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ucuz 
Giindelik 

~\Rl P fSLERl ... 
Zamanımızın en büyük dava

larından biri budur: Uluslar Sos
yetesinin, paktların, araıuluaal yü
kenlerin bir değeri var mıdır, yok 
mudur? Bunlar birer inanca mı
dır, değil midir? 

İngiliz ve İtalyan gazeteleri 
arasında son aytışmalar bu bakım
dan oldukça önemli idi. İngiliz 
gazetelerine göre, Büyük Britan
ya imparatorluğu kurulurken ve 
genitlerken, şartlar büsbütün bq
ka idi. Uluslar Sosyetesi yoktu. 
Devletler, kartılıklı, barış yüken
leri altında değildiler. Bir devlet, 
kendi asığlarını, ancak harb ile 
sağlayabilirdi. 

Bu dava Mançurya meselesin
de de böyle açılmıtlır. O zaman 
japon gazeteleri, bugünkü İtalyan 
:gazetelerinin fikirlerini ve hüküm· 
lerini öne attılar. Fazla sıkıttırı· 
hnca Japonya Uluslar Sosyetesin
den çıktı. Netekim İngiliz gazete-
ieri yukardaki satırları yazarken, 
japon uçakları Pekin üstünde do
latmaktadırlar. 

Uluslar Sosyetesinin ve ondan 
doğan bütün paktların ve yüken
lerin berkitesi nedir? iş burada 
dayanıp kalıyor. Gerçi Uluslar 
Sosyetesinin yasasında, sosyete 
kararlarını dinlemiyen!ere karşı 
bir takım ted irler düıünulme
mis d .,,ildir. Fakat bu tedbirler 
h"c 'r zam-ı:'l taptan":tlamıştır. 

Uluslar Sosyetesi herhangi bir 
devletin, herhangi bir devletten 
topr.ık almasına karar veremez. 
Sosyete, ulusları, bir takımı sömü
rür, bir takımı sömürülür diye iki
ye ayıramaz. Şu halde hakikatte 
bir devletin yeniden toprak edine
h "lmesine hiç bir imkan olmamak 
lazınıuelir. 

Uluslar Sosyetesi, kurulduğu 
zarn.and:-ki coğrafya şartlarını ve 
andlasmaları kabul etti. Sosyete, 
sömürgeleri kaldırıp bütün dünya 
uluslarına etil erkinlik hakları 
vermek gibi bir ideali gerçekleş -
tirmek ödevini fütüne almadı ise 
de, hiç olmazsa, dünya istatüko
sunun ulusların tabiiğ hakları za
rarına bozulmamasına çalıtmak 
adancında bulundu. Eğer sosyete 
bu adancını da tutamazsa, 934 Ce 
nevresi ile 914 Lahisi arasında ne 
ayrım kalır? 

Bugünkü aytışmaların iç ko
nusu budur. Acaba Uluslar Sos
yetesinin kendisi de kuvvetliler 
arasındaki dengeyi zayıflar zara
rına tutmağa yarayan basit bir 
aractan başka bir şey değil midir? 
Ve bu üphe devam edecek olur
sa, her devlet kendi asığlarını he
sab ederek, gizli harb bağlaşma 
larma tekrar başvurmaz mı? 

İşte bir yandan silah yarışı ala
bildiğine devam ederken, son Av
rupa gazetelerinde konuşulan me-
seleler buhlar:dır. · 

F. R. ATAY 

Ereğli demiryolu 
Çerkeşe vardı 

Çankırı, 17 (A.A.) - Çankırı 
- Ereğli arasında yapılmakta o · 
3an demiryolu bugün on binlerce 
halkın coşkunluğu arasında Çer -
İ<et ilçebaybğma girmiştir. Bunun 
için Çerkeş ilçebay lığı ve ıarbaylı
gı tarafından bu gece yüz kişilik 
bir tölen verildiği gibi Çankırı' da 
da üstencilere ve enjenyörlere ve 
ben iıyarlarına ıölenler ve bir de 
balo verilmiıtir. 

ŞEKER 

Öz kelimelerimiz 

Her gün beşer kelime -
lik listelerle verdiği -
miz kelimelerin çoğu -

nu toplu olarak 
basıyoruz 

Gazetemizde otuz döı·t 
günden beridir, her gün befer 
kelimelik listeler baaıyoruz. 
Bu li•teler, bütün gazetelerde 
kullanılmak ve böylece bam 
ve yayım dilimizi arıtmak için 
dir. 

Bir takım yazarlarımızın 
betkelerinde bunların kullanıl
madığını gördügümüz için bir 
kolaylık olmak üzere bu liste · 
lerde çıkan kelimeleri allabe 
•ıra•ına koyduk; Bir kı• -
mını bugün betinci •ayJa -
mızda yeniden baaıyoruz; öte 
tarafını da yarın tamamlıya 
cağız. 

Ba•ın ve yayım dilini daha 
öz ve daha güzel bir hale ge· 
tirebilmek davcuında birgP. 
olan bütün yazar ve ya.zman
larımızın bu toplu kelimeler -
den, gereği gibi, cuığlanacalr -
larını umarız. 

Bağlaşık ajansların 

7 inci konferansı 
Prağ, 17 (A. 

A.) - Bağla -
tık ajansların 
yedinci konfe -
ransı dün Strb· 
skepleso' da top
lanmııtır. 

Çekoslovak a

jansı direktörü 
B. Tvarusek, u
lusal bayra~: a

K onfer a nstı:ıki de- rı konferan -
/egemiz Bay M. sın toplandığı 

Menemencioglu otelin önünde 
dikilmit bulunan yirmi bet ulu
sun delgelerini selamladıktan son· 
ra Havas Ajansı genel direktörü 
8. Meyno'nun başkanlığa seçil • 
mesini önergemiştir. Oy birliği ile 
yapılan bu seçimden.soma Çekos 
lovakva Cumur Başkanı B. Maaa
rik' e bir saygı telgrafı çekilmit • 
tir. 

Çekoslovakya Başbakanı 8. 
Malypetr delgelere bir öğle yeme· 
ği vermiş ve yemek sonundaki söy
levinde demi•tir ki: 

" - Ahlaksal ide ve akışlarla 
haber almaya her zaman sahne ol
muş olan bu memlekette sizleri 
Cekoslovakya hükümeti adına se · 
lamlamakla kıvanç duyuyorum. 
Bağlaşık ajanslar delgeleri olan 
sizler, gururlanabilirsiniz ki, sıya
sal durum nasıl olursa olsun, hiç 
bir Vilkit biribirlerinwe ilgilerini~ 
:ıi kesmediniz ve hakikati propa • 
gandaların üstünde tutarak haber 
alıp vermeden geri kalmadmız. 
Bu hal, bağlaşık a ·anıların barıt 
eserine yaptıkları hizmetlerin en 
ufaklarından sayılmaz. Ben, aora
vını bilen haber alma servisi icin 
büyük bir özgürlük isteyenlerd~ • 
nim. Sizlerin örnek olacak olan 
işbirliğiniz, türlü ve biribirinden 
çok ayrı memleket delgelerinin 
tam bir güvenle birleşebilecekle 
rini ishal etmektedir. Sizler, türlü 
yerler arasında köprüler kurmak
taıınız ki, bu sıyasa ve haber al
ma alanı rollerinin en yüksek ve 
en asillerinden biridir. En birinci 

(Sonu 6 ıncr sayıf ada ) 

Adımız. andımızdır 

SATIŞI 

u.·uz şeker satışı 
llaşladı 

Şeker hakkındaki kanun reı
miğ gazetede dün snoah çıkmış -
tır. Şehrimizde toz !eker 28; kes
me teker 32 kuruta satılmakta . 
dır. 

C. H. P. Genel yönetim 

kurulunda 
C. H. Partisi Genel Yönetim 

kurulu dün bütün gün çalıtarak 

büyük kurultayca kabul edilen sü
resiz maddeye göre Tüzüğün 

türkçeye çevrilmesi itini bitir
miıtir. 

Bursalı 

lH. U \Zu • l 9.).) '."ı \lJ 

Om11. 17 ( 4. ı.) - ) ıi::.lıısı l't•rti-
1•uf smu 1-4 di• burada ~4·rl' irınıistir. l ,._ 
11ıa11 1 ıoo mıl u::ayı i .·aut 1 O ti tlailwda 
tılmı.ştır. 

•• DUN BAŞ 
BA A 11'11ZIN DiYEVt 

............................................................ ~~ 

Telefon ve tramvay sosyetelerile yapılan 
görüşmeler ne halde? 

Bayındırlık Bakanımız H. Ali 
Çetinkaya, lstanbul Telefon ve 
Tramvay sosyeteleriyle yapılmak
ta olan görüşmeler hakkında ga 
zetemize şu izahları vermi,tir: 

" - lstanbul Tı amvay şirke
ti mümessili ile, feshedilen 1926 
mukaveleleri mucibince ıirketin 
halktan aldığı fazla paraların müf · 
redatr üzerinde konutuyoruz. Gö · 
rüşme müsaid safhadadır. Bir iki 
güne kadar görüşmelerin iyi bir 
sonuca bağlanacağı ümidindeyiz. 

konuklar 

lstanbul Telefon tirketine ge · 
lince, malumdur ki geçen ıene 18 
temmuzda, mevcud mukaveleye 
istinaden ~irketi satın almaya ka
rar verdiğimizi, şirkete teblii! et -
miştik. Şirket birisi İngiliz, diğeri 
f ransız iki murahhasım şimdiden 
Ankara'ya göndermi, bulunuyor. 
iki gün evvel murahhaslarla ko -
nuşmağa başladık. Yarm kendile
rinden istediğimiz, sirketin tahriri 
teklifini bize verecekler ve müza -
kere bu teklifler etrafında devanı 
edecektir.,, 

gittiler 
Ötey gün Atatürkün kayra ııuı erdiler ve 
Çankayaya varıp görette btllundular. Dün 
öğleden sonra Çiftlikte kendilerine bir 

B. Benesin Moskovada 
bir diyevi 

Moskova, 17 (A.A.) - Çekos -
lovakya Dıt itleri Bakam B. Be • 
ne• dün Moskova' dan ayrılmadan 
önce T u Ajanaına verdi fi bir di
yevde, amacı barıt eserinin berki 
tilmeti olan ve Rusya ile Çekos -
lovakya arasındaki dostça ilıilerin 
gelitimine çok hizmet etmiş bulu
nan gezisinden çok r.evinç duyd•ı· 
ğunu bildirmit ve demiıtir ki: 

çay şöleni verildi 

Bursal1 'lroauklat Çankaya köşkünde 

Birkaç gündür ~nk:ara, 8u1'· 
sa'dan gelmit kalabalık bir ko -
nuklar takımını ağırlıyordu. Cu -
muriyet Halk Partisinin Bursa ' 
yönetim kurulu üyelerinden dört 
kiti ile ilçe, kamun, köy ocak ha§· 
kanları; yönetim kurulları, ve tar· 
baylık baıkanları ile köy okulları 
öğretmenleri bu konuklar takımı 
nın içinde idiler. Hepsi göğüs1. .. 
rinde Partinin altıoklu bayrağını 

t&tıyan bu arkadaılara dün Gazi 
Çiftliğinde bir çay töleni veril -
miş, ondan sonra kendileri Bur 
sa' ya dönmek üzere Ankara' dan 
ayrılmışlardır. 

Bu göret çok asığfı ôidu. llur- ' 
ıa ilinde çalışan Cumuriyet Halk 
Partisi üyeleri Cumuriyet ülküsü • 
nün kaynağı olan Ankara'ya ge -
terek burada nasıl çalışıldığını yij. 

rünüp ilerlendiğini gözleriyle gör· 
düler. 

Ötey gün, bu konuklar, Paı ti 
bahçesinin kapısında Atatürk'ün 
büyük bir kayrasına erdiler. Ata
türk, Bursa' dan Ankara' ya gelen 
bu memleket çocuklarını kendi 
çiftliğini ve kendi evini görmeğe 

çağırdı. 

Y eıil Bursa çocukları, yeıil 

Çankaya'ya en büyük bir gönii' 

bağı ile vardılar Ye orada bir kay
naktan içlerine sine sine •u içtiler. 

Dün ak§&lll, Ankara' dan iyi ve 
güzel duygularla ayrılarak mem . 
leketlerine dönen arkadatlan a . 
ğurlar ve öteki illerde bulunao 
yurddaıların da buna benzer 1ıö 
retler yapmalannı bekleriz. 

"- Sıyua adamlanmzla yap
biım konuşmalar ve Sovyet Rus
ya' da ıördüklerim, barıtm kollek
tif surette sağlanması için yapıla -
cak uğratmaların gereği hakkın -
daki kanağatimi perkitmiştir. Sov
yet Rusya'da bütün gördüklerim, 
düşündüklerimi atmıştır. Sovyct 
yönetmenlerinin programları ç k
tır. Programlarının yeritilmesi için 
bütün kuvvetleriyle aavatarak her 
zaman önemli sonuçlar almakta • 
dırlar. Bu hal, memleketlerimiz 
arumdaki ilgiler üzerinde her za
man güttüğüm aıyaaada bana kuv
vet vermektedir.,, 

8. Benes, bundan sonra, Sov -
yet Rusya'da gördüğü iyi kabul • 
den dolayı teıekkürlerini bildir • 
mit ve son olarak demi,tir ki: 

c - Bütiin bunlar, aynı yönet-

1 
le yapacağım itler ile içten ilgile
rimizin gittikçe gelişimi için hana 
biiyük bir imkAn v~nnektPcHr. ll 



Dil i.şleri 

Kılavuz için dersler 
-38-

t m g e '/erle konuşanlardan haz duymam 
Askerlikte en yüksek er e c e hangisidir? 
Çocuğunun ölümü, onu yüreğinden vuran bir ç a r p ı ol• 

muştur. 

