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•• Arıkan klltlr 
Gündelik 

Y:azınıızdaki yeni keli.meler: 
Kavrarr ...= mefhum - egemenlik -

nakimiyct • asığ = menfaat - kınav = 
faaliyet - sonuç = netice - genlik = re· 
fah - erek - maksad - düzey - seviye 
kapasite = kabiliyet. 

HALK 1Ç1N .. 

Bir halk hükümetinin en büyük 
ülküsü halk için çalışmaktır. Biz 
halk deyince bütün türk ulusunu 
anlanz. Yeni Türkiye' de sosyal 
veya ekonomik hiç bir sınıf farkı 
tanınmadığı ve gözetilmediği için, 
halk kavramı, bütün yurddaşları 
kendinde toplamıştır. Halktan 
kuvvet alan ve ulusun kendi ege
menliğinden doğan bir hüküme
tin halk için çalışması kadar no
mal bir şey olamaz. 

Fakat halk için çalışmanın da, 
her çalışma gibi kendine göre bir 
tekniği, bir usulü vardır. Bu tek
nikte, §aşmamak, bu usulde aldan· 
mamak, güdülen hedefe çabuk 
varmak ,İçin ilk §arttır. Halkm da 
bugünkü ve yarınki, geçici ve de
vamlı asığları vardır. Halk bile 
çok kez kendi hakikiğ asığları ile 
görünüştekilerini kolay kolay a
yırd edemez. Onun için demagok
lara kapılarak aldanır, ve kendi· 
ne ciddiğ ve candan hizmet eden
leri biraz geç ve güç tanır .• Bu ba
kımdan halkı da, :kendine yapıları 
hizmetin şekli ve usulü üzerinde 
sık sık aydınlatmak çok lüzumlu
dur. 

Her kmav, her girişit başlan
gıcında daima bir sıkıntı ile kar
ıılaşır .. Hele bunlar biraz da pa
ra ve emek istiyen işlerden·olurıa, 
verimli sonuç gerçekleşinceye ka
dar üzüntü devam eder. Bununla 
beraber biraz düşünmek, biraz 
beklemek bizi yapılan şeylerin fay
daları üzerinde aydmlatmalC için 
yeter .. Hele işler ötedenberi halk 
için çalııtığı sayılmaz izleri ile 
belli olan bir hükümet taraf rndan 
yapılıyorsa :bunların biraz zaman 
sonra hem tek tek her birimize, 
hem de bütün ulusa fayda ve gen
lik getireceğine şüphe edilemez. 

Bir plan ve bir. program ile hare· 
ket eden bir hükümet giriştiği işleri 
baf&J"dığı gibi, verdiği sözleri de 
tutar.. Hükümetimiz, yurdda ıu 
veya bu fabrikayı kurarken, en 
büyük erek'i vatandaşın kazancı 
m ve genliğini sağlamaktır. Şim
diye kadar yabancılar tarafından 
sömürülmüş olan bir ulusu ilkönce 
onların ekonomik bağıncından kur 
tannak gerekti.. Bu bir savaştır . 
ki, ilk günlerinde biraz emek ve 
katlantı ister.. Fakat bir kere iç 
pazarlarımıza egemen olduktan 
sonra genişlik ve ucuzluk, ve bun
ların sonucu olarak ulusal geçim 
düzeyimizde yükselme yüz göster· 
mele başlar .. Çünkü halk için ya. 
pılan ıeylerden her vakit ve yal- · 
nız halkın faydalanması pek tabi
iğ' dir. 

Hükümetimiz bayatı ucuzlat
mak ve büyük halk yığınının alım·· 
kapasitesini artırmak yolundaki 
kararlarım birer birer gerçekleş· 
tinnektedir. Ekonomik buhranın 
bütün uluslara ağır yükler yükle 
mit olduğu bir zamanda bizim 
bunlardan bir kısmını atabilmek
liğimiz, hükümetimizin planlı ve 
çok tedbirli çalışmasından ve iş
lerinde her şeyden önce halkın 
gerçek ası;;larJnı göz önünde tut
masmdan ileri P,elmektedir. 

Zeki Mesud ALSAN 

B. Abidiıı Özmeıı llirinci geııel isıJekter
liğe ." ve Kültür Bakanlığıııa ela B. Saffet 

Arıkan ataııı]dı 

Birinci genel 
ispekterlik öde
vini üstüne al
ması için Baş
bakan ismet 1n
önü taraf mdan 
yapılan önerge
yi Kültür Baka
m B. Abidin Öz
men büyük b'r 
kıvançİa kabul 
etmiş .ve bu a
tanma hakkm
daki kararname 
Bakanlar kuru. 
lundan çıkmış-
tır. 

•• 

' 

B. Abidin Öz. 
men'in Birinci 
Genel f spekter· 
liğe atanması 
dolayısivle açı
lan Kültür Ba
kanlı i!Jna C. H. 
Pitrtisi Kamutay 
Grupu Asbaşka
nı ve F.rzincan 
saylavı 8. Saffç.l 
Arıkan atanmtS· 

Yeni Ki11tUr Bakanımız o. Saffet Arrkan 

tır. Yeni Kültür Bakam 
başlamışhr. 

dün işe 

Yeııi Bakanla yeııi 
genel isı)ekterin 

dedikleri 
Yeni Kültür Bakanı 8. Saffet 

Arıkan Bakanlar Kurulu toplantı
sından sonra eski bakan B. Abidin· 
Özmen'le birlikte Kültür Bakanlı-

( Sonu J üncü sayı/ada) 

l\loskova elçiliğine 
kimin atanacağı 

belli değil 
Gerç.inlediğimize göre; Mosko

va elçiliğine . a'anacak izet hak
kmda yapılan oranlar dôğru de
ğildir. Bu İş hakkında daha bir 
karar verilmemiştir. 

' tl.rkada~rnuz resimd B. Saip taraf11. 

