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IRAN'DA 

F. R. ATAY 
Yeni kelimeler: Etki = Tesir -

Banmak =- Muhafaza etmek - Kay
tak = Mürteci - Bapdlık a Hildm 
lik (domination) - Artamak = Sur· 
vivre - Erke • Mevkii iktidar -
Bapıubk -= Taanub. -

Son aldıjmuz haberlere ıöre 
lran'da ppb pyilmiftir; Pollıa· 
mi Ye mata pinhı kaldmlmqtır; 
elin •.ablan baklanda kaJdlar 
kon•ıifba; Dili, yabancı etkil• • 
... arıtmak için bir komiaJOQ 
lmrulmuftm. 

Bütün .. cletifimlerin deleri 
ne oldujumı en çok biz anlara. 
8ütiiD bunlar, bir randan, ulus 
llirlilbai, balilini " ~ 
hanpnk, öbar ,andan, tmrtanci 
kültür Ye medeniyet kaclrolU içine 
Jirmek içindir. Türkiye pbi, · 
lran'da da f• Yey& kalpak yerine 
ppb pymek, batlık dejil, bat 
deiiftirmek demektir. Türkiye ıi· 
bi, lran' da da, balkı Yicdan öqen· ) 
liiine kaVUfbu'mak, onu ı e r i c i .. 
ye kaytak unaurlann bula Ye ba
tadlıiı albndan kurtarmak de -
mektir. 

Bu hareketler yapılabilmek 
için, ..,.... .. ekonomik etkinlik, 
n Rm Şehiilfah pbi bir ineler 
liamdır. Kalclı ki 1...-a'a aıpa Ye 
-ekonomi erklnlili bandıran ıe· 
ne oclur-

Ge9en llıll'ID bapndan beri ne 
1örü10rm? Caidat ~etin 
kültürü .. telmiii, .. ldiltfit .. 
telmiie ~ uld Diedenlyet • 
terden artay.anlan kaleleftirip ._ 
........ -.~:.6* .. 
Jriltlranden ola MI &;r e&nlqre 
7fl/ıtiır. Tat tunca, hamut, buhar Ye 
elelrtiriie kartı kendini savıaya • 
-. Kafaca, teknikçe ve bütün 
uyaaa Ye ekonomi cihazlanncla, 
İçinde balmad1 ıklan çaidan ıeri 
blaıalarm 10ntan ne olabileceii • 
ni, bqblannı bir tarafa bıraka -
ima, .,...n1, Ye Kaçar hanedanları 
zamanında Türkiye ve lran bize 
pek iyi öiretebilir. 

lranda ablan ileri acl1n1lara, 
batı devletlerinin liiaırilnnekte "'
dulu memleketlerde bin yerilmez. 
Çiinkü batı mecleniyetinclen ol • 
mM demek, clil, kültür, aıyua Ye 
ekonomi lzlük ve özıenlijini ka
zanm•k, yani lıartulrnalt, .amir· 
ıelikten çıkmak elemektir. Öyle 
111e111leketı.de ..._..., ancek, 
ıerici n~lılrwlanta-
tarlar; hallan cliiı ............. . 
......... ta.arlar, oDlan, , ..... ,. . 

~-daha~p
bf, tüketirler. Böyle memleketle • 
rin erkinlik Ye eıitlik haldanndan 
baluohman yerlercleı "- Onlar 
bizden, medeniyetimiatlen delil -
dir!"ct.1 •• 

Atat&ık'ün lraa auurlaııma b
clar pniılettili M.tı medeniyeti 
mumu, Rıza Şehinph Aaya orta
lanna bclar aüriiyor. Henüz iste
.diklerini ya~iJ.ecek olan Ye em, 
, ....... iyet .. ldlltiir ... -
pR ~ ,..nr1amp ailea 
mımlehtlerin lnclerleri için ta • 
.....,._" ;.oı, kmbilui ,ohl •c1ar. 

