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Giindelik 

BU .. OIGIMIZ ~E\~LER 

F. R. ATAY 
Bu yazımızdaki yeni kelimeler: 

Senlik - Refah - Denge Muva
zene - Sömürülmek - İstismar edil
mek - Üretmen Müstahsil - Ge
Qim = Maişet - Düzey - Seviye -
E1'kin Müstakil Sava 1ddia. 

- Sizler tarım ve ilk-madde 
m41111leketlerisiniz. Bize toprak 
öriinlerinizi satacaksınız. Endüa
triyi bizler yaparız. Arsıulusal 
aeolik dengesi ancak böyle bir it
bitümü üstüne kurulabilir. 

Elden pazar kaçıranların 1918 
deftberi söyledikleri budur. Fakat 
bw sözü h i ç b i r a v r u p a -
it öteki avrupalıy a 
16y1 eme z. Çünkü her avru
pab bilir ki toprak ürünlerinin aa
bcdığı ve endüstri alıcılığı ile ge
çinmeğe katlanmak demek, s ö • 
m. ü r Ü 1 m e ğ i kabul etmek de
meld.ir. 

Bir avrupalı kendi yağını ve 
yemiıini de, makinesi gibi satar: 
yani onun üretmenine, fabrikalar
a. çalışan İtçİnin gündeliğini ve -
Iİr. Fabrikada veya tarlada çah
IAD anupalılar için yüksek bir ge
tim düzeyi tarttır. 

O.Ya Anupa dıtmda değitir: 
waya endüstri malı, Avrupa İtÇİ
Iİne iyi bir gündelik ve kap\taliıt
lere iyi liir kazanç sağlayan bir 
Aat üstünden gider ve oranın top
.ak ürünleri, çiftçilerin boğaz 
tıokhaiu üzerinden satın alınır. 

Avrupa dıtında bir tarım 
memleketinin genel bir genlik 
tlüzeyi elde etmesine imkan yok -
w. Bu meml.~p~lki bir 
tr.ç yerli zengin türer; .l.*Ud bir 
iri tehir konak ve kulüblerle, bir 
lki deniz kıyısı ve dağ tepesi köık
lerle donanır. Fakat halk ayağına 
• a ı ı r giymekten -.:e sırtına ko 
yan postu takınmaktan kurtula -
maz.. Böyle bir memleket erkin 
elamaz.. Böyle bir memlekete Al
manya top, F ran1a uçak, lngil -
tere torpido vermezse, o, namus 
borc.unu da ödeyemez. 

Bir memleketin bütün ihtiyaç
larmı kendi fahrikalarınd-,. kendi 
itlemeıi gibi bir savamız yoktur. 
T abiiğ imkansızlıklarla veya he -
aabıız giritimlerle devlet hazne -
sini ve halk kesesini tüketmeğe 
de lüzum yoktur. Ancak bir mem
leket kendi toprak ürünlerini de
jerlendirecek, kendi çiftçisini zen
cileımekten kurtaracak ve batlı -
ca ihtiyaçlarını karşılıyacak ka -
clar endüstri, ve bir h a r b z a -
manında ordu cihazı
•• durmaksızın işle
t e c e k kadar harb endüstrisi 
yapmak yükümü altındadır. Böy
le bir memleket, ondan sonra ar -
enıluaal sıyasa ve ekonomi denge
.i dütünülürken, birlikte konuşul
mak, birlikte karar verilmek, bir
likte hareket edilmek için, bütün 
kıonf eranslara eıit haklarla gider. 
Artık kendisine kürsü artığı den 
ler verilmez: hakikat konuşulur. 

Üstündeki halkı yedirecek top
Mk üretimi, üstündeki halkı giy
mecek ve barındıracak endüstri 
lret'İlllİ Ye iiıtündeki halka, za -
manı ıeldiğinde, bütün savga 
laıYYetini kuHaatdıracak harb en -
clültriai olmıyan memleketlerin ta
Jli ile, sık sık, kumar maaalarHlda 
oynanılır. 

Bay Abidin Özmen gitti 
Birinci Genel lspekter Abidin 

Özmen dün aktamki trenle lstan 
bul'a gitmiıtir. Durakta Batba -
kan lm1et lnönü, Parti Genel Sek
reteri Receb Peker, Bakanlar Ye 
do.tlan tarafından ajurlanm.pır. 

Adımız, andımızdır 

Bursalı konuklar dün Tarım Enstitüsünü 
gezdiler ve Bay Peker le tanıştılar 

Bursalı konuklarımız dan bir grup 

Ankara'yı görmek ve devlet 
merkezini tanımak gayesiyle Bur 
sadan gelen konuklarımız dün 1a
bah Yüksek Tarım Enstitülerini 
gezmitlerdir. 

Bursalı yurddatlar Parti Ge 
nel Sekreteri Receb Pekerin çağrı. 
sile öğleden sonra saat 17ye doğ
ru Parti kurağına gelmitlerdir. I 
Konuklarını karşılıyan Receb Pe
ker gelenlerin ayrı ayrı ellerini .·'<· 

mıt ve hatırlarını sorarak, böyle 
grup halindeki gezilerin faydak. 
rından bahsederek görülen yeni 
liklerin, çalıımaların dönüıte yurd
daılara anlatılarak aydınlanmala
rına yardımı olacağını IÖylemiıtir. 
Devlet merkezindeki özlü ve iç -
tem çalışmanın ilk balatta göze 
çarpacak kuvvette ve dolgun ol -
duğuna iıaret eden Bay Peker, 

( Sonu 4 lincü sayı/ada) 

----~-------------·------------~---
ÇtFÇt BORCUNU BöLO iLE VERECEK 

Kamutayca onaylanan kanuna göre çiftçiler Tarırr 
Bankasına olan borçlarını 15 yılda ödeyecekler 

"F.utay öte~~&& ka 
rannı almad•n an~ devamlı btr 
surette yaptığı toplantıda tarım, 
ekonomi, bayındırlık, kültür ve fi. 
nanı bakımından çok değerli bir 
ıeri kanun projelerini kabul et -
mitti. 

· Tarım Bankasının 1931 ydı 
sonuna kadar olan İpotekli ve 

zencirleme kef illikli bütün tarım 

alacaklarının yüzde üç üremle 
on beş yıla bölülendirilmesi için 
olan kanun bunların başında. gel
mektedir. 

Biliadiii ıibı, 1929 1dindao 
önce ve ondan ;aonraki yıllarda 
ürün değerlerinin dünya ekono 
mik buhranı karıısında gittikçe 
düşmesi, çiftçilerimizi üretim aay
palarını koruyamıyacak ve ban
kaya kartı olan borçlarını ödeye · 
miyecek bir hale dütürmüttü. 

Ödenmesinde çiftçilerimizin 
zorluklarla kartılqtığı ve 20 mil
yon liraya vardığı oranlanan bu 
borcun çiftçiyi sıkmadan ödene · 
cek bir tekilde bölülendirilmesi 
iti ise son yıllar içinde hükümetin 

(Sonu 4 üncü sayıfada) 

LA VRENS DtRtLDi 1.V"tl ? 

İtalyanlara göre bu İngiliz ça~ıtı 
şimdi Adisahaba yolundadır 

Roma, 15 (A.A.) - Ottobre 
gazetesinin Portsaid'ten aldığı bir 
habere göre Albay Lavrens ölme· 
mit ve timdi Adisababa'ya git -
mektedir. 

Londra' da Entellijens servisin 

isteğiyle Lavrens'in ayleıi bir D· 
za yüzünden Albayı ölmüt gihi 
göstermiıtir. Ti ki, Lavrens iste 
diği gibi yeni itler arkasından ko 
şabilsin. 

(Sonu Sinci sayliada) 

16, H!lZlKAN 1935 Pı\ZAR 

Rurlmrık, (Kali/orni')·a). 15 A. A. - Anı 
rilmn uçmam J ilcy Po~ı, ırcııo. fer ·yoli)· 
'/\'euyork.a urmuştuı·. lnıdaki ıt::.tı 2450 mil 
<lir. Post iirıce Cl')·m yoll<ı doğudcm lıatry 

'<loğru iiç <le/<t Uf11uıl• ist,•miş. faluu başara 
nuımıştı. 

Her )Crttt· 5 kuru 

Ş~KER öBVR Gü UCUZLUYOl{ 

Ekonomi Bakanımız ilbaylara gönderdiği bir bildi -
rikte şekeri nomal fiattar fazlasına satmanın vur -

gunculuk sayda cağını bildirdi 
Ekonomi Bakanı B. Celal Ba -

yar İstanbul, İzmir ilbayları ile 
öteki bütün ilbaylıklara şu telgra
fı göndermiştir: 

"Halkımıza ucuz ve çok şeker 
yedirebilmek gayesile Kamutaya 
sunulan kanun layihası onaylan -
mıştır. 18. 6. 1935 salı günü res -
miğ gazetede neşri mümkün olabi
lecektir. o tarihten itibaren atide
ki hususlara riayet olunacaktır: 

1. - İstanbul' da ve teker fab
rikalarında teslim edilmek üzere 
toptan ve toz teker şimdiki fiat 
olan 36, 75 v~ 3.7 kurut yerine 25 
ve kesme feker 40 klµ"Uf yerine 28 
kurut fiat ile satılacaktır. Bu fiata 
bütün vergi ve resimler dahil oluı) · 
fabrikalard ı vagon lstanbulda 
ambar dahili teslim fiatlarıdır. 

2. - Sair m•hallerde toptan 
satıı fiatı yukarıki fiatlara yalnız 
nakliye ve buna ait diğer masraf . 
ların ilavesile bulunacak fiattan 
ibaret olacaktır. 

3. - Perakende fiatlar ile yu
kardaki maddelerdek~ toptan aa ; 
lif fiatları arasındaki fark bugün 
müteamil.bulunmakta olan ve pe· 
rakende 1&tıtÇıların C.ri ve no · 
mal karını teıkil eyliyen miktar • 
dan ibaret kalacaktır. 

4. - Bu suretle tespit edilecek 
olan toptan ve perakende satıf fi. 
atlarının fevkinde fiatlarla satıı 
yapmak ihtikar telakki edilecek
tir. 

5. - Havayici zaruriyeden o
lan bu gıda maddesinden bili.iatia
na herkesin istifade edebilmesi 
için valilerle betediye reislerinin 
vazife noktasından hassasiyetleri
ne müracat ederim.,, ---·----
Her brÜn beş kelime 

Ulus baştanbaşa kılavuz 
kelimeleri ile çıkıyor. Tilrki
yede çıkan gazete ve dergile-• 
re her gün verilen 5 eı keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı
calarım kullanmıyacaktır. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ LiSTE 

1. - Şimal = Kuzey 
Ce~p = Güneı 
Şark= Doğu 
Garp= Batı 

.. 
Şimali Flri = Dofrı hzeyl 

. Şimali Garbi = Batı lrııayi 
(Sonu 2. ci sayılada) 

ı---------------·· .. .-.------------~-

Beşikta~ Ankara Gücünü 8.0yendi 

Bef1'lctq va Anbra GOcD twmluı 6/r Bnffa 

latanbul'un ileri ıpor kwüple
rinden geçen yılın ayaktopu tam
piyonu Betiktat iki maç yapm:-' 
üzere dün sabahki trenle An?. 

: . 

~ -

ra'ya geldi ve öğleden aonra ılk 
maçını Ankara Gücü ile yapb. 

Gerçi 1ki takım araıınc! .. ' ~ sı

nıf ayrımı beklediğimiz çok güzel 
ve çetin oyunlardan birini gc:-.:ıe
mize engeldi. Ancak biz .gene bi • 
rinci derecede bir lstanbul kulü • 
bünün Ankara'ya getirilmesi s·•· -
tiyle yapılan bu giriıimi çok ye -
rinde buluyor ve alkıılıyoruz. An
kara futbolunun ilerlemesi Ye tek
nik bakımdan faydalanması için 
İstanbul'un en gözde kulüblerini 
sık sık Ankara'ya getirtmek çok 
faydalı ve lüzumlu bir i• olacak -
tır. Bu hakikati gören Parti genel 
sekreterimiz de dün, İdman birliği 
başkanlarına lstanbul kulübleri -
nin imkan nisbetinde s1kçn Anka
ra'ya getirtilmesini tavsiye etmiş
tir. 

Alan çok kalabalıktı. Epiden
beri iyi bir oyun görmiyen Anka
rasporcuları aİanı çepçevre sar 
m•şlardı. Tüze Bakanı Bay Şük
rü Saraçoğlu, Gümrük ve Tekiller 

(Sonu J üncü sayıl ada) 



SAYIFA 2 

Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
-36-

Hitler, artık, Avrupa aevletlerini yenen ve Y e-n 11 
devletler diye ikiye ayırmak doğru olmadığım söylemiştir. 

Bir zamanlar devlet kapısı, bütün türk gençlerinin g ö zil 
dike ğ i idi. 