Yeni Genel ispekter B. A. Ôzmen 

~~~-----------.-·----------~~~-
Türk Dili Araştırma l(urumu Geııel l\1eı·

k:ez Ktırulu toplanblarına l>aşladı 
Türk Dili Araştırma Kurumu

nun genel merlcez kurulu, kılavuz 
komisyonunun burada bulunan ü
yeleri ile birlikte, kılavuza gelen 
önergelerin gözden geçirilmesi işi
ne başlamıştır. 

Ötey gün öğleden ionra kunim 
merkezinde başkan B. Saffet Arı
kan'ın başkanlığında toplanıla
rak yeni çalışmaların yolu görü
şülmüt ve işe · başlanmıştır. Ku
rum merkezi bu toplantıya dar 
geldiğinden Atatürk Anadolu Ku
lübündeki kendi dayresini gene 
bu çalışmaya vermek kayrasında 
bulunmuştur. Dün de sabahtan 
Anadolu Kulübünde toplanılarak 
önergelerin gözden geçirilmesine 
devam edilmiştir. Toplantılar her
gün sabah saat ondan on iki bu
çuğa ve öğleden ıonra iki buçuk
tan altı buçuğa kadar liirecektir. 

Dün akşma üzeri toplantıda bulu
nan üyeler çıkarken Kültür Ba
kanlığına giderek yeni Kültür Ba
kanı ve kurumun başkanı B. Saf· 
fet Arıkan'ı kutlamışlar ve yeni 
ödevinde :le iyi başarılar dilemiş
lerdir. 

Her gün beş k.elime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile· 
re her gün verilen 5 er keli· 
melik listeleri de yazıyoruz. 

Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı

calaum kullanmrvacaktır. 
YiRMi SEKiZiNCi LiSTE 

1. - İfşa etmek = Gizaçmak 
1 fıaat = Gizaçı 
($Onu 2. inci ayrfada) 

12. H \ZIR AN 193:> ( \R~A 1H 

l'ariı-. 11 ( .4 .A .) - f'imms bafmnı IJu 
~abcılı l•'rmıscı bttnkası clirektiiril R. 1'mı-

1ıc,.i'yi ı.·alml ederek svekiiliisymıa karşı 

alınaccilr tedl1irler luıkkmda g(irii~nıii •. liir. 

Bakanı 

C. H. P. Grupllnda 
Çiftçi l)orçlarını tal\:~ itlendit·nıe liaııu -1 

ııu ·Başhakaıııınız<·a izah edildi 
1931 yılına kadar olan borçlar 15 yılda yüzde 

üç üremli taksitlere bağlanacaktır. 
C. H. Parı; Grupu dün saat 15 te Anllılya Saylavı Dr. Ce 

mal Tuncanın ba§kanlığında toplandı: 
Başbakan ismet lnönü türk çiftçisini daha çok korumak için 

hükümet tarafından hazırlanıp Kamulaya sunulan çiftçi borç· 
/arını taksitlendirme kanunu layihasını izah etti. Bu izaha göre 
1931 senesi sonuna kadar çiftçilerin borçları, 15 senede öden
mek üzere % 3 üremli taksitlere bağlanacaktır. 

Başbakanın bu izahı parti grupunca alkışlarla onaylandı. 

Hava teh ikesine _karşı 
Yurddaşlar lliiyül 

"Adana· Milli Mensucat f abri· 
kası Limitet Şirketi,, fabrikanın a· 
dını taşıyacak bir uçak satın alın
ması için Türk Hava Kurumun<\ 
elli bin lira veritte bulunmuştur. 

Antalya, l l (A.A.) - Bugün 
llbayhkta yapılmış olan ilk top
lantıda şehrimizden 150 den faz. 
la yurddaş "hava tehlikesini bilen 
üye,, yazılmıştır. Bunların yıllık 
yükenleri ilk adımda 2174 lirayı 
tutmuştur. Yardım devam etmek· 
tedir. 

:(. :(. ~~ 

Erzurum, 11 ( A.A.) - Bugün 

--= =•ı b 

ilgi gösteriyorlar 
ilbaym başkanlığında halkevinde 
yapılan toplantıda hava tehlike
sini bilen üyelerin yazılmasına 
başlanmıttır. Bu toplantıda hava 
kurumu üyeleri, hükümet ileri ge
lenleri, şarbaylık ve halk partisi 
ba~kan ve üyeleri ile birçok teci
merler bulunmuşlardır. Yardım 
i inde çok heyecanlı bir yarıı var· 
dır. 

.:\".*.lı .. 

Isparta, 11 (A.A.) - Türk ha· 
va kurumu Isparta şubesi tarafın
dan halkevi salonunda hazırlanan 
toplantıya ilbay batkanlık etmiştir. 

(Sonu 3. cü sayrfada) • 
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Kılavuz için dersler 
-33-

Yeni kelimeleri eıı iyi ve çabuk yayacak olan şey, gazetd 
bilgetıeridir. Herkes lransız kabinesinia aedea diiştüğüaü m• 
rak eder; kıya, deprem gibi hadiseleri yakından terkimek ister, 
Bu yazılarda yeni kelimeler doğru ve yerinde kullanılmalıdır. 

Halbuki gazetelerde en çok yanlışların bu gibi bilgetlerde 
7apıldrğını görmekteyiz. Son ajans haberlerinden birkag misal 
daha alalım: 

ita/yanlarla habeı delegeleri toplaamı§lar ve göri4ülenle 
bulunmuşlar. Toplantıdan sonra habeş delegesi: "Bütün 
konWjmalarm pek candan geçtiğini,, söylemiş. "Candan geç
Jnd,. acaba "samimiyetle cereyan etmek,. sözinin çmrmesi 
midir? Herhalde bunu yazan arkadq "Samimiyet,. in türkçesi
ııi lnlavuzda aramamış. 

Sonra şu: "Avam kamarasında bir sorguya lıarşrlık veren_# 
Doğrusu: "Avam kamarasında bir soruya cevap veren .. ,. 

••• 
Eslıidea yabancı sosyetelere b r a k ı l verilirken, halk 

ft 7urd asığı düşünülmezdi. 
Cumuriyet. yurdda§lar arasında a y ı r t bbal etmes. 

Brakığ = İmtiyu 
Ayırt= .. 

••• 
Ayrıldığınn karınıza balıyeriain bigtlJI • e ' i m 1 i l I 

wreceksiniz. 

Geçimlik == Nafaka 
••• 

•Eu ilAç etkindir .. sözünde eti i a kelimesinin "müessir. 
b'fllığı olduğunu gördünüz. ,. Etker bir lıimse,.. dediğimizde 
• t i e r sözü ile eski "nafiz .. kelimesini br§llıyorm. 

Etker = Nafiz 
••• 

Osmanlı saltaaatınııı d a ı iJ m df!Vri ae aman ba~ladıp 
Dl hahrlar mısımz. 

l n g i z yerlerde oturmak istemem. 
Sözlerinizi hiç de di n i z g j n bulmuyorum. 
Sözlerinizin bana d i n i z 1 i k vermediğini söylemeliyim. 
'4 ytıcım d in i z ve tatlı bir sesle bana dedi ki_. 
Olüt haberlerini romanlaştırmak gazetelerimizin bir has

talığıdır. 

Ô I ü t ç iJ , hakyerinden önce vicdanlardan bükiim giyer. 
Sultanlar, bir saray batın için, düşmanlara karşı gösterdik· 

leri Yl'rinselilı lı ı ya• sının cezasını buldular. 
Sultanlar yurd ve halkrn i 1 en cin e uğradılar. 
Bu misallerde geçen kelimeler: 

Dustim = İnhitat 
İno"iz Münhat 
Dinizgin = İtminanbahş 
D"nizlik - İtminan 
Diniz - Mutmein 
~Iüt - K tl 
Ö .. tçü - Katil 
K:ıya - Cinayet 
Kıyacı, kıvan = Cani 
İlme= Lanet 

Türk Basın Bir1iği 
kuruldu 

Türk B.a.sm Birliği yönetim ku
rulu dün Basm Genel Direktörlü
iündeki özel dayresinde ilk top
lantuım yapmıfbr. Kunıl üyeleri 
aralannda iş bölümü yapmışlar, 
bqkanlığa Ankara saylavı ve ga
zetemiz basyazan B. Falih Rıfkı 
Atay'ı, asbaşkanlığa Gireıon say
lavı Ye Kurun sabiblerinden B. 
Hakkı Tank Uı'u, genel sekreter
liğe Kütahya saylan ve Yurd ga
zetesi direktörü B. Nqid Hakkı 
Uluğ'u, muhasebeciliğe gazetemiz 
razarlanndan Nureddin Artam'ı 
Ye üyeliklere de Denizli •ylan, 
Anadolu gazetesi başyazarı B. 
Haydar Rüttü Öktem, Tan'm An
kara onmtaiı Mecdi S. Sayman Ye 

ajana yazarlanndan Kerami Kmt
ı.ay'ı eeçmiflerdir. 

Yanetim kanda hilldi-etle ga. 
9eteleria ft humcılarm ifbirliği
al daha ftl'İmll bir hale lm,mak için·-- çebpaep ..... ,.... 
br. 

Cemi)etia .. ft Mldirili 
.. iç .... h .... ftrilmittlr. 

Her gün beş _kelime 
( Ba§ı l inci sayıl ada) 
Ornekler: 1 - Sazanorma 
büyük harb zam•nmda ı ... 
tanhul'un Çarlığa nud Ye

rildiği hakkındaki sizaçıla
nm okudunuz mu? 
2 - Doıtlannm nrnm dile 
vermek, devlet itleri hak
kında gizaçmak en kötü 
huylardandır. 

2. - Suhunet = lsıi 
Örnek: Dünkü uıi derece
si acaba ne idi? 

3. - Vid = Adanç 
Vadetmek = Adamak 
Örnekler: 1- Yap&JIU78C&
im itler için lriımeye a
dançta buhmmat 
2 - Ad•mak kolay, a.lemelr 
aüçtiir. 

4. - Reyiim = Genoy 
Örnek: Geçen yılm batlı
ca hadüelerinden biri, Al
manyanm Sar paoJUDCla 
lra•nnwudır. 

1. - TebeTa =Verit 
On.ek: Türk han kwm 
- 'Nritte hal111mw ... n b
pnaa iyi bir tüık delildir. 

ULUS 
E2S!!S:= 

• 
1 ç D 
H!Yva tehlikesini 

bilen üyeler 
BB. Hamdi Batar Ceyhan 20, Abıbaı 

UlkU Ceyhan 20, Hayri Eke Ceyhan 
llçebayı 20, Salahaddin Sepid Cey -

han şarbayı 20, Mevl6d Güvenç Cey· 
han 20, Hamid Peni Sırkmtıh Cey· 

han 40, Nuh Darendeli Ceyhan 30, Ha
u Maka .. Ceyhan ~ Salim Aydemir 
Ceyhan 20', Mustafa Akcalı Ceyhan 50, 

İsmail Zaloğlu Ceyhan 150, Mesrur 

Ceyhan 100, Bayan Sabriye Ulkft Cey
han 20, Bay Nuri Kaya Ceyhan Kır

mıt kamunbayı 20, O. Rıza Ulaı Cey· 
han Yumurtalrk kamunbayı 20, Muhlis 

Pulad Ceyhan Mal. Md. Mua. 20, Veh
bi llillayım Ceyhan 30, Baki Oh<lner 
Ceyhan 20, Ahmed Nuri Yalak Cey
han 20, Hanın oğlu Ali Ceyhan bak 
lııal 20, Ahmet Cemil An Ceyhan 25.. 
Nüfua Jle. Ceyhan 20, Tabain Çmcı 
Ceyhan eeki llal. Mel 20, Ahmed Du 

ran Ce;rban 30, Ahmed Mukbil Ceyban 
50, Dr. lhum Ceyhan 100. Bayan Le
man Sepici Ceytwı 30, Bay Abdilrra· 
him Ceyhan keresteci 20, Mustafa Yıl· 

dırım Güvenç ortaklığı Ceyhan 20, Ha· 
nifi fabrikatör Ceyhan 500, Bay luet 

Ceyhan askerlik fUbesi Bqbııı ZO, 

Hamdili muhtarlıfı Ceyhan 20, Mah· 

mud llalazoğla Adana yardım: 50 lira) 
yıllık ]riiıkeni 20, İbrahim Hakkı Bur-

dur Adana yardım: 100 lira yılbk yil 
keni 20, Rasim belediye üyesi Adana 

yardım 50 lira yıllık yükeni 20, Tevfik 
Kadri Adana yardım: 100 Jira yıllık 

yükeni 1o, Mustafa Rifat Adana yar· 
dun: 100 lira yıllıık yükcni 20, Hacı 

Mahmud Adana yardım: 100 lira yd
hk yükeni 20, 1aa Şakir Adana yardım : 

30 lira yıJlık yükeni 20, Salih Zeki A
dana yardım: 50 lira yıllık yükeni 20, 
Molla Mehmed bakkal Adana yardım· 
50 lira yıllık yükeni 20, Ahmed Oı 

man Alasonyalı Adana yardım: 10 lira 
yıllık yilkeni 20, Şükrü kunduracı A· 
dana yardım: 10 lira yıllık yükeni 20, 

Celal hırdavatçı Adana yardım: 50 li
ra yıllrk yükeni 20, Salamon Benyaı 

Adana yardım: 50 lira yıllık yükeni 

20, Salih fabrikatör Adana yardım: 

2000 lira yıllık yükeni 20, Hacı Omer 

Kaya«ili Adana yardım: 30 yıllık yü
keni 20, Kaeun Ener Adana yardım: 

100 lira yıllık yükeni 20, Gilodo Refa · 
il Adana yıllık yükeni 1000, Dr. Ali 
N aiıiı Adana 20, Abdurrahman Ali avu-

kat Adana ıso, Feyzi Adana zo, Ziya 
Rana euacı Adana 20, Abdürrezzak 
Cura Adana bezirgin 20, Habib fabri
katör Adana 20, lıliirfid fabrikatör Ada
na 25, Süleyman Nuri Adana Tapnağa
za 100, Tahir Mollaoğlu Adana 100, 
Abdullah Kasab Adana 20, Yako Ben
yeş Adana 200, Corç Zablit Adana 50, 
Emin Sumer Adana 20, Namrlı: Zeki An
kara merkez bankası mali mupviri 
100, Raşid Bilgin Ankara ticaret ve sa-

nayi odası murakiıbi 20, Tevfik Badem 
li Ankara ticaret ve sanayi odası vez

nedarı 20, Mehmed Güclü Ankara tica
ret ve sanayi odası katibi 20, Suphl Ya

zıcı Ankara ticaret ve sanayi odası mu
hasibi 20, Kadri Kürkçü Ankara tica-

ret ve sanayi odası ba'kitibi 20, Yusof 
Benoma Ankara AnafartaJar hırdavat 

mağauu 100, Cafer Tayyan Ankara 
Samanpazarmda eczac:ı 25, A. Muhliı 

Mühenclia İll§aat müteahhidi Ankara 
YeniıeJıir Tuna caddw No. 4 soo. 

Not: Gazetemize giinderilecek 
1azılarda ı.a kelimelerin ounanl1-
calan kuDanılmamumı rica ede . 
riz. 

Orman Çiftliği Fabrikasının 

u y u K L A R 
IST AN BUL TELEFONLAR/ 

Bir otomobil kazası 
lstanbal, 11 - Bugün saat on 

dört kırk beşte Eminönünde 45 
yaşında Hasan isminde bir ha
mala otomobil çarptı. R asan yı
kıldı. Başı sırtındaki yükün al
trnda kalarak parçalandı. Hasan 
öldü, şoför tutuldu. 

Telefon sosyetesi dele -
gesinin dedikleri 
lstaııbul, 11 - Telefon işleri· 

ni konuşmak yetkisiyle lstanbu
la gelen delege satış hakkında 

karşı önerge yapıp yapmıyacağı
m bükümetin önergesini öğreo
dikten soııra lıara.rlaştırıu:ağım 
gazet«İlere söyl«li. 

B. Prost gitti 
lstaabul,, 11 - Yalova bayın

dırbk plimm yapacak aman 
Prost Parlse döndü. 

Muhtelit hakyerleri 
işlerini bitirdiler 

lstanbul, 1 l - M abtelil hak
yerleri i§)erini bitirdiler. Ea ~ 
na kalan türk - lransı:ı muhtelit 
bakyeri birkaç güne kadar işleri
ni bitirecektir. Altı muhtelit hak
yerinde Jimdiye kadar biikiime
te karıı açılan 13 binden fazla di
levde hiilıümetten 45.S milyon 
türk lirası ödek istenilmekte idi. 
Hükümet dilevlerin hepsini ka
%andı. 

İstanbul berberlerinin 
bir isteği 

lstanbul, 11 - lstanbul ber
berleri ilbaylığa baş vKraralr hiç 
olmazsa pazar günü öğleden son· 
ra azada izin verilmesini istedi
ler. 

Başkasını öldürmek 
isterken ... 

lstanbul, 11 - Bugün sabah 
saat 9 da Karaköyde Niko isminde 
biri Yasel adında birini tabanca 
ile öldürmek istemiş lakat attığı 
kurşun yolunu değiştirerek ken
disini öldürmüştür. 

•••• 
Çağın 

Kamutay Bayındırlık Komisyo
nu bugün saat 1 O da toelanacak
tır. Üyelerini toplantıya çağırır. 

Ekonomi Bakanlığının 

bir bildiriği 
Türk ve yabancı sosyeteler, 

sigorta sosyeteleri ve ödünç pa
ra verme ve tutu işlerile uğraşan 
evlerle bunlarla ilgili olanların, 

bakanlıkla olan işleri için gönde 
receklcri kağıdlarla belgeleri bun
dan böyle doğrudan dogruya ba
kanlığa göndermeleri lizun gel· 
diğini Ekonomi Bakanlığı bildir
mektedir. 

Romannnrzda bugün ıeçen ılrelimt· 
lerin karı ılıkları: 

Özel= Huamli 
Sona= Sual 
Ged = Seyahat 
Kesin= Kati 
Umma = lnlrian hayal 

Bakanlaı· 

Kunılunda 
Bakanlar kurulu oun saat 14.30 

da Kamutayda toplarunış ve top
lantı iki saat sürmüştür. Bu top