Ne gevezelik ediniz, ne de suskun olunuz. 
Sizin güzey j n iz d e ilerledim. 
Onun üslubunda herkesin hoşuna giden bir ak kın 1r1l 

var. 
Bu adamdan alacağınızın bu kadar olduğunu gösterir bir 

b e 1 g i ti n i z var mı? 
Dik b a § J ık. ve b a ş eğim , ikisi de büyük kusurlar .. 

dır. 
Jyi bir gazete aytarı yalnız ilgili değil varı§ l ı bir adam 

olmalıdır. 
Ordumuz düşman toprakları üstünden bir Y u v u gibi 

geçti. 
B a r ı ş c 1 l / 1 ğ ı m ı z, yurd s1vgası İ§lerini savsayacak 

dereceye varmamalıdır. 
Çiftliğin sınırı şu dağın d o r u ğ u n d a bitiyor .. 
Bu misallerdeki kelimeler ve karşılıkları 
İmge= Remiz 
Erece = Rütbe 
Çarpı = Sadme 
Suskun = SükUti 
Güzey= Saye 
Akkmlık = Selaset 
Belgit = Sened 
Dikbaşhk = Serkeşlik 

Başeğim = Serfüru 
Vanslı = Seriülintikal 
Yuvu =Silindir 
Banşcıl = Sulhperver 
Doruk = Zirve 

Örkün= Rükn 
Doğruluk, ahlakın başlıca örk Ün I erinden biridir, 

:ı(.'f.:ıf. 

Tutarak =- Sar'a 
Tutarak l ı kedilı0r; evde tutmayınız! 

~ 

Yayıntı = Şayia 

Söylenti = Rivayet 
Halk arasındaki y a y ı n t ı 1 a r a kulak veriniz. 
Solya'daki s ö y 1 en ti' /ere göre .•. 

Her ~ün beş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

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

Bu listeyı basan gazete ar
tık hu kelimelerin osmanlı
calarım kullanmıyacaktır. 

OTUZ DöRDONCO LİSTE 
1. - Fıkra = 1 - Bölelı, 2 - Anlatıl: 

Ornelıler: l · Kanunun ikin
ci maJJainin iiçiincii böle -
ğinJe ••• 2 - Y cızmızın .an bö
leğinde ••.. 3. Hoea Naret
tin'in hanwi onlotılılannc Ja
laa çok HOersiniz? 

2. - Feragat = Ôzgeçi 
Ôrnek: Yurtl i!lerinJe öı:-ge
çi illı ftıTtlardanJır. 

3. - Fikri takip = Güderge 
Ôrnek: GiiJergesi ol.mryan 
adam, hiç bir İfİ bcqaTamaz. 

4. - Davet - Çağn 
Davetname = Çağrdık 
MeJ'u = Çağnk, Çağnlı 
Ôrnekler: 1 - Yarın alqa:n 
için kaç çağrılık yolladınız? 
2 - Dün alqamki Parti çağn-

. anda bulundunaz mu? 
3 - Y annki büyiilı :1ölene '4li · 
nlı (çağnk) nmını.z? 

6. - Ziyalef = Şölen 
Not: Gazetemize gönderilecek 

JUılarda bu kelimelerin osmanlı
calan kullamlmamumı rica ede-
riz. 

Tüze Bakanlığı 

atamaları 
Y argutay üyeliğine tüze ba

kanlığı eski yönetgeri B. Ferid, 
Tüze baş ispekterliğine ispekter-
lerden B. Salih Hilm~ ikinic sıruf 
tüze ispekterliğine Van "asliye" 
hakyeri başkanı B. Remzi, üçüncü 
smd tüze ispekterliğine Zongul· 
dak asliye hakyeri başkanı B. Ka
nın atanmışlardır. 

Bugünkü saynnızda ge

çen lalavuz kelimeleri 
Ara~ = Vasıta 

Atamak = Tayin etmek 
Bayrı c:::::ı Sadık 

Bapn = Muvaffatdyet 

Berkitmelt = Teyid etmek 

Berkite = llüıeyyide 
Bakan= Nuır 

Bölge = Mmtab 

Bağlaşma = İttifak 

Diyev == Beyanat 

Devrim = İhtilfil 

Dmuıma ;::= Muhakeme 

Evre = Safha 
Erkinlik = İıtikliı.l 
Eğgin = .Mütemayil 
Etkin ::ıc: Mücnir 
Esinlemek - İlham ,almak 
Erk ;:::: Kudret 

Etki = Tesir 
EtgerJik Nüfuz 

Gelişim = İnkişaf 

Gezi = Seyahat 
Hakyeri = Mahkeme 

İl = ViLiyet 

lstenel = lhtiyari 

Kotarmak= Halletmek 
Onursal = Fahri 

Oylaşma = Teatii dkaı 

Onamak = Tasvıö etmek 

Öndül = 'Mükafat 
Önerge - Teklif 

Özgürlük = Serbest 
Sorav = Me.'uliyet 

Sallamak = Temin etıne1' 

Smaç = imtihan 
Şarbayhk = Belediye 
Tüze Bakanlığı = Adliye VeklJetl 

Uza= Mesafe 

Yönetmenler = Müdiraru umur 
Yeritmek =Tatbik etmeik 

Yönet = fıstikamet (veçhe) 
Yargıç =:: Hakem 

Yönetim kurulu = idare heyeti 
Yüken -= Teahhüd 

Yadarsıma = Ademi müdahale 

D1Ş&rdaa gelen 
lNGtL TERE'DE: 

İngiliz - alman deniz 

konuşmaları 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz • al

man deniz konu§malarmm bu hafta so· 

nunda bitmesi iktimali vardır. Bu sa • 

bah iki hükümet eksperleri arasında 

yeni kon11ıımalar yapılmı:ştır. 

Alman donanması ve 
i talyanların cevabı 

Londra, 17 (A.A.) - Alınanya'ya in 
giliz tonajının yüzde 35 i kadar bir to
naj ayrılması mest'lesine İtalyanm e,.vnl 

verdiği bildirilmektedir. f tal ya, meseh·· 
nin önemliliği ve karışıklığı yüzünden 
esaslı bir inceleme istediğini ve bLI ince
lemeye derhal başlandığmr ve biter bit· 
me.z Londra'ya sonucunu hildireceğini, 
Almanya'ya ayrılacak tonajın !;aptanm.ıı. 
srın alman silfilılanmasırun genel çerç ı 

vesi içinde yapılıp bunun özel l:>ir mese· 
le gibi alınınasmm doğru olmryaca~r·ı 
italyan deni zprogrammrn açıkça bildi
rilmiş ve şimdi de değismez kaldığını 

bildirmektedir. 

Londra, 17 (A.A.) - İtalyanın vcr
di~i cevap Londranm, Versay andlaş
ması deniz hükümetlerinin değiştiril

mesini yola sokan prensip anlaşmasına 
girmeleri için Vaşington, Tokyo, Paris 
ve Romaya yaptığı bildiriği hakkında 

B. Musolinin düşüncelerini anlatmak· 
tadır. Amerika ve Japonya Londranın 

bildirdiğini kabul etmişlerdir. İtalya 

cevabında meselenin Almanyamn genel 
silahlanması meseles~ne sokulmasını is

temiştir. Fransanın cevabı henüz bek
lenmektedir. Londra sıyasal eevcnleri 
Romanın isteğinin fransxz gazetelerin

deki korkulara uygun olmasından §a-

1ırnupardır ve bunun fransız notaıun
da anlaşıl.acağmı sanıyorlar. 

İngilterenin tecimi 
.Londra, 17 (A.A.) - Mayıa ayında 

64.532.286 sterlin liralık, yani 1934 ma
yısında 2.735.675 lira fazla girit yapıl 

llllftrr. 

Mayıs ayındaki 9ıkat 35.206.826 lira

dır. Geçn yıl aynı aya göre Z.447.722 

lira faıladrr. Yeniden çıkat S.559.760 

lira tutınuı ve bu suretle geçen yılı 

göre 773.133 lira fazlalık göstennittir. 

Hicaz veliahdi İngil -
terede 

Londra, 17 (A.A.) - Hicaz veliah

dı Emir Suud hükümet~n konuğu ola

rak lngiltcreye gelmiştir. 

Hiç durmadan İngiltere -
Afrika hava yolu 

Londra, 17 (A.A.) - Uçak yaplcısı 

yüzbaşı Peıcival, bir günde lngilter.e · 

Afrika gidiş ve geliş hava yolculuğunu 

yapmak üzere bugün 1,30 da buradan 

hareket etmiştir. 

Percival, biç bir yerde durmadan O

ran ehrin~.;rarmak ve bu akşam Lon

ı.lraya dönıı,e1ı: umudundadtr. 

FRANSA'DA 

Yirmi dört saatlik 

otomobil yanşı 
Maııs, 17 (A.A;') - Lindmon ve 

~ontes'in güdemi altında bulunan La

gonda otomobili, saatte 125 kilometre 

283 metre hesabile 24 saatte l006 kilo
metre alarak 24 saatlik yarışı kazanmış
tır. Tüzükte alrnacak en büyiik ıraklık 

olerii1< 2585 kilometre gösterilmekte İ· 

di. 

1933 yılında Somer ve Nuvolari lfl• 

rafıncian saatte 131 kilometre alınarak 

elde edilmiş olan rekor kırılmış değil

dir. 

\ YUN' lST AN~D \ 

B. Çaldarisin nutku 
Atina, 27 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: Son saylav seçiminde oy veren 
yurddaşların sayısı 1,074,479 dır. 1933 
yılx seçiminde ise 1,146,943 kişi oy ver
mişti. Oy vermekten çekinenlerin yüz
de 40 nisbetindc oldukları hakkmda çı
karılan sö.zlet aaıliudır. Hükiımet lis
teleri 671,925 oy kazanmışlardır. De· 
mek oluyor ki oy verenlerin yüzde 62,33 

ü bı.ı listelere oy vermişlerdir. Bu da 

gösteriyoı k~ bükümet 1928 yılında ol· 

duğundan daha ziyade, ulusa dayaı1-

maktadxr. 1928 de Venizeloa kabinesi 
ancak 518,577, yani yüzde 50,77 oy ka
.ıanabi!m i.şti. 

BULGARİSTAN'DA: 

Balkan kupası maçlari 
Sofya, 17 (A.A.) - Dün öğleuen 

sonra, balkan lrnpau futbol maçlarına 

başlanmıştır. 

Spor alantnda kral ve kraliçe, başba· 
kan B. Toşef bir çolı: bakanlar, Sofya 
şarbayı, Yunanistan, Yugoslavya, Ro· 
manya elçilexiyle on beş binden fazla 

hir halk bulunmakta idi. 

Halkın alkışları arasında oyunları 

ktra1 acmış ve su söylevi vemıi,tir: 

'- Bulgaristan, balkan kupası be-

inci futbol turnuvasının, kendi merke· 

zinde yapıldığın ı görmekle kıvanç duy
maktadır. Dostluk ve karşılı:kh saygı 

hislerini kabartarak balkan gençleri a

rasında yaJrnılaşmağa Vt' birbirlerini ıia· 
ha iyi anlamaga yarryacak olan bu ba

n~scver ve arkadaşça savaşa girenlerin 
hcp:.ine bütün yiirt>ğimle hoş geldiniz 

derim . ., 

Bundan :sonra, ulusal marşlar çahna

ıak clört takım, balkın sür~kJ.i alkışları 

arasında, bir geçid alayı yapmı~tr. 

Dün Bulgaristan ve Yunanistan ulu· 

Sdl takımları arasında oynanan ilk oyu
nu Bulgaristan takımı :.:ı gole karşı 5 

golle kazanm.ıştrr. Romanyah B. Radou

leskonun yargıçhğıncb yapılan bu ma· 
çın ilk haft.ıyiınin<la da Bulgaristan 3.1 

üstün bulunuyordu. Bulgar takmıı sıkı 
ve süratli bir oyun oynamış. Yunanis· 
tan takımı u'knik ve güzel bir oyun gÖI· 

termiştir. 

B ugiln Yugoslavya ile Romanya ta· 
kımları karşılajaeaıklardtr. 

tTAL YA'Dı\ ----
t talyan - Habeş anlaş -
mazhğmm esası 

Roma, 17 (A.A) - Cumale Ditalya 

:gıueteği, !<Doğu Afrik-ası için tarihiğ 

belge len tı.ışlığı altında yazdığı uzun 

bir br-tkede 191 l yıhndanberi Eritre 

ve Somali nnırlarmda çıkan az çok ö

nemli hadiseleri uzun uzadıya izah e .. 

<lerek •livor ki: 

" - Bu tarihin en ziyade kayda de -
ger hadisesi İtalyan hükümetinin hoş"'Ö· 

nisüdiir. İtalya Habcş!stanm sosyal ek -
sinliğini ve arsıulusal ödevlerini anla · 

maktaki yetsizlif;i dolayrsiyle hep hoş 
görı.ir d;wranmağı faydalı görmüştiı. 

Fakııt durumu değiştirmek ve hesap gör· 

mek ı:amanr gelmiştir. Kanlı !>mır hadi

seleri ö11ünde ltalya'nrn hesap götır k 

hakkı biç bir ulusun vazgeçmiyeceği 

kutsal bir haktır.,. 

BELÇI KA'DA: 

Belçikanm güvenliği 
Brüksel, 17 (A.A.) - Belç~k:a, Fran

sa lngiltere. Polonya, Çekoslovakya ve 

Holanda yedok subayları delegeleri te· 
refine verHen yemekte, •Ü bakanı B. 

T>eveze demiştir ki: 

••- Belçikanın güvenliğini tam ola· 

rak elde etmeık için büyük bir hamle 

daha yapmak ge~stir. En geniı bir a· 
!eik yüreklilik bizim ilk ödevimizdir. 

Arsıulusal durum de~işmiş, a:nsııın bir 
harb çıkmaşı iktimali meydana çıkmış

tır. 

ÇlN - JAPON ANl.A~l\I "ZTJGI 

Japonya, kuzey Çinde öz. 
genlik istediğini söylüyor 

Paris, 27 (A.A.) - Cumartesi günü 
Pöti Parizyen gazetesinin görüştüğü 

B. Vant, Havas ajansına şunları söyle· 
miştir: 

« - Kuz y Çin için otonomi değil. 