Polis size. dolandırmağa gelen bu adamın k a r a 1 ı ta .. 
lumrndan olduğunu gerçinlcmiştir. 

Gündelik gazete kadar_, fikir dergi 1 erin e de ihti· 
•acımız var. 

Yalnızlığı seversem de ya 1 kız değilim. 
Bu tarlanın ö 1 ç Ü m Ü n Ü biliyor musunuz? 
Bütün gençler, ellerinde ışın ak 1ar1 a , geç vaıtte 

kadar, Atatürkün kondııgu evi ç ev r İnip durdulal'. 
Misallerdeki yeni kelimeler: 

Yenen = Galip 
Yenik= MağlUb 
Gözdikeği = Matmahı nazar 
Karalı = Mazannei su' 
Dergi = Mecmua 
Yal kız = Merdümgiriz 
Ölçüm = Mesaha 
Işınak = Meşale 
Çevrinmek = Tavaf etmek 

Bağışık= Muaf 
Bağrşıkhk = Muafiyet 

. ,. . 
Özgür yazarlar kazanç vergisinden 
Gazetelerdeki çevir m en '!erin 

bağı§ ık lığı devam edecektir. 

b a ğ ı ş 1 k ~ tırlar. 

kazanç vergisinden 

~ *.,,. 
Bakı = Muayene 

Evlenecek olanlar hekim b a k ı ' szndan geçmek yükü· 
mündedirler. 

Muhtekir = Vurguncu 
İhtikar = Vurgunculuk 

Yaşatık liatlarındaki vurgun c u 1uk1 a hergün sa
vaşmaktayız. 

Fransa hükümeti borsa v u r g u n c u 1 a r ı n a karşı 
kesin tedbirler aldı. 

Aytar = Muhabir 
Duymaç = Muhbir 

B u haber; Paris ay t a rımı z bize mek tup1a gönderdi. 
Ga etemizin şehir d uy m a ç J ,a r ı J1içbir bilget kaçır

mazlar. 

•*• 
Mukavemet = Dayanık, dayanım 

Bu evin sert rüzgara d a ya n ığı olduğunda şüpheli .. 
vim. 

Düşman, dün, büyük lrir d a y a n ı m göstermiştir. 

Her gün be~ kelime 
(Başı 1. ci sayı/ada) 

Cenuba ıarki =Doğu tıiine
yi 
Cenaba garbi = ilah flÜIN
)'İ 

Şarkı fimali = Kıuey Jofu
.,, (1) 
AmeıilrCl)'I eenabi = Giiney 
Amerikan 

-,.. - Sual = Soru 
istintak = Sorgu 
ft.!esele = Mesele (T. Kö.) 
Örnekler: 1 • Size bir &Ont· 

Ja bulunmak istiyorum. 
2 - Dün bütün suçlular •or· 
guya çekild'ler. 

B. - H"kaye = Ôykü 
Ôrnek: Gazetelerin günde
lik öyüklerinJe sanat de~, 
eğlence değeri aramalın
nız. 

4. - ihtimam etmek = Kayıtlan • 
mak 
itina etmP-k = Ôzenmek 
itina = Ôzen 
Ôrnekler: 1 - Bu ise daha i
yi kayıtlanmanız lmmdır. 
2 • Ya.zımzda bOJtan basa 
özensizlik görünüyor. 

1. - ikametgah = Komıt 
Meaken = Otnı 

Omekler: 1- Herkea balun
Juğa ıehirJe bir konut gö• 
termek yiikiimiindeılir. 

iki büyük köprümüz 
yapılıyor 

Muğla. 15 (A.A.) -Tilrldye'de ikin· 

ci tip olarak yapılmakta olan ve dünya

da qi iki tane bulunan Dalaman kö~ 

rüıilniln iki ayağının yapılıp bitmİf, üçün 
cü dördiincll ayaklannm yapılmasına 

batlanmıftır. 

Gene Muğla - Fetiye yolu il.zerinde
ki büyük bir önemi bulunan Namnam 
köprüsünün de üstermesi önümüzdeki 

ay başında yapılacaktır. Bu köprülerin 
yapılmasiyle Muğla - Fetiye yolu açıla

caktır. Arada bulunan küçük su geçitle· 

rinin yapılması ve batak alanlann yeğ . 
r ititmesi için ha:mhktar vardır. Bu yrl 

içinde bu alanda önemli çalışmalar ola
cak, Fetiye - Muğla yolu gelip gitmeye 

açılacaktır. Bu yolun açtlmasiyle ilk eko 
nomi hayatında büyük bir genişlik ola· 

caktır. İl halkı bu iki köprünün yapıl . 
masmdan büyük bir sevinç duymakta -
dır. 

ELZ • 

2 - Hiikümet Anlıara'tla İf · 
yarlann otru meaeluini tle 
lıotaracaktır. 

(1) Ötekiler de bunlara kıyas
lanarak yapılabilir. 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin oamanlı
calan kullanılmamasını rica ede • 
riz. 

ULU~ 

• 
1 ç D 
H!Yva tehlikesini 

hilen üyeler 
B. Selami Kuzucuoğlu Göynük C. M. U. 

20, B. Fahri Çınar Göynük Sarbay 20. 

Nevzat Akgüngör Göynük Orman mü

hendis muavini ZO, B. Halil Alpagut 

Göyniik İnhisarlar Me. ZO, B. Ali Sayın 

Göynük Zıraat Bank. memuru 20, B. M. 

Fahri Yerlikaya Göynük tüccar ZO, B. 

Yusuf Bayındır Göynük tüccar 30, B 

Nuri Vural Göynük tüccar ZO, B. Hay

rettin Ünal Göynük tüccar 20, B. Salih 

Pulcu Göynük tüccar ZO, B. Celal Yağ

cıoğlu Göynük tüccar 20, B. İsmail Şa

tır Göynük bakkal 20, B. Ahmet Başka-

1 Göynük tüccar 20, B. Mehmet Sel 

man Göynük bakkat 20, B. Hıfzı Mut -

lu Göynük tapu Me. 20, B. Müslim Akay 

Göynük Ziraat mücadele Me. 20, B. Ali 
Hattat Göynük semerci ZO, B. Ahmet 
İlhan Göynük tüccar 20,,, B. Hasan Yenic~ 
Keşan H. P. başkam 20, B. Saadet Yeni· 
ce Keşan H. P. başkanı zevcesi 20, B. tb
rahim Şapçı Keşan tüccardan 30, Ba · 
yan Leman Şapçı Bay İbrahim Şapçı 
zevcesi 20, B. Hasan Akalın Keşan bak
kal 20, B. Halil Keşan bezzaz ZO, B. 

Hüseyin Keşan tavukçu 48, B. İbrahi!'l"' 
Ahmet Keşan bakkal 30, B. M. Kem J 
Keşan tuhafiyeci 22. 

B. Raif Keşan terzi 24, B. Mehmet 
Günsal Keşan eczacı 21, B. Ömer Kalfa 
Keşan berber 21, B. Mustafa Yenice 
Keşan 20, B. Cemal Keşan aşçı 21. 
B. Cemil Özgün Keşan hastahane ope· 
ratörü 20, Bayan Münevver Özgün 
Keşan hastahane operatörü zevcesi 20, 
B. Hüseyin Hüsnü Dalkılıç Keşan ha-;· 
tahane idare memuru 20, B. A. Türker 
Foça İlçebayı 24, B . Remzi Uluğu Fo· 
ça hava kurumu başkam 24, B. Raşit 

Gören Foça şarb_ayı 20, B . H . Basri 
Coşkun Foça C.H.P. başkanı 24, B 
Hilmi Ergun Foça bakim 20, B. Fahrı 
Foça C.M.U. 20, B. Arif Foça Miistan· 
tik 20, B. H. Güvenç Foça mal müdürü 
20, B. Mitat Turgut Foça Tahsil mü
fettisi 61, B. Münür Kinşan Foça mu 
hasebe katibi 20, 

0

Emin Aktepe Foça 
varidat katibi 20, B. Hamdi Yirmibeş 
Foça tahrirat katibi 20, B. Basri Eren 
Foça T.M. 20, B. Sami Uysal Foça S:ı
hil Sıhhiye M. 20, &. Halil Kirli Foça 
Liman M. 20, B. Zeki Foça Nüfus M. 
20, B. Sami Koral Foça İnhisar Baş 
M. 20, B. Mustafa Foça inhisar ambar 
M. 20, B. Ekrem Girgin Foça inhisar 
memurlarından 20, B. İhsan Foça .inhi
sar memurlarından 20, B. Niyazi Arat 
Foça inhisar memurlarından 20, B. 
Hamdi Foça Ziraat m. 20, B. Rıza Fo· 
ça satış m. 20, B. Şevket Kural Foça 
Muhasebei hususiye M. 20, B. Nedim 
Mete Foça Ziraat M. 20, B. Nuri Ata· 
lay Foça P.T.T. memuru 20, B. Sürey 
ya Foça P.T.T. muhabere M. 20, B. 
Cevclet Oğuz Foça Maliye tahsildarı 

20, B. Niyazi Can Zabıt katibi 20. 

B. Yaşar Yasayakul Foça J. K. 24, B. 
Zihni Foça J. Başçavuşu 20, B. Mus· 
tafa Korumak Foça Belediye muhasi 
bi 20, B. Mirza İlter Foça T. Ha. K. 
fahri müraklp 20, B. Mehmet Peker 
Foça T. Ha. K. katibi 20, B. Mahmut 
Foça bakkal 20, B. M. Ali Polater Fo 
ça eczacı 24, B. Adli Akakmcı Foça 
As. Ş. Reisi 20, B. Adil Ergöç Foça a
vukat 20, Hamdi Baykal Foça hükümet 
hekimi 20. B. Hazim Foça Z.K. koope· 
ratifi müdürü 20, B. H. Onlii Foça C. 
H. P. t. H. 20, B. Nafi Ergöbü.z Foça 
1ıfaliye Süvari tahsildan 20, B. Mehmet 
Dirican Foça Maliye tahsildarı 20, Ba· 
yan Celile Kenan Foça 50, B. Nevin 
Sanlı Foça elektrikçi 20, Bayan Nadi 
re Sanlı Foça 20, B. Necmi Alçay Foça 
C. H. P. 1. H. 20, B. Mehmet Tevfik 
CO§kun Foça bakkal 20, B. Cemil Mi· 

1 
dillili Foça Bakkal 20, B. Khıın Foça 
bakkal 25, B. Hüsnli Foça hamamcı 2•. 

l\l l &.M..c... " L z!.;• l.J..,..J ,. -~ -&' 
!!Si 

u y u K L A R 
IST AN BUL TELEFONLARl 

Orta okulların sınaçları 
lstanbul, 15 - Orta okullarm· 

son sımi smaçları bitti. Smaçlarda 
kazananların nisbeti yüzde yirmi· 
dir. 

Yabancı diller smaçla -
rında kazanamıyan üni -

versi teliler 
lstanbul, 15 - Yabancı diller 

smaçlarında kazanamadıkları için 
fakülte smaçlarına kabul edilmi
yen üniversite talebeleri, Kültür 
Bakanlığına başvurmağa karar 
vermişlerdir. 

Bir eroin fabrikası 
daha 

lstanbul, 15 - Bakırköyünde 
dişçi Atıl adında birinin, evini erer 
in fabrikası olarak kullandığı an
laşıldığmdan fabrika basılmış, ero
inci A trf da yakalanmıştır. 

İstanbulda buğday 
fiatları 

lstanbul, 15 - lstanbul piya
sasrnda buğday liatlarr 6 kuruşta 
kaldı. Fırıncıların dileği üzerine, 
şarbaylık narh komisyonu pazar
tesi günü toplanacaktır. Ekmek 
fiatmrn 30 para artması iktimali 
vardır. 

İşçilerin yarım 
gündeliği 

lstanbul, 15 - Hafta azatı do
Jayısiyle cumartesi günleri öğle· 
den sonra çalrşmaddcları için gti.n
delikleri tam olarak verilmiyen iş
çiler hükümete başvurdular. 

----·~·--

l\ı1uğlada un fiatları 
yükseldi 

Muğla, 15 (A.A.) - Kuraklık yü • 
zünden fabrika unlarının fiatı çuval ha· 
şına bir lira artırılmıştır. Buğdayın kilo
su da beş kuruştan sekiz kuruşa çık -
mrştrr. 

Hava Kurumuna 
Yardım devam ediyor 

Bursa, 15 (A.A) - Türk Hava Ku

rumuna yardım için bugün Halkevinde 

ilbaym başkanhğmda büyük bir top • 

Jantı yapılınıştır. Toplantıya gelen • 

Jerin hepsi hava t~hlikesini bilen üye 

yazılmış ve yıllık yükcnlerde bulunmuş 

tardır. Üye yazılma işi canhhkla de -

vam ediyor. 