DüaJa Wuuau ..... etti . 
nD .. ,. -"eblercl• hiri, din -
,. alulan arumdald büyük ay • 
nmlardır. Ulualann etitliii Clan
mu ileri ıitmekten alıkoyan bat
lıca &ıge budur. J)inp ulualan 
arumclald medeniyet ve düzey 
aynmlannı kaldmnafa, halk yı • 
imlamu meclenileftinneie Ye iler
letmeie çalıpn &ıclerler, plnu 
kendi memleketlerini km1armq 
obmpcaldar, anıuLilal...... ve 
cliaene de •i· et.........,...,. 

Uluslar 10Syete1inin sa1palan 

General Kondilis 
kırallık istiyor 

Atina, 22 (A.A.) -Batbakaıı 
yanbmcuı General Kondiliı A'ftle 
la ajamma Yerdiii diyeYİni bUra • 
daki ıazetelere apjlclaki tekilde 
n.h etmiftir.a. 

General Kenililia 

"- Keneli hesabıma, ıenel -
OJUD kunetli bir çoplulda lmal
bktan yana çıbwalDI dilerim. 
Çünkü cumurluk yurda nomal bir 
sıyua hayatı sailapma•qtır. 

Eler imalim bunu •ilana Yu • :_.. __ , L...:....ıı. __ ...._,.&-
nan ....... ı -.~ur.,, 

••• 
Atiaa, 22 (A.A.) - Havu A· 

janumn ize) aFtan bildiriyor: 
General K.ondilil 1Clralbktu 

,_ olad cliyeYinclen daha iillce 
• 

bunun için diyevdeki fikirlerin 
keQdi phıii dütünceai olcluianu 
bildİl'lllİftİr. Cumuriyetçi çeyenler, 
1imcli1e bclar cumuriyetçi olan 
Generalin bu hareketinden dola· 
J1 hayrete dÜflDÜtlerdir. 

Her gün beş kelime 
Ulus baştanbaıa lcılavuz 

lcelimelari ile çıluyor. ı:aril
yede 91.bn gazete ve dergile
re her gün verilen 5 eı lceli· 
melik listeleri de yazıyonıa. 

Bu listeyi llasan ı•set• ar
tıi INi /Hllmelerin osmanlı
calannı tfıllanmıy~•lctn. 

OTUZ DOKUZUNCU LiSTE 

riir. 
2 - Bir ...,...,.,. 6ir .,,_.. 
tofan 6iri6irWen 1q1N et· 
mi70f'Uo 

ı. - ltlalwdab = A""" 
Omelı: Ba rnaeleıle m 6e. 
nim qhcun olCDllCIZ8llU. 

J. -llenlaaiperal = Asıfc:d 
Ornd: llemlelıet İflerİltll• 
-fcll ~ ... (le
r-.111) •öeferinis. 

4. - Hia ,,.,,,.,_,_ == 0..-
0m.i: .. ,.,...~ 6ir ... 
... .. ~ 6elıli70f'ffran. 

1.-F--= Aean 
Om.ı: Yasoalao,w 11....a. 
7" CIClllUll llllGfanla. 

Not: GaZetemize a&ıcl..u.cek 
yazılarda bu kelimelerin oamanlı 
caları kullanılmamanm rica ecle
ris. 

hliyemecliiindea m\ ,._ ..... 
Wr fraam fHdr adamı 18 .-.1ai 
ftli,or .. t ... -~ .. - • 
deıHreti ............. ...--.... 

Adımız. andımınlır 

B. Edenin Part 
değetleri 

Pariı, 22 (A.A.) - 8. Eclen -
le dün öğleden 10nraki konutma • 
ımdan 10nra ıazetecileri kabul 
eden 8. Laval bunlara clemiftir ki: 

"- Konupnalanmızda tam bir 
içtemlik vardı. 8. Eden inailiz-al
man deniz uzlatmaaındaki 10n İn· 
ıiliz clunununua içyüzünü anlat • 
tı. Ben ele kencliaine, Franaa'nm 
bu meseledeki çekincelerini bil • 
dirdim. Anupa durumunun Fran
sa ile lnıiltere arasında sıkı bir 
elbirliii ıerektirditini kabul et • 
melde UJUttuk • ., 

Göriipneler bqün de de•aın 
edecekt:U. B. Eden, ihtimal ld bu 
..ı.h Londra'dan yeni öğrenek 
•ltıok Te IRullan, yemekte, B. 
Lanl'e bilcli..-mr. 