lantıda Kamutayın bu devresin
de acele kanun olması gerekli 
bulunan kanun projeleri görüşül• 
müstür Yeni kültür bakam B. 
Saffet Arıkan da bakanlar kuzu. 
lunun bu toplantısında bulun
muştur. 

Bugünkü sayumzda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Aday = Namzed 
Anıt = Abide 
Arlar = Sanayii MS. 
Atanma ,_ Tayin 
AJ~ıpk = Muhalif 
Aytar = MuWlr 
Basmak = lstiJS etme5 
Berkitmek :::: TeyW ~ 
Bırge = Jıftl§tcrek 

Bırakıpna = Miltarelle 
Çevenler - Mdıafil 

Çoğunluk = Ekeeri7et 
Diln =Dan 
Diyn z: Beyanat 

Ertik = Meslek 
Etke = Amil 
Etki= Nüfus 
EYrC = Safha 

Gclftiın - lıakipf 
Genel ispekterlik = Mlfetlltl -. ... 
Genoy = Reyi im 

Genlik = Refah 
Gerçinkmck "'""Tablslk ~ 

Göymen = Raaıd 

lçtem = Samimi 
İlbay = Vali 
11Çe =Kaza 
ligi = Münasebet, al1ka 
İnanca = Teminat 
İncelemek """" Tetkik ctmıU 
lzet =Zat 

Kamoy = Eıkin umtwni,. 
Kan1t = Delil 
Kapaıite = Kabiliyet 
Nötür = Bitaraf 
Onursal = Fahri 
Oran L Tahmin 
Oruntama - Temsil 
Oruntıak = llümuıU 
Oy= Rey 
Ödek = Tazmimt 
Ödev = Vazife 
Önel = Mühlet 

Öneykmck = Tercih etmU 
örgüt = Tef&ilat 
Özel kurul = 'Meclisi laaa 
Özgür = Serbest 
Sağlamak = Temin etmelC 
Sağlıcamak = Veda rimeli 
Saltık = Mutlak 
Sakıuh = ihtiyatkar 
Saptarrıak = Tnbit etmeli 
Şarbaylık Belediye 
Şölen -== Ziyafet 
T ıın = Nakliyat 
Tecimer = Tacir 
Tören = Merasim 
Tutsak = Harp esiri 
Tutu = Rehin 
Uçak - Tayyare 
Urmı = Mahalle 
Utku= Zafer 
Uzman= Miıtchasu1 
Uretim = istihsal 

Usnomal - PeYblldt. 
Verit = Teberru 
V. B. -Veuire 
Yankı = Akiı (Echo) 
Yap- == tn.ılt 
YUA-= Hakem 
Yakemnek = Tahblt etmel 

Ankara Birası Zengin bir Gıdadır . 
• 
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tarı - sıyasal 1 

Frar~;Sovyet Rusya 1 

aııl~nıası 
HidiSt! artık eskidi. BarJ.ffn böllin

~z/iğine inanan bu iki büyük ~mle
~t, barışı korumd için bir anlqma 
yaptılar. Şüphe yok ki, savBfsonı·ası 

diplomasisi zencirinde, bu hadise, en 
kocaman halkalardan biridir. 1914 de 
beraber ve biribiri için savaşa giren 
.,Çar Rusyası'' ile ''Fransız Üçüncü Cıı
murluğu", 1918 denberi, biribirinden, i
ti düşman kadar uzak düşmüştü. Yıl

larca, Üçüncü Cumurluk, ''Çar Rusya
~ı" run yerine ''Sovyet Rusya" nrn gel
nıiş olmasını hazmedememişti. Fakat 
Almanyada nasyonal sosyalizm'in erki 
&le alması, iki eski dostu tıpkı 1914 de

ki kadar yanyana getirmeğe yetti. 
Bu anlaşma, birçok dedikodulara 

yol açtı. lngilterede ho§ görülmediğini 

hesaplamak güf değildir. Almanya ise, 
bu anl~manın Lokarno'yu anlamsıs 

kıldığını göstermeğe çalrşmaktadll'. 

Bizim, şimdi üzerinde durmak istlf

diğimiz, bu anlaşmadan çok, onun bir e

fi olan ''Sovyet Rusya - Çekoslovaky.,. 
•ıılaşmasıdır. Bunun da kaynağı almazı 
nasyonal !fOsyalizminin bqarığında a-
rayabiliriz. Ama yalnız buad• değil. 

buna bir de .Almanya - Polon.ya d.ostla
funu ve Polonya • Çekosloırdya anlq
ına~lığını katmal,,a. 

Görülüyor ki, Almanya • Polon,
dostluğu, kendi 0Hrillfl Transa - Çe.. 
koslovakya - Sovyttt Rus,.. kombine~ 

nunu çekmiştir. 

Son gelen uzun telgraflarda, Sovyet 
Rusya - Çekoslova.lt:ya anla§masrnrn sı
yasa.I alandan ekonomik ve kültürel a
lanlara da geçirileceğini, hem de bunun 
geni§ bir ölçü üzerinden yapılacağını 

anlatıyor. 

Bu büyük anla.pnada Çekoslovakya 
-halkası, bizce asıl bu iki son bakımdan 
yani ek.onomi ve kültür bakımından 6-
llemlidir. Sovyet Rusya, ikinci beş yıl
lık planı ile, üretim araçlarını yoluna 
koymaktan, yoğaltım indastrisini ge

nitletmeğ~ geçmi~ti. Tam bu sırada 
Fransa ve Çekoslovakya gibi biri kredi 
diğeri de genelce indüstri bakımından 

ileri kurumda iki memlekete koyu bl: 
ııyasal dostluğa girişmesi ko~umuıc 

\'e dostumuz Sovyet Rusya için, sıyasal 
tııanevralar arasında ele geçirilmiş san 
de · .e önemli ekonomik kazançlardır. 

Fransa - Çekoslovakya - Sovyet Rus
ya anla§masınrn sıyasal ve sil.el 6nemli
Uği araştırılırken bu noktanın gözden 
kaçırılmaması ve barış korunulabilirse, 
bundan doğabilecek sonuçların ara~ı

rılma~ı doğru ve yerindedir. 
Burhan BELGE 

Yeni Bakan ve yeni genel 
ispekterin dedikleri 

(Başı 1. ci sayıfada) 

lma gelmiştir. Bakanlık ileri gelenleri 
eski bakan tarafından yeni bakana taıu
blmıştır. Yeni bakan, kendisini kutla• 
yan bakanltk ileri gelenlerine: 

"- Büyüklerimizden aldığım emir 
üzerine Kültür Bakanlığına geldim. Ya· 
pacağrmız umumi program ilzerinde ça· 
ltşacağım.., demiştir. 

Daha sonra kendisini kutlayan gue
te aytarlanna da: 

"- Büyük Şeften aldığım emir Uze
tine Kültür Bakanlığına geldim. Henüz 
bakanlık erkaniyle tanıştım. Tebriki
tıizc tesekkür ederim. Gene görüşürüz.,. 

demiştir. 

Eski bakan B. Abidin Özmen bakan
lık kurağından ayrılmadan önce bakan
hk ileri gelenlerine sağlıcamış ve ken

dilerine: 

"- Kültürümüz ilerliyor. Bu husus
ta yapılması lilzımgelen birçok işler var
dır. Bu işler daha iyi gider, ben de iyi 
gittiğini görürsem memnun olurum ve 
her geldikçe sizleri de ziyaret ederim ... 

demi~tir. 

Bakanlıktan ayrılacağı sırada kendi
aini gören gazete aytarlanna da: 

"- Birinci Umumi Müfettişliğe ta· 
}'in edildim. İki Uç güne kadar lstan
buta hareket edece~im. Orada hususi 
İslerimi gördükten sonra yeni vazifemir 
h;\c:ıına rt ideceğim.,. demiştir. 

ULUS 

TüRKiYEDE iLK (ONl{lrR iPil\. 

Ankara'da diin yapıldı 

Diln Ankarada ilk sivil kon
kur ipiki Türkiye atlıspor kulübü 
yapmıştır. Bu konkura saat on 
yedide başlanmıştır. Konkuru 

görmek üzere başkan tarım baka
nı B. Muhlis Erkmenle öteki ba-

kanlarımız ve kor diplomatik
le Ankaranın kibar halkı bu kon

kuru heyecanla seyretmişlerdir. 
Konkura iki binden fazla se

yirci gelmiştir. Konkur üç türlü 
idi: 

1 - Bayanlar içi~ 
2 - Baylar için, 
3 - Binicilik okulu talebeleri 

için, 
Bayan ve bay larnnız bu ilk 

konkurda, umudun üstünde başa· 
rı göstermiş ve seyirciler tarafm
-Q.an cok alkr~lanmışlardır. 

Konkura blflanırken 

Konkura giden bayan ve bay
lar o derece biribirlne yakm ba-

şarı göstermişlerdir ki yargıç ku

rulu bu ilk konkurda derece ayır

mağa imkan bulamamışlardır. 

Binici bayan ve bayların isim· 
leri şunlardır: 

Bayanlar! Nilüfer Çifçi, Gi
sella Gottfried, Mebrure Cemil, 

Mansi Fabricius, Irmard Titz 

Baylar: Tevfik KIVIicım, Ab

durrahman Hun, Sait Akif, Blars 
Reka, 

Talebeler: Mehmed, İzzettin, 
Sefer, Ali Reşid. 

Bu konkurda binicilik okulu 

talebeleri türklüğün kanında sak

lı olan asil binicilik ruhunu hak
kiyle göstermişler_ ve ~..osi biri-

birinden yüksek sonuçlar almış
lardır. 

Hele bu parkurun 130 olması 
da engelin güçlüğünü kendiliğin
den gösterir. En yüksek başarı 

gösteren atlar arasında arsıulusal 
usule göre engel yükseltilmesi 
yapılmış ve talebelerden Meh
med, çok elegan bir binişle bera
ber en yüksek başarıyı göstere
rek önce 160, sonra 170 den üç sı
rığı yanlışsız atlayarak konkuru 
kazanmıştır. 

Halkmuz bu konkurdan büyük 
bir zevk duymuş, gençlik arasın
da binicilik ruhunun yayılmasın
da etke bu gibi konkurlarm sık 
sık tekrarı arzusunu izhar etmiş-
tir. 

Konkuru hazırlıyanlan, bu =" 
başarıdan dolayı. kutlarız. 

~ -.,,,,,, 

Soldan sağa ve yukardan S§ağıya doğru: Seyircı'lerden bir grup; HB. Muhııs 'E· 

men, Şükrü Saraç, Cemil Uybadın; konku rdan sonra; kadın iiyelerden biri atlar .. ~ 
~inicilik okulu talebesinden biri at/arken ,· ba~ka bir talebe atlarken; erkek ii.yeler-

den biri :ıtlarken. 

SAYIFA l 

1 
Hava tehlil{esine 

l{ar~ı 
(Ba~ı 1. inci sayıf.ada) 

Bu toplantıya çok kalabalık bir halk 

yığını gelmiş ve bir defada yüze ya • 
km bava tehlikesini bilen üye yazıl -

mıştır. Kurum merkezine baş vuran • 
lar çoğalmaktadır. Halk yurtseverli -

ğini canlı bir surette göstermektedir. 
Yıllık yilkenlerden başka halı v. L gi-

bi eşya veren yurdseverler de vardcr . 
Ayrıca uramlarda bu iş i9n örgüt ya· 

ptlmrştrr. 

Zile, 21 (A.A.) - Zile tayyare şuğbe
sinin genel merkeze gönderdiği paralar· 

la Zile adlı bir uçak almdığı genel mcr 
kezden şuğbeye bildirilmiştir. Uçak 

30 ağustos bayrammda Zileye gelecek 

ve ad konma töreni burada yapılacak • 
tır. 

:/- ~ ~ 

Çankırı, 11 (A.A) - Hava tehlike
si için ilbayın başkanlığındaki toplantı 

devam ediyor. Bugüne kadar hava tch 
tike.ini bilen üyelerin yıllık yükenleri 

UÇ biıı lirayı geçmiştir. Üyelerin sa
yısı her gün artmaktadu. 

··~ Diyarbekir, 11 (A.A) - Hava lroru-
muna yardım için bugün Halkevinde il-

bayın ba'kanlığında büyük bir toplan
tı yapılmıttır. Bu toplantıya gelenle

rin hepsi hava. tehlikesini bilen üye ya
zılmışlardır. Toplantıda yazdan 1ıltdı 

verit iki bin lirayı geçmiştir. Her gün 
üye yazılmasına devam edilmektedir. 

Bu İJ için halk çok büyük ilgi göster -
mektedir. 

··~ Menin, 11 (A.A) - Bugiln ,ehrbı 
büyUk bir toplantı yeri olan Yoğurtpa

zarında C. H. Partisi tarafından b!nleı 

ce halkın bulunduğu bir miting yapıl· 
mıştır. Ba~bakanın değerli aöylevi o
kunduktan sonra hava tehlikesini an • 

latan çok ateşli söylevler söylendi. 

Halk bllyUk bir iııtekle bava tehlilı:e .. 

sini bilen üye yazılmaktadır. Şimdi .. 
ye kadar olan yillcen on bin liraya yak· 

laşmıJtır. iki gün önce llye yazan ku· 
rula kendiliğinden baş vuran bir ayak 

satıcısı 20-30 liradan başka olmıyan 

kapitalinin on lirasını vererek yüksek 

bir vatanseverlik göstermit ve bu i.ç • 

tem ilgi herkesin göziinü yaşartmıştır. 

*** 
Uşak, 11 (A.A) - Şehrimizde ha • 

va tehlikesini bilen üye yazılmasına 

başlanmıştır. Yurddaşlarm üye yazıl
malan büyük bir hızla devam ediyor. 

Perşembe günU bir hava mitingi yapı • 

laca.ktır. Bu yolda Ç>ahşma ilçelere YO 

köylere kadar yayılmıştır. 

~·~ 
İnebolu, 11 (A.A.) - Hava tehlike-

ıini bilen Uyeleri yazmak için ilçeıbayın 

başkanlığında on kişilik bir çalışma ve 

propaganda komit~i kuruldu. Halkmnz 
hava kurumuna üye yazılmaya devam 

etme.ktedir. Bugüne kadar yazılanlartn 

yükenleri tutarı bin lirayı bulmuştur. 
~ 

Maraş, 11 (A.A.) - Hava tehlike
sini bilenler kurumu ilbayın başlran

lığında toplanarak bu işin büyük fay· 
dalar verecek şekilde başarılması için 
kararlar verdi. 

••• 
Afyon, 11 (A.A.) - Ilbayın ba~ 

kanlığında partide ve tecim odasında 

toplantılar devam etmektedir. Halkevi 

tarafından hava tehlikesi ve yardım 

yolları ilzerinde hazırlanan konferans 
serisinden ikincisi verilmiştir. Afyon 
ilinin her köşe ve bucağında çok canlı 
bir yarışla herkes üye yazılıyor ve ya
zılanların sayısı hergün artıyor. Hava 
kurumu yurdsever yurddaşlarla dolup 
boşalıyor. 

•** 
Cumuriyet merkez, İş, Emlak. Sü-

mer, Ziraat, Osmanlı bankaları direk· 
törleri, diin saat onda türk hava kuru· 
mu merkezinde toplanarak bankaların-

ı da ve bankalarma bağlı kurumlarda 

çalışan işyar ve işçilerin her ay aldrk
ları paranın yüzde ikisini hava tehlike · 
sini önlemek için kuruma vermelenni 

karar altına almışlardır: 
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Kadın ve sosyalizm 
Memleketin fikir -.e edebıyat haya

tında çok büyük bfr l>o§luğu doldur

mak Ü..Zc;re ' urulmu~ olan "Dün ve ya
na... çevirmeler et"'ISİnin 33 üncü c:.i.ldi 
elli. 

Arsıul ı. al .ılim alanında buyü.k bir 
f(jhretin sahibı olan August Bebeltın 

eseri o'an "Kadın ve &osyali.::m,. ingi
lizçeden Bayan Sabiha Zekeriya tara
fmdan dilimize çevrilmiştir 

Kı!.dm hakkı, kadının bayatta.ln 
meVllcii, kadının .iş hayatında oyr.ayaca
ğı rol, kadının aylede roh•, bütun bun

lar, yenileşen 20 inci asır ce"lliyetinde 
ıu!ı sık konuşulan ve berlrcse göre ayn 

ıurette telakki edilen b:r SO$yill mesele 
olmuştur 

Augu..st Bebe) bu meselenin sosya 
lizmle olan ilgılerini ele alın•§, k:ıdınm 
her bakrmdan nasıl sömürülmü, oldu
ğunu açık izahlar ve söz götürmez ista
tistiklerle ısbat etmi§tir. Çevirme. ese
rin hepsini oiduğu gibi alamamış olsa 
da en önemli kısrmlarmı bize verdiği 
için çok değerlidir. tlmiğ bir eser ol
masına rnğmcn tercümede imk n ölçli
ıKinde sade kalınmıştır 

Memleketirnizın kadın hzk.larmr 

t:ınıyan devletlerin basında yer alması 
bu kitabr bütün tü. k aylelerinin okuma· 

il için ayrr bh sebebtir. 400 sayrfa, 100 
lmnıştur. 

VARLIK 
Bu dcgerli edebiyat ve fikir dergi

~nin ıs haziran tarihli 47 inci sayıs1 
her zamanki gibi olgun ve dolgun yazı 
larla sıkmıştır. Y, şar Nabi'nin türk 
devriminin doğmalara dayanma-dığım 

söyliyen ve Mir gazetesine cevab olan 
başyazısından sonra Abdülhak Şinasi 

çok özlü ve güzel bir yuı ile V"ctor 