* * * 
İzmir, 15 (A.A) - Hava tehlikesi. 

ni bilen Üye yazmak için seçilen kurul 

toplantılarda devam etmekte; tecim o -
dasından gelen defterleri incelemekte -
dir. .Bu is bittikten sonr.a genel bir 
toplantı yapılacak, t ecimerlerimiz üye 

yazılacaktır. 

Dün bir çok yurddaşlarımız, Osman· 
1ı Bankası işyarlan ve palamutçular 
sosyetesi hava tehlikesini bilen üyeliğe 
yazılmışlardır. 

• •• 
Zonguldak, 15 (A.A) - Hava tehli. 

kesini bilcnl~r kurumuna tiye yazılma 
yarışı gittikçe hızlanmaktadır. Maden 
kurumları ve işyarları ve maden işçi
leri candan bir yurdseverlik ve ta§kın 

bir özverirlikle yanşa katılmaktadırlar. 

Zonguldakta şimdiye kadar yazılan ve. 
rit ve yıllık yard~ların tutarı 23700 

lirayı bulmaktadır. Yakında genel bir 
toplantı yapılacaktır. 

Erzurumda Kızılay 
haftası 

Erzurum, 15 (A.A.) - Erzn• 
nımda Krzılay haftası ayın 17 si 
ile 23 ü arasında yapılacaktır. Kı
zılaya üye yazılmasına başlan· 

mrştır. Halk tarafından bı.iyük bir 
ilgi gösterilmektedir. Kızılay ası• 
ğma bir de balo verilecektir. 

Vehib Paşa kimdir? 
Habeş ordusu bas.kumandam 

olduğunu gazetelerin yazdığı 

Vehib paşa kurtuluş savaşının 

başlangıcındanberi Türkiyeden 
c.ıkmış ve binbir serüvene girmi~ 
bir adamdır. Memleketinden baır 
ka her ülküye hizmet edecek bir 
yaratılıştadır ve türk vatandaşlı• 
ğından birçok yıllar önce çıkard· 
mıştır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Gecen bir hafta içinde güm-. 

rük rrıuhaf aza örgütü 68 kaçakçı. 
1010 kilo gümrük kaçağı, 47 kilo 
tekit kaçağı, 3 tüfek, 2370 defter 
sigara kağıdı, 20 kaçakçı hayvam 
ele geçirmiştir. 

ANKARA RADYOSU 
19.30 - Eğitim saati (Hilmi 

Malik konuşuyor) 
19.4o - Musiki: 
Chopin Nocturnes 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
20. - Arıcılık saati 
20.10 - Musiki 
Bach Concerto sol mineuı 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
20.20 - Dans musikisi 
20.50 - I-I berter. 

Bugünkü sayımızda ge~ 
çen kılavuz kelimeleri 

Atamak = Tayin etmek 
Başarı = Muvaffakiyet 
Bağdamak = TeYif etmek 
Basın = Matbuat 
Batkı = 1 flas 
Belgit = Sened 
Bölülendirme = Taksitlendirmş 
Çözge = Sureti hal 

Erk = Kudret, iktidar 
Erke = Mevkii iktidar 
Etki = Tesir 
Evrim = Tek!mül (~volutton) 
Etgerlik = Nüfuz (influence) 
Finans = Maliye 
Gelişim = ln.kişaf 

Gezi = Seyahat 
Güney - doğu = Cen14bu şarkl 
Hötlem = Tehdit 

İye = Sahib 
İncelemek = Tetkik etmek.. 

!çtem = Samimi 
Karşın = Rağmen 
Kınav = Faaliyet 
Kesin = Kat'i 
Öz = Mahiyet 
Oruntamak = Temsil etmek 
Oranlamak = Tahmin etmek 
Ödel = Vade 
Önerge = Teklif 
Öğretim ~ Talim 
Özgenlik == Hürriyet 

Sorav = Mes'uliyet 
Saypa = Masraf 

Sömürge = Müstemlike 
Tarım = Ziraat 
Ürem= Faiz 

Yetsinmek =İktifa e~ 
YilğrUm = Merhale 
Yönetsel <= İdari 

Zorağ = Zaruret 
Zencirleme - Müteselsil 

Keçiören Köy Gazinosu açıldı. Gazino O .. ·ınan Çifliği tarafından işletilmektedir. Çiflik ürünleri bulu. 
nur. Fiatlar ucuz, servis düzgündür. Sal-ah albdan gece yarıfına kadar muntazam otobüs seferleri var
dır. Gidip gelme otuz kuruştur. 
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Dünkü maçtan ilt.i görünüf 

Beşiktaş Ankara Gücünü yendi 
( Ba§ı 1 inı:i sayıl ada) 

B*-ıı Bay Ali Rana Tarhan, Parti 
Gen.el Sekreteri Bay Receb Peker, Par. 
ti Genel Kurumu üyesi Bay Rahmi A
pak, Spor Kurulları başkanı Bay Aziz 
Akyürek ve daha bir çok saylavlar da 

acyirciler arasında idiler. 
Tam 17.30 da Beşiktafhlar alkışlar 

anamda alana ~ktılar ve halkı selam. 
laddar. Bunların arkasından Ankara 

Güclüler de yerlerini aldılar. Yargıç B. 
Sedat Akça idi. Takımlar !JU şekilde 

idi: 
Beşikta9: Mehmet Ali, Hüsnü, Nuri, 

Faruk. Lütfi, Feyzi, Hayati, Hakla, 
Muzaffer, Şeref, Efcef. 

Anbara OücU: Natık, Salih. Ali Rı
.ıa, Cevdet, Semih, Bilal, Abdi, Ali, 

Muzaffer, Samim. Rqad. 
Beşikta§ kuvvetli kadroaiyle oynu -

yordu. Ankara Gücü yalnız dıtardan 

R.,,adı almıştı. 

tik vuruşu Ankara Gücü yaptı. Bu
nu Beşikta§ orta hafı çok' çabuk kesti. 
Top Cevdetin ayağına geldi. Falsolu 

bir vuruşla korner oldu. Korneri Ha -
yatl çekti, Esref başiyle birinci golü 

yaptı. Daha oyun başlayalı bir dakika 
olmuştu. Onun için bu gol Ankara 
Gücü oyunculannı biraz tafU'ttı. Be • 
fiktaf1n arkası arkasına yaptığı akın • 

ları durdurmakta zorluk çektikıerı gö

rüldü. On dakika kadar bu hal sürdü. 
Bir aralık bae.kıdan kurtulan güclüler 
bir akın yaptılar. Muzaffer, Ali, Ab. 
di kale önünde bir gol fınatı kaçırdı
lar. Güclülerio bu akınları sayılacak 

kadar az oluyordu. 15 inci dakikada 
da gene bi'\· akın sırasında Repdın gil· 
zel bir pasını Ala kaçırdı. Befiktaıh

lar boşa giden bu akına cevab vermek 
h•terlermiş gibi bir dakika sonra sol -
dan ilerlemcğe bafladılar. Eıref Ali 
Rızayı atlattı ve Hakkıya pas verdi. 
Güzel bir §Üt direğe çarptı. Hayati ye. 
tişti ve ikinci golü yaptı. 

Bundan aonra Beşiktaşın akınları 

birbirini kovaladı. Güzel paslaşmalar 

gördük. Yerden oynuyorlar ve ileri 
geri gidişleriyle seyircilere güzel bir 
oyun seyrettiriyorlardı. 

23 üncü dakikada top ortalarda idi. 

Hakkı ileri sürmeğe bafladı, Hemen -önüne kim geldiyse hepsini geçti ve 
kaleci ile kallı karşıya kalınca güzel 
bir şütle üçüncü golü attı. 

Be§iktaflılK bu golden sonra daha 

düzgiln oynamağa batladılar. Hele sol 
tarafm akınlan çok göz alıcı idi. 25 

inci dakikada Etref falsolu giden bir 
pu verdi. Yerinde verilen bu topu Şe 

Dün Polonya elçiliğinck bir yangın oldu 

Dla Polonya elçilifind• bir yancm olmllffllr. Tutuıaa bacadan çrbn alev

ler ÇatlJ'f sarmıf ve vaktinde yeti~n iti• iye bQyQi bir bqarr g&tererei yangını 
bemtnı :ıiJndürmDftlJr. Resmimi~ yangında itlaiyeain ~llflDUını gösteriyor. 

• 
ilk okullar 

ULUS 

ref ağlara takmakta gecikmedi. Yapı
lan bu dördüncü &ol, gunün en güzel 
sayısı idi. 

Bundan aonra Betiktatlıları sayı 

yapmak istemez gi.bi gördük. Akınları 
biraz durdu. Teknik ve bilgili bir oyun 
göetermeğe ba§ladılar. Bu sırada An -
kara Gücüniln korner ile neticelenen 
iki üç ilerleyişi oldu. Reşadın güzel 
bir korner atışından isti fa de edemedi. 
ler. Bir defasında da Abdinin güzel bir 

pasını Samim kullanamadı. 

İkinci bölüm başlar başlamaz birin
ci dakikada Hakkının attığı beJinci gol 
oldu. Hemen arkası sıra Güclüler Be. 
fikta.ş kalesine kadar indiler Fakat gol 
çıkaramıyorlar. 10 uncu dakikada da 
ceza çizgisi üzerinde Cevdetin attığı 

firikik kaleden dört beJ metre yukarı
dan kaçtı. 

18 inci dakikada top Beşiktafhların 
eline değmişti. Kaleye yakın bir yer
de idi. Penalb oldu. Vuru§U Ali yap . 
tı. Fakat bu da boşa gitti. Biraz son. 
ra Muzafferin sıkı bir fÜtünü de Meh
med Ali tuttu. 

20 inci dakikada gene soldan bn 
ilerleme yaparak Şeref altıncı golü, 

iki dakika sonra da E'refin bir pasiyle 
ve vole bir ıütlc Hakkı yedinci golü 
ağlara taktı. 

Gol sayısının çokluğu Ankara Gücü 
nü yıldınnamıştı. Oyuna batladıkları 
zamanki kadar kuvvetli bir enerjiyle 
oynuyorlar. Golü çoğaltmamağa çalııı • 
vorlardı. Befikta,ldar ite oyunun bit
meaıı:c bir dakika kala orta akı~1<'1 

Muz;ıfferın ay<tğiyle attıkları :tekiz ıır 
,:?le kadar IAfl ya

0
l!11Aktan Zl)aı'fe cfü, 

gün ve güzel bir oyun gostermrge ç=t 

lıttı•ar o/t: bunu 1a ivı başardıla! 

Be.,;ı•tat Türkiye futhul•ında y hı . 
nu ıalmıı birinci sınıf •ıir ekip~n. r:ı . 
liğsiz bir oyun!a bu acn.k~ birinı:i1ik 

maçlarında şampiyon olJma nıştır An. 

kara futboluna göre çok ilerde olan 

İstanbul futbolunu hakkiyle orunt.ıva· 

cak olan bir kulübtür. Dün daha• o • 

yun baflamadan evci futbolu bilenler 
için bu kadar aayı ile olmaaa bile Be • 

tiktaşın kazanacağı belli idi. 

Bundan bet on sene evel Türkiye 
birindliklerinde Harbiye ile Ank.ua 

sahasında k&rfılafdll Beşiktaşın dünkü 
oyunu güzel, heyecan verici ve ilgi U· 

yandrrıcı idi. 

Biz Ankara Oilcündcn bu karşıla, • 

• • 
ser g ı s ı 

SAYII·' 3 

Bugankü A tatOrk koırısıına girecek atl•tdaa ikisi 

At ko~uJan 
Atatürk koşusu bugün koşuluyor 

Bugün ilkbahar at yarıflannın altın
cı ve ıon haftasıdır. Her sene ilkba 
har yarıtlannın son günü yapılan Ata
türk koşusu da bugün koşulacaktır 

Diğer yanşlar da birge - bahiı 

merakhlanru oldukça düşündürecek ka
dar karıpktır. Yarıılara saat tam 14,30 

da başlanacak ve bet koşu yapılacak 
tır. Koşularda kazanması umulan aı 

ve krsraklan kotu aırasile yazıyoruz : 
Birinci koşu: Dört ve daha yukarı 

yaşta ve 935 yılında 250 liradan fazloı 

ikramiye kazanmamıt yerli, yankan .,t 

ankan arap at ve kısraklar içindir U
zaklığı 2000 metredir. Bu k°'uya altJ 
at yazılmıştır: St'rhan. Mesut. Sefil, 
Onlü, Sarıkız. Ceylan 

Dördüncü hafta yanşlarrnda çok ha 
fif bir kilo ile koşan Sarıkız umutsuz 
bir koşu kazanmıştı. Bugün önürd~ı · 
leri ile ayni kiloyu taşıyacalctrr. Koşu· 

da pnsscz olmamakla beraber Ankan
ya yeni gelen Mf'sud'un ıfaha umutlu 
olduğunu sanıyoruz. 