özenlik istiyoruz. Kuzey Çini, yıldırgr 

hareketlerinden kurtarmak niyetinde· 
yiz. Çünkü bu yıldxrgr, fikir özgenligine 

ve Çin ile Japonyanın birge asığları Ü• 

ze·rinde elbirliği yapmalarına eng~l ot .. 
maktadır. Çin ulusu, mayıs ayında Ti· 
ençinde yapılan kıtalllerden acı duy• 
maktadır. Bu durumdan öteki devletler 
de üzünlüdürler. Buna bir örnek ola· 

rak, geçenlerde ingiliz ve amerikan tÜ• 

tünlerine karşı yapılan boykotu ileri 
sürebiliriz. Ulus boyunduruk altında 

inlemektedir. Hiç •lmazsa Hopei ilini 
kurtarmak ve çinlilerle japonlar arasın· 
da dostça clbirliği ilgileri kunnak isti• 
yoruz. Kuzey Çinde elde edilecek dur• 

luk genel durumda eyi etkiler yapacak 
ve Çin· Japon elbirliğini kolaylaştıracak:· 
tır. Çin kuvvetlerinin Sarı nehrin güne• 
yine çekilmesini değil, Hopei ilinden 

dışarı çıkmasını isteclik.,. 

Azıyan bir Çin kruvazörü 
Honkong, 17 {A.A) - Kanton lima· 

nınx koruyan kıyı bataryalariyle bir 

top düellosu yaptıktan sonra, Hai • Ç1 
ve Hai • Çen adındaki Çin kruvazör • 

teri açıklara doğru uzaklaşmışlacda. 

1933 de Nankin limanından kaçmış o• 

lan bu iki gemi Kantondan yana bulun 

duklarını bildirmişlerdi. 
Dün de, bu gemilerin tayfulan bir 

ayhk mesele!!>inden ötürU ayaklanmı• • 

lardır. 

POWNYA'DA: 

Danzig durumu ve 
Polonya 

Varşova, 17 (A.A.) - Dantzigte ah• 
nan son para tedbirlerini anlatan PolBt 

ka Zbrojna gazetesi diyor ki: 
"Özgen şehir halkı tarafından IOQ 

defa gösterilen tela' Danzig altınıruıa 

ardı sıra Almanyaya çıkarılmaaının ve 
özgür şehir bütçesindeki çok harcama
nın sonucudur. Lehistan, Dan.zig para

sının tutunması için bu tehire yard1111 
etmİJtİr. Çünkü Lehistan bir çok haya• 
tiğ tecim maddesinin bağlı bulunduğu 

bu şehrin ekonomi durumuyla ilgili Vat 

dır. Ancak Danzig altınınm AJmanyaya 
akını devam ettikçe Danzig parası içill 
yapılan bütün uğraşmalar boşuna gide
cektir. Öte taraf tan, Danzig, parası için 
alınan daraltma tedbirleri uzun zaman 
devam edem~z. Çünkü özel durumu ytı• 
zünden bu şehir bu gibi dartlamalara U• 

zuri zaman dayanamaı. Lehistanın iso 
hayatiğ çrkatlarmın bozulmasına iziQ 

verilmiyecektir. 

SOVYETLER BtKLIGl'NDE: 
-------------------------

Rusya ve İtalya ara . 
smda anlaşmalar 

Moskova, 17 (A.A.) - Kredi g~ 

rantileri için bir anla~ma ile Sovyet ı 

italyan tecimi için türliı anlaşmalar 

dün Roma'da B. Musolini ile Sovyet 

Rusya büyük elçisi B. Stein ve tecim 

delegesi B. Bedenski arasında imzalan.. 
mıştır. 

BIRLESIK DEVLF.TLER'OF.ı 

Bay Ruzvelt N. R. A. nın 
yeni şeklini açtı 

Vaşington, 17 (A.A.) - B. Ruzvelt 
N.R.A. nrn yeni şeklinin açımını yap. 

mıştır. Nc-vyork bankerlerinden ve N. 
R A. nın direktörlerinden B. Jameı 

On.eil bu şekle "iskelet,, adını koymuş
tur. 

B. Ruzvelt, N.R.A. mn genel yapı· 
smı imkanlı olduğu kadar uzun zaman 
korumak isteğinde olduğunu da söyle

miştır. 
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J'<trı • Sl)"<tsul 

Eti Bank 
Sümer Bank ile, devlet, ulusal 

ekonominin çevresinde kendi pa
yına dü~en büyük endüstrinin yı· 
ğmlar için çalışacak olan endüs
trinin iyi başarılması işini yoluna 
koymu~tu. 

Liberal rejimin onadığı devlet, 
jandarma ve gece bekçisi olan 
devletti.'Bir memleket ve bir ulus 
yapmak kararım vermiş olan Ka
malizm, liberal rejimden devraldı
ğı bu devleti kullanamazdı. Bunu 
herhalde değiştirecek ve ulusun e
konomik kurumlarını lıem kontrol 
eder hem de yürütür bir devlet ha· 
line koyacaktı. 

Birkaç yıldanberi bunun nasıl 
yapılabileceğine tamk oluyoruz. 
Devlet demiryolları, devlet tekit 
kurumları, devlet bankaları gibi 
başarılardan sonra Sümer Bank 
gibi, endüstri alanmda işletmeci 
bir kurumun hem üretim hem de 
satı§ İ§lerini büyük cirolarla ba
şarması, Kamalist devletin ekono
minin bütün bölümlerinde gittik
çe daha olgun bir bilgi edindiğini 
gösteriyordu. 

Bugün "Eti Bank,,, ''Elektrik 
etüd idaresi., ve "maden tetkik ve 
arama enstitüsü,, ile üç önemli ku
rumun daha meydana geldiğine se· 
vinebiliyoruz. 
Artık Türkiyede "süs için elek

trik., yerine "ev için ve iş için e· 
lektrik,. parolası geçecektir. Yıl
lardanberi, her şehrmizin başsız -
buyrukluğu yüzünden malzeme
nin çe!Şitliliği yüzünden normsuz 
ve ölçüsüz, adeta ısırgan otu gibi 
bitmiş olan bir elektrik endüstrisi 

· bundan sonra artık dizgine alın
mış olacaktır. 

''lif aden enstitüsü,, ile Türki
yenin maden demirbaşı nedir an
la.~rlacaktrr. Hangi maden ve taş 
ocakları işletmeye elverişlidir? 

1.'jletmede bulunanlarrn daha el
verişli yapılması için ne yapılabi
lir? Enstitü bütün bunlarla uğra· 

şacağı gibi işletme projeleri ha-
z1tl:::ıyacak, devletin istiyeceği je
olojik etüdleri yapacak ve maden 
teknisyenlerinin yetiştirilmesiyle 
uğraşacaktır. Bu son nokta çok ö
nemlidir. Çünkü böylece, bir iş a
lamnr n ne kadar genişliyebileceği 
araştırılırken bu araştırmayı ya
pan kurum, ayni alanda ça!tşacak 
insanların bilgileri ve sayıları ile 
de uğraşacaktır. Eti Bank'a gelin
ce, nasıl Sümer Bank devlet adma 
bir çok fabrikaları idare ediyorsa, 
o da, devlet adma, birçok maden
leri işletecektir. Kanunu da Sümer 
Bank kanununun benzeridir. Bü
rokrasi batağında kalınmaması ;. 
cin bütün tedbirler alınmıştır. 

Bu iki bankamızın gördükleri 
işler genişleyip bunlara ilgili olan 
kanunlar kendi evrimci değişme-
lerini yaptıkça devletin ekonomi 
işlerini yalnrz kontrol değil işlet
me bakımından da pürüzsüz ba
şarması kendiliğinden tabiileşe
<·ektir. 

Biz bu üç güzel kuruma "kut
lu olsun,, deriz. 

Burhan BELGE 

Şeker endüstrisi genel 
direktörlüğü 

Memleketimizdeki dört şeker fahri· 
kasının birleşmesiyle ve 22 milyon lira 
sermaye ile kurulan tilrk şeker endüs
trisi genel direktörlüğüne Eskişehir ve 

Turhal şeker fabrikalarının kurulu' ve 
yönetgesinde büyük başarımları görü
len ve bu fabrikaların direktörü kimya 
mühendisi Kazllll Taşkent atanmıştır. 

H~'tva tehlil{esiııi 

hilen üyeler 
Gazez Arakil Kayseri 40, Kemal Çi· 

vici oğlu Kayseri 20, Mehmed Kantar
cıoğlu 30, Mustafa Ahmed Mülazim 
oğlu Kayseri bakırcı şirketi namma 40, 

Mehmed Billur oğlu Kayseri 40, Meh
mcd Biraderler Uzun1ulu oğlu Kay

seri 30, Şükrü Pamukçu Kayseri 20. 

Mehmed Hacı Yusuf oğlu Kayseri 20. 

Hatem ve mahdumları Kayseri 20, M"h· 

. rned Talaslı oğlu Kayseri 50, Rifat 

Kantarcı oğlu Kayseri 20, Bürüngüı

lü oğlu Ahmed ve mahdumları Kayse
ri 60, Hakkı Efe Kayseri İş Bankası 

Müdürü 20, Nurettin Erman Kayseri 
İ~ Bankası muhasibi 20, M. Mahir Kay· 
seri Eczacı ıo, Saim Tümay Kayseri 
İş Bankası Muamelat şefi 20, Lutfü 
Kayseri İş Bankası muhasebe memuru 
20, Nuri Çoksayar Kayseri İş Banka
sı veznedarı ZO. Hüseyin Kayseri Zi
raat Bankası Müdürü 20. Zeki Saatçı 
Kayseri 20, Ab 'tilgaffar Veysi oğlu 
Kayseri 20, Seyidi oğlu Osman ve bi
raderi Kayseri 20, Ahmed Muhassd 
oğlu Kayseri 20, Ahmed ve şeriki B. 
Asını Kayseri saatçi 20, Ali Zihni Kay· 
seri diş tabibi 20 Ali Rıza Kayseri diş 
tabibi 20, Mehmed Mehmed oğlu Kay· 
seri 20, Derviş diş tabiıbi Kayseri 25, 

Hacı kuyumcu Kayseri 20, Faik Ese
menli Behiç müessesesi namına Kayse
ri 60, Rıza Madazlı oğlu Kayseri 20, 

Nuh Mehmed Efendi oğlu Kayseri 50, 

Sabit Elif oğlu Kayseri 20, Mehmed 
makinist Kayseri 20, İbrahim Hacı İs
mail oğlu Kayseri 20, Mehmed Dalkı
ran oğlu Kayseri 20, Osman Alemdar 
oğlu Kayseri 20, Sarraf Hacı Bekir ve 
biradari Kayseri 60, Ali Nuri Ankara 
Adliye sarayı karşısında 150, Ömer 
Lutfü Ankara Adliye sarayı karşısında 
150, Nauman Makineleri Türk Limited 
şirketi Ankara 200, Veli Ulusu Ankara 
ikinci noteri 50, Emin Daşlı Ankara 
Kaldırım müteahhidi ve tüccar 50 (bir 
defalık 150 lira vermiş her sene 50 li

ra vermeği yü.kenmiştir.) İbrahim Hak· 
kı Ankara Anafarta]ar caddesi No. 113 

tüccar 100, M. Reşit Ankara birinci 
noteri 50, Süreyya Tokat H. K. şuğ

bcsi muhasibi 30, Bayan Hadiye Sarban 
Ankara Ekonomi Bakanlığı Hususi ka. 
lem Direktörü Bay Haldun Sarhan'ın 
annesi 25, BB. Ziya Arkant Ankara C. 
il. Partisi Başkatibi 20, İsmet Koyun
cu ve Kibar zade Apturrahman An.ka
ra Anafartalar caddesi Kamelya mağa· 
zasr 50, Tayfur Sökmen Antalya sayla· 
vı SO, Halil Naci Ankara Anafartalar 
caddesi No. Jll kağıtçı (bir defalık 

100 lira vermiş, her yıl 50 lira vermeği 
yükt-nmiştir.) Yusuf Kavasoğlu komis
yoncu Ankara Öksüzce mahallesi Eğrf
bacak sokak No. 6 20, İttihadı Millt Si· 

gorta Şirketi İstanbul 250, Şark Kon
tuvarı Türk Limited Şirketi İstanbul 

100 Abdülbcdi Renda Ergani Bakır 
Maden Şirketi Meclisi t dare üyesi İs
tanbul Moda Lutfü B. Sokak No. S. 20. 

İzmirde maçlar 
İzmir, 17 (A.A.) - Hava kurumu 

asığına yapılan maçlara dün de devam 
edildi. Karışık ve zevksiz geçen altın
ordu - buca takımlarının doksan daki
kalık oyunu S-5 berabere bitmişti. On
beşer dakika daha iki devre uzatılan bu 
oyunda Altnıordu iki sayı daha yapa· 
rak Bucayı beşe karşı yedi sayı ile yen
mi ştir. Vaktin geç olmasından Altay -

Göztepe maçı oynanmamıştır. 

P.T.T. atamaları 
P.T.T. genel direktörlüğü pos

ta işleri direktörlüğüne Bursa P. 
T.T. baş direktörü B. Naci, genel 
dikertörlük telgraf işleri direktör· 
lüğüne, vekil olarak bulunan B. 
Necati. Bursa P. T. T. baş direk· 
törlüğüne. bakanlık emrinde bu
lunan eski posta işleri direktörü 
B. Yusuf atanmışlardır. 

ORMAN ÇiFLiGi ANl\ARA BtRASI 

U L U S 

IST AN BUL TELEFONLARI 

Esnaf cemiyetlerinin 
hava kurumuna yardımı 

i.ı;tanbul. 17 - Yarm lsanbul· 
daki esnaf cemiyetlerinin yönetim 
kurul/an lop/anarak esnaf cemiyeı 
!erinin hava kurumuna yapacak
/an yardımı konu~acaklardır. fs
tanbul esnafı hava kurumuna iki 
veya iiç uçak armağan etmek isti 
yorlar. 

Adada yapılacak 
çiçek bayramı 

İstanbul, 17 - Adada yapıla
cak çiçek bayramının programı 
hazırlandı. Bayram 21 haziran gü
nü öğleden sonra başlayacak ve 
23 haziran pazar akşamına kadar 
sürecekir. Bayrama Akay da gire
cektir. Yeni çiçekler getirenlere 
öndüller 

Okul sergileri 
lstanbul, 17 - Bugün okullar

da açılan sergileri halk büyük biı 
istekle ve beğenerek gezmektedir. 
Hazırlanan bir istatistiğe göre 
sergileri ortalama olarak 3000 ki
şi görmektedir. 

Öğretmen okullarının 
sınaçları 

İstanbul, 17 - Kız-erkek og 
retmen okulu smaçları bugün bit · 
ti. Sonuçlar bildirilmiş olmamakla 
beraber, burada 70 talebenin geç
tikleri umulmaktadır. 