B. Eden öjleden 10nra deniz 
bakanı B. Pietri ile ıörüteeektir. 
Haber verilditine ıöre İngiltere 
hemen bir hava lobrnosunun ya
pılmumı iıtemekte, Fransa ise, 
güvenliğe ilitik olan bütün meae • 
lelerin birden kotanlmumı ıöze
ten 3 tubat tarihli bildirilin pren
ıiplerine tam olarak baib kal • 
maktadır. 

Bundan ötürüdür ki, B. Eden, 
hüküllletinden yeni ljrenek ia • 
temiıtir. Parie'teld inıiliz çeven • 
leri, 8. Eden'in, ancak Roma'ya 
ıiclip ıeLIİldlen 10nra, 8. Lanl'e 
kesin bir cenp nreblleceiinl sa
nıyorlar • 

Dün, İtalyan • habet meselesi 
ıörütülmemiftir. Bu mesele, B. 
Eden'in ... Muaolini ile ıöriifece
li me.eielerin bafhcüi41ır. 

Kon~arc bitti 
Paria, n (A.A.) - FnuıaJJ: -

iaıilb konutlnalari buPD saat 15 
te bitmiıtir. B. Eden Roma'clan 
clönütünde B. Laval ile yeniden 
ıörütecektir. B. Eden' e bu sabah 
Lon.clra'dan ıelen talimat; konut
malarm 10nu haldmıda umucl Ye • 
rici ıibi gözüküyor. Ancak Fran
sa'nm ortaya attıp meaelelerin 
çok önemli olması dolayuiyle in -
ıiltere hükümeti kesin karanm 
kabine toplantısından M>nra •ere
cektir. 

B. Lawıl ne diyor? 
8. La..t huaün B. Eden'le yap

biı koDUf1Dalar 10nunda fU di • 
yevde bulunmuttur: 

H - Bqüiildi anndusal tluru
mUD ortaya koy.clup Anapa me
..W•iai flıal• aıevWik .- iki 
llü'dt=ııt .... •d+i ............. 
ma İfİDe 3 tUat tuilill Loadn. MI 
clitiibii t...el bdarak Yeı&ıcelı 
teldi laaeletllk •• aar4Gk td, LOD
clra'da ıirlifllen bütan ....tela 
ri •e yalnm iki mealekeli cleii' 
fakat iteki Aftllpa cleYletlerini de 
ilailenclireiı IMitün itleri kotarma!' 
için pratik .araçlar buhnak limn 
dir.,, 

B. La..t, her iki hüldimetin de 
kolleldif pftlllik • .,. ...... hal· 
lı bulunduklarmı tekrar etmittir. 

(Sonu J inci ayı/ada) 
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Noblen•, 22 ( ,4 • ..4.) - E•ki .ubaylar 
kurumu bafkanı General Fon Oltman'm 
Kayaere bir bağlılık mekı.ubu gönderrı. İf 

olma.1111 Hiderci sem;ler birliği prole• lo 
eımifıW. 

YUGOSLAVY ADA SiYASAL DURUM 

Pren Pol B. Maçekle görüştü . Bir ulu al 
merkez kabinesi mi kurulacak ? 

Belgracl, 22 (A.A.) - Kıral -
hk naibi Prens Pol, lileclen sonra 
Hınat ayrqıklarm önderi B. Ve
lademir Maçek'i kabul ederek, bir 
buçuk saat ıöriifmiiftür. 

Anasal kanunun hükümleri ıeri 
bırakıldıp 5. 1. 29 taribindenberi. 
B. Maçek clmete kartı tehlikeli 
kma•cla bulunduiundan ötürü 
devleti konıma haberinin kat'fı -
ıma çıkmak Uzere ancak iki defa 
Belgrad'a plmit olduğundan bu 
törü•me pek önemli sayılıyor . 