İkinci koıu: Uç yaşındaki yankan 
İngiliz erkek ve diti taylar içindir u • 
zakhğı 1600 metredir. Koşuya; Ay • 
han, Yüksel. Aralan, Makbul, A • 
1emdar, Semiramis Uçar isminde ye
di tay yazdmııtır. Bu taylann mevsiın 
başlangıcmdanbcri yap•rklan koşular 

her hafta başka sonuç verdi. Şimdiye 

kadar da 1600 metre koşrnadık11nna 

ma<11' kazanmak beklemiyorduk. Faut 
takımda artık yer almamaları lazım ~ 

len ihtiyar ve yahut ayağını topa silr · 
mesini bilmiyenler yerine daha genç 

oyuncular koyabilirlerdi. Sonra sonu 
değiştirmek ellerinde olmadığına göre 

biç olmazsa akından ziyade kalelerini 

korumayı göz önünde tutsalardı daha 
iyi ederlerdi. Yalnıı: Güclülerin çok 
aayı ile yenilmelerine rağmen oyunda 

başından sonuna kadar uğraııp didin • 

meleri göze çarpan iyi taraftan idi. 

BuUUn Beş.iktaşlılar 17.30 da geçen 

1934 yıhnm tampiyonu Çankaya ile 

oynıyacaklardır. Çankayalılar her za • 
mankl oyunlarını, çıkarabilirlerse so • 
nun dilnldl kadar olmıyacağt umula • 

bilir. 

g8re, bugün biç beldenmi,aı blr 90fto 

uçla brşılaıınak şapnemabyız. Bu

n unla beraber taylann idmanlarma n 
nefes kapasitelerini gös lnlnd~ buluD
durarak birge bahis meralddanna. ,.ı. 
nız plase oynamaları için bir iki ilim 
söyliyebiliriz : 

Yüksel, Alemdar, Makbul, AJ • 
han. Koşuda yedi tay kopcalma ıl
re, birge bahis lçüncUp kadar plılle 
verecektir. Onun için bu cllrt ta,._ 
UçUne plaıc oynanabilir. B. Salihia A
lemdar •e Seminmisi beraber kOftUpe 
na göre Alemdan ganyan oynayacak • 
lar koşuyu diğer tay kaı:uursa da by
betmiycceklerini unutmamalıdırlar 

Oçüncü koşu: ATATURK KOŞU
SU: Yerli arıkan ingilis erkek ft cB
şi taylar içindir, uzakbp 2400 metr.
dir. ikramiyesi 4325 liradır. K.,a
girecek taylar ıunlardır: 

B. Ahmed ve Plkretin Erol Co1ıılJl 
Hnrvat, 

B. Ahmed ve Pikretin Tomn C.. 
keyi Dnud. 

B. Ahmed .-e Fikretiıı Dolan Cobe 
yi Yana. 

B. Şe.lcctin latiranca PaaJ. 
B. ROstemin Apret Yula. 

Birge bahiate B. Ahmed n Flkretln 
tayJarı llzerine pnyan oynarulabilk. 

Dordincü kOfU: Dört n daha ,. • 
kan yqta1ri anbn arap at •e kısraklar 
içindir, uzakhğı 3500 metredir. Oeçea 
hafta arap atlannm 2600 metrelik b • 
§Usunu. önürdeşlerinden çolı: ağır ldlo 
taıımasma rağmen B. Rıdnn'm Habm 
kazanm~tı. Bu ıtUn beraber kopcalr ola 
yedi at da avm kilo iJe kopcaklarcllr. 
Onun için Hakı.'nm birincıliğinl kaY • 

vetle bekliyf'biliriı. ikincilik için faftl'I. 
miz Tufandır. 

Beşinci koşu: Dört ve claha yubn 
yaştaki yarıkan in~liz at n lmraldar 

içindir, uzaklığı 3000 metredir. Bu lııo"9 
Yıldırım, Nona, Süha. Kap aramda • 
caktır. Yıldırımm nomal koıularmda 

başka bir atın birinciliği be1denema. 

Birge-bahiste Yddmma pnyan itap 
veya Nona'ya plase oynanabilir: Çitt. 
bahis birinci ve ikinci koşular araunda
dır. 

İsmet İnönü ilk okulunda talebenin bir yılda yap
tıklanru gösterir bir sergi açılmıştır. Geçen yıl 700 
talebesi olan bu okul bu yıl 1300 ü aşan talebesinin 
bir yıllık çalışma sonuçlarını gösteren sergi çok gil· 
zeldir. 

Talebe, bütün yıl ambalaj kağıdlarmdan yapıp 20 
paraya mallettiği defterleri kullanmıştır. 

Talebe evlerine alınan gazetelerden kendi seçti
ği yazılan ayırarak bir hikaye koleksiyonu yapmı19 

lar. Gene gazete kopurlariyle kurtuluş savaşını bir 
tablo halinde canl".ndırmışlardır. Talebenin aylık ve 
yıllık harcalarmı gösteren gra~ikler dikkati çekmek
tedir. 

Talebenin her ay verdikleri onar kuruşla okul ih
tiyaçtan tam olarak sağlandığı gibi kalan paralarla 
da çocuklar için kitab ve okula elverişli gereçler alm
mıştır. Resimlerimiz talebenin kumdan yaptığı bend-
deresi - İsmet paşa bölgesinin kabartmasını, ve kitab 
yerinin iki köşesini göriiyoruz . 

.... l!!!!l!!!!!l!l'!!!lll"!!!Jl!!l!!!!~!W--~m!!!!!llllllll~~--!!!!'mlll!llll!ll!!!--1!11!'1!11'1!1!!~mml!!!!(!llllll!!!!!!!!!!~l!!l!!!!!!!!lllll ......... !ll!l!!!!!!l!!!!IB!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!IB!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!ll!!IB!l! .... lm!!!!!!!!!l!!llm!!!ll!!!!l!!ı!!IB!!~~~---

ORMAN ÇtFUGI ANKARA BtRASI 

Keçiören Gazinosu, çevresine yaraşan güzelliği aldı. Orman Çifliği Fabrikasının 
Keçiörçnde lezzetle içebilirsiniz. 

birasını 
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ARDAN GELEN so DUYU L 
"11\' - J \f•O~ ~L \~'1AZIJ("';I 

Bir jaı on diplomatının 
durum hakkında söy

ledikleri 
P ri , 15 (A.A. ) - Pötı Parıziyen 

ga ctsi, P ekin'den uç.akla gelen, bnem· 
li Japon diplomatlarından B . Vant ile 
go iişmü tür. 

Gazeteci, B Vant'a sormuştur : 

- Japony, nın, :kuzey Çin'de, Nan
kin'ın ba atlığını tanımakla beraber 
J ponyanın oyu olmadıkea hiç bir ö

nemli ise kar r ver miyecek yerlı yö
n tim kurulm nı istedigi doğru mu
dur :> 

Diplomat, ouna cevalı olarak : 
- Evet, dcmiştfr. Kuzey Çin'in bu 

sistemi kabul edeceğinden şiıphe e~mi
yoruz. Biz B Şang-Kay-Şe'k iki yüz
lü bir sıyasa guttüğünden ve ç;n - Ja
pon sıyasal ilgilerinde dostluk esasını 
gözettiği halde kuzey Çin <le bizim et
.gerliğimize karşı a<;ıktan açığa tinel 
bir dayanık hazırlamakta olduğundan 

dolayı işe karıştıık. 

Hopei'in her tarafında, Kuomintang 
rumları, Jandanna karakolları, gizli 

kurumlar ve arada mavi gömlekliler, Ja· 
ponyaya karşı propaganda, boykot ve 

korkutma hareketlerinde bulunuyorlar
dı. Çin Sü Bakanının ardısıra giden 
hükilmet kuvvetlerinden iki tümen ile 

Usueçong ordusu da bize karşı kötil 
niyet besliyordu. Her ttimcnin içinde 
Japonyadan öç almayı öğreten ve bi
.zimle içtem bir nnlaŞ?naya yanat bu

lunan çinlileri hırpalayan sıyasal lbirer 
bi.ıro bulunuyordu. Japon ordusu bize 
karşı gelen etkeleri söküp atmaya karar 

vermiş ve japon dostu generallerle iş· 
y rlım su nehrinin güney ine sürdür-

mekle işe başlamıştır. Şimdilik bu ha
r keti yalnız Hopey'de yapıyoruz. An-

cak kuzeydeki diğer iJlerdcn de bizim 
etgerlik bölgemize kendiliklerinden ka

tılacaklarını umud etmekteyiz. Çünkü 
bnların da bize dost olduklarını biliyo
ruz , 

Bunun üzerine gazeteci, Japon}anın 
bir manda kurmak isteyip istemediğini 

orunca diplomat, şu cevabı vermiştir-
"- Biz; etgerliğimizi kuzey Çini 

N nkin'e baglayan bağları lkoparmaksı
zın, sağlam olarak kurmak gayesinde
yiz. Bizim için, kuzey Çin'in "·endi ken
tlini yönetmesi yeter . ., 

İngiltere iş karışyor mu? 
15tokholrn, ıs (A.A.) - Çin büyük 

clçısi, İngiliz dış ba'kanlrğından uzak 
doğu işlerinde harekete geçilmesini is-
11cmiştir. İngiliz hükilmeti bu mesc -
lede dokuz devlet andl~asını imza e

den hükümetlerlc konuşmalara başta. 
mı tır. Dış bakanı B. Samuel Hor 
pazartesi günü İngilterenin uzak doğu 
hadiselerine kat'§t olan durwnunu a
vam kamarasında anlatacaktır. 

BJRLE lK DE\ LETLER'OE: 

Bay Ruzvel t grevi 
geri bıraktırdı 

Vaşington, 15 (A.A) - Bay Ruz -

velt ile gortiştı.ikten sonra kömur en • 

düstrisi endikaları başkanları, bu pa

zartesi giınü başlay .. cak olan ve 45 'n 

işçinin katdacağı genel grevin bir tem· 

muza kadar geciktirılmesini kabul et -

tiklerini bildinni terdir . 

İrlanda hükümetini 
devirmek istiyenler 

Nevyork, 15 (A.A.) - Nevyork He

rald Tribün gazetesi yazıyor-

250.000 üyesi bulunan İrlanda · A
merikan kurumlarından 8 tanesi, dö 
Valera hilkümetini devirmek gayesile 
bir yağınç hazırlamaktadırlar. 

Yağmççılar, İrlanda cumurluk or· 

dusuna güvenmektedirler. Dün akşam, 

elebaşılarından 17 k~şi; Nevyork otelle· 
rinden birinde toplru1mışlardır. Bun-

lar, 500 bin İrlanda - Amerikalının fi. 
nansal ve tinci yardımını sağlaclıikları
nı söyliyorlar. 

Borçlarını vermiyen 
devletler 

Vaşington, 15 (A.A.) - Macaris -
tan, Polonya, Lctonya, Litvanya bükü • 

metleri bugün, günü gelen barb borçla

nııı ödemiyeceklerini birleşik Amerika· 
ya bildinnislerdir. 

Amerikada grevcilerle 
polisin çarpışması 

Spingfield - İllinois, 15 (A.A.) 

Bir fabrika önünde 500 grevci işçi ile 25 

polis arasında bir boğuşma olmuştur. . 
Polisler grevcilerin üzerine göz yaşı dök· 

tilrcn el bombalan savurmu~lar ve grev· 

cilerden üçünü yaralamışlardır. Sonun· 

<la döğüş yerine gelen dört bbluk aske 

gre\•cileri dağıtmıştır. 

ROMAN A'DA: 

Romanyada bir çaşıtlık 
kurumu ele geçirildi 
Bükreş, 15 (A.A) - Öteye .beriye 

dal budak saldığı anlaşılan bir çaşıtlık 
kurumu meydana çıkarılmıştır. 

Son derece gizli yapılan araştırma • 
lardan sonra, bir çok macar yakalan • 

mı§trr. İçlerinde, Tuna üzerinde va • 
pı işleten bir macar sosyetesinin di • 
rektörli de vardır. 

Bu çaşıtlık işinde; romanyalı bir 

teğmenin de parmağı olduğu anlaşılı • 
yor. 

== 

FHAı '.. ı.\'D \ 

Fransada alınacak 
finansal tedbirler 

Paris, 15 (A.A.) - Kapital gazete -
sinin yazdığına göre, hiıkümet, kanun 
hükmündeki kararları bir temmu.ı:d:ın 

başlryarak yeritmek niyetindedır. 
Alınacak tedbırler arasında şunlar 

vardır: 

Bir takım aylıklar azaltılacak veva 
bi.ısbütun kesilecektir. Ertikten yetlş 
me askerlere verilen sı.vaşçı aylıkları da 
kesilerek, boylece 1 m'Jyar 500 milyon 
frank elde edilecektir. 

İkinci derecedeki derniryolları işletil

miyecek ve demiryol ar işyarlannın saıı 

sı azaltılacaktır Böylece de 2 milv • 
frank elde edilmiş olacaktır. 