İstanbulda ekmek 
fiatı arttı 

lstanbul, 17 - Ekmek narh 
komisyonu bugün toplanarak ek
mek ve francala liatlarını birer 
kuruş arttırdı. ôbürgün lstanbul
da ekmek 15, francala 14 kur~a 
satılacaktır. 

Kaynak suları 
lstanbul, 11 - Şarbaylık. İs· 

tanbuldaki kaynak sularının kay. 
naklarınrn hangi araçlarla i~letil
diğini ve suların kaça .'iattldığmı 

gözden geçirmektedir. Ondan son
ra da liat ve sıhat şartlarını .Ç/lfpta
yacaktır. 

Mühendis okulundaki 
yolsuzluk 

lstanbul, 17 - lı yönetim ku
rulu mühendis okulu yönetim iş· 
!erinde görülen yolsuzluktan do
layı yönetim ditektörü Hıfzı, satın 
alma işyaıı Celal, anbar ve ••ayni
yat,, işyarı Faik hakkında duruş
ma lüzumu kararı vermiştir. 

Eğlence yerlerinin 
fiat listeleri 

lstanbul, 17 - Şarbaylık, ls
tanbuldaki otel, gazino, bar ve lo
kantaların yarıdan çoğunun liat 
listelerini gözden geçirdi ve liat· 
larr yüzde elliye yakın bir nisbette 
indirdi. 

Lilyan ve Doroti· 
Giş İstanbulda 

lstanbul, 11 - Tanınmış sine
ma yıldızlarından Lilyan ve Doro
ti Giş I stanbula gelerek Perapalas 
oteline indiler. 

Finlandiya ile yaptığı -
mız tecim andlaşması 

1 Temmuzdan başlayarak ye
ritilmek üzere Finlandiya ile hü
kürnetimiz arasında yeni bir tecim 
anlaşması yapılmı~tır. 

Bu anlaşmaya göre pamuk ip.
likleri. demir hırdavatçılık eşyası, 
tarım yaraçları ile daha birçok eş· 
ya memleketimize özgür olarak 
girebilecek, bir kısım eşya da yan
larında yazılı kontenjanlarla mem-
leketimize girebilecektir. Konten· 
janlı maddeler arasında 250 ton 
basım kağıdı, 150 ton pamuklu do
kuma, 600 ton mukavva da vardır. 
Finlandiyadan ıneınlcketimi~e ge
lecek eşyanın dövizleri. bu anlaş
manın hükümlerine göre, özgür o· 
tarak ödenecektir. Buna karşı . 

türk malları Finlandiyaya hiç bir 
buclandınna yapılmaksızın. özgür
ce girebilecektir. Anlaşma, onay
lanmak üzere bakanlar kuruluna 
verilmiştir. 

Halkevi müze komitesi 
Halkcı•i Müze komitesi başkanlığın

dan: 
Müze komıtesinde açık bulunan bir 

üye seçiJeceğinden 25.6.1935 salı günü 

saat 18 de bu i.iyeyi seçmek üzere bütün 
azanın Ha1kevine gelmeleri rica olunur. 

Boluda çarşaf ve 
peçe kalktı 

Bolu, 17 (A.A.) - Çarşafların kal
dırılması hakkında şarbayhğın verdiği 

önel dün bitti. Bugün çarşaflar manto
ya çevrilmi§tir. Artık Boluda çarşaf 

tarihe karışmaktadır. 

Bir f ransız torpidosu 
İstanbul da 

lstanbul, 17 - Verdön adlı 
lransız torpidosu bugün lstanbula 
gelerek şehri topla selamladı. Ôğ· 
leden sonra Amiral Vilye ilbay 
vekili, komuanr ve lransız elçisini 
gördü. Torpido cumaya kadar ls
tanbulda kalacak ve buradan Var· 

naya gidecektir. 

SAYIFA 3 

Hava Kurumuna 
yardım 

Bolu, 17 (A.A.) - Halkevindc: ''ii

yiik bir f:<>plantı yapıldı. Parti başkanL 

nın hava tehlikesi ve üye yazılması ili:n 

verdiği söylevden sonra salonu doldu -

ran kadm erkek büyük kalabalık ' ., 

kendileri yazılmaya hem de beş arkada· 

şını üye yazdtrmağa söz verdiler. Oy e 

yazılışı Mudurnu, Göynük, Geredc'de 

devam ediyor. Ve toplantıhır yapılıp 

konferanslar veriliyor. Üyelerin .l ~· m.ıı 

Bolu gazetesi yazmaktadır. 

Bafra, l? (A.A.) - Hava ıı::urumu

nun bugünkü toplantısında verilen ka· 

rar üzerine önümüzdeki perşembe günü 

bütün köylerde bir miting yapılacak ve 

tehlikeye yardım ulusal bir borç oldu

ğunu anlatan söylevler verilecek, üye 

yazılması hızlandırılacaktır. Akşam si· 

nemada güzel ve türkçe sözlü bir film 

gösterilecek ve bunun gelirinin yüzde 
75 i kuruma verilecektir. 

E9kişehir, 27 (A.A.) - Bugün bu

rada hava tehlikesi için büyük bir gös

teriş yaprlmış ve bu gösterişe on bin. 

den fazla yurttaş gelmiştir. Toplantıda 
şehir üzerinde ünlü uçmanlar uçuşlar 

yapmışlar, Atatürk'ün, İsmet İnönünün 

söylevlerinden bazı parçaları halkın üs

tüne serpmişlerdir. Toplantı çok heye

canlı olmuş, türk hava kalkınmasının 

büyüklüğünü uyanık bir kafa ile anlı

yan eskişehirliler üyelik için yarışa gi

rişmişlerdir. Eskişehir işyarları en bil· 

yüğünden en küçüğüne kadar hepsi de 

aylıklarınm yüzde ikisini ve bir çok 

mağaza ve kurumlar lokanta ve gazino

lar, sinemalar, barlar bir günlük gelir· 

lerini bava kurumuna bıraktıkları giıbl 

tehlikeyi bilen ve yardmıcr üyelerin sa· 

yısı da gittikçe artmaktadır. Bu gidi1 

ile Eskişehir halkının iki uçak alması . 

beklenebilir. Gösterişte bir çok aytaç·' 
lar heyecanlı söylevler vermişlerdir. Bu 
gece d~ gösterişlere devam edilecektir. 

Bir vapur karaya oturdu 
İstanbul, 11 - Loyd Triyesti

na'nun Palestina vapuru bugün 
Yeşil köy önünde karaya oturdu. 

Ankara Biçki ve Dikiş yurdunu 
bitirenler 

Ankara kadınları Biçki - dikit yurdu smaçları bitmit ZJ bayan makastar terzi 
diploması almıştrr. Smaç için talebenin hazırladığı dikişler ayırtmanlar tarafın· 

dan çok beğenilmiştir. 
Resmimiz ayırtmanlarr, yurd direktörünü ve diploma alan talebeyi gö!o>tt>r· 

mektedir. 

Keçiören Gazinosu, çevresine yaraşan güzelliği aldı. Orman Çifliği Fabril\.asımıı Anl{ara biı,asını 

l(eçiörende lezzetle içebilirsiniz. 



SAYIFA 4 

llaı acrlıl• lmlıi. leı·i 

r 
Hrırp sonrasının tilküle!?tırdigı 

hava .,ı'5hının. bir çok eski kafa· 
lılarm anlamai:hğma karşın, sa· 
vaş sistemini degiştirdiğini, kuv
vetli kara ordusu ile her şeyin 
kolayca kesilip atılacagı inancı -
nm alt ust olmus, köhneleşmiş hu
Jundugunu, ön söz olarak yazma 
mız gerekiyor. 

Havada ku•·vetli olmayan bi:
ulus, karada ve denizdeki duru
mu ne olursa ol~un, ne saldırmak, 
ne bir savga harbini başarmak 

kapasitesinı ele geciremıyecek 
tir. 

Milyonlarca kişilik, iyi silah -
lanmış bir kara ordusu havalan
nı düşman uçaklarına açık hıra -
kıyorsa, bir kaç yüz bin kişilik 
bir orduya yenilmek zoru karşı -
smda bulunabilir. Küçük kara 

ordusu, üstiın bulunan hava or· 
dusunun duşman ulusu ezip, dü:?
man ordusunun gerideki bütün 
kuvvet ven ukavemet kaynakları
nı ortadan kaldırıncaya kadari bır 
savga harbine girişecek ve eninde 
sonunda, cokluğa dayanan, fakat 
havada çelimsiz olan düsman or· 
dusunu alt edecektir. 

Şura .. mı açıkça, bütün Türk 
ulu •ma haber vem ekliğimiz biı 

bor tur l i, Türkiyenin elinde 
kuvvetli bir Jıa..,a ordusu bulun . 
maz ... a, ulusal savgamıza - ke
sin olaral: söyliyelim - sağlam

dır denemez. 
llu mesele, bütün yurddaşların 

kafasını yoracak, uğraştıracak ka
dar ciddi: lir ve Basbakanm son 
söylevlcrı bu ciddiğ meselenin 

gösterdi i tehlikeli durumu iyi -
ce anlatmaktadır. 

Asırlarca bakımsız kalmış bir 
yurdun bin bir ihtiyaçlarını kar
şılamağa savasan devletin, ne va
kit ve hangi yönden geleceği 

belli olmayan büyük hava teh
likesi karşısında ulusu yardıma 
çagırmasr k.,daı doğru hiç bir 
hareket olamazdı. 

Bir gelecek harbmm bütün a!hr· 
b 

hklannı, avaş alanlarında bu -
lunan ordulardan ziyacle gerideki 
halkın çekeceğini ve düşman u -
çaklannm gece gündüz durma -
dan şehir ve kasabaları, köyleri 
yakıp yıkarak zehirlemeğe çalışa

caklanm, ekinleri yakarak mem
leketi aç bırakmağa çabalıyacak
larını... toptan göz önüne geti -
rirsek, devletin bizden istediği 

yard1mın, doğrudan doğruya bi -
zim canımızı ve malımızı ilgilen-

dııen bir ozde olduğunu kolayca 
kavrayabiliriz. 

Meydana getirilmesi istenen 
hava ordusu, her şeyden cince dü
şünülmeli ki. bir taraftan düş -
man ulusa, yulcarıda söylediği -
miz yollarda saldırırken, bir ta-
• raftan da memlekete hücum eden 
du man ucaklannı önliyecek, 
harp ederek bunlara yüz geri et
tirecektir. 

Ulusun yaratacağı büyük ha
va ordusunda, malımızı, canımı

zı ve yurdu koruyan etkin kuvve
tin özü vardır. 

Bir kara ordusu, ne kadar kuv
vetli olursa olsun, havaları düş

man ucaklarına açıksa, gelecek
ten haklı olarak kuşku duymalı
dır. Çünkü. çocuklar bile bilir 
ki, bir orduyu insanca, cephane· 
ce, yiyecek ve içecekçe ve niha
yet moralca besliyen gerilerdir. 
Gerileri düşman uçakları tara -
f mdan kötürümlesmiş, kısırlaş -
mış bir ordu için maddeleşen tek 
sonuç vardır: Bozgun!.. Sal
dıracak ve harbı bitirecek, yuıdu
koruyacak olansa hava ordusu . 
dur; bunu böyle bilmek ve böy
le bellemek ve belletmek lazım
dır. 

Yarını görenlerin sözüne - a
cı da olsa - kulak verilmesi ge
rektiğini hatırlatırken şunu söy -
lemeliyim ki; kuvvetli ve büyük, 
kapasiteli bir hava ordusu yap -
mak bütün uluslar için, her türlü 
kaygıların üstünde gelen, uyku 
kaçıran ulusal bir iş olmuştur. 

Erginliğine titiz türk yurdda
şı, çok ciddiğ bir mesele karşı -
smda bulunduğunu sezinrnekte 
hiç de güçlüğe uğramamıştır. Bu
mı hadiseler kolayca ve bol bol 
meydana vurmaktadır. 

Şakir Hazım Gökmen 

Gelenbe köylülerinin kendi paralan ve emekleri 
ile yaptıkları okul 

Yurdun her tarahfroa ve en çok köyk:rde güzel okul kurağlarr yapu

maktadır. Resmimiz Karaağacın Gelenbe köyünde koylünün kendi parası 
ve eliyle yaptığı okulu göstermel;tcdir. 

U L U S 

\n a 1-< nfp "a ısı 

Rom<>dan 12 h ,171ran tarihli Tcmps 

gaxetesınc bıldirilivor: 

Tuna konferan:sın.n gerçc klc~mesi
nın kolay o!mıyacagı gittikçe anlaş 1-
maga baslanıyor. Almanyanın hazır ık 

oylaşmalarına girmesi meseleyi karış

tıracak ve isin kotarılmasını daha giiç· 
eştir cek gıbi görtinmektediı So 1 za. 

manlara adar İt lya ve Fransa Al
manya'yı <la Tun. kon fenınl:iına çaı;ır· 

m-ığı l.ararlaştırm. tardı. f kat önce
kı tavrını muhafaza ederse oıı<lan Vıll 

geçme·,L d h:.ı ·ırdılar. B. Bitlerin ,on 

söylevi i e durumu dcğıştirmistir B. 
Hitlerin bazı tav!;iyelerini kabul etme -
ınek, Roma'ya güc görünrnüstur. Onun 
için, konferansın ılk bir hazırlık evre
sinden onra - ki bu sırada İtalya dı 
isler yönetgeri B. Suviç Venedik'te Po 
lonya ve Macaristanın delfgelcriyle 

bulu~muştu - . ikinci bir evre açılacak 
ve bu evre ıçinde Almanya İtalya ıle 

Fransanın kendicıir.e vereceği izah !ar 
karşısında, kene i göriişlerinı aıı la taca 

tır. A lm:ınyanın Roma kon feransınıı 
katılıp katılmıyacagı v·. Avusturyanın 

erkinliği hakkında yJl.en altına girip 
girmiyeccği ancak o zaman anla~ıl:ı

caktır. 