Hugo'nun sair tara.fını tetkik edere& 
bize bu hussutaki olgun düşüncelerini 
vermektedir. Hıfzurrabman Raşi1'in 

(Gazetecim~ ve haJk terbiyesi) adlı 

lbetgesi gazetenin halk ve talebe eğ1ti· 
mİ"lde oynayacağı öncm\i rol üzerinde 

durmaJctndır Andr~ Gide'mn Oscar 

Wilde hakkındaki hatıraları bu sayıda 

da Burhan Umid tercfimesile okurlara 
sunulmaktadır. Cemil Sena'nın {Fi-kir 

kırıntıları). Orhaın Şaik'in Rainer i{a. 

ria Ri "ce'den çevirdiği (Bir gen:.: şaire 
mcktublar), Salih Cemal'in (Türk f:l· 

yasal tarihi hakkında bir tezi). Reşad 
Cemal'in {Üç süvari) adlı yazılarile. 

S.aid Faik'in (Tahtacılar) ve S. Beh

zad'ın (Bir şişe ve bir tek mantar rne
ae.lesi) adlı hikaveleri ve H. R. Lenor
mand'ın (Zaman bir rüyadır) adlı pıye

li tercümesinin sonu vardır. Ayrıca 

genç şairlerden Şe ' et Hıfzı. Cahid 

Sıdkı, Hamid Macid, Y?Jrnb Sabri •e 
Sabri Barlas'ın birer şiiri bu s.ayıyt 

süslemektedir. 

Tıbbi~ raıl}e .. ıezi. .rorad}estezi 
Yü.bck ziraat enstitüleri baytar 

fakültesi dahiliye doçenti Saımıcl Ak

aoy tarafından ya:ıılnuş olan bu değer

li ilim eseri tıbbiğ radiestbe~e ve sera
radiesthis.ie alaınmda fennin son ilerle

meleriyle hu hususta kendi yaptı~ı in
celemeleri ve deneçleri anlatmaktadır. 
Türle baytarlar cemiyeti tarafından 

ne redilen bu eseri tavsiye cderiL 

Yabancı dil öğrenecek -
lere kılavuz 

Öğretmen Münür tarafındc;n yazıl

mış olan lbu 32 sayıfalık eser yeni bir 
dil öğrenmek istiyenlere ıbüyük batı dil

leri hakkında bilgi vermek, onların öğ
renecekleri dili s çmelerine ve bu dil· 
.de bangı usullerle çalıı-;rnalan doğru 
olacağım anlamzıkta kendilerine yar· 

dım için yazılmıştır. 

15 kuruş fiatla satılan 

eseri tavsiye ederiz. 

bu faydalı 

Kızılay garden partisi 

15 haziran Cumartesi -
akşamı Orman Çiftliği 
Bira parkında Kızda 
yin büyük garden par 
tisine gidiniz. 

Amerjkada çıkan Nev Outlook der
gisi (G:ız maskeleri içinde Avrupa) 
l;a~Jığı altrnda yazdığı bir betkede di
yor ki: 

Avrupa gaz droygusu içindedir ve 
onu düşünüyor. Gazetelerde çıkıın bir
çok hnberler, oku) uculara s k sık la
boratuvarlarda yeni ve daha öldürücü 
gazlaım bulunduğunu bildiriyor. 

Le ~ atin'in, London observer'in, 
Roma'da çıkan Populonun sayıfalarm
da :ı yolda sorular görüyorsunuz: 

İperit gazlı bombal .. r a yüklü bir 
cçak bir hrin butun ha 'mu ogabilir 
mi? 

Bılmem bunlar gaz mas ı:e 

fab ikalarm kendi mallc:rmı 
yapan 

surm_k 

ı;rin baş" urdukları bir propag:ın:ia yo
lu mu ur? 

Hiç kimsenin gerçek oJaIT'.k bir şey 
bildiği yok; fakat herkes işlerin biraz 
daha kotü olmasından korkmakta ve 
kuşkulanmaktadır. 

Herkes maske alıyor. Pz.ri~ilcr, ye 
ni evlilerin şehirden uza- ça yörelerde 

ufak apartımanlan denemeleri gibi, 
ga-zdan kaçacak sığınakları denemekle 
uğraşıyorlar 

Romalılar, gazdan yaralanmı olan

ları taşıya ak kamyonlar bulmaI., ha

zırlamak peşindedirler. Londrahlar "Ö· 
lüm çiğ damlası denilen g2zın düştü • 

ğü yerde nelCT yapacağını anlatan kitab 
!arı okuyorlar. 

Sfü:iın kısası, gaz tehlıkesi karşısın

da yaşayan avrup.lıların ayle büdce!e
rine yeni saypalar gıriror; sosyal ya. 

şayışları değişiyor. 

Cenevredc bulunan arsıulusal kt· 
ruay sosyetesi mer ezi il-i seneder.be· 

ridir dunıı.- din'cnmeden halkın gaz 

tehlikesin,. karşı korunmasr için ted
biTler aram .. kla uğrasmakta. bu tedbir
leri kamuya aalık vermektedir . 

1932 ydmdanberi bu sosyetenin 
ç_ıkardığı gazete, bu konııya ayırdığı 

kısmında bu savaşın ne sonuçlara var -
makta olduğunu bildirmektedir. 

Bu sayıfcuar dıı pek açık göster
m::ıktcdir ki bütün Avrupada sivil hal· 

kın herhangi bir hüclima karşı korun 
ması için tedbirler aranmaktadır. 

Alman halkına başlıca dört gu 
hakkında bilgi verilmekte, onların ne-

ler yapabileceği, bunlardan nasıl sakın
mak ve korunm gerektiği öğretH

mcktedir. 

Bunlardan bir tanesi (Ak haç) adı
nı tqımaktadır ki bir topluJuk içine 
atıldığı zaman göz yaşı vermekte, gör

meyi imkinsızlaştırmakta ve sonra • 
ğudan burundan kan getirmektedir. 

(Y~il haç) ile {mavi baç) ise ci
ğerlere dokunan bilinmi§ gazlardır. 

Bu gazlara karp gözleri ve nefes 

alı!ıa üyelerini maskeler koruyabiliyor· 

sa da (san haç) yahut (hardal gazı) 
denilen gazdan korunmak için giymesi 
ve kullanması hiç de pratik olmayan 
bir türlü uruba kullanmak gerekmek

tedir. 
Sarı haç (bu gaz. ilk defa İpcr'de 

kullanıldığı için iperit adım al:nıştrr.) 
insanın derisinden içeriye işliyebildi

ği gibi üzerine yağ sürülmüş korunma 

urubalarından da ge5cbilir. 
Alman halkını bu dört türlu gua 

ah~tmnak için bir alman firması için
de tehlike vermiyeccık kadar bunlar
d:ın bufonan ampulleri bir çanta için -

de satmakt2dır. 
Bu çantanın yanında bir de oyun· 

cak bir top vardır. Ağılı gaz bu topa ke>

ııUT ve ate§ edilir. O zaman çıkan du
man koklanır ve bu suretle bir kimse 
bu dort türlü gazın kokusunu aınlamq 

olur. 
Fransu: ~hirleri arasında bir gaz 

hücumu yapılacak olursa havaya dağı • 

lacak toksinleri dağıtabilmek için kuv
fttli buğu düdüklerine ihtiyaç olduğu 

llÖylemnclrtcdir. 
Son birkaç ay içerisinde Avrupa gaz 

maskelerinin satışı büyük bir ö1çette 

artmıştır. Paris ve Roma mağazalarmm 
bir kısmının camekanlarında gaz mas
keleri f>Ctk göze çarpar bir ıekilde bu

lundurulmaktadır. 

İlko ederi ıs dolara satılmakta o
lan bu maskeler, son zamanlaıdn piya
saya fazlaca çıkanldrğı içın 7 dolara 
kadar dı.şmüştür. 

Yalnız şu var iti gaz m:.skcleri, ta
kanları bütün gazlara karşı koruyamı
yor. 

B ugunkü günde Paris'te sürgün o· 
lan alman fcncilerinden Dr. Helmut 

Klotz, Alrnanyada yapılan "yeşil gaz,,. 
m kuru kuru insanı nasıl boğduğunu 

§Öylece ar. latmaktadrr: 
"Hıç bir maskenin karşı oyama

dığı bu gaz hemen suyuk alinde ci
ğerlere irmckte ve oradan fışkrran 

kanlar içinde inSC4n kendi kaniyie bo· 
ğulmııktadır.,, 

Bu gaz, havadan ağır olduğu için 
yeraltı sığınakları da bundan kaçınmak 
için bir çare olamayacaktır. 

Ga% maskesi yapanlarla yeni ağılı 
gazlar yapanlar arasında sürekli bir 
yarış ve önürdeşme vardır ki bunda gaz 
bulanlar ilerid~ bulunuyorlar. 

Pariste altı ay önce Maske 1 maoake 
diye haykıranlar şimdi: 

- Sığım.ık, sığmak! diye hayktrı· 

yorlaı . 

Bir firma, içerisinde bir ok'.\ijen 
takımı bulunan mağdenden bir luiçük 

kulübeyi satışa çıkarmıştır. 

Bu kulübenin anahtar deliği kapa· 
tıldrktzn sonra içerisinde 8 ı:;aat otur

mak imkanı olduğu söyleniyor. 

Bu kt lübe sekiz on kişiyi alabili· 

yo:r. O halde bir ayle içerisine sığı~· 
bilir demektir. 

Bunun değeri aşağı yukarı 90 dolar
dır. Yer altında tüneller kazarak orada 

büyük s.ğınaklar yapmak henüz k!iğıd 

üzerinde taslak halindedir. 

Şimdilik Pariste Envalid'de ve Ver· 
saydaki hasta yurdları iç.in gereken 
m ';ınaklar bitirilmiş bulunuyor. 

Versay'da orta zamanlardan kalma 

bir şato bodrumu bq aHı yüz kişiyi 

kavrayabilecek bir sığma.it haline ko

nulmuştur. 

İtalya, bir harb çrktığı zaman bütün 

bir şehir halkmr birden boş2ltacak 

planlar ha..ırlamaktadrı. Bir şehir için 
bulunmaları asığlı gö:iilmeyenler böy -

le zamanlarda taşraya, köylere, hısım
lannın yanına, yahut eğreti olarak yap
tırılmış barakalara gönderileceklerdir. 

Şehirde bulunmaları gerekenler de 

gündüzün şehirde kimya tcdbirlerile 

korunacak. gece eri şehir dışındaki 

kamplara gidccckle rdir. 
Böyle zamanlarda nasıl davranıla

cağını bildiren sözler gramofon plak
larına alnımıştrr ve bu plakln geni 

ölçette satılmaktadır. 
Sivil halkm haTa tehlikesine karşı 

korunması konusunda, Fransa toprak

larının korunmasr genel ispekteri ~ 

neral Düşen'in söylediği sözler çok 

önemlidir: 
.. Biz bombalara ve gazlara kaqı bir 

§ebirin bütün nüfusunu saklıyamayı.z. 
Eğer yüz kişilik nüfusun y-...rısıru bu 

yolda o,ümden kurtarabili-rsck tedbir

lerimizi aldığımıza ve dilediğimiz so
nuca varmakta olduğumuza inanabil' -

rlz ... 

UJ03/n sosyeted- Seniıı gibi .k<M 

koca bir adamm btl ulu:ık çacıığa pıl

laamaı ayıp değil mi? 
(Jıf ucha - Var§ova) 

z 
nley Baldvin 

Noyes Viner ]ıırn:ı.J gazetesinin Lon
dra aytarı gazeetsine 6 haziran tarihile 
yazıyor: 

Bnldvin son yirmi yıllık ingilız sı
yasas nda hiç bir arkad2şına benzcmi
yen l ir yer tutmaktadır. Çoğu kendısi 
ile aynı yaşta olan arxadaşlan.ndan cr
tiğiııde pek saknıh davranmak bakı -

mır.dan ayrılmaktadır. Bakan olmazda.-ı 

önce bu yer için bütün parti arkadaşla· 
rını ileri silrmüştü. Baldvin, kendisini 

hiç bir zaman aşırı bir hırsa kaptırma
mış babasının olümlinden sonra açık 
kalmış olan parlamentodi?ki yer kendi· 
sine } etmiş, klasik edebiyatla, ar tarihi 
ile, arkeoloji ile uğraşmayı bütün sıya· 
sa ve spor işlerile uğnışmağa öneyle

mişti . O, okademilerde yüksek onur
sal yerlere şeref ve etki kazanmak ga· 
yesile oturtulmamış olan İngilterenin 

pek az devlet adamlarınd::n biridir. E
ğer Baldvin klasik birliğin başkanı, 

Glaskov, Kembriç ve Sen Andrev üni
versit&lerinin Ş<i.tıSöliyesi bulunmuşsa, 

Britanya müzesinin k:o:nisyonunöa ve 
Nasiyonalgaleri'de yeri ve oyu varsa, 

dört tane üniversiteye onursal doktor 
seçilmiş ve üniversite kulübünün üye
si bulunuyorsa, bütün bunlar kendisi· 
nin ilme karşı yakın ve çok kuvvetli o

ları ilgisine bir kanıt olrnaktaıdır. 

İlim.men çevenlerinde bulunmak insa
niğ etüdlerle uğraşma!c isteğini göster

mektedir. 

Bir dostu eliyor ki, ister kmay bir 

başbakan, yahut arka planda aryasal bir 

göymen olarak bulunsun, Baldv.in, ken

disinden en az bahsedilen bir adamdır. 
Öbür bakanlar, golf §antpiyonluğu ka
zanmaktadıdıır, Saymen gibi; tenis o

yunu.-ıda parlak hünerler gösterme~· 

tedirlcr, Sir Samuel Hor gibi her so
kak başına bir anıt dikti~ktedirler, 
bakan Hor Belisha gibi; retorik kapa
sitele&ini göstermektedirler, Makdo

nald gibi; bazdan yeni erke-k modala • 
rı ortaya atmaktadırlar, Eden gibi; 

B.Udvine gelince. o yalnız bir FY scy· 

liyeceği zaman halk toplantılarında ken
disini göstermekte. hadiseler kendisi-

ni zora getirince adını dünya kam.o
yunda projektörlerle yazdırmaktadır. 

Özel kurulun başkanı bulunduğu arra
larda da çok seyrek olar* söylev ver
miJtir. En kuvvetli parti listesinin en 
ilerisinde bulunduğu halde, 1931 deki 
buhrandan sonra çok nazik bir durum 
içinde şaşılacak bir takt ve a.nlayıı gös

tererek arka plinda durm~ parla
mentonun eıı zayıf grupu olan ulusal 
iıçi partisine kabinenin bqkanlığmı 

bıralmuştır. Son zamanlarda Ma.kdonald 

ba1bakanlığırı yalnız adım taııyordu. 

Bugün, bundan on iki yıl önce olduğu 

gıöi, ubhiğ acbcblerden dolayı çekil
mi§ olan ~bakanın yerine geçerek 

hükümeti eline almaktadir. Baldvin'in 

dostları. bundan tam on iki yıl önce 

aynı günde b~kanlığa geçmiş olma
sını ve gene alt-ı yıl önce aynı günde 
çekilmiş olmasını uğurlu sayma~..adır. 

tar. 
Dün kendisini parlamentoda gör

düğüm zaman barut: Ulusal bükümetia 
bugüne kadar tuttuğu yol değişmiye

celı.."tir. Prognınumnı uzun zamandaa.. 
beri en ince nolr:talarına kadar hazula
ım§tz.k. Dı§ sıyasamız bakımından da 
bir değişikli kalmayacaktır. Buhranı 

atl2tm3k, genliği yerine getir~k belli 
başlı gayemizdir. Bundan başka bir 
derdimiz yoktur. Bugün şunö inanıyo
ruz ki. bu ifimizi de her zamanldndea 
dah:ı eyi olarak. b~aracağız. Bu gayele
rimize doğra yürürken, i~imizin ak.sa

m:una.sz için, Avrupa ve dünya barq1111 
da koroyacağıımza güvenim vardır. Brı 

gayelerimizi nas:rl gerçe1cleştirdiğimizi 
yakrn bir geçmiıte de sık sık gösterdil: 
Bu isteklerimize karıı dünya yüzünde 
bir yanla bulac:ağuıuza u.aıudumaz vu

dır. 

Baldvin ileride yapmak isc:tdildcri 

ıeylmıı programmdan istekle bahset
memektedir. Bu yan İngiltc:rcde Kot-

l rwaTda geçireceği s:amlıyor. Ağustos 1 
ısoamıda da belki tasa bir aman için 
Zalesbur&'a geleceıktir. 

IIava y lu düz~ • 
ı 

~ağhk H' tarım h~l\ a · h·- ·n·• 
tem ı.ı·r 

Mod .. rn bır hava yolun 
ren ıkı ana yüz vardır: Gu 

ği, ekonomık olması 

Hava endustrisi uçak ve rn ör :ıı 

kınımdan nomal uçuşu glıvenilir hır du 
ruma eriştirmiştir; havada ycr.c ınme
dcn bir ay uçulabilmektedır. No:nal sa· 
yılmıyan gece uçuşlarında, nomal ol· 
ınayan karda. bulut içinde ve ustündt 
etrafı görmeden yapılmak ge:rckcıı 

uçuşlarda uçmana doğt:u yolu gosterctı• 
uçağı yerden verilen buyruklara gore 
uçurtan, yere indirip bldıran bir silrli 
teknik araçlar meydana getirilmiştir. 