HUkümet işyarlannın sayısı gitgide 
eksiltilecek, bir takım ödek. ikrnrr.i} e 
fazla çalı~ karşılığı adile verilen pa
ralar kesilecek, bazı ödevler kaldırılacak 
trr. Bu d hazne e 1 mıly?.r frank kaza., 
dıracaktır. 

Sosyal sigorta işlerine y!!nidcn düzen 
verilerek, buradan da 550 milyon artı· 

rılacaktır. 

Bütün bunların tutarı 5 mılrar frank 
tan artık tutacaktır . · 

B. Laval bir teknisiyenleı 
konseyi kurdu 

Paris, 15 (A.A.) - B. Laval, başba· 
kanlığa bağlı bir teknisiyenler kor.seyi 
kurmuştur. Bunun üyeleri, devlet de · 
miryolları direktörü B. Dori, eski ulu
sal ekonomi yönetgeri B. Ginyu ve pa
ra işleri Asdirektörli B. Ruefdir. 

Frank için çıkarılan 

asılsız haberler 
Paris, 15 (A.A.) - Hüktimetin finan

sal düşünceleri hakkında istenerc'k çı
karılan haberler üzerine, başbakanlığın 
sbz söylemeye yetkili şahsiyetlerinden 
biri: 

" -Hükümet, frangı koruma işine 

engel olmaya çalışanlara knrşı gere
ken tedbirleri almal-tan çekir.miyecck
tir.,. demişt:r. 
Aynı zatın dediğine göre, parla.men· 

tonun hükumete vermiş olduğu yetki
ler, ayrışrk partilerin kabin ye karşı 

çevirdikleri dolııbların önüne geçmek 
için yetecektir. 

POLONYA'DA 

Polonyanın seçim 
kanunu 

Varşova, 15 (A.A) - Sena kurulu • 
nun ana kanun komisyonu yeni seçim 
kanunu projelerinin görüşüsüne baş • 
lamıştır. Sağ ve sol ayrışıkları diyet 
tarafından ilye konulmamış ve kabul 
edilmemiş olan kanun önergeleri hak -
kında görUşüde bulunmağa senanın 

yetkili olmadığını ileri sürerek görüşil 
salonunu terk-etmişlerdir. 

Lavrens dirildi mi? 
(Başı ı 1nci aydada) 

Bır İngiliz petıol gemısi Portsaid' t 
ugradıgı sırada geminin kaptanı yanın-· 
da bir denizerı ve bır yiızgeç oldug ı 

halde yiyecek almak için karaya inmış 
ve d• kkiina ugradıgı sırada arah t ci -
mer, yiızgecın Lavrens olougunu gör -
müş ve onu selamlamaktan kendim ta
mamıştır. Lavrens karadan ve Sud n yo
hı ile gezisine devam etmiştir. Bugun ·' 
!erde Adisababava varacaktır. 

İngiltere Siiveyşi ka -
payamaz mc? 

Roma, 15 (A.A.) - İskenderı) 1:· 

den bildiriliyor: Elbclağ adlı Mısır ga
zetesi baş bctkesindc Süveyş kanalının 
ıtalyan gemilerine kapatılması iktimalt 
hakkında son günlerde İngiliz gazete c 

ri tarafından ileri sürülen meseleyi ince
lemektedir. 

Bu gazete, ingilizlerin ortaya .. ttığı 
kanıtı n reddettikteil sonra 1888 tarh· 
li andlaşma prens'plerine göre şunlan 

yazmaktadır: 

1 - Süveyş kanalının gerek barış 

ve gerek harb zcımanlannda bütün ulu · 
]arın harb ve tecim gemilerine açık b 
lundurulması gerektir. 

2 - Gemilerin Süveyş kanalındaıı' 

özgiır olarak geçmelerini sağlamak ; i 
Mısır hiıkümetinin kuvvetlerine düşer. 

Habeş imparatoru ingi -
lizlere mi dayanmak 

istiyor? 
Roma, 15 (A.A.) - "Ciyornale d'İ· 

talya,, gazetesi yazıyor: 
" Habeşistan imparatorunun Oga -

den bôlgesinde İngiltere'den yardın gör
mc.ğe çalıştığı töyleniyor. İmparatorun 
Hari:ır'da yaptığı son gezideki hedef, İn
giltere ıle Habeşistan arasındaki U"loŞ 
mayı berkitmek için ingilizlerlc görüş

mekti.,, 
Aynı gazete, Giggiva'da böyle gö • 

rilşmeler olduğunu, fakat ingilizlerin 
saktnlr hareket ettiklerini yazmaktadı . 

Habeşistan imparatoru Berberaya• 
gitmek için ingiHz somalisi hlikümetile 
de görü~mek istemış, fakat ingniller bu 
dfle~i kabul etmemişlerdir. 

Ciyornale d'f talya gazetesi, impara
toru"?, itnlyan - habeş anlasmazlığında 

İ"lrrtltere'ye dayanabileceği duygusunu 
memleketinde yaymay:ı çalıştığını yaz 
maktadır. 

Habeşistanın bir ya -
lanlaması 

Adisababa, ıs (A.A.) - Habeı hU.. 
kümcti, imparatorun Ogaden tefleri ö
nünde bütün Afr.iikayı hegemonyası al-

tına almak istediğini gösterdiği ve kom
fU sömürgelerin yerli halkının yaban· 

cı düşmanlığı yaptığı hakkında italyan 
gazetelerinde çıkan haberi ~sin ola· 
rak yalarlamaktadır. 

Amerikalı aytar ne için 
İ talyadan çıkarıldı? 
Şi · go. 15 (A.A.) - Şıka o Trıbur. 

gazetesi baş bctk sınd , İtaly daki ay
taıı B. David Darran'ın dış rı ç karıl
masından bahsed rek d iyor ı · 

· Bay Daı rah geçen cum t sı v~ 

p.ızartcsi günlen bize gondcrdigı tel
graflarda, M usso1ini'ni:ı bugün içinde 
bulunduğu finansal ve yon•tsel zorluk
ları anlatmakta idi. Diktatôrlilğün, bat 
kıya, barba ve karga lığa doı;ru m~ 

adım o du unu amerikahların bllmesi 
lazımdır. Aynı zamanda Amerikan ulu
sunun, bir dıktatörlüği'n basın özgen
liğini yıkmak hususunda nereye kadar 
gideceğini öğrenmesi de faydalıdır • ., ...... 

Şikago, 15 (A.A.) - Şikago Tribün 
gazetesinin i} esi Mac Corn k şunları 

söylemiştir. 

"- İtalyadan çıkarılan Darrah'ın 

yerine başkasını gbndermcğe niyetim 
yc;ktur. Çünkü ancak talyan hilküme· 
tinin istediklerini ya..<rtnak üzere oraya 

bir aytar göndermek için hiç bir seheb 
görmiyorum.,, 

1 G1LTERE'DE: 

İngilterede süel 
hazır Irklar 

Londra, 15 (A.A.) - Sil bakanlığı 
Londra bölgesindeki 8 alay mustahfızı 
bava kurumuna ayırmıştır. Bunlardan 
beş alayı ur.aklara kar~ı topçu kuvvet· 
]erine, üç alayı da istihkam ve daha 
doğrusu ışıldak krtalarına verilecek-
lerdir. 

Deniz konuşmalan 
devam ediyor 

Londra, 15 (A.A.) - İngiliz • al

man deniz uzmanları bugün de konuş· 
malarına de,.am etmişlerdir. Delegeler 
arasında pazartesi gen~l bir toplantı 
yapılacaktır. Varılan prensip anlaşma· 
sının Almanya tarafından şimdiden o
nandığı, bu mesele hakkında Fransa ve 
İtalyanın cevabı beklendiği bildiriliyo 

Bu anlaşmada, alman deniz pro
gramının yeritilmesi için altı veya ye
di yılın düşünüldüğü ve iki donanma 
arasındaki nisbetin gerek tonaj ve sı

nıfa, gereık silahlarda gözetileceği 

bildiriliyor. 

Bizden soura balya da bir buçu1' 
giinliik hafta azatmı kahul elti. 

Roma, ıs (A.A.) - Bu nbah ba· 
kanlar kurulunun kabul ettiği biı ka· 
nunla itler cumartesi günleri saat 13 ae 
bırakılacak ve işyarlar sryasat, kültü· 
rel ve hele sUel öğretim görmek ·zere 
bu azat saatlerinde bağlı bulundukları 
faşist kurumlarının emri altında bulu
nacaklardır. 

rJLVS'un rmnar ı Tefrika: 99 

San Michele'nin kitabı 
Türkçeye ~tren: Nasuhı BAYDAR 

Yazan: Aksel MUNT 

rak tanımakta ise de kafasının sağlamlığı ü
zerine konuşmak gereğince onun bizimkiler 
kadar yerinde olduğuna güvenmekte idi. 
Elçi, birdenbire, her zamanki gürültülü kah
kahalarından birini attı ve sonra, kendini 
tutamadığını, bunun gülünç bir şey olduğu
nu, mizahiğ şeylerden anladığımı bildiği İ· 
çin bu hareketimi kötüye çekmiyeceğimi 
ummakta bulunduğunu söyledL Doktorun 
bu sabah, kendisini gönneğe gelerek, İsveç 
elçisile çok önemli bir iş hakkında görüş

mek üzere kendisine verilmek için bir 
tavsiye mektubu istediğini İsveç elçi
siyle konuşmak istemesinin sebebi, ise, 
aklım yerinde olmadığına kamğ bulundu
ğundan, gözünün üzerimde olmasını kendi
sinden rica etmek olduğunu ilave etti. 

olduğunu anlayabildim. Yazısının bozuklu
ğu önceden dikkatime çarpmıştı. Odama gi
rince kendisini de orada, aynamın karşısın
da, patlakça gözlerini aynaya dikmiş, boğa
zındaki hafif şişkinliğe bakar, buldum, Nab-

buraya yazayım - bu, en yüksek hekimler
den ve tanıdığım en iyi yürekli adamlardan 
biri olan doktor Erhardtı. Yetmiş ini geçkin 
olmakla beraber vücudunun ve kafasının 
bütün kuvvetine sahipti, gece gündüz ayak ~ 
üzeri çalışmakta, kendisi için farksız olan 

Ne yapmalı idim? Şarlatan olarak polise 
mi haber vermeliydim? Bu ancak onun müş
terilerinin ve belki de kurbanlarının sayısını 
çoğaltınağa yarayacaktı. Deli olduğunu ha
ber versem? Bu onun bütün ertiğinin, bir 
daha düzelmemek üzere, yıkılması demek 
olacaktı. Sonra hangi belgelere dayanacak
tım? Ölüler konuşamazlardı, diriler ise ko
nuşmak istemiyeceklerdi. Onun düşüşün
den en çok faydalanacak ben iken hastalan, 
hasta bakıcıları, dostları hep bana karşı bir 
ara •a geleceklerdi. Hiç bir şey yapmamalı 
mıydım? Dirim ve ölümün, hissiz yargıçı 
olarak olduğu yerde mi bırakmalıydım? 

Cok zaman durumsadıktan sonra, arala
Fınm pek ıyı olduğunu bildiğim el· 
çisi ile görüşmeğe karar verdim. Elçi bana 
inanmamak istedi. Ertikdeşimi yıllardan

beri tanıyor ve onu ciddiğ, becerikli bir he
kim olarak biliyordu; kendisi ve aylesi bakı· 
sından büyük faydalar elde etmişlerdi. Onu 
çabucak kızar, bir az aynksm bir adam ola· 

Ben de elçiye, ertikdeşimin bu hareketi· 
nin kendine karşı değerli bir belge olduğu
nu, çünkü bu gibi şartlar içinde bir delinin 
ancak bunu yapabileceğini, bir çılgının kur
nazlıklarını her vakit göz önünde bulundur
mak gerektiğini söyledim. 

Eve döndüğüm zaman bana ertikdeşim
den gelmiş bir pusula verdiler. Bu öyle kar
ma kanşık bir yazı ile yazılmıştı ki heceliye 
heceliye, zorla, ertesi gün için beni yemeğe 
çağmnak için yazılmış bir çağn mektubu 

zının pek hızlı çarpması kararımın hemen 
verilmesini kolaylaştırdı. Kendisinde Base
dow hastalığı olduğunu söyledim. Kendisi
nin de bundan şüphelenmiş olduğunu bildi
rerek bakmamı rica etti. Çok çalışmaktan 

çok yorulmuş olduğunu anlatarak yapacağı 
en doğru şeyin, birkaç zaman için ertiğin
den vazgeçip mem1eketine dönmek ve iyice 
dinlenmek olduğunu söyledim. Dost ve ya
kınlarının memleketinden gelip kendisini 
almalarına kadar yataktan çıkmamasını 
sağladım. Bir hafta sonra Romadan ayrıldı 
ve bir daha geri dönmedi. Ertesi yıl öldü. 

YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM 
Grandotel 

Doktor Pinkilton bana kendisini yabancı 
hekimlerin en eskisi diye tanıttığı zaman, 
Romada bulunan biz, bütün yabancı hekim
lere pek üsti;n olan bir adamın lıakknu yi
yordu. Bu adamın adını, izin veriniz de, zih
.nime altın harflerle yazılmı§ olduğu &?:ihi1 

zengin ve yoksul, herkese yardıma hazır 
bulunmakta idi. Geçmiş zamanların en 
iyi ayle hekimi idi. Bu gibi adamlar şim

di yoktur ve acıların türJüsünü çeken in
san hk için bu çeşit adamların yokluğu 

büyük bir kayıptır. Kendisine güven gös
termemek imkansızdı. İnanıyorum ki pro-
fesör Bacelli sayılmazsa, uzun hayatında 
bir tek düşman edinmemisti. Doğuşundan 

almandı ve vatanında böyle adamlar çok ol
saydı herhalde büyük harp da oln azdı. Bir 
az ötede onun gibi hekim varken, bir çoğu 
kendi eski hastası olan bunca adamların, 

gelip de, benden öğüt istemiş olmalarına, 
şimdi bile, şaşarım. Başım sıkıldıkça kendi· 
sine tanışırdnn ve en çok haklı olan o, hak
sız olan da ben olurdum. Fakat beni bagka-
lanna karşı hiç haksız çıkarmaz, fırsat bul
dukça korur ve bu fırsatı da her vakit bu
lurdu. 

(Sonu var) 
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Devlet Demiryollarıııdan: 
Görülen lüzum üzerine Ankara - Gazi ve An~ ... ara - Kayaş arasında işleyen glindelik banliyö trenlerile pazar giinlerine mahsus trenlr.rde bazı değişiklikler yapılmış ve sefer

iM arttırılmıştır. Yeni vakti· hareket cüzdanla rı basılır basılmaz eski cüzdanlar Ankara gaı ı nda ücretsiz değiştirilecektir. Yeni tarife aş<ı ğ rda yazılıdır. ( 1380) 
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Kayae 9 27 

istasyon-

12 05 

12 10 
12 15 
12 20 

12 31 

12 38 
12 46 

ıs 48 
12 30 13 58 14 38 15 20 15 08 16 20 16 55 1? 50 18 27 19 54 20 lS 

1236 1404 ı444 1526 1614 1701 1756 1833 2000 2031 
12 40 14 08 14 48 1S 30 16 18 16 30 17 05 18 00 18 37 20 04 ZO 3S 

14 52 

14 57 
ı5 02 
15 07 
15 18 
15 25 
15 ~:ı 

16 33 
16 38 

16 43 
16 48 
16 59 
11 06 

17 14 

18 05 
18 10 
18 15 

18 20 

ı8 Jl 
18 38 
18 46 

D Ö N U Ş 

20 08 

20 13 
20 18 
!O 23 

20 34 
20 4ı 

20 49 

21 16 Z3 00 
Zl 22 Z3 06 
21 26 23 10 

21 38 23 15 
ıı 43 23 zo 
21 48 23 u 
aı 53 ı:s ıo 

lar 1111 1713 1715 
(J) (3) 

11 1719 1721 1723 1725 1727 1729 1731 1733 173S 17S7 1739 t74l 1743 1745 
Kayq 9 55 
Oreğit ıo 02 

ı256 1SS3 ı724 1917 2059 
13 Ol 16 00 17 31 19 24 21 06 

Mamal 10 09 13 10 16 07 . 7 38 19 31 Zl u 
Cebeci 10 21 13 22 16 19 ı 7 50 19 43 
Kurtulut 10 25 13 26 16 23 17 54 19 47 
Yenişehir 10 29 13 30 ı6 27 17 58 19 51 

Ankara V. 10 33 13 34 16 31 ı8 02 19 55 

ıı 25 Zl SG IS IS 
21 Z9 22 00 IS 39 
21 33 22 04 ıs 4S 

K. s ıs lo 35 12 10 12 ss 13 38 14 18 ıs oo ıs 45 16 3S 11 30 18 01 19 22 20 05 20 sc; 
Fişekhane 8 21 10 41 12 16 13 44 14 24 ıs 06 15 51 16 41 ı7 36 18 13 19 28 20 11 21 02 
Gazi 8 25 10 45 12 20 13 08 13 48 14 28 ıs 10 ıs 55 16 45 ı1 40 18 17 ı9 32 20 ıs ıı 05 
Etimes'ut 

21 37 zz 08 23 47 

ıı S6 
!2 42 
1246 

13 33 

(3) 1743, 1744, 1745 numaralı katarlar Eylül sonuna kadar diğer katarlar 20 Birinci. teş rıne kadar lşlerler. 

Ankara Ceza evi Müdürlüğünden: 
Ankara ceaz evinin bir senelik ekmek ihtivacı için 30 

mayıs 935 tarihinde açılan kapalı zarf usuliyle mün;\ka
saya talip zuhur etmediğinden mezkur ekmeğ=n ayni şe
rait tahtında bir ay zarfında pazarlıkla alınmasına karclf 
verilmiştir. · 

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

2 
4 
8 
8 

300 
150 
80 
25 

3 
5 
7 

kuruştur 

200 
100 
40 

misyona ve şeraiti anlamak üzere Cebecide ceza evi mü- ~ 
dürlüğüne müracaatlarr ilan olunur. (1282) 1-2240 .:~ % ıs tenzilat yapıht. 

!!!!fflllllflfllllflflfllllllllflflllllllflflflfllflfllllfllfllflflflflflflfllllllllllllfllllflflfll~ :~ tu 
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vil• ~;:! ~~';.,~~:'.'eri mak. ~ 

1 HAV ACJLJK VE SPOR ~ ~~ 3 - Tebrik. teşı-kkilr: evlen- ~~ = ~~ me vefat ve kan alika ılllnla ~~ - = ~~ .ından aıaktuan bet lira ahnır § Havacılık ve Spor, özel bir (Türk Kuşu) sayısı çı- = ~~ 
~ karmıştır. Bu sayıda (Türk Kuşu) açılma törenine a- = ~ 

1
-it (25) resimle şu yazılar vardır. 

3 mayıs - Server Ziya Gürevin 
· Atatürk - Behçet Kemal Çağlaı 

il! Türk kuşu açılırken verilen söylevler 
§ Türk kuşu üyelerile bir konuşmi 
ii Türk kuşu derslerine başlarken 

~= Öğretmen Bay Anohin'le Romanof'un duyguları 
Motörsüz uçuş ve önemi 

5 Uçman - Ferid Ziya 
ET -e alim uçuşları için basit bilgiler - F. Z. = 
= Sporda, müsabaka idmanlarında yaş - Vildan Asir = 
; 00~~ 
E Yenilen erkek (hiklye) - Server Ziya ·Gürevin ~ 

ABONE ŞARTI.ARI 
,~üddet Dahilde Harıçte 

17 Lira 30 

9 

s .. 
16 

9 

Ev aranıyor 

.. 
• 

§ Bin uçak ve on bin uçman - Şakir Hazım Gökmen ~ Yenişehirde altı odah her 
Türk kuşu için gazetelerimizin görüşleri S§ türlü konforu muhtevi ve 

Bu zengin sayıyı bütün okurlarımız görmelidirler. 
Havacılık ve Spor en zevkle okuyacağınız bir dergi 
dir. 

-=: tercihen kalörif erli kiralık -:= ev aranıyor. Böyle kiralık -- evi olanların Ankara Palas 

OOfffHllllHHf tlf lll lll lllllfll l llf lfllllf lllllJUlll lll lllll lllllllf lll llJ 111111 llİI M üd ~düğüne müracaatları. 
1-245f 

1 - Yenişehirde 1075 in
ci adada 13 parsel sahibi A
tıf Bayındır karrsr Ruhiye
ye ait arsa ile şuyulu ada faz
lası (S0.50) yer açık artırma 
He satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeh 
(101.10) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
(7 ,59) liradır. 

4 - Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gele bil iri er. 

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

1-2371 

1 LAN 

1 - Evsafı şartnamesin
de yazdı nıiihürlü nümune-
ye göre belediye vesaiti için 
(50.000) kilo benzin ve (iki 
bin kilo makine yağı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 
18450 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
1383,75 liradır. 

4 - İhale 28. 6. 935 cu
ma günü saat on beşte ko

. misyonda yapılacaktır. 
5 - Şartnamesini ve ev-

safı görmek ve anlamak iı
tiyenler tatil günlerinden 
başka her gün levazım di
rektörlüğüne gelmelidirler. 

6 - İstekli olanlar tek

lif mektublannı teminatları 
ile birlikte ihale saatinden 
tam hir saa·t evetine kadar 
verilmiş olmalıdır. (1366) 

1 - 2366 

iLAN 

1 - Kanarada (mezba
ha) duvar ve kolunlara 
menner kaplama işi yaptı

rılacaktır. Keşif akçası 6940 
liradır. 

2 - Keşif ve şart kağıd
larmr görmek için baytar 
direktörlüğü odasına geli
necektir. 

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

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

1-2311 

Lüks mobilye 
Antika oymalı Avrupa ma 

muaJtı yemek salonu, yazı
hane tesiastı, salon, piyano, 
fevkatade elbise ve çamaşır 
dolapları satılıktır. Telefon 
394~ 1-2432 

Sablık fabrika 
Edremidin zeytinli köyünr•: 

asri dört valsli un ve 75 be:1ı. 
gir kuvvetinde bir buhac mc:ı · 
kinesiyle mükemmel bir ka. 
zam ve Uç presi bulunan zey
tin yağı kısımlarını muhte
vi fabrika ve yüz bin kilo 
yağ alan mevzuattı depola
rı ve sair müştemilatı açıll 

artırma suretiyle ıatıhğa 

çrkanlmıştır. İhalesi 1-7-93' 
tarihinde Edremitte yapıla
caktır. isteklilerin fabrika· 
yı her gün görebilmeleri 
mümkUndlir. Daha ziyade 
tafsilat almak ve pey sür
mek istiyenlerin Edremitte 

Avukat Hayati Barbaros oğ• 
tuna ve zeytinH köyünds 
fabrikada oturan Ahmcde 
müracaatları. 1-2419 

Satrhk arsa 
Paşalar tepesinde lzmir "' 
caddesinde bir arsa satılık· 

tır. Telefon 2291 numaraya 
müracaat. 

\.rsa 
Eski yangın yerind ı' ~5 

m. lik caddede. bir e\'1 i · .. 
Telefon :~20 



1 
A.ikeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü .1 

SatH-1 Alma.Komisyonu ilanları !! 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
ı NUMARALI HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 5 TON 
2 NUMARALI HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 5 TON 
3 NUMARALI HAM Ç9LİK (ROHSTAHL) 5 TON 
4 NUMARALI HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 10 TON 
s· NUMARALI HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 5 TON 

Tahmin edilen bedeli (2100) lira olan yukarda mi -.ta
n ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satm alma komisyonunca 5 temmuz 935 tarihinde 
cuma günü saat 15 te i}J.ale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan (157) lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (1387) 1 - 2410 

131 KALEM KCOPERATİF EMTİASI 
6 KALEM BOS MEZUAT . 

Tahmini bedeli '397 lira 40 kuruş olan yukanda mikta· 
n yazılı kooperatif emtia ve boş mevzuatı Küçük Yozgad 
fabrikasında müteşekkil komisyon marifetiyle açık arttır
ma ile 5 temmuz 935 tarihinde cuma günü saat 15 te sa
tılacaktır. Talipler bu emtia ve boş mevzuatı Küçük Yoz
gad fabrikasında görebilirler. Listeleri umum müdürlük 
satın alma komisyonundan parasız verilir. İsteklilerin 
muvakkat teminat olan 52 lira 31 kuruş ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2. ve 3. maddelerinde yazılı ,vesaikle • mezkılr gii.n 
ve saatte Küçük Y ozgadta müteşekkil komisyona müra-
caatları. (1388) 1 - 241J 

120000 METRE TORBALIK BEZ 
Tahmin edilen bedeli ( 40800) lira olan yukarda mik

tarı ve cinsi yazılı malzeme askeri: fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alına komisyonunca 3 temmuz 1935 tarihin
de carşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecek
tır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (3060) lirayı havi teklif 
mt-ktuplarıru mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
v~.nneleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1405) 1-2444 

10 TON YUMUŞAK 
ç ,LfK Daima daima 

300 METRE N 16 (U) 
DE:r. 1Rt 

2000 ADET 1/4 ÇELİK 
BİL YA 

Tahmin edilen bedeli 

(2 ) lira olan yukarıda 

miktarı ve cinsi yazılı mal
zeme askeri fabrikalar u· 
mum mtidürlüğü satın al· 
ma komisyonunca 28 haiz
ran 935 tarihinde cuma gü· 
nü saat 15 te açık eksiltme 
ıle ihale edilecektir. Şart· 

name parasız olarak komis· 
yondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 
(214) lira (95) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 
(1358) 1 - 2367 

SİYAH VEYA HAKİ 
RENKTE 12,000 ADET 
MAKARA 

Tahmin edilen bedeli 
(2400) lira olan yukarıda 

miktarı ve cinsi yazılı mal
zeme askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 28 haziran 
935' tarihinde cuma günü sa
at 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan (180) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkfir gün ve saatte ko
misyona müracaatlan (1360) 

1-2369 

Zayi ikamet tez -
keresi 

Ankara Emniyet Müdürlüğün
den aldığım ikamet tezkeremi 
kaybettim yenisini alacağımdan 
Hkiainin hükmü yoktur. 