Durum böyledir. Şu halde Tun:ı 

konferansının hazırlıl.ları hakikatte. 

sanıldığından daha az ilcrlemıştır. Fa· 

kat şüphesiz ol:ın bir nokta varsa o da, 

şu sıralarda İtalya ile Almanya ara ın· 

da Avusturya meselesi üzerinde iki ta

raflı bir anlaşma yapmak üzere konus· 

malar yapılmadığıdır. Bir taraftan da 

B. Musclini'nin, bu meseleyi bir Av· 

rupa meselesi gibi gösterdiğini de bı· 

liyoruz. Eğer bunun bir İtalyan mesele· 

si olduğunu söylemeseydi iki taraflı 

bir paktın çerçevesi içinde bu işin ko· 

tarılacağı sanılabilirdi. Zaten, İtalya

nın yalnız 7 ikinci kanun tarihli Ro· 

m:ıdaki fransız • İtalyan anlaşmasının 

çerçevesi içinde kalacağı da bilinmekte

dir. Bu anlaşmada, bir takım berkitele

ri bulunan özel anl::ışmalara dayanan 
genel bir yadarsıma paktının yapılacağı 
yazılıdır. İki taraflı ve istene! bir ta

kım karşılıklı yardım paktlarından da 

bahsolunmuş ve Fransa ile küçük anlaş· 
ma devletleri bu tar.ıda paktlar yapma· 
ğa hazır olduklarını söylemişlerdi. Fa
kat Venedik'te Macaristan ve Polonya 
BB. dö Kanya ve Bek'in ağzından, bu 

duyguyu payhışmadıklarını bildirdiler. 
Almanya da aynı fikirde olduğunu his

settirmiştir. Şu halde, Berlin'in aldığı 

tavur, macar ve leh tezini pekiştirmek
tedir. 

Bununla beraber herkesi Roma'da 

toplamağa karar veren İtalya, karşılık · 

1ı yardım paktlarının yerini tutacak 

başka bir formül aramıştır. Bildiğimi

ze göre bu forımül. şimdilik danı -

ma şekline eğginrfir; yani karşılıklı 

yardım paktları yapılacak yerde, Avus· 

turyanın erkinliğiyle ilgili olan devlet
ler, yadarsıma genel anlaşmasının bo· 

• zulması halinde alınacak tedbirleri gö· 
rüşmek üzere biribirlerine danı ma

nın yeter olup olmadığını gözden ge· 
çirmeğe ve sadece birer danışma paktı 

imzalamağa çağrılacaklardır. 

Şu halde, bilinmesi gereken nokta, 
danışma paktlarının yeter bir garanti 
olup olmadıklarıdır. Buna cevab ver· 
mek de kolay olmıyacaktır. Bir !-arşı. 
lıklı yardım paktında berkiteler hemen 

hemen otomatiktir; böyle bir paktta, 

hatıra gelmesi mümkün olan bütün hal
lerde yapılac~k hareketin yapılması 

önceden yükenilir. Danışma paıktları 

ise daha az kuvvetli, daha az etl in bir 

formüldür. Bununla beraber, hakikiğ 

birer bağlaşma olan danışma paktları 
da vardır. Öte taraftan, RapalJo'da ya

pılan alman - rus andlaşmasının ne ha

le girdiğini de biliyoruz. Sözün kısa
sı, paktlar, ne gibi bir zihniyetle yeri

ti1iyorlarsa ona göre değerlenirler. 

A hnaııya ~ ){i iİlise 

n1~11~eıe~i ne' ir? 
9 hdzıran 1935 tarihli Bcrliner Tagh

lat gazetesi tç işler Bakam Doktor Frik
in kılise şlcrini anlatan bir diyevini neş
retmelctedir. Son günlerde alman iç sı 
yasasında çok önemli bir rol oynıyan bu 
mesele hakkında Doktor Frik diyor ki : 

- Rayh bükümeti katolik kilisesile 

} aptıgı konkordato'dnn sonra protestan 
kilisesini katolik kilisesinden daha kötü 
bir durum içinde b:rakmak istemedi. Bu
nu başarı bilmek icin de ülkenin ir.inde 
28 yerr dağılmış olan protestan kilise· 
!erini ortadan kaldrrarak bir tek alman 
protestan kilisesinin kurulmasına lüzum 
vardı. Protestan kilisesinin önderleri 
Rayhş hi.ıkümetinir. önergesini onayla • 
dılar ve hiç bir etki veya zor kullanıl . 
madan tek bir Ra lış kilisesi yaptılar 

Ne kadar yazık ki, bundan sonra pro· 
t~ tan kiliseleri arasında m ddiğ s ... beb
lerdcn çok §absiğ asığlar yiızünden, so
nunda sıyasal alanda Rayhş hükilmetine 
karşı, yabancı ülkelerin de işine yarıyan 
karşıtlık ortaya çıktı. Rayhş hlikümetı 
protestan kilisesi İiinde çıkan bu karşıt· 
lı l:um ortadan kalkmasını can ve gö . 
nüldcn istemekte ve ana kanuna uygun 
durumun yeniden kurulmasına calıo;mak 
icin hazır lJ!.ılunmaktadır. . 

Şurası da iyice bilinmelidir ki, prc . 
testan kilisesinde fikir özgürlüğü çok 
büyük olduğundan, bu kilisede her va . 
kit bazı gerginlikler olacaktır. Protes• 
kilisesinin bu gibi gerginliklıor göster . 
mesi, onun belli başlr hayat unsurların
dan biridir ki bu gösterisi katoliklik!e 
büyük bir karşrthk olmaktadır. 

Doktor Frik bu kilise kavgasının 

hoşnudluk verecek bir tarzda düzeltile· 
ceğı umudunu göstermiştir. Bundan son
ra alman iç bakanı demiştir ki: 

- Almanyada hiç kimse ı~atolik inanı 

taşıdığı veya katolik kilisesine bağlı b 

lunduğu için kovalanmam.ıştır. Şu var 
ki, sıyasal merkez partisı, partiler yasak 
edildikten sonra da katolik birliklerine 

veya örgütlerine karşı yeniden sıyasal 

etki kazanmak için deneçler yapmağa 

kalkışmıştır. Buna hiç bir zaman izin 
veremeyiz. Sıyasal parti tarzlarını kö -
künden kaldırdığımızdan kaçamak yol -
lardan yürünerek yeniden bunların ha· 
rekete geçmelerine göz yummıyacağ. 

Bundan dolayı, ulusal sosyalist hü • 
kümeti katolik gençlik örgütlerine karşı 

apaçık bir tavır takınmıştır. Diniğ kilise 
işleri ile uğraşıldıkça, devlet, katolik 
gençlik kurumlarının çalışmalarına ka
rışmıyacaktır. Ancak, gençliğin sözde 
diniğ birlikler biçiminde toplanarak bu
günkü ulusal sosyalist devlet kavramına 
ve kanunlarına karşı sıyasal gayeler uğ
runda çalışma} a girişmelerini devl , 
onamıyacaktır. 

ay 1els 1e yeni 
Ameril\:a 

7 haziraIJ 1935 tarihli Mançester 

Gardiyen gazetesinden: 

Son zamanlarda Birleşik Ameri
kaya bir gezi yapmış olan B. Vels, orada 
gördüklerini dört betke halinde yazıp 
bastı. 

Bay Vels, herhangi diışünur bir 
adam gibi bizim demokratik devlet yö

netimi evriminde buhranlı bir çağa eriş 

miş olduğumuza kanığdır. Bundan do· 
layı son birkaç on yıl içinde teknolo
jik ve ekonomik değişmelerin kuramı 
bugünkü soysallığın içine dnha sinmiş 
değildir. 

Ondan dolayı birçok araştırıcılar 
gerek bu ülkede gerek başka yerlerde 
olup biten hadiselerin, zamanın ihtiya· 
cına yetişmediğini saptamışlardır. 

Bay Vels, bütün dünya ulusları 

içinde Anglo-Saksonları en başta ve 

ileride olmak üzere ele almakta ve ya
zılarında kendi ulusunun dileklerini 

' 
korkuların ve esinlerini orunlayan 

Bay Ruzveltin canlı bir şekilde sınay

Jamaktadır. 

Bu yazılarda Amerika 
başkanının bütün değerleri 

cumuriyet 
ve karak-

18 HAZİRAN 1935 SALI 

As~ra < ~)al arın 

japon. 1a1ılaı: 
J ı. 

ı mı? 
La Repıiblrk Parrs I 6 9 S 

Bugun bir ıngılız g zetesi, Japonla
rın Çin'de yaptıkları yeni ıler hare
keti hal.kında. biraz Sclfca olmc.ıt t n se
ri durmayan Lı du üncı.: •i ileri u u
yorcu : 

· J cıponlar n dövizi ··Asya } alıl.ı· 

nndır,, özu idi: fakat japony .. mn ga· 
yesi ·Asya japo'nyalıl rındır., ol c.ı· 

ğa benziy~r ... 

Evet. ahid~11 oylc olacaga benzıyor •• 

Başta ingılızler olm.lk üzere. Japon

} :ının Mancurı'de yerleşmelerıne ah
sılmıştı. Fakat Japonların bu çok giızel 

hareket üssüne yerleştikten sonrn, va· 
kitlenni lotüs çiçeklerinin resmini yap

mak!~ mı geçırccekleri sanılıyordu' 

Japon arın yapacakhırı bir sey da
ha vardı: Doğllya dogru gitmek, fakat 
bu tarafta hem çölkr. hem de rı.ı.s erki 

bulun-Jyordu. Belki de lngiltere bir 

nıs · ıapon harbının yeniden ba§laması 
iç.in gizli umu<llar be ledi. Fakat SOV• 

yetler ikinci Nikola ıle onun bakanla
rından daha akıllı davranıyorlar. Japon
larla ruslar arasında yapılan bir Mo

düs vivendı gereğince ruslar dış Mogo· 
listanda durumlarını peki:ı;tirmeık ve 
sağlamlaştırmak ıçin, iç l\fogolistaOl 

japon etgerHğine bıraktılar. 
Japonlar, uzak Mongol eJlerinde 

nıslarla kavga etmektCtJ3C. kendilerine 
daha yakın olan şeyleri ele geçirmek 

istediler; Mançuri'nin bu yeni sahible
ri, Çin'in eski sahibleri olan ve 1911 

devrimine kadar hüküm süren Mançu 

imparatorlarının yolunu tuttular. 
Japonların ilerleyişleri. çabuk ola

cağa benziyor. 
Bundan üç gün önce, şaşıran Avru· 

pa, japon komutanlığının Tiyençin ve 
ekin bölgesindeki Çin kıtalarına bir 

ültimatom göndererek oraları bo alt

masını riu ettiğini öğrendi. 

Japonlar Pekinde mi? 

Evet 1 bugün de - doğu diplomasi

sinin inceliklerine bakın - japonların 

ültimatomlarını geri aldık]annı, fakat 

çinli1erin onların büti.in ist-eklerini ka

bul ettiklerini, ve daha iyisi, japonla

rın askerlerini Sarı nehrin öbür taıtı· 

fına çektiklerini öğreniyoruz. 

Pekin'den Sarı nehire kadar olan 

uza pek de büyük olmadığına göre, o

rayı boşaltmak için bundan daha iyi 
bir şey yapılamazdı t 

İngilizlerin heyecanı kolayca anla· 
şılır. Bu hareketi durdunnak için, eko

nomik durumu gözden geçirmek üzere 
Nankin'e Sir F. Layt - Ross'u gönder

diler. 

O, başka bır şey yapabilecek mi? 

Japonların Mançuri'ye yerleşmeleri 

sırasınclıı Uluslar Sosyetesi - biraz da 

lngilterenin etkisi altında kalarak -
Çin'in japon emperyalizmıne karşı ko
ruycul ugu rolünü oynamak yiğitliğıni 

gösteremedi. 

Bugiın, o zaman yapılan yanlışı an

lamak için vakit geçtir Tokyo'nun s<>y
leyişine göre, kuzey Çin'i, kuzey çin
lilerinindir; fakat bu sözü şu şekle koy 
mağı japon ordusu üzerine almış bulu· 
nuyor: Çın j..ıponyalıl.ırındır 

teristikleri kesin ve ke kin olarak çö
zelcnmiş, oradaki yönetimin kuvvetli 
ve kuvvetsiz tenkidcileri gosterilmış

tir. 

Vels'in bu yazısrnda İn ilterc yö· 
netimi de çözelenmekte ~·e y zm n b 
yönetimi ögerken bankrrlerin demago 
jik etkisi altında kalm<ımakt r F at 
Vels, bankerleri de dema tarın yıt

tığı halk kümelerini do ru yola gotur
mek yükümün ün dışınd s ymı) or. 

Amerikadaki yuk ele' ha .:yenmn 

verdiği son hüküm, Bay Velsin yeni 

Amerika hakkında y:ızdıklariyle alay 
eder gibidir. Fakat günün birinde 
Bay Vels'in yüksek hakyerinden daha 
eyi ve daha ilerisini görcbildigini an· 
lamamız imkansız cicgildir. 
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SAYIFA 6 

Yurtl Post.ası 

Aydın çevr<~siıı<I ~k.i ti.irk ovmak.ları 
Aydın halkt'vındrn be~ lnşilik b.r 

!kurul Yenipazara giderek Madran dağı 
eteğindeki yayla.ya çıkarak Karo.çakal 
aşir.etinden Sentaks derleme.;i yapmıs· 
trr. 

Kurul bu ~f.dntiden çok önemli ve 
faydalı sonuçlar elde etmisludir. Oy· 
malc ihtiyarları. oymagtn 500 yıl önce 
d ğudan Tars.ısa geldiğini. 100 yıl ka
dar orada kalarak bugünkü yerlen-ıc 

geldiklerini, kııın buralarda kışlayar.ı1. 
baharda Çivril yaylalarına g::>~tükleriri . 

52 yıl önce yurtlandırıldrklarmı soy· 
lüyorlar. Oymak bes mahalleye ayrıl

mış 120 evdir. 
Kurul oymak halkına kinin ve se

kerler dağıtmıg oymak halkı da kurulu 
ağırlamışlardır. 95 lik bir ihtiyar. lru· 

rula ağlayarak şunları söylemi~tir: 
- Allah hepimizin ömrünü versin 

ı\tatürke .. Bu günleri o gösterdi bize .. 
Bu hükümetin iyiliğini hil'™!z şehirli
ler bizım kadar .. Eskiden bizi zeybek 
soyar, zaptiye döverdi. Bu gün hepi
mizin var parası .. 