8. Maçek'ia naibi• görüpaeai 
yalnız hmat • kl"8 partlai icin ile
til fakat kendisinin batbnı ini · 
luncluğu birletik aynf partileri i
çin de bir bqandrr. 

B. Maçek ha•aı aylarına de 
mittir ki: 
"- Ben, hırvatların şefi olarak 

delil, fakat birleıik aynı partileri
nin bir oruntatı ııfatiyle dütün 
düklerimi .CSyledim.,, 

B. Maçek, Sü ve Deniz bakan 
General Jivkoriç'i de rördükten 
sonra, ıa•ecilere ıu diyevde 
bulunmupr: 

"-Genel dütünce tudur ki. 
yeni bbine, ya Ye.tiç kabinesin
de finanı bakanı olan B. Stayanq
viç'in bqbnlıiı altında, eski par· 

Gayri .mübadillerin işle -
riai kolaylaftnmak için 

İstanbul' ela Ye öteki İJbaylık • 
larda ıaJri mübadiller· "l hakları • 
nı kartdamak üzere aatılmaaı la
zım ıelen yunanlı mallarmın aabt 
itlerini son zamanlara kadar ta -
nm bankası yaplJ'orclu. Son za -
manlarda bu malların mülkiyet 
kayıdlarmı bulmak ve böylece sa
bf itini claha kolaylattmnak için 
bütün yunanlı mallarmm itlerile 
uir&fmak üzere finana bakanbiı 
lıtanbalda "gayri mübadiller ko
misyonu,, adiyle bir komisyon kur
llWf t'e ıayri mübadillerin itlerini 
bu komia,.ona vermeli kararlq • 
brmqtır. 

Finana BalmPlıiı komlqonun 
kuruhqunu lstanbul ilba,lrima 
bildirmekle beraber dewalman 
mallann çabuk aatqa çıkanhnaaı 
auretiyle ıarn mübadillere par• 
dal ........... ial . ...... .. 
dar çaWr ,.. ........... •t· 
la-•IDI da iatemiftir. 

BUGON 
3 cii eayıfamısda okuyunus 

Gaz tehlikesi nedir ve 
bwıa karşı nasıl ko -
nınmalıdır? ___, __________________ _ 

tilerle birlikte it görecek bir ulu • 
sal merkez nbineai, yahud ki Ge
neral Jivkcmç'in bqbnlıp altın
da nötür bir kabine olacaktır ld, 

nwnePol 

buna kartı da hıl'fttlann bir iti • 
razlan yoktur. 

Kahine nwl oluna ohm, •Y· 
rq pUtllWbila ~ ...,..ı 
özgenlikle ıü•enlliin :renidea lm-
"91 ........ , .......... .. 
ve gizli saylav seçimleri yapılma
udır.,, 

İzmit kadınlan bir uçak 
alacaklar 

lzmit, 22 (A.A.) - Şebrlmk'
de hava tehlikesini bilen tiye 
yazmaya batlammştır. Bugüne 
kadar 63 üye her yıl ı 760 lira ""' 
meği yükenmiflerdir. V eıitl• 
buncian aymbr. 

Bir yandan da ilimls kadml• 
n bir uçak almaya karat 9el'IDif 
!~ . "«! ba uğurda çaı..,.,. ı.q . 
WmiJardır. 

1 •••• 

ô1ü 
VliteD-., • (A.A.) -

mii bihliftie gire, Ra,_.., a • 
rat ~ ylkmtdan altm .. 
elan yeniden• 11& .......... . 
34 iKi c1e .. ,_......_tire ... :ı. 
ferin yan remnil saynı 102 Jİ l.d. 
mUfbu'. Yaralılar da aa,.lmak tar. 
tiyle baya ulnJanlar 743 Wti • 
dir. Halk arumda .a,.lenditi• 
ıöre ölüler 102 olma,. 150 dir. 