Macar tebaasından 
Bereş Molnar Yojef 

1-2449 

lngilia kanzuk eczanesi 11· 
boratunrlarında hazırlanan Ju· 

vantin aaç boyaları muzur ve ze. 
birli maddelerden tamamen ari 
olup saçları tabir renklerini 
bahşeder. juvantin aaç boyalan 
kumral ve aiyab' olarak iki tabii 
renk Ozerinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve aabit olarak 
temın edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatta denize gırmek 

suretiyle de çıkmaz. En ciddi ve 

eınnivetli markadır. Ec7 aneler· 
de ve ıtriyat mağazalarından a-
ravunz. 

Adliye Vekaletin -
den: 

Malatya Noterliği açıl· 
mıştır. 

İmtihansu noter olabil
mek şartlarını hai.z taliple
rin bir ay içinde Adliye Ve
kfiletine müracaatlan ilan o. 
lunur. (1409) 1-2453 

Doktor 

Ali Maruf Unver 
DERl, F1RENG1 VE 
BELSOÔUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 1 
Hastalarını her gün g.13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

ULUS 
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1 Ankara Levazım Amirliği Saun i 
1 Alma Komisyonu ilfınlan i 

İLAN 

Ankara garnizonundaki kıtaat ve müessesat efradının 
ihtiyacı için 18,000 kilo sade yağı münakasaya konulmuş· 
tur. 

2 - Şartname eyyamı tatiliyeden maada her gün öğ· 
leden sonra ücretsiz olarak Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Münakasası 26 /haziran/935 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 11 de Ankara levazJm amirliği binası da
hilinde levazım amirliği satın alma )tomisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
5 - 18,000 kilo sade yağının beher kilosunun muham

men fiatı 95 kuruştur. Mecmu tutan 17100 liradır. Temi· 
natı muvakkate~i 1282,5 liradır. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında mukayyet oldukları
na dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte teklif 
mektnplarını münakasanın yapılacağı muayyen saatten 
en aşağı bir saat evel Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1276) 1-2267 

İLAN 

1 - An ~ara garnizonunda kıtaat ve müessesat efradı· 
nm ihtiyacı için 300 bin kilo sığır eti münakasaya konul
muştur. 

2 - Şartname 3 lira 30 kuruş ücret mukabilinde An· 
kara levazrm am;rl;ği satm alma komisyonundan verilir. 

3 - Münakasası 26 /haziran/935 tarihine müsadif çar
şamba günü telgrafhane ayatı ile s~at 15 de Ankara le· 
vazım amirliği binası dahilinde levazım amirliği satın al
ma komtsjronu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuti iledir. 
5 - 300000 kilo sığır etinin beher kilosunun muham· 

men fiatı 22 kurustur. mecmu tutan 66,000 liradır. temina
tı muvakkatesi 4950 liradır. 

6 - !~t klilerin ticaret odasında mukayyet oldukları
na dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - T minatı mu 1akkate mal<huzları i1e birlikte teklif 
mektuplarım münal·asanm yapılacağı belli saatten 
en ac;ağı bir saat evet Ankara levazım amirli<ri satın alma 
kom syonuna vermeleri. (1275) 1-2268 

İLAN 

1 - Ankara gedikli kücük zabit. mektebi taJebesi ile 
hcısta1 a ede hasta efradın ihtyacı icin 60 bin kilo koyun 
eti ı ı·n ·ac;a\·1 konu1 mıv->t1 ır. 

2 - c:-a n me evyamı tat·liveden mada her gün. öğle
den " ıra ücr tsiz olar:ı'' Ankara levazım amirliği satın 
alna m"c;vonunda gör"leb'lir. 

3 - Münakasası 28 hg_izran 1935 tarihine müsadif cu· 
ma g- nü te1~rafhane ayarı saat 11 de Ankara Levazım 
am"rli,_, • b"naST 1 "'hi1İnde levazım amtrliği Satın alma kO· 
mi yo ı tarafından vapılacaktır. 

4 - Münakasasr kapalı zarf usulü iledir. 
S - 60 bin kilo koynn etinin heher kilosunun muham

men fiatı 31 kuruştur. Mecmu tutan 18600 liradır. Temi
natı muvakkatesi 1860 liradrr. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına 
dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

1- Teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte teklif 
mektuplannı münakasamn yapılacağı muayyen saatten 
en asağı bir saat evel Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1277) 1-2318 

İLAN 

1 - Ankara garnizonundaki kıtaat ve müessesat efra
dının ihtiyacı için 580 bin kilo ekmeklik un münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Şartnamesi 2 lira 46,5 kuruş ücret mukabilinde 
Ankara Levazım amir1 iği satm alma komisyonundan ve
rilir. 

3 - Mi.inakasası 28 haziran 1935 tarihine müsadif cu
ma o-ünü telgrafhane avarı ile saat 15 de Ankara levazım 
amirliği binası dahilinde levazım amirliği satın alma ko
misyonu tarafmdan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - 580 000 kilo unun beher kilosunun muhammen fi· 

atı 8,5 kuruştur. Mecmu tutan 49 bin üç yüz liradır. Temi
natı muvakkatesi 3697 .5 liradır. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında mukayyet oldukları
na dair vesika göstermeleri mecburidir. 

7 - Teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte teklif 
mektuplarını münakasanm yapılacağı belli saatten bir sa· 
at eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1278) 1-2319 

t LAN 
Kınkkle askeri sanat mektepİerinin senelik ihtiyacı o

lan 80,000 kilo ekmeğe 10 haziran 1935 tarihinde kapalı 
zarf usuliyle verilen fiatJar komisyonca gali görüldüğün
den 5 temmuz 1935 cuma günü saat 14-17 ye kadar açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Taliplerin muham
men bedeli olan 8000 liraya mukabil teminatı evveliyesi 
olan 600 lirayı Kmkkale askeri fabrikalar muhasebecili
ğine yatırarak vaktinde mektep satın alına komisyonuna 
müracaatlan. (1402) 1-2446 

İLAN 

Kor komutanlık kıtaatı ihtiyacı· için 935 haziran bida
yetinden 936 mayıs nihayetüıe kadar 2500000 kilo odun 
komisvonda mevcut ıartnamesine g&re kapalı zarf usuHi 

!AYIFA 7 
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=ı- Tamamen renkli ve şarkılı 
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Sıvas Cümhuriyet müddeiumu · 
iliği d m nen: 
Sıvas ceaz evinin 1936 senesi mayıs nıhayetıne kadar 

bir senelik ekmek ihtiyacı için beher çifti bir kilo hesabiy. 
le en azı (151200) ve en çoğu (252000) kilo olarak alına
cak olan ekmek baricde satılan ikinci nevi ayni olmak ve 
belediye narkı üzerinden tenzilatla ihale edilmek üzere 
1 haziran 935 tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle ve 
20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip olan· 
Jarm yüzde yedi buçuk hesabile 875 lira teminatı muvak• 
kate akçası veya banka mektubiyle haziranın 20 nci per• 
şemhe günü saat 14 de Sıvas C. M. U. liği dairesinde müt& 
şekki] komisyona müracat etmeleri ve daha ziyade maJ6-
mat almak ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Sıvas ceza evi 
müdüriyetine miiracaatlan ilan olunur. (1302) 1-2287 

KW'uluş U y A N J S Serveti fiınun ı 
t 8 9 1 ' yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

Rozet resim müsabakası 
Hava tehlikesini bilenler için yaptmlacak rozetin reaa 

mi Türk Hava Kurumu tarafından müsabakaya konul
muştur. Yapılacak resimde bir çift kana.J:, bir ay yıldız, 
Türkiye hartası ve T. H. K. harfleri bulunacaktır. MüY. 
bakaya gelecek resimler bi'r kapalr zarf içinde haziranın 
yirmisine kadar Türk Hava Konunu merkezine verilme
si lazımdır. Seçilecek resmin sahibine (150) lira mükl• 
fat verilecektir. 1 - 2416 

Karacabey Harası 
müdürliiğfu'.ıden: 

Harada hususi bir surette yetiştirilen beyaz tecrübe 
farelerinin müracaat edildiğinde resmi ve hususi müesse
selere hara idare heyetince kararlaştırılan bedel mukabi
linde istenildiği kadar gönderileceği ilaa blunur. (3067 A 
1290) 1-2264 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif teslim şartile 20250 lira muhammen 

bedelli 270 adet ray kalcbıma aleti kapalı zari usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 16 Temmuz 1935 salı günü saat 16 da Aa
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktıa 
Kliring şarttır. 

İsteklilerin tekliflerini 1518,75 liralık muvakkat temi
nat ve ticaret odası vesikası ile birlikte 16 - 7 - 935 sa
lı günü saat 15 e kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne 
tevdi etmeleri lizmıdır. 

istekliler ba husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirle•. 

(1221) ı ~ 2195 

ile münakasaya konulmuştur. MuhammeIJ bedeli 25000 li
radır. Yüzde 7.5 tutan olan 1875 liralık ınakbuzlan yevmi 

l ihale olan 8 temmuz pazartesi günü saat 10 da kor satm 
alma komisyonunda yap.ılacak-ur. Talipluin vakti muay-
yeninde komisyonda bulumnah\n. (1401~ t-t447 



_ara Evkaf Miidürliiğiinden: 
:SYkafa ait Anafactalar, Ulukapı, Atpazan, Koyunpa

an, Saraçlar, Dellilkaraca Hamza pehlivan, zinvirlicaml, 
Kalecik, Fmnaralığı, Müneccim yokuşu, Y eğenbey mev
lıtleriyle Etimesut nahiyesindeki dükkan, fınn, garaj, kah
vehane ihale tarihinden itibaren 31.5.936 tarihine kadar 
ltiraya •erilmek üzere 13.6.935 den itibaren on gün müd· 
•ette ve eski muhammen kiralarından tenzillt yapılmak 
auretiyle yeniden açık artırmaya konmuş ve yeni konan 
111uhammen kiralariyle bulunduktan yerleri ve numarala
nnı gösterir tafsilitb ilin belediye ile dairedeki ilin tah· 
talanna yapıştmhmştır. İhalesi 25.6.1935 salı günü saat 
ıs tedir. Tutmak istiyenlerin yüzde 7,5 teminatlariyle bir
likte her gün Evkaf apartımanmda oturan Ankara Evkaf 
111üdürlüğüne ve ihale günü de ayni dairedeki komisyona 
••lmeleri ilin olunur. (1406) 1-2443 

tanbul: Deniz Levazım Sabnalma 
omisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 70000 lıra olan 5000 ton rekom
poze kmmür 2 temmuz 1935 salı günü saat 15 te Kasımpa
lada satın alma llomisyonu binasında kapalı zarf usuliyle 
Mmiltmeye konuknuştur. Şartnamesi 350 kuruş bedel mu
kabilinde her gün komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
4750 liradan i~t olan muvakkat teminat makbuz veya 
mektuplan ile ~uni belgeleri havi teklü mektuplarım 
belli saatten bir aat evetine kadar komisyon reisliğine 
vermeleri. (3243 1386) 1-2448 

Beşinci Daire Su işleri 
Müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi 2185 li.ra 89 kurut olan Karaır.o.tı köyüne 
getitilecek suyun 28.5.935 tarihinden itibaren 15 gün müd· 
detle ve pazarlıkla Uıalesi yapılacak iken görülen lüzum 
üerine ve bazı a.dilit icrasiyle bir hafta daha temdit e
diJmiftıir. İhale a ~ peqembe gjinü NıPua Baian
bjmda Beşinci ~ Su İşleri Müdüriyetinde icrai. edilec;ek 
tir. Taliplerin ha..,...._ ikti.a eden vesika ve 209 lira te
minat akçesini Malaaodığma yatırarak aldddan makbuz
la müracaat eylelneleri ve- evrakı keşfiyeyi h~r gün mez-
kOr dairede görmeleri ilin olunur. (1404) 1-2445 

J.: 4Jfl~li Cer,~ Fvi '8Üdiirıü~en: 
"?O g!n an ile ebiltmeye k-onulaa Kocaeli hapis evi 