İhtiyarın bu sözlerıne kadın erkek 
çadırdaki bütün halk sevinç göz ya · 
larile katıldılar. Bir asker anasile karı
sının kurula yazdırdıkları mektup Ör· 
nekleri fü:tıitkce bir örnek olduğu ka
dar, bu oı tlirklerin içtemlik ve ince 
duygularını belirtmesi bakımından gön· 
deri yorum. 

lfe#aub ifrneği 
Oglum 

Mektubu gondermi~ -0/duğu a/dun. 
' im/erile beraber gelin evdedir. El-

/. 'unda evimiz, JJI lira kaldı bor-

' .. . lliç almmadı Merkürlü Aliden 
para .. Şubeye istida et .. 25,5 lira .. Ni
nenin selamı var. O da yanımızda .. Ta

bancan, çitten evimizde .. Bir kimseye 

vermedik onları .. Cavdart biı;tiriyoruz.. 
ilanen ancık hasta o/dudu, şimdi kalk

u. Aldırdım rcsıı,ini.. Gönderiyorum 

"'""· Selamı var Hacı Beyin .. H•nesı
nin de .'>elamı var •. Mol/a İbrahimdeıı 

de var ~elanı .. Oglu Mu!-.tafa da edi

yor selam .. Siıleymanrn da selamı var .. 

ilacı Beyin Süleyman. Ibrahim, Meh

met cümleten ederler selam .. Kara ima

mm Mııharrem ~·cıv11ş da e.diyor selam. 

An.an Fatma 

llir bu~lw ifrrıek 
Azcık hasta oldum, kalktım !iİmdi, 

gayri .. Çocuk yanımda .. Selamı var Js. 

met han11mn .. Hanımın yanındayım .. 

Jyi geçiniyorıu onunla .. Doğru işle as

kerci/İği .. Bir giin eve/ bitic ukercili

ği .. Sulanmış ova tarlası başladı ekil

mcğ~ .. ikisi <le ekıldi. pamuk tarla/a. 

rtntn .. sattık 26 oglak .. geçimimiz. hep 

tam .. Yok hiç ziyammız .. 

Say11n .SO kuruş, peynir bir mecit .. 

Sıkılma.. ıtr.almca Memer elendi ile .. 

münirenin var yanına.. .-.cruyorlar gö

rü:-;müyor musun Çakıcı Ali efe ile .. 

Öperim ellerinden, selam ederim .. E
ben fflİyor bir yük sf!lam .• l<>tiyor saR
lık .:anım .. 

Eben divor. bir vandayu hevimF 

Aydın halkevliJeri Karaçalral oymağiyle beraber 

ULUS 

1111.ıkta seksenlik iki kadınla ıoı ı. 
sahibi oğul 

Selamdan kesmesin bild .. Pei gu-,.el 

şimdi burası .. 
E.'fİrı (zevcen) 

Fadime 

Top <>)·unları 
Dünkü pazar günü. Aydın spor a

lanında lik maçlarına devam olundu. 
Aydın, Karapınarı 2-0 ra yendi. Nazıtli 
- Söke maçına Söke takımı gelmedi
ğinden Nazilli yargıç tarafından ven
mis sayılrlı. 

Rol yajinwrlm 
Oün ilimizin bir çok ycıleıine 

faydalı yağmurlar yağdı. Aydın için
de saat 16-17 bir saat bol ve rençberle· 
rin gölleme dediklerı ycığmurdan yağ· 
dı . Dolu yağmadıgından ekinlere zıyan 
olmadı. Bu çok faydalı yağmur çiftci
lerimizi cok sevin eli rdi. 

} eni ımzw· 
İlimilin en verimli zengin toprağı 

Yenipazar ovasıdır. Bu ovayı cıltın ya· 
tağı yapan hiç şüphesiz Ycııipazarın 

_çok çalışkan halkı ve çiftçıleriıHr Mııd

ran dağı eteklerinde kurulan Yt' ıııp~

zar 1000 hanedir. 300 hdar :-.clıTe bah
çesi ve en iyi pamuk ve kendir yeti ti· 
ren ovası vardır. 

Geçen yıla kadar bahçe ve tarla
larda 300 dolaplı kuyu varken kuyu 
ve dolap sayısı bu yıl 400 ü geçmi ·tir. 
Bunların 20 kadarı Menderese kurul
muş diğerleri kuyuiard;ın su çıkar· 
maktadır. 

Bu 400 dolabın 300 Ü seble bahçe 
!erini 100 ti de pamuk vr kendir tar· 

Bağlaşık ajansların 

7 inci konferansı 
(Başı 1. ci sayı/ada) 

amacı barış olan Çekoslovakya, ıaizle • 

rin bu iıinizin kıymetini değerlcndil'
mclctedir. 

Si:ıleı ~u hakikate baynwnu: ve bi • 
Liyoreunuz ki geçici bit' başarı için ba.. 
kikati ııöylemiyeıı . en büyüle fenahfı 

Jllpa.r. 
Cumurluğumuz topr•ldarma h.o§ 

eeldiniz, 1) cumurluğumuz ki başmd.a, 
her uunan ch.akiltat üstün gelin düa • 
turundan esnilenen başkan M .. ıarik 
bulunuyor. Bu düstur herkeı.in ve he
le habeı alma ~rvislerinin malı olma· 
lıdır.» 

Konferarus baş.kanı B. Mcyno, dele. 
gelcri selamladıktan sonra Pragdan bin 
kilomttre öte~ bulunan Strbeske'ye 
kadar gelen B. Malypetr'e konferana 
adına teşekkür etmiş ve çekoalovak 
başbakanının onuısal başkanlığa se • 
çi ime sini önergemiştir. Önerge, bil • 
tün clelegelerin --Urekli alkışları ile o -

nanmıştır. 

Almanya Davis kupasını 
kazanacak mı? 

Bertin, 17 (A.A.) - Tenis Davia ku· 
pası. ikinci devre i\yırd maçları : 

Almanya - Avmıturalya. Fon kram, 
6-3, 4.6, 6·3, 4-6 ve fi..2 ile Mak Grat'ı 
Henkel de 2.6, 6-3, 9.7, 4-6 ve 6-4 ile 
Gravfordu venmişlerdir. 

Böylece A lmıınya bire kar~ı dört 

ile )razanmıştır. 
~ 1(. "" 

Prag, 17 (A.A) - Avrupa bölgesi 

kupası ıiömi final maçlarıı 

Çekoslovakya !lıfrra karşı llçle gü • 

ney Afrikayı yenmıstir. 

Çeko .. lovaky11 ekihi final maçları 

için l ı temmuzda Pm~<JQ alman ekibi 

ilt' kar1ılal?acaktu. 

lalarını •uluyorlar. Kuyu ve dolaplar
la yer altından au (itkaran Yenipazar
lılar l>irecik ve Donduran köylülerile 
birleeşrek 2000 lira sermayeli bir sos-

yete kurmuşlar ve Akçaydan Dikili 
mevkiinden 4,5 kilometre uzunluğun· 

da bir kanal açmışlardır. Bu kanaldan 
bu yıl 1000 dönüm pamuk tarlasını su
layacaktır. Gelecek yıl 3 hin - 4 bin dö
nüm toprak bu kanaldan sulanacak, bu 
güne kadar boşa akan Akçay Yenipı· 

zar ovasına dökülecektir. 
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Altın esası ve arsıulusal 
para durluğu 

Bern, 27 (A.A.) - Fransa bankası 
direktörü B. Taneri, çııkat bankaları 

kurultayı kaı şısında son fransıı para 
buhranını izah etmiştir. 

B. Taneri altının özgür olarak ge
çer olmasını istiyen Fransa bankasının 
ötedenbcrt güttüfü sryasayı hatsrl:ıt• 

mıitır . 

Bern, 17 (A.A.) - Çıkat bankaları 

ba~kanlarr, ar~ıulusal ödemeler bankası 
merkezinde toplanarak. paraların korun· 
maı;;ı meselesini görüşmüşlerdir. 

Altın eaasını güden ülkelerin, bu a· 
landaki uğraşlarının bafa.rımı çerclerl 
araştınlmıştrr. 

lig.ili çevenJer B. Morgcntav'ın bir 
para konferansı toplamak yolundaki ö

nergesini gUvençsiz karşılryorlar. Bun· 
Jar, diyorlar ki, İngiltere, eeçimden ön• 
ce kesin bir durluk dlişünmeğe pok de 
vanat deiğldir. 

Öteyandan. bunlarm düşilncelerine 

göre, Amerika. lngil~re. Fransa ve bel 
ki de Japonya ile uzlatılacak olursa, en 
önemli dövizlerin geniş ölçüde durlu k 
elde etmesi imkanlı olacaktır. 

Kredi Fonsiyeden 
kazananlar 

Kahire. 17 (A.A) - Yüzde üç ürem. 
li Mısır Kredi Fonsiye tahvillerinin l,u 
günkü çel...ilişinde ~u numaralar ka7 -ı• • 

mışlardrr. 

1886 tarihli tahvillerden 28 021 nu
mara S0.000 frank. 1903 tarihli t.ahvil • 
]erden 550746 numara S0.000 f ~k, 1911 

tarihli tahvillerden 93510 n.um.ıra 500011 

frank. 

İki gemi çarpıştr 
Kuebek, 17 (A.A.) - Dün kalın bir 

siste Sen Loren nehr.İ ağzında, Sut 
hamptona giden 42.000 tonluk "Empre 
-of-Britcn., yolcu gemisi ile kömllr yük
lü "Kafiristan.. İngiliz yu.k gemisi çar· 
pışmışlardır. 

Kafiristan'm tayfalarından üçü öl

mu, ve bir çotu yaralanmıştır. Yaralı· 

lar "Empres-of-briten"in hastanesine 

kaldırılmışlardır. 

Yolcu gemisinin tayfaları. çarpıJm • 

dan aa sonra '"Kafiristan" da çııkan Y• ı · 

gını söndllrmek için yardım etmiılt: · 

dir. 

lstanl)ul Cümhuriyet müddei 
Umumiliğiiıilen· 

İstanbul Ceza ve tevkif evleri için 31-5-936 tarihine ka
dar mübayaa edilecek azami 478080 kilodan ibaret ve be
her çifti 960 gramdan 498000 çift birinci nevi ekmek kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu mikdar ekmeğin mu
hammen bedeli 43000 liradır. İstekliler bu babdaki şartna
meyi tati.l 7.amanlarından maada her gün yeni postane bi
nasında Istanbul Müddei umumiliği levazım dairesinde 
görebilirler. Teminatı muvakkata 3226 liradır. Eksiltme 
8-7-935 pazartesi günü saat onda İstanbul Adliye Levazım 
dairesinde yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin zarfları
nı eksiltme saatından bir saat evveline kadar İstanbul Ad· 
liye Levazım Dairesinde toplanacak komisyona numaralı 
makbuz mukabilinde bizzat vermeleri ve yahut dış zarfı 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ve ismile açık adresinin 
ve hangi işe aid olduğunun yazılması şartiyle ayni saata 
kadar iadeli taahhüdlü olmak üzere mektubla gönderme-

l
•-muımnı~::-ı:~:::oo~~~::;~ınmmoıul:ı 

Alma Komisyonu ilanları 

Adana biriuci asliye hu
kuk mahkemesinden hü
k üm neticesine ait ilan 

Dosya: 33 
Adananın lcadiye mahallesin· 

den Alasonyah Recep veresesin
den oğlu Mehmet ve kızı Safiye 
vekilleri avukat Abdurrahman A· 
li Özlerin Adanada Ayntabi Nu· 
ri karısı Hüsniye ve lcadiye ma· 
hallesinden hanyalı Kudret ile 
Adana tapu ve iskan daireleri a· 
leyhinde açtığı davanın neticei 
muhakemesinde: 

Adana asliye birinci l ı : -

kuk hakimliğinden: 
Adana hazinei maliyesi vt -

kili avukat Galibin müddealt ı 

Sofu bahçe mahallesinde 21 I. '· 

lu evde sabık tahsildar Ali o , • 

Münür aleyhine asliye huh , 

mahkemeı.ine açtığı alacak da\ ı

sının yapılmakta olan duruşn.d

sında: Müddeaaleyhin Malatyı 

tarafına gittiği ve mahalli ika

metinin meçhul bulunduğu anla· 

şıldığmdan ilanen davetiye teb· 

liğinc karar verilmiştir. Bu hu

&Listaki luruşma 16 temmuz 1935 

salı günü saat onda yapılacağın

dan davetiye tebliği makamına 

kaim olmak üzere keyfiyet ilan leri ilan olunur. (3223-1372) 1-2463 

Nafıa Bal\:anlığındaıı: 
Haydarpaşada tesellüm memurluğunda teslim şartiyle 

9150 lira muhammen bedelle 75 adet mahruti ve 30 adet 
mühendis çadırı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme 5.7.1935 cuma günü saat 15 de Ankarada ba
kanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini 686,25 liralık muvakkat teminat 
ve ticaret odası vesikası ile birlikte 5. 7. 935 cuma günü 
saat 14 e kadar bakanlık malzeme müdürlüğüne tevdi et
meleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An· 
karada bakanlık malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

(1410) 1--2462 
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1 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul levazım amirlik
leri satın alma komisyonlarında ve Tekirdağmda askeri 
satın alma komisyonunda hergün görülebilir. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile olacaktır. 
3 - Eksiltmeye girecekler ticaret odasında kayıtlı ol

duklarım ve ehliyeti tüccariyelerini 935 senesinde alınmış 
vesikayı ve vekil gönderenler vekaletnamelerini ve şirket 
namına girecekler sirgüleri komisyona göstenniye mec
burdurlar. 

4 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evel komis
yon reisliğine verilecektir. (1422) 

Cinsi Teslim yeri Miktarı Beher kilo Muh, Muvakkat 
kilo bedeli kuruı: teminatı 

Ekmeklik un Malkara 150,000 

İhale tarihi gün ve saati 
4.7.1935 perşembe saat: 15 te 

11 

lirv 

1238 

1-2475 

İLAN 
1 - Alpulludaki kıtaat 

için 160.000 kilo ve 19.000 
liralık un kapalı zarfla ek
siltmeğe konulmuştur. 

2 - İlk pey 1425 liradır. 