Yerde ve uçak üzerinde karşılıklı ola 
rak işliyen bu radyo donanımı nomal 
olmayan uçuşları da giivenilir bir kcr· 
tcye eriştirmiş bulunmaktadırlar. 

Bu kısaca anlatılan yardımcı au

zenlerle hava yolunda çahı:"n bir uça
ğın, vapurların Karadenize ÇDkabildiği 
her havada, iş görebiieceğini 0bu arada 
söylemek en sert fırtınaları çok yüksek 
olan hızı ile kolayca yenmek, fırtına 

olmayan hava tabakalarını, yola çıkma
dan •e yola çıktıktan sonra öğrenerel 
mı tabakalarda uçmak imkanı, ucaklatı 
su yüzüne bağlı kalan vapurlara üstÜJJ 

kılabilmektedir. Aydın olan şudur ki 
npurlarm yola çıktığı her havada 
uçaklar da havalanabilir ve eksiksiz bir 
güven altında iş görebilirler. 

Hava yollarının ekonomi yönüne 
gelince, bunun için söylenecek birçolı 
sö2 vardır. Bir zamanlar, hava yolların 
da çalıştırılan uçakların savaşlarda kul 
lanılacağı düşünülüyor ve aslında dev· 
Jetten milyonlarla para çeken bu sosye 

telerin sile! gayelerle hazrrtanmış: tay• 
yareler çalrştm:nası isteniyordu. Hava 
silahı dolaıyısile de bu gelecek savat 
anlamının henüz şekillenmediği çağ· 

larda bu yolda.ki düşünüşlere kar§ıkoy• 
mak kolay olmamıştır. Fakat, bir geı
kcck sava~mda, iç ve dıı ilgilerin da
ha çok artacağı ve hız istiyeceği ve 
bundan dolayı da hava yollarının -
korum bakanından o zaman silahlan:v 
cak - uçaklariyle işlerine devam edip 
gidecekleri ,artık Uzerinde durulmağa 

llizum görülmiyecek kadar açık haki
katler kertesine çıkmış bulunuyor. 

Hava yollarının, uçaklar bakımın· 
dan, bir gelecek savaşında durumunun 
böyle olacağı onandıktan sonra, uçaklal 
da süel olmak yerine, ekoııomik olmak 
vasıflarının aranması pek tabiiğ ola• 
caktır. işte, bugünün ortaya koyduğıs 
ga.--t budur. 

Bugünkü hava endüstrisi, ileri de
ğerde ekonomik uçak örnekleri yarat• 
mIJ btıJımuyor. Bir, jki, üç motörlü e
konomik uçaklar üzerinde ar~ 
yapılmca insaa zekbının hayranı ol

mamak elden gelmez. 

85 - 100 beygirlik ii~ motörü olan 
bagajlarile beraber altı yedi yolcuyu 
bin kilometre uzağa 300 kilometreye 
yakın bir hızla götüren bir uçağın, mo• 
törlerinden ikisi bile bozulsa gene yo

luna devam edebildiğini söylemek, ba 
yolda aydınlatıcr ve yetecek kadar de· 
ğerli bir örneği anlatmak emektir. 

Hava yollarmr, her vakit ve her ha
nda güvenilir bir halde tutacak düzen· 

lerin yard:mı ile ekonomik uçaklar kul .. 
}anarak çalıştırırken hiç bir para ziya• 
nına uğranılmıyacağı yani kir edilece
ği bilinmek lazımdır. 

Bliyilk ölçüde yük ve yolcu ta~ınrna• 
sı düşünülen hava yollarında, artık bun• 
dan sonra, benzin motörü kullanmak, 
oldukça büyük bir geriliği korumak all" 
1amma gelebilir. 

Türkiye gibi, kara taşınma araçları 

eksik memleketlerde bir hava yolu ör
güsil kurmak ne kadar büyük bir ihti· 
yaç halinde kendini gösteriyorsa, L'll 
örgüyü, posta, yolcu, yük taşımak.t..I 
ayııı zamanda sağlık ve tarım koruyu· 
cusu olarak da meydana getırmek o 
kadar önemli bir durum göstermekte· 

dir. 

Bir kurumla iki i~i birden görınc.kt 1d 
ekonomik fayda ve imkan, bir taşla .ki 
ku§ vurmak sözüne haklı olarak yer >1e· 

riyor. Bütün bu söylediklerimin biribi· 
rinc uyan ve uygun olarak çalı-,ızın bir 

yolda düzenlenmesi, bir plan ve proJC 
i§idir; fakat bunlarda hiç bir güçlük 
olmadığı da besbellidir. Bunu anlat· 
mak için kısaca şu noktalara dokuna· 
hm: Memleket, bir takım bölgelere ay· 
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Ba) Benesin 
· l\.on ı~maları 

Mas.kova, 11 (A.A) - Tass aJanıu 
bildiriyor: c: Bildirildiğine göre B. Be

nes ıL BB. Litvinof, Stalin ve Molo • 
tof arasınaaki konuşmalar, Sovyetlerle 
Çekoslovakya arasındaki ilgilerin şekli 
hak .mda tam bir hoşaudluk uyandır -
mıştır. Bu yıl i~erisinde her iki lilke

nin birbirine yakınlaşması ve genel ba
rışı sağlamak yolunda elbirliğı ile ça -
bşması yüziinrlen l;iiyiik işler başarıl • 
mıştır. 

İki iilkenın devlet damları, hukü
metleri arasında yapılmış olan uzlaş -
ma ve andlaşmalann, elbirliğini de· 
vaıın ettirmek ve aradaki tecimel ilgi -
leri uygun bir tarzda genişletmek için 
sağlam bir temel lrunnakta olduğunu 

söylemişlerdir. 

İlim, edebiyat ve arlar alanında her 

tki ülke için de isteğe değer ola!l sis -
tematik yakmlaşmaya özel bir önem ft 

dlın:ştir. 

Sovyet ve çek devlet adamları, her 

ati memlekette bugilıı bulunan veya 

ileride kurulacak olan kurumların, her 

iki bükümetin, aralarındaki kültürel 
bağları sağlamlaştırmak yolunda var

mak istedi.kleri amacm gerçeklettiril -
ım:si i~in gereken tedbirleri ha.zırla • 
maK işiyle uğraş.malarmı kararlaştır • 

mışlardrr. 

Bu konuşmalar ıurnmda arsıulusal 
durum da gözden geçirilmiştir. Her 

iki devletin adamları, genel barışın 
eonucu hakkında ortalıkta bir korku 

hissi olduğun.u teslim etmek zorunda 
kalmışlar ve arsıulusal türlü konferans
lar veya Cenevredeki konuşmalar sıra -
srnda birleşik çabalamalarla Avrupa ül-

E 

rıhr; her bölge merkezi hava yoluna 
uğraık ve ana durak olur; ana durakla
ra, meydansız köylere 'kadar inip ka1ka
bilen hava araçları verilir; bir kısım 

uçaklar, çekirgeye karşı, ve orman, a
ğaç hastalıklarına ıkarşı kulianılac.-k 

yolda peşinden hazrrıanır. 

Yük ve yolcu taşıma işinden başka
ca iki iş daha görecek olan ana durak

larda bulundurulacak insan, uçan ve 
uçmayan gereç, bir hava yolunun aslın-

da ihtiyacı bulundtııkJarından ancak 
yüzde 20 lkadar fazla olacaktır. Hava 

yolunun atölyesini, hangarlarını, maki
nistini, malzemesini, uçmanını batı! 

uçııtklarrnı kulfanacak (sağlık ve ıoysal 

yardım düzeni) ile (tarmı işleri) düze
ni hava yolları ku!"UDluna ıküçük para 
yardımları yaparaık bi•yük sonuçlar ele 
geçirmek. durumundadırlar. 

Görülüyor ki (devlet bava yolları) 
tp, yurdun faydası bakımından önem 
verileceık de-ger:dedir. 

Şakir Hazım GÔKMEN 

kelerının giıvenliğini sağlamak için ya
pılan çalışmaları onamışlar<lxr. 

Bildiriğ şöyle bitiyor: 
c Her ilti taraf, barışın bolünmez • 

liği esası üzerine, evrensel baysallığın 
düzenini kurmak keyfiyetinin önemi 
hakkında uyuşmuşlardır. 

Sovyetler, Fransa ve Çekoslovakya 
arasındaki andlıı~lardan sonra <zenci 

güvenliğin daha geniş bir tarzda ku • 
rulması için yaptıklhı. çabalamalara 

devam etmeğe karar vennişlerdir.> 

İzvestiyanm bir yazısı 
Moskova, 11 (A.A.) - lzvestı)'Q ga

zetesi, Bay Benes icin yazdığı lbir ya
zıda diyor ki: 

'Barış için savaı,, Sovyet Rusya i
çin gelişi güzel bir söz değildir, bunun 
tamtergine bir iş ve yaprş programıdır. 
Barışın korunması ile ilgili olanların 

hepsinin birge uğraşmaları iledir ki ye· 
ni bir fetaketin önüne ge~lebilir. Fa

kat bütün bu uğraşmalar, baı:ı~ı boreıa
ya yeltenecek herhanr,i bir memleket 
büylık bir dayanıklık karşısında kalaca
ğını bilmedikçe istenen oonuçluı vere· 
mez. Baıı memleketlerde güvenliği i· 
nanca altma alacak ve harb tehlikesinin 
önüne geçecek ılıir anlnşmaya girmek 
isteğin:n olmaması, barıştan yana olan
ları uyanık bulunmak zorunda bırak· 
maktadır. Çekoslovakya ile Sovyet Rus-
ya, Avrupada barış sağlanmasının birl
cilt ctkesi olan birg~ güvenliği gerçek
leıtiımek için ilk adımı atmııılardır. B. 
Benes, bu işte değerini göstennişth. 

Kendisinin Moskovaya gelişi rus ve çe· 
koslovak uluslarının harb uğrundaki 

uğraşmalarının önemli lbir evresini ta
maınlam.ıştır ... 

Sovyet endüstris~nin 
gelişimi 

Moskova, 11 (A.A) -· Ağır ~ndilstri 

§Ubes.i ikincik.inun - mayrn devre.;i i · 

çinde piyascya 9 milyar 212 rubla kıy· 

metinde eşya vermiştir. Bu rakamdan 

geçen yılın aynı devresine niıobetle yilz

de yirr.ai beş fazlalık vardır. 

Altm üretimi yüzde 32, Lakır yüzde 

67, alüminyüm 99, çelik 31 ve fo:ıt 

ıyüzde 25 artmıştır. Kamyon yapı.mm-

da yüzde 32, lokomotifte yüzde 48, 

marşandiz vagonu yil-:de 135, kc mbine 
makineler beş defa, traktör yüzde 21>, 

uJtfürik ve süpersülfat üretimi yüz • 
de 32, maden kömüru yüzde ·13 ve neft 
yilzde 2 artmıştır. 

Y rlm ilk gard en partisi 
6. Temmuz 1935 cumartesi gü· 

nü Güvene spor Bomonti bahçe
sinde veriyor. Fevkalade caz, zen
gin kotyon ve sürprizler 

DACINIK DL\ LKLJ\lt: 

B. Leon Blumun bir 
söylevi 

Mülhuz, 11 (A.A) - Sosyalist kon
gresinde B. Lcon Blum demiştir ki: 

c - Hitlerci Almanya ulusal top • 
rağı basacak olursa, gerçek olarak sa • 
nırrm kiı Fransanrn bütün isçileri dü:ş 
mana karşı dikileceklerclir. 

Bu;:,ün ve bugünkü haller içinde, 
Fr nsanm B. Hitler tarafından yenil • 
mes!nı dU~ünmek imkanı yoktur. Çün· 
kil Hitler bunu başarmak iç;in Sovyet 
Rusya ile de harbetmek zorunda kala • 
caktır. Komünistler ve sosyalistler 

~.imdi, u usal nıeselt: liı:erinde ayn\mış 

değildirler. A:rtık bir gl'nel formül 
buhak mümkilndiir. B. i.'>talinin di -
., evini, buna Fransada verilen anlama 

göre, • abul etmeliyiz .•. 

İngiliz sosyalistlerinin 
toplantısı 

Londra, 11 (A.A.) - Bristolda top
lanan (sosyalist birliği) konferansı, ço
ğwılukla bir karar vemtiştir. 

Bu karar, arsıulusal durumu ince • 
lemek ve hükümet sıyasasma toplu o -
larak karşı gelmek 5arelerini aramak 
için, işçi hareketinin bütün oruntakla • 
rmr bir ar- ya getirecek bir konferan~ın 
toplanması hakkındadır. 

Sir Stafford Krips demiştir ki: 
"- Kapitalistlerin emri ile ve ka

pitıılistlerin işine yarayacak aonuçlar 
için açılacak bir barba lıiç bir zaman 
girmiyeceğiz. C'decek işçi hUkümeti, 
lngilterenin girdiği bütün yükenlerl 

dcği:ltirmek hakkını elde etmelidir." 

İngiltere Almanyaya 
yüzde 35 nisbetini 

veriyor mu? 
Paris, 11 (A.A) - Deyli Telgraf'a 

Tokyodan gelen bir habere göre İngil
tere, Almanyaya kendi dona~srnm 
yUzde 35 i nisbetinde bir donanma bu
lundurmak hakkını vermektedir. Ja -
ponya, tngilterenin bu kar.armr kabul 

etmektedir. 

ANKARA RADYOSU 
Bugünkü program 

19.30 • Tayyarecinin saat 

19.40 - Mıt~iki: 

Bela Barbock: macar havaları 
Piyano: Ulvi CemaJ 

20. • Kızılay haft~ıı 

20.10 • MusLki: 
Saint . Şaens: Kuğu ku~ 
Dvorcık: Humo,.esk 

PhiJ:pı. Visperi Valse 
Chmitt: Çardaı 
Saksafon: Nihat Eeengin 
Piyano: Ulvi Cemal Erkin 

20.30 • Dans musiıkisi 
20.50 • Haberler. 

BİRLEŞİK JJEVLETLER'UE: 

Şako barış arıdlaşma -
sının taslağı 

Va~i,1gton, 11 (A.A .) - Şako dava
sına sun verecek olan barı;: taslağı, &a· 

t)ıldığma göre, süet hareketin durdurul
ması i~in l~ gün, tasl:ığın parlamento
lar tarafından cnay'anması • çin 20 gUn, 
askerin salıveril:nesi için de 90 gün öneı 
vermektedir. 

Bu önel içinde doğrudan doğruya 

görüşülecek ve bunfar sonu::la:ımazsa 

T..ah~y kurumuna ba§vurulaı:aktır. 
B?nş protokolu 5 madd ilktir. 
Birinci madcle Arjantin cumur uk 

başkamncn, protokol, sav:ı~anlarca kabul 
edilir edilmez barış konferansım: toplan 

tiya çağmruı.ğt gerekleş irmckted r. Bıı 
~ konferansı, sonuca varmak mfim 
kün olmadığı anla~ılıncaya kadar süre 
cek olan, doğrudan doğruya görilşme1cr 

sırasında Bolivya ve Paraguay ile bir
likte çalışacaktır. Barış konferansı, me· 
ıele, Lahey kurumuna gönderilmedik· 
çe ödevini bHrrmyecektir. Bu maddt
nchirter \lzerindeki taşın işleri ile teci· 
mel ko1ay1rklar da gözetilmiştir. 

İkinci maddede bırakışma ~arttan 

v:ırdtr. Nötfü süel bir komisyon, .,ava 

atanma varacak ve bir arada saptana.. 

cak b~r tarihte bugünkü durumu göz Ö· 

nüne alacaktır. Her iki taraf, bundan 

böyle biribirlerine u.ldırmamayı, silah· 

lannı arttırmamayı ve tutsa.klan değİ;i· 
meyi yükcneceklerdir. 

Uçfincn maddede, askerin 90 gün 
içerisinde salıverilmesi yazılıdır. Ht-r 

iki taraf, ancak beşer bin kişilik bir 
kuvvet alıkoyacaktır. 

Nötür komisyon, bırakışma srrasın· 
da, ele geçirilmiş olan mevzileri için 
kefil olacaktır. 

Dördüncü madde, zorla ele geçirilen 
topraklann mülkiyetinin tanınmaması 

hakkında, B. Stimson'un 3 ağustos 932 
tarihli diyevini onaylamakta ve berkit· 
mektedir. 

Beşinci madde, henüz belli olmayan 

bir tarihte ateşin kesilm .. ;ni emretmek
te ve protokolun iki tarafça tanınması 
.:, gereken töreni göstermektedir. 

B. Valles. Bolivya delegeleri ile gCS. 
rUşmii§tür. Ve harb eden devletler de
legelerinin, yakında banşı kutlamak 
için veri1ec:ek olan şölene geleceklerini 

ummakt:ıdrr. 

ULUS, hazırlanan AN
KARA TELEFON REH -
BERİ için ilaruar alma -
ğa başladı. -

YUı TA. TİSTAN"D \: 

B. Çaldarisin utkt ~u 
Atina, l 1 (A. \.) - Çaldar-s 

hükü netinin utkusu, çok olnrak 
göriılmekted'r. Pcırfamentomm 3"10 
saylavhğından 287 !\İni hü1-.iimet 