,,.. ıhk6m ve mevWlarmm. bir senelik yiyecekleri bulunan 
-~ bet bin altt.ftiz altmq dört kilo ikinci nevi ekmek
lerine talip çır' .......... ~.-.Utme l&p uatdm ... 
tır. İstekli olanlaam yüzde yedi buçuk pey .akçesi veya bir 
banka kefalet lllllt1bbile 204-935 perşembe günü saat ıs 
ele Adliyede topilmacak komtayona şartnamtsini görmek 
ve bilgi edinmek Wyenlerin hapis evi çevirgenliğine mü. 
racaatlan ilan oltllls. (1411-3298) 1-2455 

Kalecik ediye Başkanb~ndan: 
Kqif bedeli (1475) lira (31) kuruıtan ibaret olu (U) 

diilrkln ile bir f1lfUaUD • müceddeden i.npaı 12-6-935 tari· 
hinden itibaren 5) gün müddetle açık eksiltmeye çıka
nltnqtır. Ehliyeti fenniy~ haiz taliplerin o/o 7,5 dlpozito
larfyle ihale günl diın 27._6.-935 per-şembe günU saat on 
bete kadar Kalecıik "Belediye dairesinde müteşekkil ko-
misyonu mahsıdllna müracaatlan. (1407) 1-2451 

zıınköprö Belediyesinden: 
UZ\lnköprüde yaptmlacak olan (8197) lir.a ( 46-) kUl'U§ 

bedeli ketiOi femıi meah•nm yapılmam işi 10 Haziran 
935 tarihinden idlNmm 20 gün mllddetle açık eksiltmeye 
lronah•Mlftur. thlleli ı temmuz 935 pazartesi günü saat 
11 da Uzanköpri Belediye dairesinde yapılacaktır. Mu
vakkat teminat *çus (61S) liradır. 2490 aayıb utımıa, 
ebiltme ve ilude -lr-mdaki evsafı haiz isteklilerin U
-.lraprü Beledi,_. artırma. eksiltme ve ihale kamisyo-
auaa müracaatlan ilan olunur. (1408) 1-2452 

Sivrihisar Belediyesinden: 
- 4640 lira muMmmen bedelli font boru otuz gün müd

detle ve kapalı .af uauliyle münakasaya konulmuştur. 
İhaleai 8-7-935 .,...teai günü saat 16 da yapılacaktır. 

Talipler prtmllaeyi Belediyeden alarak söylenen gün
de aut 15 kadar lteilif mektuplarım makbU mukabilinde 
Belediye bqkalı'llpaa vermeleri vlJ teklif mektuplarına 
flGt 7,5 Dİllbetinde aavakbt teminat leffetmeleri ilan olu-
aar. (1413/33CH) 1--2454 

•• •• 
BUYUK piyango 

&imdiye kadar binlerce ki§iyi zengin etmİ§tir. 
19 uncu tettlp 3 iincti kqide 11 temmuzdadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır. 

Amca; 20.000, 12.000, ıo.ooo liralJk ikramiyelerle 
Z6.00D liralık .... Urtfat vaıdlr. 

u ı. us 

Tapu ve Kadastro umum mü
dürlüğündenı 

Tapu ve kadastro genel müdllrlüğü müvezzi ve odacı· 
1anna 17. 6. 935 pazartesi günü saat 14 te eksiltme ile yap
tırılacak ayakkabı ve elbise için taliplerin yüzde 7 ,5 dipo
zitolariyle satmalma komisyonuna gelmeleri. (1348) 

1-2400 

Maçkada yaz için kiralık apartıman 
Maçkada hergün sıcak sulu 4 odalı mobilyeli apartman 

Haziran 20 den Eylul yirmisine kadar bir apartman elek
trik, su, hava gazı masrafı dahil peşin 250.- liraya kiraya 
veriliyor. Telefon: 1663 müracaat. 

1-2440 

Denizli valiliginden: 
ı - "AT ATORK" heykeli müsabakası görülen lüzum 

üzerine 15 ağustos 1935 tarihine kadar uzatılmıştır. 
2 - Müsabaka şartlan evelce ilan edilenin aynıdır. Şu 

kadar ki Maketler Ankarada abideler komisronunun tet-
kikine gönderilecektir. (1337) 1643 1-2441 

Ankara Emrazı zübreviye hastane 
i artırma ve ek iltrn e komisyo · 

nundan: 
Hastanenin aşağıda yazılı iliçları açık eksiltmeye ko

nulmuttur. İhale 2.7.935 satı gÜnü saat 15 te komisyonda 
yapılacaktır. Tahmini tutan 1000 liradır. Muvakkat temi· 
nat 75 liradır. İsteklilerin vaktinden evet teminatlarmı vi
liyet defterdarlık muhasebe vemesine yatırmaları ve ar
tırma, eksiltme kanununda yazık vesikalarla birl~te bel
li gün ve saatte, ve şartnameyi görmek için her gün has
tahanedeki komisyona müracaatları. (1398) 

Lyaole Schulke Mayer 70 kilo 
Permanganate de potasae 30 kilo 
Rivanol bayer 400 gram 
Vitellinate cfargent 500 gıram 
Proteinate d'argent 500 gmmı 
Oxycyanure de mercure l kilo 
Extrait fiuide hydrastis canadensiae 500 gıram 
Teint. d'opium 250 gıram 
İchtyol },lerpwıy a co. 6 kilo 
Glycerine 30 B. kesafeti 3ö kilo 
Acide oxalique 10 kilo 
Asipin kenan tablette l kilo 
Chlorhy. de Quinin comı;nme 500 gıram 
Gazh bez 200 metre 
Ôonokok qısı İhsan Sami 1000 C.C. 
Pamuk AAA 200 kilo 
Eau oxygene6 merek 5 kilo 
Band mühtelif büyük. 50 adet 
Tak ı ~o 
Meta-Vaccin 5 tüh 
Anti-virus 5 tite 
Bougie au Pellidol 4x8 10 tüh 
Xylol Merek 500 gıram 
Aceton Merek SOO gıram 
Eau distiltee 50 kilo 
Huile de cedre 200 gıram 
Tablette pyramidone 0,30 S tüh 
İode pur 300 gıraaı 
Paier filtre yüzlük 200 adet 
B1eu de methylene Merek 25 gıram 
Fuch8İlle Merek 10 gıram 
Eosine Merek 50 gıram 

1-2442 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEME
SİNDEN-: 

SU Bakanlığı teftlt heyeti dairesinde Şube l de Jcatlp Kadri Rı
zaya: 

Ankaranın Kayaf fabrikaaınct. bekçi Hayrinin aleyhinize açtıcı 
880 kuruı alacak davasında 26-5-985 tarihti saat 9/30 ıelip bir defi· 
de bulunmanıza dair yapılan ilanen tebliğatta gelmediğiniz görill· 
müı ve hakılnnuda verilen cıyap kararı adresiniz meçhul bulunması 
dolayısiyle ululUn 141 inoi madcleai muçiböıee pyap kararmm ita· 
nen icruma karar 'ft!'ilmi9tir. Muhakeme 10-7-935 aut 9/30 mual· 
laktır bir defide bulun1n1nız veya bir vekil candermeniz akal hal· 
de muhakeıneye ftbul olunmıyacağmum lüzumu ilanen beyan 
olunur. 1~457 

Kiralık diikkin 

16 HAZlllAN 19a& PAZAll 

Kapalı zaı·fla eksiltme bildirimi 
Tokat şarhaylığınd~n: 

1 - 2490 numaralı kanun ahki e Nafia vekaletinre 
su işleri için tanzim kılınan şeraiti umumiye dairesinde 
Tokat şehrinin fenni su tesisatı bayındırlık bakanlığının 
onaylı projesi ve bu iş için yapılan şartname gereğince ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu tesisat memba sularının, isale mecralarının 
inşaatları, su deposu inşaatı şehir şebekesi tevziatı ,,.e 
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 şerait ve keşifnameler, planlar, profiller, • 
maktalar ve projeleri istekliler (722) yedi yüz yirmi iki 
kuruş bedel karşılığı ile Tokat şarbaybğmdan alabilirler. 
Bedeli gönderilerek teahhütlü mektupla istek yapılırsa 
gösterdikleri adrese aynca elli kuruş posta ücreti karşılı
ğında posta ile derhal gönderilir. 

5 - Eksiltme 5.6.935 günlemecinden başlayarak KIRK 
BEŞ gün sonra 21.7.1935 pazar günü saat 15 de Tokat be-
lediye dairesinde yapılacaktır. (1266) 1-1221 

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

936 tarihine kadar beheri 4SO- çifti 960 gram itibariyle 
122640 kilo ikinci nevi ekmek bu~ belediye rayicine 
göre 7971 lira 60 kuruş bedeli muhammene ile 9 mayıs 
935 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulü 
!le eksiltmeye konulmuş ve 30 mayu 935 perşembe günii 
ıhale yapılacağı ilin edilmiı ise de talip çıkmadığından 
20 gün müddetle eksiltme uzatılmqtır. Taliplerin bedeli 
muhammenenin yüzde yedi buçuk nisbetinde banka mek· 
tuplannı kanunu mahsusundaki serahat veçhile teklifna· 
meye lef ederek 19 haizran 1935 perşembe günü aaat 14 e 
kadar Amasya C. M. U. lığında müteşekkil komisyona 
vermeleri llzımdır. İhale g{inü saat 13 ten sonra verilecell 
fazla izahat almak istiynlerin Amasya ceza evi mfid6rlti-
ğüne müracaattan ilin olunur. 1-2233 

Enurum maarif müdürlüğündem 
Keşif bedeli (UUOO) lira olan Erzurum asan atikaım

dan çifte minarelerin tamir iti u; haziran 935 de Ersurum 
Maarif müdürlüğiinde saat 14 de kapah zarf uaullylo ı-. 
lesi münakasaya konulmuştur. Münakasaya Jin!ıek iltl
yenlerin ahkinu umumiyeden başka diploıiıah mfmar velt 
ya mühendia olmalan ve bu gibi ehemmiyetli itlerde ça
llfmll ve devi.ot hıeutma ea _.p oa Wa Urabk Jt pp. 
mış bulunduklanna dair komisyona vesika göstermeleri 
fal'ttlr. Muvakkat teminat mikdan (1207) liradır. 

Yukardaki sıfattan haiz bulunan iatekliler kqifname, 
fenni şartname mukavele ~eshıi Anbrada lliaarif 
vekiletinden, İstanbalda ve Erimumda Maarif mi~ 
lüğflnden parasu olarak alabilirler. (1267) t-2222 

Jandarma Genel 
Komutanlığından: 

Muvazzaf jandarma hesab memuru olmak için MilD 
Müdafaa Bakanlığmm İstanbul' da bulunan heaab memw:
lan mektebine istekli ihtiyat aubaylan (zabitleri) göade
rilecektir. İstekli olanlarm kabul şartlarım anlamak tize. 
re jandarma mmtaka kmnandanlddarma (K. hldanna) 
müracaattan ilan oluaur. (1350) 1 - 2376 

Harita umummüdürliiğilnoeı11ı 
Harita kıtaaı için 41 mekiri hayvam satın aJmacağlh• 

dan isteklilerin her gtin Cebeci'de harita umum miidUrUle 
ğii levaz11mna hayVantariyle birlikte mikacaatlan (iMi 

1-239' 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Baş müdürlük binasmm altında ve kapmm yanında 

bulunan dükkan haziran 936 iptidasma kadar icara verile
cektir. Dükkinm cephesi bir metre 30 santim derinlifi uç 
metre olup muhammen senelik icar bedeli 96 ayhfı aekil 
liradır. 

Talip olanlar yapılacak artırmaya girmek fbere 18-6-
93.~ salı günü saat ~n beşte baş müdürlük komisyonuna 
muracaatları altı lıra 90 kuruştan ibaret muvakkat temi• 
natlamım ihale gününden evvel baş müdürlük vemeahıe 
vatırmalan ilan olunur (1301) 1-2286 

Ordu Bvi &ltm&ııkl Ud dtlk· 
kan ldnhktır. Taliplerin n mi
dtlrlipne müracaat etmelerle 

1 SiNEMALAR 1 
lmtiyu uhlbi ve İapnu 

harrirl Falih Rıfld ATAY 
Umumi neırlyatı idare eden 
Yuı lfled MOc18rt Naeuhl 
BAYDAR 
Çıum cldd.ı/ dvırındı 

Ulu •wmı'lln4• taldnııf· , •. 

BU G.tı.\;11: 

SANA TAPIYORUM 
Gtlndils Od film 

1- Sana Tapıyorum - 2 - O da bir 
umınnnı 

Ayrıca Vuıf Cmar'm 6Hlm töreni 

BU GECE l KULÜP 1 
OKRAİNA 

'Muazzam Rus Filmi 

cUndüz iki film 

l - Hafiye • 2 - Kaçak 

OJP.CIURI YAUllZ Bla ftUI GO&TBiULIR . 
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