3 - İhalesi 24 haziran 
935 pazartesi günü saat on 
yedidedir. İsteklilerin vize 
satın alma komisyonuna gel-
meleri. (1323) 1 - 2310 

Ankara a~liye birinci hukuk mahkeme~i11den: 
Ankaranın İmaret mahalte

einden Haymanalı oğullarından 

Abdullah oğlu Şükrü tarafından 
açılan gaiplik davasının yapıl

makta olan duruşmasında· 
Davacının babası Abdullahın 

(18) senedenberi kaybolduğu id· 

dia edilmekte bulunduğundan ö
lü ve diri olduğunu bilenlerin 6 
ay müddetle mahkemeye bildiril
mesi için ilanen davet olunmala· 
rına karar verilmiştir. Keyfiyet 
ikinci defa olarak ilan olunur. 

1-2479 

Bunlardan Hüsniye ve Kud· 

retin mahalli ikameti meçhul kal

:nış ve bilUınum tebligat ilanen 

icra edilmiş ve Hlisniyeyc tevcih 

edilen yemin ve gene ilanen ih

taı ve tebliğe rağmen katileşmiş 
ve vakilar sabit sayılmış oldu-

ğundan usulen sabit olan davaya 

göte (müddeabeh hanenin müd
d'!aaleyh Kudret namına olan 
kaydile dayini diğer müddeeaa-

leyh Hüsniye namına bulunan 
4600 liralık ipotek tesçilinin ter. 
kiniyle müddeilerin mliverrisleri 

müteveffa Recebin tahakkuk ede
cek vereseleri üzerine musip his· 

seteri nisbetinde kaydının tashi· 
han icrasına ve Kudret namına 

tesçil edileceği anlaşılan tcadiye 
mahallesinde kain ve Kozma oğ· 

lu Bandeli ve Sarandi ve Niko
ladan metruk ve iskan müclüri 

yetinin M 94 No. da mukayyet 

hanenin mezbure Kudret namına 
muamelei tefviziye ve kaydiyesi 

olunur. 1-2471 

ıcra olunduğu takdirde bu hane· 
ye Ayintabi zade Nuri namına 

birinci ve ikinci derecede 4600 ve 
zevcesi müddeaaleyh namına :fa 
1900 ki ceman (6500) liralık ipo
tek vazına ve 5992 kuruş masa· 
rifi muhakeme ile yetmiş beş li· 
ra ücreti vekaletin Kudret ve 
Hüsniyeden tahsiline 21.5.935 ta• 
rihinde) iskan dairesiyle Hüsni· 
ye ve Kudretin gıyabında temyi
zi kabil olmak üzere karar veril· 
miştir. Mahkı1m Kudret ve Hüs· 
niyenin mahalli ikametleri meç. 
hul bulunmasından hükmün teb
liği makamına 1·aim olmak üzere 
keyfivet usulrn "\an ol11m1r. 

1- ' 70 



Nafıa Baş 

l\ ··he 

ilanı 

disliğinden: 
ı - Ankara Vilayetine takriben 9+500 kilometre uzun· 

lu undaki Ankara - Çubuk barajı yolunun tesviye, sınai 
in~~I:'t ve sose sathı asfalt kaplama inşaatı ve iki senelik 
mı.itemac1i tamiri kapah 2arf usulü ile eksiltmeye konul
mu ·tur. Bu i.,lerin tahnıin edilen bedeli 138779 liradır. 

2 - Bu işe ait sartnameler ve evrak şunlardır. 
A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mul·avelename projesi 
C. Nafıa i. leri şeraiti umumıyesi: 
D. Tesvi) ei turabiye, ~ose ve kargir inşaata dair fenni 

sar.· ::trrıe. 
E. Hususi sartname: 
F Kc. if hülasası cetveli, silsilci fiat cetveli: 
D. Taş. kum, su grafı~ı 

isteyenler bu sartnamcleri ve evrakı 69~. kuru7 ~~~el 
mukci.bilinde Ankaracla Vilayet Nafıa başmuhcndıslıgın- · 
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 26-6-935 tarihinde carşamba günü saat 
15 de Ankarada Vilayet Nafıa dairesinde yaprlacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8.189 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bunrlan başka ticaret odası 
\'esikasım ve bu eksil tmeğ e girebilmeğe mahsus olarak 
Nafıa Vekaletinden istihsal edilmiş fenni ehliyet vesika- . 
sınr haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yaz~~ı 
saatten bir saat evveline kadar Ankarada Nafra Başmu
hendisliğine getirerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihavet 3 iincü maddeôe yazılı saate kadar 
o·elmis olması ve d1ş zarfın mül•ür mumu ile iyice kapatıl- · 
~rş olması tazrmdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. {1311) 1-2301 

Etlik. merl{ez lahoraluvarları mü· 
diirlüğündeıı: 

Müessese tecrübe hayvcınatı icin asgari on beş bin a
zami yirmi bin kilo yeşil yonca pazarlıkla satın alınacak
tır. Seraitini anlamak istiyenler müdüriyete müracaat e
decek] er ve eksiltmeye gireceklerin de 18 haziran 935 salı 
giinü saat üçte Ziraat vekaleti muhasebe müdürlüğünde 

toplanacak olan komisyona gelmeleri. (1269) 1-2226 

AnJ{ara P. T. T 
Başmiidürlüğünden: 

. 

Ankaradan Geredeye kadar 219 sandıktan tahminen 
23 ton tel fincan açık eksiltme suretiyle bu arada idarenin 
göstereceği köylere teslim etmek şartiyle dağıtılacaktır. 
Mm'"akkat teminat 45 liradır. G İsteklilerin 2490 No. lu ar
tırma, eksiltme ve ihale kanununda yazılı belgelerle bir
likte 18 haziran 1935 salı günü saat on beşte komisyonu- · 
nıuza müracaatları. (1330) 1--2330 

Harita unıummüdürlüğünden: 
Harita kıtası için 41 mekari hayvanı satın alınacağın

dan isteklilerin her gün Cebeci'de harita umum müdürlü· 
ğü levazımına l1ayvanlariyle birlikte müracaatları (1361) 

1 - 2396 

l(alecik belediye Başkanlığından: 
Kesif bedeli (2475) lira (31) kuruştan ibaret olan (11} 

dükka;,_ ile bir funmun müceclcleden inşası 12-6-935 tari· 
hinden itibaren {15) giin müddetle açık ~ksiltmeye çıka
rılmrstır. Ehliyeti f enniyeyi haiz tnliplerin o/o 7,5 dipozito
lariyle ihale günü olan 27-6.935 perşembe günü saat on 
bec.:e kadar Kalecik Belediye dairesinde müteşekkil ko-
rr. · yonu mahsusuna ınüracaatlan. (1407) 1-2451 

Cinsi Mahallesi Mevkii 
Ü zeri acık Meşruti- Gazipaşa 
ilcilrgir iki yet caddesi 

Hududu ... 

Mesahası Muhammen kıy

meti lira 
93 metre 12 

desi me 16,250 

Sağı Bay Dürrü ebniyesi solu Rrzaya 
tefviz edilip ondan Osmana satılan 
msıf dükkan arkası otel bahçesi ve 
kısmen kayalık. 

Balada evsafı yazılı iki dükkan olbaptaki şartnamesi
ne tevfikan kapalı zarf usuliyle ve peşin para ile 2 temmuz 
935 salı günü saat {15) de satılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplariyle yüzde yedi buçuk nis
petinde teminatlarını yukanda yazılı saatten bir saat evel 
satış komisyonuna getirerek mukabilinde riyasetten bir 
makbuz almaları 13.zmıdır. , 

Posta ile gönderilecek mektupların yukarıda yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın iyice mühür mumu 
ile kapatılması muktezidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmeı. / 
İşbu satış bedeli ic.in. ikinci tertip mübadil tasfiye vesi-

kası koponu kabul edilt!cektir. (1426) l-2476 
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~ i Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ~ 
~= ~ 

~ 1 
il 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
1 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 
5 NUMARALI HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 5 TON 

Tahmin edilen bedeli (2100) lira olan yukarda mikta
rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
Iüö-ü satın alma komisyonunca 5 temmuz 935 tarihinde t:> , 

cuma günü saat 15 te ihale edilecektir. Şartname p~asız 
olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan (157) lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisy<r. 
na müracaatlan. (1387) 1 - 2410 

131 KALEM KOOPERATİF EMTİASI 
6 KALEM BOŞ MEZUAT 

Tahmini bedeli 697 lira 40 kuruş olan yukar'ı<.ıa mıına
rı yazılı kooperatif emtia ve boş mevzuatı Küçük Yozgad 
fabrikasında ınütesekkil komisyon marifetiyle açık arttır
ma ile 5 temmuz 935 tarihinde cuma günü saat 15 te sa
tılacaktrr. TaJipler 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 mezkUr gün 
ve saatte Küçük Yozgadta müteşekkil komisyona müra-
caatlan. {1388) 1 - 2411 

120000 METRE TORBALIK BEZ 

SAYJFA "'? 

Emlak: ve Eytam a ~asın an: 

Taksitle satılık emlak 
Esas No: Mevkii ve nevi Dipozito 

Lira 
100.-36 Y e~enbey mahallesinde Mescid sokağında 

ka;ı l, ada 203, parsel 20 No. lu evin 190 336 
hissesi 

37 Hacıdoğan mahallesi İbadullah sokağı eski 100.-
5, yeni 6, kapı ve 145 ada, 34 parsel numara-
lı ev 

38 Hacıdoğan mahallesi İbadullah sokağında 72.-
eski 64, yeni 44 kapı ve 292 ada. l parsel nu-
maralı evin 76/106 hissesi 
Yukarıda yazdı mülklerin bedelleri 8 müsavi taksite 

ayrılmak ve birincisi peşin ve yedisı yedi senede faizsiz 
ödenmek üzere acık arttırma ile satılacağından istiyen1e
rin 27. 6. 1935 perşembe günü saat on altıda bankamııa 

gelmeleri. ( 13 77) ~ 1 - 2384 

Anl~aı·a belediye rei~Jiğindcn: 
ı - itfaiye meydanında belediyeye ait bıız fabrikası

nın bir .sene müddetle işletilmesi artırmaya çıkarılmıştır. 
2 - Şartnamesini görmek istiyenler evrak isleri mü

dürlüğüne geleceklerdir. 
3 - İhale. 4 temmuz 1935 perşembe günü saat onda 

lhesap işleri müdürlüğü odasında ya;:>ılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 500 liradır. 

Gönen şarhaylığııı dan: 
Gönen kaplıcalarının bir senelik kirası iki bin lira tah· 

minli ve açık artırma :ile ve kaplıcalarda yeniden yapıla
cak apartmanların inşası ise 6500 lira keşif bedeli ile . ve 
kapalı zarfla 20.6.935 perşembe günü t.4.15 .de i~a~e edıl~. 
ıceklerinden isteklilerin şarbayhktan ıstediklerını sorabı· 
lirler. (1320) 1-2317 

Tahmin edilen bedeli ( 40800) lira olan yukarda mik
tarı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komisyonunca 3 temmuz 1935 tarihin
de çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecek~ 
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (3060) lirayı havi teklif 
mektuplarım mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
ve:rmeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-

Nafıa Vekaletinden: 

yona müracaatları. (1405) 1-2444 

10 TON YUMUŞAK 
ÇELİK 

l - Eksiltmeye konulan iş: İstanbul - Edirne yolu· 
ınun Tekirdaö- ve Kırklareli Vilayetleri dahilinde; İstan · 
bul vilayet h~dudundan - Lüleburgaza kadar olan takri· 
iben 79 Km. lik kısmı ile Muratlı - Büyük kanştıran ara · 
sındaki takriben 14 Km. lik yolun tesviyei türabiye, sınai 
imalat ve makadam şosesi ve bitüı111ü kaplam ası ve beş 300 METRE N 16 (U) 

DEMİRİ adet ekip binası inşaatı) dır. 

2000 ADET 1 14 ÇELİK 
BİLYA 

Tahmin edilen bedeli 

(2866) lira olan yukarıda 

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

name parasız olarak komis. 
yorulan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan 
(214) lira (95) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesa-

ikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatlarL 
(1358) 1 - 2367 

SİYAH VEYA HAKİ 
RENKTE 12,000 A.DET 
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 
mezkôr gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları (1360) 

1-2369 

Zayi 
At pazarı furunll ckmCk ara

basmxn 131 No. lu tabelası kay

boldu. Yenisini alacağrm<lan hi.ik

mü yoktur. 
Atpazarı has furunu müsteciri 

~ 

Niyazi 

1-2465 

İLAN 
1 - Beher tonu için rah

min edilen fiat 11 lira olan 
50 ton linit kömürüne 15.6. 
935 günü istekli çıkmadığın
dan pazarlığı 19.6.935 çar
şamba günü saat 11 de yapı
lacaktır. 

2 - İsteklilerin 41 lira 
25 kuruşluk teminatlariyle 
birlikte pazarlık günü M.M. 
V. satın alma komisyonunda 
bulımrnalan. (1427) 

ı-2477 

Kiralık ev 
~enişchirde Selanik caddesi 

sonunda 51 numaralı evin üst ka· 

tı kiralıktır. Saat ondan on ikiye 
kad;ır 1347 No. telefona müraca,, 
at. 1~1468 

l
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~: \nkara Bckdi) c Hei~liği ~ 
J.~ lliinları ~: 
, BİLİT " 

J - Kanarada k'-'mpra-
sör tesisatı ile elektrik terti
batımn islfilıı gibi onaıma
lar yaptırılacaktır. Keşif ak· 
cesi 3017.10 liradır. 

2- Keşif ve şart ikağlt

lanm görmek için baytar di· 
rektörlüğüne gelinecektir. 

3 - Üsterme 3.7.1935 ta~ 
rilıine rastlayan çarşamba 
günü saat onda baytar direk
törlüğü odasında açık eksilt
me ile yapılacaktır. 

4 -- lğreti tutak akcesi 
226.50 liradır. 

l-247'~ 

İLAN 

Bir alacağın temini isti
fası icin haciz edilen (20) 
sandalya (8) masa (2) bakır 
tepsi 20.6.1935 perşembe gü
nü saat (14) de Belediye mü
zayede salonunda acık artır
ma ile satılacaktır. 

İstekli olanların bu saat- ı 
te oradaki icra memuruna 
müracaat eylemeleri 1-2472 

Bu islerin tahmin edilen bedeli 2.225.833 lira 09 kuruş· 
tur. 