kendine sağlamıştır. 

Bununla beraber, elde edilen 
saylavlıkların çokluğu, partizanla
rın aayı bakımından çoklukların -

dan de&il, seçim sisteminin saltık 
çoğunluk aramamasından ileri 

gelmiştir. En çok oy toplayan lis
te, saltık çoğunluğu kazanmamış 
olsa bile seçilmiş sayılmaktadır. 

Böylece epi oy topladıkları 

sanılan komünistlerin parlamen
toda hiç bir oruntakları olmıya

caktır. 

Öte taraftan, 8. Metaksas'ın 
7 saylav çıkaran kırallık partisi de 
nisbiğ oruntama sistemiJe, §İmı:li
kinden çok saylavYık elde edebi
lirdi. 

Bu aebebten, her partinin kn
zanmı! olduğu oy ile oy vermiyen
lerin sayısı tam olarak bilinmedik
.;e, kesin bir aonuç göstermeğe 

imkan yoktur. Bu sayı da ancak 
bu gece, yahut yarın belli olacak
tır. 

Bununla beraber, parlamento. 
da en sol ayrışık partiler hemen 
hemen bulunmadığından, Çalda
ris hü!c.ümeti daha şimdiden, ka· 
rarlarında •amamen özgürdür. 

Pulamento t temmuzda top
lar.acaktır. 

Venizelistler komünist -
lere oy vermişler 

Atina, 11 (A.A.) - Venize
li~tlerin komünistlere oy vermit 
oldukları, cumuriyetçi ıeflerden 

Kafandaris ile Mihalakopulos'un 
dünkü, venizelist Neo Kozmos ga
zetesinin üsnomal sayısında çıkan, 
diyevleriyle de gerçekleşmektedir 

B. Metaksas ne diyor ? 
Atina, 11 (A.A.) - B. Metak· 

sas, Royter aytarma aşağıdaki 

sözleri aöylemi~tir: 
"- Seçimin sonucu partiye 

kada.r olmakla beraber, kırallık 

için çok uygwıdur. Çünkü hükü
metin bütün adaylan, kırallığm 
geri gelmesine söz vermişlerdir. 

Hükümet, genoya baş vunn:ıdan 
da kıralhğr getirebilecektir.,, 

ULUS'un romanı Tefrika: 95 

San Iv'lichele'nin kitabı 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 
Yazan: Aksel MUNT 

gözü bembeyaz kesildi, oturduğu yerden kı
mıldamaz oldu ve bir saldınştan korkuyor
muşçasma kamına sarıldL Korkularım yıl

gınlık haline geldi. Ciyovanina ile Rozina 
köpeklerle birlikte Villa Borgeze'ye gitmiş-

İki gün :sonra yolda İngiliz papasa rast
lıyarak, Madam Conatan'a bakmağı üzeri
me alamamış olduğuma esef etmekle bera
ber gene beni kendisine tanıtmış olduğun
dan dolayı teşekkür ettim. Papasın çekin
gen hali dikkatime çarptı. Madam Conata
nın ne olduğ·unu sordum. Doktor Cons'un 
bakmakta ve yakında doğacak çocuğunu 
beklemekte olduğunu söyliyerek birden bi
re yanımdan ayrıldı. 

gece yarısı bir ebe kadın çağınlmıştı. Erte
si gün, Romadaki İngiliz kolonisi iki düş
man parçaya bölündü. Çocuk doğacak mı, 
doğmıyacak mı idi? Bütün ingiliz hekim
lerle hastalan ,papaslar ve onlara bağlı o
lanlar, Kondotti sokağındaki ingiliz eczacı 
çocuğun doğacağından şüphe bile etmiyor· 
lardı. Bütün hastalarım; Piyazza· Manyanel· 
lideki öteki eczacı, Piazza di Spanyadaki 
bütün çiçekli kadınlar, Trinita dei Monti'· 
daki bütün model kızlar, bütün eski eser sa~ 
tıcılan çocuğun doğmıyacağını çok kesin 
bir dille söylüyorlardı. İngiliz furuncu iki 
taraf arasında kalmıştı. Dostum ingiliz kon· 
solosu, istemiye istemiye olsa bile, bana 
karşı idi ve bu da bir takım yurdseverlik 
sebeplerine· dayanıyordu. 

Hayır! Yalnız beni istiyor ve başka kim
seyi istemiyordu. Kamğdı ki ben kendisini, 
bu kadar yabancı arasında, babasız bir ço
cukla yalnız başına brrakmıyacaktım. Bun
dan başka, kaybedilecek vakit de yoktu. Ço
cuğun doğumu çok yakındı, hergün, her 
dakika beklenebilirdi. Bir araba getirerek, 
oturmakta olduğu Rusya oteline gitmesini 
söylemek üzere acele ayağa kalktım. 

Sayın papas Conatan, doğacak çocuğu 
görebilseydi nesi var ,nesi yok, verirdi. Co
natan ki o çocuğun anasını hırsla sevmişti. 
Onların sevgisi, eşsiz bir sevgi, yanıp tutu
ıan iki hayatın, uyumlu iki yüreğin bir tek 
hayat ve bir tek yürek halinde birleşmesi 
olmuştu. 

Bütün bu yakılıp acınmalann sonucu 
hüngür hüngür bir ağlayıştan sonra vücu
dunun her tarafının korkunç bir titreyişle 
sarsılıp kıvranması oldu. Birdenbire yüzü 

lerdi. Anna da uzaklarda idi. Evde kadın 
yoktu, bekleme salonu hınca hınç dolu idi. 
İskemlem den fırlayıp dikkatle bakmağa 
başladım. Birdenbire bu yüzü tamdım; onu 
iyice tanıyordum; ömrümün on beş yılını, 
her ülkeden ve her yaşta Lterik kadınlar a
rasında boş yere geçirmemiştim. 

Gözlerini silmesini, kendine gelmesini 
ve sözlerimi kesmeden dinlemesini, ona sert 
sert emrettim. Ona bazı özel sorular sor
dum. Sayın Conatan'la onun vakitsiz ölümü 
hakkında verdiği kaçamaklı cevaplar mera
kımı uyandırdı. Görüşmelerimizin sonunda 
kendisine - kabil olduğu kadar tatlı bir dil
le - çocuğu olmayacağım söyledim. 

Suratı mosmor, ateş püskürerek kana
pesinden fırladı ve "doktor, sayın Conata
nın hatırasına hakaret etti,, diye cıyak cı
yak bağmnağa başladı. 

Her şey yirmi dört saat içinde bir bom
ba gibi patladı. Herkes bunu biliyor, bütün 
yabancı hekimler bunu biliyor ve sevinçten 
ellerini uğuşturuyor, bütün hastalar bunu 
biliyor, iki İngiliz eczacı bunu biliyor, Babu
ino sokağındaki İngiliz furuncu bunu biliyor, 
gezi acentesi Kuk bunu biliyor, Sistina 
caddesindeki bütün pansiyonlar bunu bili
yor, bütün ingiliz tirum'larmda yalm.z bu 
konuşuluyordu. Az sonra, Romadaki bütün 
ingiliz kolonisinin her üyesi benim bi.iyük 
bir gaf yapmış, sayın papas Conatanm anı· 
sına hakaret etmiş olduğumu öğrendi. Ve 
herkes şunu da öğrendi ki doktor Cons, 
Rusya otelinden bir yana knmldamamış ve 

Daha sonra, Rusya oteline doktor Pin .. 
kilton'un konsültasyon için çagınldığı ve 
onun "Madam bir değil, iki çocuk doğura
caktır,, dediği işitildi. Evet. neden iki çocuk 
olmasın? 

Rusya oteline, özel dağlı rubalarile bir 
sütninenin girdiği görülünce dostlarım a 
ra'"ında deı-in bir umusa belirmeğe başladı. 

(Sonu var) 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satm Alma Komisyonu ilanları 

, 5 ton sarı sabunlu kösele 
6 ton çikolata kösele 
5 ton siyah yağlı kösele 
8,6 ton san vakete 

rsoo adet meşin 
600 adet sırımhk şaplı deri 
Tahmin edilen bedeli (80000) lira olan yukarda mik

ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü-
ürlüğü satın alma komisyonunca 24 haziran 935 tarihin-

3e pazartesi günü saat 15 te pazarlık ile ihale edilecektir. 
artname ( 4) lira mukabilinde komisyondan verilir. Ta
plerin muvakkat teminat olan (5250) lira ve 2490 numa
h kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 

e saatte komisyona müracaatları. (1289) 1-2253 

İLAN 
l. No. lu HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 5 TON 
2 No. lu HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 5 TON 
3 No. lu HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 5 TON 
4 No. lu HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 10 TON 
S No. lu HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 5 TON 
Tahmin edilen bedeli (2100) lira olan yukarda miktarı 

ı cinsi yazıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü
ü satın alma komisyonunca 5 temmuz 935 tarihinde cu
a günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
artname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
uvakkat teminat olan (157) lira (50) kuruş ve 2490 nu
aralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkfır 

Un ve saatte komisyona müracaatları. (1359) 1-2368 

KALEM LllŞÇİ MAt...ZE-
MESİ SATIŞI 

Muhammen bedeli ıs~.7J 
l.ı.'. a olan yukarda yazılı diş 
hı malzemesi Z4 haziran 935 
:ıt zartesi f~ UıHI saat 14 te 

keri fabrik~lar satın alma 

1 
misyonunca açık artrnncı 
satılacaktıı Bu malze• ne 

1 ·tesi parasr.t olarak kom is
. ndan venlıı Talipicrin 

. ~ uvakkat teminat olan 11 
t 

a 40 kuruş \ e 2490 numa-
lı kanunun ~ ve 3 ma~L'!e 
indeki vega •lde mezkfir 
n ve saatte komisyona 
·racaatları (1288) 

SİY AH VEYA HAKİ 
NKTE 12,000 ADET 

A:lAKARA 
Tahmin edilen bedeli 

:400) lira olan yukarıda 

d ktarı ve cinsi yazılı mal
ın e askeri fabrikalar u
aa;.ım müdürlüğü satın alma 

Satılık ev 
İnıkılab mahallesinde Hacı 

Abdurrahman sokağı 25 No.lu 

fevkani iki oda, bir sofa, tahta-

nl iki oda, bir sofa, bir mutfak 

ve bir avlusu olan ev satılıktır. 

Görmek ve a]mak istiyenlec Boz

kurt mahallesinde telgrafhane so-

kağmda No. 10 evde mütckaid 

yüzbaşı Bay Fahriye müracaat . 

1 - 2363 

Otomobil amatör -
lerine 

Pek az kullanılmış 33 mode

li kapalı iki kapılı Ford otomo

bili acele satılıktır. Bankalar cad

desinde Nureddin Baki mliesse-

sesine müracaat. 1-2352 

il - -
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il Ankara Levazım Amirliği Satın İ 
~ 

Alma Komisyonu ilanları ~ 
i 

Muham- Tırnak 
men fiatl No. 

"Lira 

İLAN 
Donu ve cinsi 

5 625 Kızd ktt erkek katrr 
4 629 Al dişi katır 
5 124 Doru dişi katır 

7 llS Yanık kestane doru erkek katır 
8 13 Koyu doru dişi katır 
6 36 Koyu doru erkek katır 
3 68 Doru beygir 
Muhafız alayına a it olan ve yukarda muhammen fiatı, 

tırnak numarası ve donu yazılı olan 7 baş hayvan 27 ha· 
ziran 935 tarihine müsadif perşembe günü saataltıda Ak
köprü at pazarında müzayede ile satılacaktır. İsteklilerin 
vakti muayyeninde müzayede mahallinde bulunmaları. 

(1362) 1-2370 

İLAN 
İstanbul kumandanlık 

İLAN 

birlikleri için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 68 bin 
kilo koynu etine verilen fiat 
makamca pahalı görüldüğün 
den tekrar kapalı zarfla ek-
siltmeye konulmuştur. İha- 1 - Beher tonu için tah-
lesi 19 haziran 935 çarşamba min edilen fiat 11 lira olan 
günü saat ıs tedir. Tahmin 50 ton linit kömürü pazar-

. bedeJi 34. bin lira olup ilk lıkla alınacaktır. 
teminatı 2550 liradır. Şart- 2 - Şartnamesini para-
namesini 170 kuruş mukabi· sız almak istiyenlerin ko-
tinde komisyondan almabi- misyona uğramaları. 
lir. İsteklilerin vakti mauy- 3 - Pazarlığa girecek· 
yeninden bir saat evetine ka- lerin 41 lira 25 kuruşluk 
dar teklif mektupları ile te- teminatlarile birlikte ihale 
minat makbuz ve mektupla- günü olan 15. 6. 935 cumar· 
rı İstanbul kumandanlığı tesi günü saat 10 da M. M. 
satın alma komisyonuna ver· V. Satınalma komisyonuna 
meleri (1253) 1-2206 gelmeleri. (1354) 1 - 2355 
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Ankaı·a Milli Emlali 
Müdürlüğünden· 

İç işleri Bakanlığından satılmak üzere gönderilen san
dalya, kanape, perde, muşamba, soba ve sairenin pazarlık 
ihalesi 13 haziran 935 perşembe günü saat 15 de yapıla· 
caktır. İsteklilerin Hacrbayramda hükümet caddesinde 
Şemsettinin hanesi altında 63.64 No. lu depolarında kuru
lan satış komisyonuna müracaatları. (1364) 1-2353 

iLAN 

ı - Kanarada (mezba
ha) duvar ve kolunlara 
mermer kaplama işi yaptı
rılacaktır. Keşif akçası 6940 
liradır. 

2 - Keşif ve şart kağıd
larmı görmek için baytar 
direktörlüğ Ü odasına geli
necektir. 

3L. Ü sterme 24. 6. 935 
tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 14 te baytar direk
törlüğü odasında açık ek
siltme ile yapılacaktır. 

4 - Eğreti tutak akçe
si 521 liradır. (1324) 

1-2311 

CEZALANDIRILAN 
ESNAFLAR 

Ulucanlarda 44 nwnara
lı dükkanda bakkal Reşidin 
mahlUt sirke sattığından 7, 
Hallaç Mahmud mahalle
sinde Diyanet işleri sokağın
da 12 numarah dükkanda 
bakkal Süleymanm karışık 
helva sattığından beş, Za
fer sokağında 28 numaralı 
dükkanda bakkal Muharre
min karışık yağ sattığın· 
dan on, Bahkpa.ıarında Ha
lep sokağında gazozcu Av
raınm bozuk gazoz sattığın
dan beş, Harici nokta karşı
sında bakkal Mustafanın 

patikadan yaptlmış helva 
sattığından on, Keçiören 
yolu üezrinde 15 numaralı 
fırıncı Mustafa, lsmetpaş 
Halk f ınnı müsteciri Ah
med ve Cemalin hamur ek
mek çıkardıklarından yirmi
şer lira para ceazsile ceza
landırılnuşlardır. (1345) 

1 - 2357 

Cezalandınlan esnaf 
Yeni Halde 17 numaralı 

dükkanda bakkal Ziya, İs
tasyon caddesinde 76 numa
ralı dükkanda bakkal Mus
tafa karışık yağ sattıkların-

misyonunca 28 haziran 
tarihinde cuma günü sa

< 14 te açık eksiltme ile 
.. le edilecektir. Sartnam e 

il 
ı • 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 8 haziran 1935 vaziyeti 

d asız olarak komisyondan 
aii ilir. Talihlerin muvakkat 
lı inat olan (180) lira ve 

O numaralı kanunun 2 ve 

Aktif 1 Pasif 
~---------------=-------------~-------------------------------:--------------~----~-------------------- ı ı 

maddelerindeki vesaikle 
zkfır gün ve saatte kcr 
syona müracaatları (1360) 

l - 2369 

~a: 10 TON YUMUŞAK 
•LİK 2 

t 300 METRE N 16 (U) 
k ~MİRİ 

e ... 000 ADET 1/4 ÇELİK 
3 LYA 

hı Tahmin edilen bedeli 
Ü a66) lira olan yukarıda 

1 
Ü, ktarı ve cinsi yazılı mal
