere-
artırma iti on sUn uzatılmı9tır. İ&teklilerin hizalarında ıösterilen 
dipozito makbuzları ile defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna 
müracaatlarL (2475) 1-3907 

Ankara tlhayhğından: 

Cinsi 
Benzin 

Azı Çofu 
5000 • 10000 

Qeber litresinin 
tahmin! fiatı 
Lira Kuruş 

27 
bıale gilnll 

Temınatı 
Lira Kuruş 
20? ~ 

-

ıo eylUI 935 ah gUnU saat 14 de 
Vilaetimiz emniyet direktörlüğU otomobil ve motosıkletlerinin 

lhtiyacr olan bensin ,e.terilen ıtınde açrk eksiltme ile atmacaktır. 
Şar:tnameal em.iyet tUrektörlUIUnde cörUIUr. 

isteklilerin yu~da mikdan yazılı muvaklc:.t
1 
teminat makbuza 

veya banka mektupliti ve kanuni beleeleriylle uır~te direktöı:liik1e 
m6tqekln1 bmitJ.oa plmelerl. (2254) ı - 3633 

.... ndan: 
1 - Alay ihtiyacı için (36500) lira tabm.iıı (365000) ld-

lo ekmek ve (30000) lira tahmin bedelli (50GGIJ). kilo arpa ft 
(2SOOO) Jira tahmin bedelli (500000) kilo saman alı zarf uıult 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 9.9.935 pazartesı günü aaat onda Hozatta seyyar 
alay dairesindeki komisyonca yapılacaıktır. 

3 - Şartnameler parasız Hozatta seyyar alayı dairesındeki ko
misyondan verile~ktir. 

4 - Muvakkat teminat, ekmeğin (2737,5~ lira Kpanın (2250) " 
samanın (1875) liradır. 

S - İstekliler (2490) sayılı kanun hükümlennf .cöre vcaika ib. 
raz edilecektir. 

6 - Teklif mektupları 9.9 935 pazartesi günll saat dokuza G
dar Hozatta Seyyar Jandarma Satm alma komisyonuna verilecek· 
tir. (2428) 1-3899 

Ankara valil~nden · 
Kalaba köytinün yanııldar mevkiinde Ali. Toypr zadeler Ha· 

lim ve bark ile mahdut 62052 75 metre murabbamdan aret ıyork 

mahl6bt pa•ll ve hemıırelerinden metrGk tarlanm 40 hra ttn hk 
icarı muhammen Uzerinden icannın ihalesi 13 ey)u 1935 cum gu. 
nü saat h .. de yapr~ak uzere attırma ısı on guıı uzat lmı tır. fa-
tcklileriıı 3 liralık di~ıto makbw:ile yevmı me1.1fprd ft d r. 
hlrta trunitan u~ komıivonuna müracaattan. (M4) t 8 



SAYIFA 8 ULUS 6 EYLÜL 1935 CUMA 

~ıııııınııımu111111 111111irn11111111111111111111111umım1111111111111111 

-
1111111111111111111111 1111111111 11111111111111111111111tllIil111 011111111111111111111111001111111111111111ıııııı1111111111111111111111ııııı111' •• ·~.... • •• • •• ~.. • ~ ;;/> .~ •• 

§ 
-----------

---

İLAN ----------

; Türkiye Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden:: 
= -
~ 1- 7 - 6 - 1935 taı .. ihli ve 2767 sayılı l<.aııunla monopolu cemiyetimize veriliı, İcra Vekilleri ~ 
~ Heyetince tasdik edilen ilaçların listesi aşağıdadır. ~ 
~ ~ 
3 2- fonopola ~ahi sıtma ve firengi ilaçlarının 2 Eylül 1935 taı·ihindeıı itibaren toptan ve = 

-----
~ 

~ 
3 ----
~ 
~ ---------= ------------

1 
--------------------------
~ --
~ ---§3 
;: ---------
E; 
E 

perakende satışlarına llaşlanmıştır 
İstan,hulda Yeni Postane .civarında esl{i Zahtiye caddesiııde AlcsarayWar hanında 22 
numarada Kızılay Cemiyeti satiş deposu dirt~ktörlüğüne müracaat edilmelidir. 

3- Hariçten yapılacak: siparişler, l)anli~ va~ıtasile veya postanın hişartüttediye tı --ulile derhal 
gönderilir. 

4- Depomuzda },üyill~ aml•alajlaı.. içinde satın .alınarak dışaı·da . ambalajları ıteral endeye 
çevrilen ilaçların ne evsaf ındaıı ve ne de amhalajlarından l\.ızılay Cemiyetinin mesuliyet 

, kabul etmiye-ceği alaka(larlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

Acethylarsan 
Atebrine 

" 
Bismarsoı 

Bismugenol 
,, 

Bismuthoiod<>ı 

Bismuth 
,, 
,, 

Bivatol 

,, 
Casbis 

,, 
Hectine 

" 

(Ampoules) 
(Comprimees) 
(Ampoules) · 

( ,, ) 
(Liquide) 
( İnjectable) 
(Oxyde de) 
( ,, hydratee de) 

(İodure de) 
(Ampoules) 
(So1ution huileuse) 
(Ampoules) 
(Solution) 
(Ampoules A) 

( ' B) 
İddure depotassium 
İodo-bismuthate de quınıne 

İodobismuth 
Kınakına kabuğu (yalnız · ) 
Mercure benzoate de 

,, bi-iodure de 
,, cyanure de 
,, lacta te de . 
~· proto-iodure de 
,, salicylarseniate de (Enesol) 
,, salicylate de 

Neosalutan 
Neo-olesal 
Olbia 
Plasmochine \ Ainpoules) 

" 
,, . Comprimees 

" 
,. simple 

,, ,, composees 
,, ,, dragees comp osees 

Quinoplasmine Ampoules 
, 

,, ,, oomposees 
,, ,, Dragees 

Quinine-Stavarsol 
Quinine base; 

,, Bi - Bromhydr ate de 
,, Bromhydrate de basique 

" " " neutre 
,, Bi-Sulfate de 

" 
Bi - Chlorhydra te de 

" 
Chlorhydro - su lfate de 

" 
Chlorhydrate b asique 

,, ,, ,, neutre 

" 
Valerianate de 

" 
Tannate de 

,, Sulfate de 
,, Carbonate de ( Aristochine) 
,, . Ethylcarbonate de (Euquinin) 
,, Poudre, compri mees, Tablettes ve dragees 

Silbersalvarsan 
Mesurol (Ampoules) Salvarsan 

~ 

3 ---= ::::s 

~ 

~ --= s -

,, (liquide) Solusalvarsan - -- -
~ Muthanol Stovarsol comprimees ~ 
: Myosalvarsan ,, sodique ~ 
~ Neosalvarsan Spirocide comprimt!es ~ 

3 Novarsenobenzol Treparsol ,, ,, 2 
~ Neo-İ. C. İ Uclarsyl ~ 

~Kinin, Bizmut, ve civayı veya milhlerini havi olup! 
~ sıtma ve f irengide kullanılan mustahzarların = 

-: memlekette yapılması veya yaptırılması. : 
.11Htllll111URUBIUllll11111111111UlllllllHlllHlllllllHllllMlllUlllll llllllllllllllllllllflllllllll-lllUllHllllllllllllllllllllU llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllll'llllHlllllllll~ 