2 - Bu i~e cıit şartnameler ve evrak şunlardır: 
a: Eksiltme şartnamesi. 
b: Mukavelename projesi. 
c: Nafıa isleri şeraiti umumiyesi. 
d: Tesviy~i türabiye, sose ve .kargir insaata .dair renni. 

şartname. 

e: Hususi sartname. 
f: Kesif cetveli, silsilei hat cetvelı. 
g~ TaŞ, kum, su grafiği. 
h: Sına! iınalatm takribi yekfın miktarı cetveıı. 
İstiyenler bu ·şartnameleri ve e\7!'akı etli lira bedel mu-

kabilinde Ankarada Naha Vekaleti şoseler idaresinden 
alabilirler. Ve Ankara - İstanbul - İmıir - Edime -
Tekirdağ, - K'tI'ltlareli Nafıa dairesinde okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 23. 6. 935 tarihinde pazar günü saat on 
beşte Ankarada Nafıa Vekaleti bulasmda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı azrf usuliyl-e yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 80525 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret oda -
sı vesi.kasını ve bu eksiltmeye gireoümeğe mahsus olarak 
Nafıa Vekaletinden istihsal edilzn\şlenni ehliyet vesikası
nı haiz olup göstermesi laZJmdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda "3" üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Ankarada Nafıa Veka
leti şose1er idaresine getirerek eksiltme komisyonu reisli
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek rnektuplann nihayet "3" üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postapa olacak gecib.."1l1eler 
kabul edilmez. (1156) 1-2085 

en: 
1 - Miktarı (6500) kilo ve mullammen bedeli (1495) 

lira harita kıta erleri için bir senelik sığır eti acık eksilt
meye konmu tur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi gor:mek üzere her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin de (112) lira (13) kuruş muvak· 
kat teminat makbuzlariyle 2490 No. lu kanunun 2 ve 
3. üncü maddelerinde yazılı vesaikle eksiltme günü olan 
29 .haziran 935 cwnartesi günü saat (lO) da Cebecide Ha· 
rita umum müdürlüğü satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (1379) 1 - 2382 

Rozet resim müsahaka~ı 
Hava tehlikesini bilenler için yaptırılacak cozetin res

mi Türk Hava Kurumu tarafından müsabakaya konul .. 
muştur. Yapılacak resimde bir cift kanat, bir ay yıldız, 
Türkiye hartası ve T. H. K. harfleri bulunacaktır. Müsa
bakaya gelecek resimler bir kapalı zarf içinde haziranın 
yirmisine kadar Türk Hava Kunımu merkezine verilme-. 
si lazrmdır. Seçilecek . r~smin s~ibine (150) lira müka-
fat verilecektir. l - 24U5 
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SAYIFA 8 

· "lis le e( iycs'nd<m: ı 
Kilis şehrimn hali hazır haritası ile ekli müstakbel 

planı ve belediye sınır haritasının tanzimi 5025 lira mu
hammen bedelle eksiltmeye konulmuştur. Şehir dahili tak
,ribcn 135 ve harici 1200 hektardır. Şartname örnekleri Ki
Uis, İstanbul, Ankara ve İ.zmir Belediyesinden parasız ah
hacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyle 11. 7.1935 perşembe 
günü saat 12 de Kilis Belediyesinde yapılacaktır. Muvak
ikat teminat akçesi 376 lira 87 ,5 kuruştur. İsteklilerin yük
sek mühendis mektebinden mezuniyet şehadetnamesi ve 
!Dahiliye Vekaletinden musaddak kabiliyet ve ihtisas ve-
5ikalariyle hangi şehrin haritalarını tanzim ettiklerine da
ıir olan vesikaları örneklerini teklif kagıtlariyle birlikte 
ihaleden f>ir saat evel Kilis belediye lıaşkanhğına verilme-
si ilan olunur. (1421) 1-2474 

Ask~eri 11,ahrikalar 
1,i,·aret l{alt~ıııindeıı: 

500 Ton Linyit kömürü 
Parti parti teslim edilmek sartiyle pazarlıkla 26 hazi

ran 1935 çarşamba günü satın alınacaktır. İsteklilerin şart
namesini görmek i:ızere her gün Ticaret Kalemine gel-
meleri. 1-2478 

nliara Milli Eınlak 
M iid ii rlijffeii n <l~ 11: 

Yenişehirde kain iki adet muzika binasının keşfine go
re yıkılarak enkazının müteahhidine ait olmak üzere kal
dırılmasmm bedeli nıuhamıneni 3000 iic bin liraya indiril
miştir. 

2490 N-0. lu kanunda yazılı evsafı haiz olanların pazar
lık gününün hitamı olan 4 temmuz 935 tarihine kadar sart
namesini görmek üzere 225 iki yüz yirmi beş liralık dipo
zito makbuzu ile Defterdarlıkta kurulan satış komisyonu· 
na müra~aatlarr. (1417) 1-2466 

ik.tısat \ 7 el<:ale tin ,fen: 
Muğla vilayetinin köyceğiz kazasına bağlı büyük Ka

J aagaç köyünde kain olup 28 Mart 926 tarihli kararname 
ile Mustafa Zihni ve Ahmet varisleri üzerinde bulunan 
Krom madeninin it;letilmeme::.ine mebni imtiyazı icra ve
killeri heyetinin 27-5-935 günlemec ve 2 2647 sayılı kara-
riyle fesh olunarak meksuf maadin meyanına ithal edil-
ıni.,tir. (1414) 1-2467 

ANKARA iCRA DAİRESi GAYRİ MENKUL SATIŞ ME· 
M URLUCUNDAN: 

1 - İpotek olup tı·ma::.ına k.ırar veıilen Ankaranın Daniş-

ment baE,.!.:ırında kain ve tapunun 12-3-931 tarih ve 69 93 N. da ka
yıtlı bir ev .,.e bag a agıdaki sartlar dai11esinde ııcrk bir artırmay:ı 
çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Ev bir kat ve ahşaptır. Bir sofa üze
rinde sağlı sC>llu ıki oda, bir mutfak, bir kömürlük, iki ahırdan iba
rettir. Bag t pu kaydına göre 9180 metre mural>baıdır. İçerisinde 

bır kuyu ve on kadar meyva ağacı vardır. 1I yeti umumiye ine 
bin yedi yiız !ira kıymet t kdir olunmuştur. 

3 - Satış pesin para ile olmak üzere 22.7.935 tarihine mi.İsa· 

dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satıs mcmurlugunrla yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme· 
tin yüzde 7,5 ğu nisbetindc pey akcesi veya milli bir bankanın te
mınat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdir. 

S - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan \'e üç efa nida ettirildikten sonra mezkür günün 16 
mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 6-8-935 tarihine müsadif 
~lı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (Keza mu· 
hammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak şartile en çok artıran talibi
ne ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numa
ıralı kanunun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile tabi 
'tutulacaktır.) 

7 - Birinci .,.e ikinci arınnalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gı.in kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine iha· 
le edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçtu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarım evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 
10 - Artırmaya iştirak edecekler 10-7-935 tarihinde 934/131 nu· 

mara He dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna· 

memizi okuyabilirler. 2-2464 

u ı. u s 18 HAZIR'\~ 1935 SALt 

Dr. CEl\tS'irı 

Nasır ilacı 

En eski mısırları bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, Ciddi ve mtiessir bir na· 
sır ilacıdır. 

Kanzuk oksüruk su rubu: Öksürüğü 
kati şekilde durdurur. 

Ev aı·~ııııyor 
Yeni ~ehircle altı odalı her 

türlü konforu muhtevi ve 
tercihen kalöriferli kiralık 

ev aranıyor. Böyle kiralık 

evi olanların Ankara Palas 
Mücliirlüğüne müracaatlan. 

1-2456 

l~iili. mohilv(~ 
•' 

Antika oymalı Avrupa ma 
mualtı yemek salonu, yazı
hane tesiastı, salon, piyano, 
fevkalade elbise ve çamaşır 
dolapları satılıktır. Telefon 
3947 1-2432 

Doktor 

Ali l\laruf Ün ver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 

Hastalarını her gün 9-13 
ve 15·20 ve kadar kabul eder 

rsa 
Eski yangın yerinde 25 

m. lik caddede, bir evlik. 
Telefon 3320 

1-2406 

Satılık arsa 
Paşalar tepesinde 1 zmir 
caJdesinde bir arsa satılık· 

tır. Telefon 2291 numaraya 
müracaat. ~ 

.\nkara tapu miidiirlii
tt-iinderı: 
t') 

Ankaranın Deliler tepesi 
mevkiinde 89 kapu No. lu ve ta· 
rafları Esat yolu ve Arif ve Ah· 
dullah Fehmi ve müezzin ve Sa
lih vereselerile muharrer bir kı· 
ta bağ esasen senetsiz ana ve b:ı 
basından kalmak suretiyle kasap 
Arap Şevketin tasarrufunda ikel" 
25 sene eve] vefatile karısı Seri
fe ve oglu Yahya ve kızı Nazife· 
ye kaldığından bahsile adlarına 
intikalen tapu senetlerinin veril
mesi istenmektedir. 

Tapu sicillinde kaydı olma. 
yan bu gayri menkul hakkında 

mahallen 3.7.935 de tahkikat ya
pıl<>cağından bu mahallin mülki
yeti ile aHikadar olanlar varsa ev
rakı müsbitelerile birlikte 15 gün 
zarfında tapu idaresine veyahut 
tahkikat günü mahallinde bulu· 
nacak tapu memuruna müracaat-
ları itan olunur. 1-2469 

Lüks yemek salonu 
Antika oymalı Avrupa ma

mulatı, aynca mutfak takım· 
ları, lüks salon, piyano, do
laplar, yazıhane tesisatı, ha· 
lı ve saire satılıktır. Telefon 
3947 1--2431 

Cinsi En az En cok Tahmini Tutan 
fiyat 

kilo kilo kuruş Lira kuruş 
Ekmek 20000 25000 9 2250 
Et 10000 15000 30 4500 
Sade yağı 1800 2200 90 1980 
Zeytin yağı 600 800 43 344 
Çay 20 25 300 75 
Kesme şeker 1500 1750 44 770 
Toz şeker 1500 1750 40 700 
Peynir 750 1000 45 450 
Pirine . 3000 3500 20 700 . . .. 

Eğreti tutak 

Lıra 

168 
337 
l48 
25 
5 

57 
52 
33 
52 

kuruş 

75 
50 
50 
80 
63 
75 
50 
75 
50 

Kuru fasulye 1000 1250 25 312 50 23 44 
Un 2000 2500 10 250 18 75 
Nohut 100 125 10, 12 ,50 94 
Tuz 500 600 10 60 04 50 
Soğan 1500 2000 S 100 07 50 
Salça 100 125 39 37 ı50 02 81 
Sabun 500 600 32 192 14 4G 
Patates 2500 3000 S 150 11 25 
Ceviziçi lOO 125 40 50 03 75 
Nisasta 75 100 25 25 Ol 88 
Makarna 250 300 25 75 05 63 
Şehriye 100 125 25 31 ·2!; 02 34 
Yumurta 20000 30000 1,50 450 33 75 
Zeytin 100 125 35 · 43 .75 03 28 
Kaysı 150 200 50 100 07 50 
Yoğurt 1500 2000 25 500 3 7 50 
Süt 800 1000 20 200 15 00 
Taze bamya 200 300 15 45 03 38 
Taze fasulye 1800 2000 20 rno 30 00 

Kabak 1000 2000 10 200 15 00 
Bakla 400 500 08 40 03 00 
Maydanoz 1000 1500 02 30 02 25 
Sirke 100 125 15 18 75 Ol 41 
Limon 5000 7500 02,50 187 50 14 06 
İspanak 1500 2000 05 100 07 50 
Sarımsak 20 30 30 9 68 
Domates 750 1000 10 100 07 50 
Dolmalık bibeı 300 400 20 80 06 00 
Patlıcan 1300 1500 15 225 16 88 
Buğday 75 100 10 10 75 
Tereyağı 175 200 150 300 22 50 
İrmik 75 100 20 20 01 50 
Yaprak 100 125 15 1 18 75 01 41 
Mercimek 75 100 25 25 01 88 
Pra~a 7 50 1000 08 80 06 00 
Lahna 250 300 1 O 30 02 25 
Semizotu 200 250 15 37 50 02 81 

Hukuk Fakültesi leyli okuyucuları için Mayıs 936 nihayetine kadar alınacak olan 
yukarda cinsleri hizalarında miktarları, ora nan tutarları ile eğreti tutakları yazılı erzak 

acık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 27- 6-935 perşembe günü saat 12 de gelmeleri.· 

f~ılili.: l\ler l{ez lal)ora uvar)arı 
1' üdürlf ğünden: 

Müessese motörü için aşağıda adlan yazıh maddeler 
pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Şartnamesini almak 
istiyenler miiessese müdürlüğüne ve eksiltmeye talih 'olan
ların da 28. 6. 935 tarihine ınüsadif cuma günü saat 15 te 
Ziraat Vekaleti muhasebe müdi.irlüğünde toplanacak olan 
komisyona gelmeleri. (1399) 1 - 2436 

Kilo 
2350 

230 
200 
1400 

Mazot 
Kalın vakum yağı 
Hafif benzin 
Gaz 

(1393) 1---2426 

Ordu Evi altındaki iki dilk· 
kan kiralıktır. Taliplerin ev mü
dürlüğüne müracaat etmel • 

imtiyaz sahibi ve Başmu 1 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden \ 
\'azı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çank111 caddtsi cfrannda 

U /us Basımevind• bssılmrş· 
1 l tM". 

Auli:ara l\ enıurlarliooperatifiııden: 

Hug-iindt•n itibaren, mağ:ınmlarımırzda perakcmlc 

Ke şe Kilo 11 

oz ş Kilo~u 

' 

.. .uıı.~~~-·· . .. ..:~.....,.,.....~,,'"!::' (uruşa satılıyo · 

GARiP BiR AŞK 
Silvia Sidney 

Gündüzleri iki filim 
1 - Paızanini. 2 - Garip bir aşk 

GECELERi YALNIZ 

OKRAİNA 
Muazzam Rus filmi 

Gündüzleri iki filim 
1 - Okraina 
2 - Demirhane Müdürü 

BİR FİLM GÖSTERİLİR 

sinemalann program değişme günleri: Kulüp: pazar, perşembe- Yeni: P. ertesi. cuma 