ını ne askeri fabrikalar u-
4 m müdürlüğü satın al-

21 komisyonunca 28 haiz
ı 935 tarihinde cuma gü

l.o saat 15 te açık eksiltme 
h l ihale edilecektir. Şart

le tne parasız olarak komis
ndan verilir. Talihlerin 
ıvakkat teminat olan 
l4) lira (95) kuruş ve 
)0 numaralı kanunun 2 
3. maddelerindeki vesa
c mezkftr gün ve saatte 
ınisyona müracaatları. 
i58) l - 2367 

İş arıyor 
Küçük çocuklara mürebbi-

KASA : 
Altın : sııfi kilogram 15.999,263 

Banknot 
Ufald ık 

OAHtı .. ut<.:Kl MUHABiRLER : 
Türk liraıı 

HAlUÇTl!.:KJ MUHABtRJ.ER: 
Altın· S.an kilogram 4.401,321 

Altına tahvili kabil terbeat 

ı dCivtzler 

HAZiNE TAHVtJ.T.ERI: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
kartıhjtı 

Kanunun Ci ve 8 inci maddele· 
1e tevfikan hazine taraftndan 

ıaki tediyat 

SENEDAT CUZDANlı 

Hazine Bonoları 
Ticari Senedat 

&SHAM VE TAHVİLAT CUZ. 
DANlt 

( Deruhte edllen evrak1 nak
A- ( divenin lcarşrlığı esham ve 

( tahvilat (itibari kıymetle) 
B· ( Serbeıt esham ve tahvilat 

AVANSLAR: 

Altm ve döviı Uzerino 

Tahvil!t Uzerino 

HtSSEDA l{l.AB 

MUHTKL18. 

~an bayanı Ankarada iş arı· 
yapmakta ihtrsası olan bir ' 

•• Matbaamızda E. G. rumu
ıo. a mek.tubla bildirmeleri. 

Lira 

22.504.291 02 ı 
9.386.596 --

567. l 34. l ::S 

2.093.961,o 7 

6.190.823 ?8 
1.619.785 19 

158.748.563.-

10.479.480,-

3.000.000,-
9.884.808. 13 

30.440.002,50 
4.675.694,34 

22.611,49 
2.737.160,88 

YEK ON 

Lira 

3 2.1~8.02 1,15 

2.093.961,87 

7 .8 ı 0.608.45 

148.269.083,-

ı 2.884.808,1 3 

35.115.696,84 

2.759.772,3~ 

4.500.000.-
7.972.741,6(, 

253.864.693,4? 

SERMA VE 

lHTlYAT AKÇESi 

TEDAVULDEK1 BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele

rine tevfikan hazine tarahndan 
vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiyf' 
bakiyesf 
Karşılığı tamamen altın olarak 

ilaveten tedavüle vazedilen 

TURP ı .IRA~l MKV .UUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 

oövtz MEVDUATI: 
Vadesiz 
V:!d ·H 

MUlifKLlF 

1 

Lira 

158.748.563 -

ı 0.4 79.480,-

148.269.083.-

10.000.000.-

13.234. 709.40 

- .-

11.362.387 ,83 
816125.l " 

VEKUN 

Lira 

15.000.000,-

1.026.756,67 

153.269.083.-

13.234. 709,40 

12.178.512,97 

54.155.631,3~ 

2S3.8G4.6'H.43 I 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: Te1innfo ti:ıddi % S t/2 - Altın Uz:erine avanı %4 112 
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dan onar, Mimeccim ) ;.ı .u
şunda gazozcu Ali Ul i Lu 
zuk gazoz sattığ ıntl.:ın be:. , 
Yeşil Çifte fırm mü::teciri 
Haşim, Akköprüde 12 nu
maralı fırın c ı Selim hamur 
ekmek çıkardrklarınrlan yir
mişer lira para ceazsilc ce
zalandırrlmıslarchr. (1352) 

1 - 2358 

İLA N 

Çarşı ve caddelerde nu
marasız ve agızlıksız kopek 
gezdirilmemesi ve gez!..riren
lerin cezalan <lmlacagı b ir 
defa daha ilan olunur. 

(1353) 1 ~ 2360 

1 LA N 

1 - Evsafı şartnamesın
de yazılı mühürlü nümune
ye göre belediye vesaiti için 
(50.000) kilo benzin ve (iki 
bin k ilo makine yağı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 
(17450) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
(1308,75) liradır. 

4 - İhale 28. 6. 935 C\r 

ma günü saat on beşte ko
misyonda yapılacaktır. 

5 - Şartnamesini ve ev
safı görmek ve anlamak is
tiyenler tatil günlerinden 
başka her gün levazım di
rektörlüğüne gelmelidirler. 

6 - İstekli olanlar tek
lif mektublarmı teminatları 
ile birlikte ihale saatinden 
tam bir saat eveline kadar 
verilmiş olmalıdır. (1366) 

1 - 2366 

İLAN 

1- Yenişehirde 1075 in
ci adada 13 parsel sahibi A· 

tıf Bayındır kansı Ruhiye
ye ait arsa ile şuyulu ada fa 
lası (50,50) yer açık artırma 
ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 
(101.10) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
(7,59) liradır. 

4 - Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün mu· 
hasebeye gelebilirler. 

5 - İhale 27.6.935 per
şembe günü saat on beşte ar
tırma ve eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. (1367) 

1-2371 

İLAN 
11 haziran 935 ten ıtiba

ren fırancalaya 16, birinci 
ekmeğe on kuruş on para, 
ikinci ekmeğe 9 kuruş yük
sek fiat konulmuştur. 
(1346} 1 - 2356 

ANKARA TAPU MODOR
LOGÜNDEN: 

Ankaranın Deliler tepesinde 
ldin vergının eski 91 yeni 27 No. 
lu ve Nazife ve Ahmet Çavuş ve 
Kasnnla mahdut bağ esasen se· 

netsiz Kumser Tahsinin tasarn1· 

tunda olduğundan bahsile varia
Jeri Muhittin ve Zehra tarafla
rından inti.kal tescili istenilmek

tedir. Tapu sicillinde kaydı ol· 
mayan bu gayri menkul hakkında 
27.6.935 de tahkikat yapılacağın
dan mülkiyetile başka alakadar 
olanların on gün zarfında evra· 
kı mlisbitelcrile mahallinde me 

muruna veva tapu idaresine mil· 
racaatlan ilan ol un ur. 1-2374 

ZAYİ 
No. 191 araba numaramı kay

bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Arabacı İt; nı.ı•l 

l-'.:.173 



- -- ':s'-

Ank a ektepler 
Cinsi 

Ek'Tilck 

Koyun eti. 
Kuzu eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Koyun böbre yağ\ 
tç yağı 

Koyun karaciğer 
Sığır işkembesi 

Koyuıı -
Koymı beyni 

Sade yağı 
Kok kömüril yerli 
gazhane 
Kesme şeker 
Toz şeker 

Eyi su 
Maden suyu 
Buz 

Süd 
Yoğurt 
Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 
Kaymak 
Tereyağı 
Oğul balı 

BaJ 

Torik balığı 
Kalkan == 

Tavuk 
Hindi 

Ispanak 
Pırasa 
Ha-vuç 
Kereviz 
Pancar 
Taze yalh-' 
Kame bahar 
Taze soğan 
Yer elması 
Taze bakla 
Semizotu 
Yeşil salata 
Marul 
Çalı fasulye 
Ayş_e K. fasulye 
Dolmalık :kabak 
Maydanoz 
Hiyar 
Konserve her çeşf 
Bursa 

Pirinç 
Kuru fasulye 
Kuru soğan 
Patates 
Kuru barbunya 
Buğday 
Reçel her çeşi<l 
Sirke 
Salça 
Kırmızı mercimek 
Kara 
Nohud 
Kuru bezelye 
Bulgur 
Çay 
Kahve 
Kakao 
Yumurta 
Limon 
Kuru bamya 
Ihlamur 
Kırmızı biber 
Siyah biber 
Kuru sanmsa 
Tarhana 
Pastırma Kaysen 
kuş ve sırt dönü 
Turşu muhtelif 
Kimyon 
Taban 
Pekmez 
İnce Tuz 
Ekmek kadayiD 
Tel kadayifi 
Yassı kadayif 
Sandöviç f ırancala 
Tahan helvası 
Safran 
Harar ot 
Saleb 

Zeytinyağı 
Zeytin taneı:tı 

Kilo Beher kilosa 
Kurtl§ 

246.000 9 

57.900 30 
12.500 25 

8'.700 23 
S.600 20 

825 30 
500 25 

2.650 A. 12 
300 A. 15 

1.200 A. 4 
1.000 12 

22.500 90 
LS00.000 2900 

14.100 ..... 
13.700 40 

43.000 T. 15 
150 ş. 22.5 

s.sao 5 

18:.800 20 
21.000 25 
4.000 75 
6.500 45 

245 150 
1.500 150 

800 140 
140 120 

1.500 .40 
700 40 

4.650 A. 35 
l.325 A. 100 

11.300 5 
9.000 8 
3.700 5 
2.850 9 
1.025 8 

425 10 
2.700 15 
2.250 1 
1.700 5 
7.0 o 8 
2.900 15 

14.000 A. 4 
5.750 A. 8 
3.950 20 
9.460 25 

11.600 10 
7.750 A. 2 

10.000 A. 8 
3.300 A. 50 

20.700 
9.852 

19.130 
~7.000 

5.950 
700 

2.700 
2.780 
1.490 
1.200 

935 
2 . .570 
1.350 
1.642 

171 
64 

102 
209 000 A. 
46.SOO A. 

375 
83 
72 
41 

265 
775 

20 
25 

5 
5 

12 
10 

. 45 
ıs 

30 
25 

15 
10 
25 
10 

300 
150 
100 

l,S. 
2,5 

120 
100 

60 
120 
30 
40 

765 80 
1.500 40 

25 240 
1.920 30 
2.350 25 
6.280 10 
1.100 20 

865. 25 
830 20 

2.300 2r 
1.880 40 
800 Kg. 25 
222 50 
61.5 200 

6.700 43 
4.ısr 35 

Tutan 
Lira K. 

l2140 () 

17370 o 
3125 o 
2001 o 
'720 o 
247 50 
125 o 

318 o 
45 o 
48 o 

120 o 

20250 o 
43500 o 

6204 o 
5480 o 

6450 o 
33 75 

265 o 

S.760 o 
5250 o 
3000 o 
2975 o 

367 05 
2250 o 
1120 o 
168 o 

600 o 
280 o 

1627 50 
1325 o 

563 o 
720 6 
185 o 
256 50 
82 o 
42 50 

405 g 
22 50 
85 o 

560 o 
435 o 
560 o 
460 o 
790 o 

2360 o 
1160 o 

155 o 
800 o 

1650 o 

4140 o 
2463 o 
956 50 

1350 o 
714 o 
70 o 

1215 o 
417 o 
447 o 
300 o 
140 25 

(257 o 
337 50 
164 20 
513 o 

96 o 
102 o 

\135 o 
1162 50 
450 o 
83 o 
43 20 
49 20 
19 50 

310 o 

612 o 
600 o 

fiO o 
576 o 
587 50 
628 o 
220 o 
216 25 
166 o 

57 50 
752 o 
200 o 
111 o 
123 o 

2881 o 
1452 50 

SAYlFA 7 

lımsahm komisyonu re·s iğinden: 
İlk teminatı 

Lira K. 
1660 50 

1302 75 
234 35 
150 00 
129 00 

18 56 
9 35 

23 85 
3 37 
3 60 
9 00 

1518 75 
3262 50 

465 30 
411 00 

483 75 
2 53 

19 87 

Z82 o 
393 45 
225 o 
219 37 

27 56 
168 75 
84 o 
12 60 

45 o 
21 o 

122 o 
99 S7 

42 
54 
13 
19 

31 
o 

87 
23 
15 
19 
37 
68 
37 

Tarihi 

17.6.935. 

17.6.935 

17.6.935 

l'J.03» 
18.6.935 

18.6.935 
18.6.935 

18.6.935 

18.6.935 

19.6.935 

19.~ 

saat 

14 

14,5 

15 

15,5 
14 

14,5 
14,5 

l.S 

16 

14 

14,5 

6 
3 

30 
l 
6 

42 
32 

o 19.6;935 ıs 
62 

41 
34 
59 

177 
87 
11 
60 
123 

31(} 
184 
71 

tol 
53 

5 
91 
31 
33 
22 
10 
19 
25 
ız 

38 
7 
1 

235 
87 
33 
6 
3 
3 
s 

23 

45 
45 
4 

43 
44 
47 
16 
16 
1'2 

4 
56 
ıs 
8 
9 

216 
109 

o 
50 
ıs 

38 
o 

62 
o 

75 

50 
72 
73 
25 
55 

25 
12 
27 
53 
50 
52 
Z8 

31 
32 
48 20.6.935 14 
20 
65 
13 
19 
75 
23 
69 
69 
96 
25 

90 
o 

50 
20 
o 

10 
50 
22 
45 
31 
40 
o 

32 
22 

o 
o 

Cinsi 

Sabun 
Soda 
Benzin pıratis 
Gazyağı 

Kilo Beher Kilosu 
Kuru~ 

10.630 32 
5.190 10 

836 T. 485 
107 T. 425 

Otomobil yağı A. .M. 
Otomobil yağı yal21k 
Otomobil yağı kışlık 
Bezir yağı 

15 T. 1100 
10 T. 1400 
5. T. 240 
151 T. 45 

Taze erik 
Portakal 4. Yol 

Meşe kömürö 
Meşe odunu 
Çam kömürü 
Gürgen odunu 
Çıra 

Böriilc" 
Kuş üzümü 
Kuru üzüm çckir· 
deksiz 
Çam fıstık 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Kum kaysı 
Kuru erik 
Kuru incir 
'Badem içi 

Arpa şehriye 
Tel şehriye 
Makama No. 2 
İrmik ince 
Un ekstra ekstra 
Kuskus 
Pirinç unu 

Nrşasta 
Vanilya 
Tuvalet kağıdı 
Süpürge 
Çalı süpürge 
Çivit 
Vim kalın 
Neft 
Parafin 
Reçine 
Balmumu 
Toz tüyü 
KaoJ 
Tuz ruhu 
Filit 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 

J.900 
27.500 

13.700 
239.500 

200 
20.eoo 

1.100 

500 
290 

1.950 

318 
1.300 

715 
1.296 
1.246 
l.860 

134 

1.200 
335 

4.950 
1.220 
7.900 
r.oso 

342 

15 
7 

5 
2 
5 
2 
4 

9 
30 
30 

80 
40 
80 
50 
20 
30 
75 

25 
27 
25 
20 
10 
25 
30 

603 25 
410 12 
500 15 

1.165 A. 25 
215 A. 25 

112 P. 100 
680 A. 25 
282 50 

111 40 

73 50 
66,5 80 
35 50 
186 10 

311 40 
52 K. 60 

5-.000 3,5 
3.500 2,5 
2.000 6 

ı.ooo 3 

Tutarı 

Lira K. 
3401 60 
51! o 

4054 60 
454 15 

165 o 
140 o 
12 o 
67 95 

285 o 
1925 o 

685 o 
47.90 o 

10 o 
400 o 
44 o 

45 o 
87 o 

285 6 

254 40 
520 o 
572 o 
648 (l 

249 20 
558 o 
100 50 

300 o 
90 45 

1237 50 
244 o 
790 o 
262 50 
102 fi() 

150 75 
49 20 
75 o 

291 zs 
43 o 

112 o 
170 o 
141 Q 

44 40 
36 50 
53 20 
17 50 
18 60 

124 40 
31 20 

175 o 
78 50 

120 o 
30 o 

İlk teminatı 
Lira K. 

255 12 
38 92 

304 o 
34 10 

12 37 
ıo so 
o 90 
5 96. 

21 37 
144 3? 

51 31 
359 ıs 

o 75 
30 o 

3 30 

3 37 
6 Z3 

43 87 

19 o 
39 () 
42 90 
48 60 
ıs 69 
41 85 

7 53 

Z2 SO 
6 78 

92 81 
18 30 
59 25 
19 ti9 

'J 69 

u 
3 
5 

21 
3 
8 

12 

30 
69 
62 
84 
22 
40 
75 

Tarihi sattt 

20.6.935 J.5 

20.6.935 ıs,s 

20.6.935 16 

22..6.935 14 

22.6.935 14.S 

22..6.93S u 

22.6.935 Ui 

10 
3 
2 
s 
ı 

l 
9 
2 

75 23.6.934 
33 

13 
6 
9 

2 

74 
99 
31 
40 
33 
34 

12 
57 
o 

25 

.. l - ~ukanda adlan yazılr yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktan eksiltme şartnamesine 
gore ko~ısyom:muza ?ağlı 11 okul namına p arti parti kapalı zarfla münakasaya konul· 
muş ve ılk ~emınat mıktan ya~lanna yazdın ıştır. 

2 - Eksıltme Ankara Maarıf Müdürlüğü od.asma toplanacak belli gün ve aatlerde ya· 
ptlacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılr kanunun 2 3 ('.Ü mad~ 
delerine göre ellerinde bulunan belgelerle tic arethane namına işe girecekleri~ işbu ka
nunda yazılı şartlar içinde noterlikten alma vekaletnamelerile eksiltmeye ğirebilirler. 

4 - Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmalC 
üzere kapalı 2arf mektuplarında istenilen bel geler ve teminat ma buzu veya banka mek• 
tuplannı koymak suretile "Zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduaunu ve kanuni 
ikametgahtan yazılı ve zarflar mühürlü olarak belli gün ve saatlerden bir 

0

saat evel mak
buz mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi lazımdır. Belli gün ve zamandan sonra 
verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Teminatların eksiltme saat
lerinden eve1 Ankara mektepler muhasebecili ği veznesine yatırılmış bulunması ve eksilt
me şartnamelerini görmek üzere komisyon ya zganbğma müracaatfun ilan olunur. (1211) 

1-2128 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma komisyonhuda n: 
Cinsi 

700.000 çift büyük Kopça 
1. 760.000 tane büyük ve 
100.000 tane küçük madeni 
mat düğme .... 

J.100.000 tane büyük 
ve 200.000 tane küçük 
mat düğme ..• 

Tahmin fiatı 
lira 
1804 60 

1520 40 

1590 00 

lhale gün İlk teminat Eksiltme şekli 
lira ve saatı 

24-6-935 pa.zartCSJ 
saat 10 

135 35 Acık 

113 03 Açı\t 

569 25 Kapalı 

24-6-935 pazartesi 
saat 14 

25-6-935 salı 
saat 11 

1 - Yukarda yazllı malzemenin şartnamelerini para sız almak ve örneklerini gör
mek istiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona uğramalan. 

2 - Açık eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla kanuni teminatlarmr ihale günü ve saatında. rapalı zarfa gireceklerin 
aynı vesikalarla teklif mektuplarının ihale gün ve saatmdan en az bir saat evvel M. M. 
V. satın alına Ko. na vermeleri. (1329) 1-2331 

Satılık ev 
Yeni chirdc Mimar Kemal 

môtebi civarında 8 odalı bir ev 
satılıktır. Teldon 2291 

1 
Harita umum müdürlüğünden: 
Harita kıta erleri için alınacağı ilan edilen 6500 kilo 

srğır etinin şimdilik almmasmd3.i, sarfı nazar edildi,:i. 
(1369) 1~2372 
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Kapalı zarfla eksiltme bildirimi 
Tokat şarllaylığındaıı: 

1 - 2490 numaralı kanun ahkamile Nafia vekaletince 
•, su işleri için tanzim kılman şeraiti umumiye dairesinde 

Tokat şehrinin fenni su tesisatı bayındırlık bakanbğmm 
tı onaylı projesi ve bu iş için yapdan şartname gereğince ve 

t 

ı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İsbu tesisat memba sularının, isale mecralarının 

inşaatları: su deposu inşaatı şehir şebekesi tevziatı ile 
şartname ve projelerinde yazılı sair teferrüatı ihtiva eder. 

3 - Bütün teferrüatile tesisatın keşif bedeli (144,442) 
lira (80) kuruştur. 

4 - Bu işeaiteksiltmeşartnamesi, mukavele projesi ve 
fenni izahat ve serait ve kesifnameler, planlar, profiller, 
maktalar ve projeleri istekIÜer (722) yedi yüz yinni iki 

e kuruş bedel karşılığı ile Tokat şarbaylığmdan alabilirler. 
Bedeli gönderilerek teahhütlü mektupla istek yapılırsa 

1 
ı gös~erdikler! a~rese aynca elli kuruş posta ücreti karşıh-
2 ğmda posta ile derhal gönderilir. 

1 3 5 - Eksiltme 5.6.935 günlemecinden başlayarak KIRK 
l 4 BEŞ gün sonra 21.7.1935 pazar günü saat 15 de Tokat be-

5 lediye dairesinde yapılacaktır. (1266) 1-1221 

Gönen şarhaylığın dan: 
Gönen kaphcalarmın bir senelik kirası ikı bın lira tah

minli ve açık artırma ile ve kaplıcalarda yeniden yapıla
cak apartmanların inşası ise 6500 lira keşif bedeli ile ve 

ıaı 
ün kapalı zarfla 20.6.935 perşembe günü 14.15 de ihale edile. 

ceklerinden isteklilerin sarbayhktan is+ediklerini sorabi-
~ F. lirler. (1320) 1-2317 

Anlcara P. T. T 
Başmüdürlü~nd~n: 

tlZc 
üsk Ankaradan Geredeye kadar 219 sandıktan tahminen 
ı?m 23 ton tel fincan açık eksiltme suretiyle bu arada idarenin 
'B s göstereceği köylere teslim etmek şartiyle dağıtılacaktır. 
l•te Muvakkat teminat 45 liradır. G İsteklilerin 2490 No. lu ar
enı tırma, eksiltme ve ihale kanununda yazılı belgelerle bir
ğuv: likte 18 haziran 1935 salı günü saat on beşte komisyonu-
;a muza müracaatları. ( 1330) 1-2330 
h 
rir: 
in 
ür; 

Saçları 
Dökülenler 

Ankara asliye birinci 
lıukuk malıkemesiudcn: 

Ankarada Akköprü civarında 
Şakirin hanında Balalı Osman 
oğlu Hasarım damadı Şakire: 

Ankaranın Akköpriı civa
rında Şakirin hanında Balalı Os . 
man oğlu Hasanın karısı Bala
nın kesik köyünden Meryem ta
rafından aleyhinize ikame olu· 
nan alacak davasının 5. 6. 935 

çarşamba saat 14 muhakemesi 
duruşmasında hazır bulunmanız 

için Ulus gazetesile ilanen yapı · 

Jan tebligatta mahkemeye gelme-. 
diğinizden alicaklı vekilinin ta ·· 

ULUS 

Adliye Vekaletinden: 
1 - Bütün mahkemelerle adliyedaireleri ihtiyacı ıcin 

kapalı zarf usulile bastırılacak 37 kalem matbu evrakla bir 
kalem defter hakkında 3.6.935 günü yapılan eksiltme neti
cesinde teklif mektuplarında gösterilen fiatlar Iayik had
de görülmediğinden kanunun 40 ıncı maddesinin gereğin
e~ bu işi açık eksiltmeye konulmasına karar verilmiştir. 

2 - Eksiltme 20.6.935 günlemecine tesadüf eden per
şembe günü saat 14 te eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin bu yoldaki şartnameyi görmek ve imza 
mukabilinde almak üzere hergün adliye levazım dairesine 
uğnyabilecekleri ve muhammen bedeli olan 8700 liranın 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 653 liralık muvakkat temi
natlariyle o saatte Ankarada Adliye vekaleti levazım mü
dürlüğü odasında toplanacak eksiltme komisyonuna mü-
racaatları ilan oluunur. (1292) 1-2263 

Emlalc ve Eytam Banlcasından: 
Taksitle satılık emlak 

Esas No. Mevkii ve nevi . teminat lira 
21 Boyacı Ali mahallesi kızılelme- mes- 114.

cit sokağı 6-19 kapı, 399 ada, 10 par-

31 

33 

41 

42 

sel Nolu 63 metre arsa. 
İsmet paşa mahallesi ince yol 4 kapu, 40.-
13 ada 15 parsel, numaralı 81 metre 
arsa. 
İsmet paşa mahallesinde u7unyolda 
kapu 1, parsel 16, ada 8 numaralı 174 
metre arsa 

140.-

Bostani mahallesinde orta çıkma~ı so- · 12.
kağmda 7 kapu, 39 ada 8 parsel nu-
marah evin 1467 / 18144 hissesi. 
Bostani mahallesinde çiçekçi soka- 160.
ğmda kapu yeni 18, eski 21, ada 40, 
parsel 7 numaralı bir dükkan bir Oda 
ve 245 metre arsa 

Yukarda yazılı mülklerin bedelleri ilki peşin ve baki
yesi 7 senede ve hepsi sekiz müsavi taksitte ve taksitler 
faizsiz ödenmek sartiyle satılacağından almak istiyenle
rin 21.6.1935 cuma günü saat on altıda şubemize gelmele-
ri. (1296) 1-2282 

Amasya Ceza evi müdürlüğünden: 
Amasya ceza evinin 1 haziran 935 tarihinden 31 mayıs 

936 tarihine kadar beheri 480 cifti 960 gram itibariyle 
122640 kilo ikinci nevi ekmek bug·ünkü belediye rayicine 
göre 7971 lira 60 kuruş bedeli muhammene ile 9 mayıs 
935 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuş ve 30 mayıs 935 perşembe günü 
ihale yapılacağı ilan edilmiş ise de talip çıkmadığından 
20 gün müddetle eksiltme . uzatılmıştır. Taliplerin bedeli 
muhamınenenin yüzde yedi buçuk nisbetinde banka mek
tuplarını kanunu mahsusundaki serahat veçhile teklifna
meve lef ederek 19 haizran 1935 per'?embe günü saat 14 e 
kadar Amasya C. M. U hğ"mda miiteşekkil komisyona 
vermeleri lazımdır. İhale günü saat 13 ten sonra verilecek 
fa zla izahat almak istiynlerin Amasya ceza evi müdürlü-
ğiine mür~caatları ilan olunur. 1-2233 

12 HAZİRAN 1935 ÇARŞAM~A 

2 ve 'Lu 1-ompnme ı ık ambalaılarda bulunu'"• 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

ligin limsali olan ffi markas~nı arayınu 

1 
Devlet Demiryollarr ve Limanları Umum ı 

Müdürlüğü ilanları 

t LAN 

Muhammen bedeli ile miktarı aşağıda yazılı elektrik 
malzemesi 24. 6. 1935 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe giımek istiyenlerin 1208,94 liraltlc muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe 
girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
teklifler ile aynı gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Anka
rada malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. (1303) 

Muhammen bedeli 
146 kalem muhtelifülcins elektrik malzemesi 16119.15 

l - 2292 

I LAN 

Muhammen bedeli (2730) lira olan muhtelif şekil ve 
eb'atta zımpara taşlan 8 temmuz 1935 pazartesi günü sa
at 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 205 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun dördün
cü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulun
madığma dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

dl Koıuojeo Kanzuk 
ıebiyıe ~a~kınızda gıyap . kararı .Aııliara Ceza.evi -''1üdf rliiğünden: 
te):>liğine . karar ,-e~ilmi~tir. Ka· ı 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinde, Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürUl 
ğünde dağıtılmaktadır. (1305) 1 - 2294 

li....i 
'
11 Saç Eksiri 
f)O . 

m< Sac:Iann dökülmesine ve ke· 
~ziıpeklenmesin~ f!lani olur . . Kp
symojen saçları~ köklt::rini . 

rar mucibince muhake}'Ilenin ta· . Ankara ceaz evinin .bir senelik ekmek ihtiv:ıcı için 30 
lik olunduğu Z6. 6. 935 çarşamh:ı . - - mayıs 935 tarihinde açılan kapalr zarf usuliyle mi.in~ka
saat 14 te mahkemeye gelmeniz · sava talip zuhu~ etme<li~inden mezkur ekme~;n ayni şe- Ailelere mühim 

teozilit kuvvetlendirir ve besler. 
a ~omojen saçların gıdasıdır. 

"L?rabii renklerini bozmaz, Ja. 
~ J(tif bir rayihası vardır. K_o
ı..r/'1ojen kanzuk sac eksiri ma-
k~0cruf eczanelerle rtriyat · ma· 

L ~f;ızalannr1::ı hıılunur. · · 

·~1N1MANTOL KANZUK . 
~OMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

ve yahut musaddak b'r vekil 
göndermediğiniz takdirde glya 

b~nızda muhakemeye devam ohı
nacağı gıyab kar"'rı ma,kamına 

kaim olmak üzere ilanen tebliğ 

·. olunur . . n3s_ı) 2- 2361 . 
------------------------

Doktor 
Ali Maruf iJ ııver · 

DERl, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI. 

K t R A L_I K ~ MÜTEHASSISI 
Çocuksuz bir ayle için Ye ~ Tabakhane caddesi haşm~a 

nişehirin mutena bir yerinde ~~ Altintaş sokak No. 17 . 
ayrt kat 2 oda ve hol ilan me· ~~ Hastalarını her gün 9-13 
ll"Ur!uğumuza müracaat. 

1- 2375 

~~ · ve 15-20 ve kadar kabul eder 

"' ... ~ ... .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Z~yi 

Ankaar belediyesinden al-
)Q mıı olduğum şoför vesi.kasını 
3. kaybettim. Yeni~i çıkaraca
t .1tnndan eskis~nin hükmü yok-
1t11ıur. . • Şoför lsmail 
!58 1 - 2352 

Deniz 

Adliye Vekaletin -
den: 

Milas Noter muavinliği 
açılmıştır. İmtihansız noter 
olabilmek -şartlanru ha iz· ta
lihlerin bir ay içinde müra
caatları ilan olunur. (1365) 

· ı - 2365 

Kızı 

Eftalya 
16. Hazirana kadar Şehir Bahçesindedir 

1-2336 

1. .mit tahtmda bir ay zar.frnda pazarlıkla alınmasına karar 
veril mi c:;ti r :. · 

İsteklilerin (2240) lira (37) kuruş teminatı muvakka
te akçesi veya banka mektubu ile birlikte her gün öğleden 
sonra cumuriyet müddei umumilic'Tinde mütesekkil ko-

, J 

misyona ve seraiti anlamak üzere Cebecide ceza evi mü· 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1282) 1-2240 

·Erzurum maarif. müdürlüğün~eıi: ·. 
Keşif bedeli . (i6100) lira olan Etzurum ·asarı atikasın- , 

dan çifte minarelerin tamir isi 16 haziran 935 de Erzurum 
Maarif müdürlüğünde saat 14 de kapalı zarf usuliyle iha
lesi münakasaya konulmuştur. Münakasaya girmek isti· 
·yenler~n ?hk~riu u"mumiyeden başka diplomalı mimar ve
ya mühendis olmaları ve bu gibi ehemmiyetli işlerde ça
lışmış ve devlet inşaatında en aşağı on bin liralık iş yap
mış bulunduklarına dair komisyona vesika göstermeleri 
şarttır. Muvakkat teminat mikdan (1207) liradır. 

Yukardaki ~ıfatlan haiz bulunan istekliler keşifname, 
fenni şartname mukavele şartnamesini Ankarada maarif 
vekaletinden, fstanbulda ve Erzurumda Maarif müdür-
lüğünden parasız olarak ~ labilirT er. (1267) 1-2222 ' 

Devlet Demiryollarm dan: 
Bu yaz; mezuniyet ve istirahat günlerinizi en sıhht ve 

eyi şartlar içinde geçirmek istiyorsanız Devlet Demiryol· 
lar:ında ailelere yapılan büyük tenzilattan istifade ediniz. 

Bu tenzilat; beş kişilik bir aile için % 64 
Sekiz kişilik bir aile için de o/o 70 

nisbetinnedir. (1335) 1-2338 

L\nkara Valiliğindeıi: 
Daimi Encümen riyaseti odası muşamba döşemesi 

17-6-935 pazartesi günü saat 15 de c'.'limi encümende iha· 
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. İstekli· 
lerin keşif bedeli olarak 618 lira 53 kuruşun % 7 buçuğu 
nisbetinde teminat makbuzu veya mektuplariyle ihale gÜ· 
nünde daimi encümene gelmeleri şeraiti anlamak nümu
nesini gönnek istiyenlerin Muhasebe'i hususiye müdürlü-
ğüne müracaatları ilan olunur. (1322) 1-2309 

Tahsildar ;µ-anıyor· ; 

Merkez eczanesine soru· 
iacaktır. · 1__:2256 .. . . . 1 - -n. :SİNEMALAR 11 . 

lmtiya.ı sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATA y 
Umumi ne~riyatı idare eden 
Vazı İşleri Müdürü Naıuhf 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulu• Bııımevind! b4sılmış· 

L t11 • • 

' YENi BU GECE 

GÜZELLİK ENSTtTUStt 

Gündiiz iki film 

l - Güzellik Enstitüsü - 2 - Bir gönW 
böyle avlandı 

BU GECE 

HARP ARİFESİNDE 

Gündüzleri iki film 

1 - Cenup Km - 2 - Harp Arifesinde 

GECELERİ YALNIZ BİR FİLM GÖSTERİLİR 
Hafta azat giin.Unli.n deği§mC-si dolayısUe linemalarm program defişme günleri: 
Kulüp: pazar, periCmf>e. Yeni': P. ertesi, cuına 