B. Hitler, -huta JUl'daaa sicJe. 
rek yaraldan alnnGttlr· 
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Gaz tehlikesi nedir ve lluna k:arşı nasıl 
korunmalıdır? -

Gaz tehli~si hakkında gazele/erde bir takım yazılar çıkıyor. Bun
ıarın hakikate ne dereceye kadar uygun olduğunu anlamak ve okurlau
mıza anlatmak için genelkurmay gaz uzmanı Bay Nuri Rafet Korur'la 
bir görüıme yaptık. llmiğ yetkisi Avrupa ertik dergilerind~ çıkan bir 
takım yazılarla iiğQlen bu uzmanla yaptığnmz g6rüımeyi ıqağıya ko- ISTANBUL TEl.EFONLARI 
yuyaruz: 

· S. - Zehirli gulu hakkında gaze
tıekrde çlbn betkeler için ne düıünü
,_.unuz? 

C. - Son zamanlarda gautelerde 
.ehirli gazlar hakkında bir çok yazılar 
Çlktı. Bunların ·büyük bir lt11mı mü
balağalıdır. Hatta diyebilirim ki i§i.n 
esuıııı değittirecek kadar yanlıftır 

Mesela bütün süzgeçlerden geçen g~
Jardan bahsolunmaktadır. Eskiden ba
sı gazlar vardı ki bu gazlar gerçekten 
o zaman kullanılan süzgeçlerden geçi· 
yorlardı. Bugün içiıll böyle bir mese

le yoktur. Bugünkü modern süzgeçler 
bizi bütün barb gazlarına karp korur
lar. Bunun gibi, ka9mdıran, uyutan. 
güldürn gazlard:ın, bir kaç damlası 
bütün bir 9ehir halkını öldü.re
c~lı: kim ı a maddelerinden bahaolunmak· 
tadır ki bunların ne aslı ve ne esası 
nrdır. Bir 9ehri gazlamak zannolun • 
duğu kadar kolay değildir. Bir ker= 
dü,nıım uçağı gelin'"' ye kadar kendi u• 
çaklarmuz ve uçak kaçıran toplarımız 
onların çoğunu haldar. Ondan sonra 
caz atmak için havanın, rüı:girın, sair 
bir çok hallerin elveritli olması la -
nmdır. Atılan hu bomba, lazım gelen 
etkiyi yapamaz. Rüzglr ve yağmur 
gazları kolayca siler süpürürler. Hele 
o ıehir halkı maskelerle hazırlıklı bu· 
tununa gazın hiç bir önemi. yoktur. 
itte bu sebcblerden dolayı gazeteleri • 
mizin çoğunun bu yolda yazdıkları ya
zılar hakikate uygun değildir. Bu gi
bi yazıl2rın halkı korkutmaktan batka 

bir faydası yoktur. 
S. - Gazlara karşı tam bir korun • 

aıa düzeni var mıdır? 

C. - Gazlara karıı yukarda söyle • 
diğim gıbi tam korunma düz.eni vardır. 
Yalnız bir çeşit gaz vardır ki, bu, aynı 
samanda elbiHden de ıeçtiji için bu 
na karıı bedenimizi de korumak zorun 
dayız. Fakat unutmamalı ki iperit adlı 
bu gu bir auyuktur. Bununla dolu 
boQ>balar patladığı saman hararet yü • 
sünden kıemen buğu haline geçer. Bu
lar halinde iken maake ailzıeçinden ge
çemez. Suyuk halinde iken evlerden 
içeri giremez. İtte bu aebeblerden do
layı gu tehlikesinde evine aaklanan 
maskesini takan bir insanın artık gaz • 
lardan korkmaaına lüzum yoktur. 

S. - Gazdan korunmak için daha 
ne yapmalıdır? 

C. - Her fCyden önce gazteblike.i • 
Din ne demek olduğunu eyice bilmek 
lazımdır. Biz bu yıl saten büyük ıehir
lerdt gazdan korunma tehlikesini ve 
gazdan korunma çarelerini gösteren 

1ergiler açmağı düşünüyoruz. Bu eer
cileri görenler orada koruyucu cihaz
ları, bunların ne suretle kullanılaca • 
tını. gazın r.: demek olduğunu, gaz • 
lara kart• korunma çarelerini kendi 
&özleriyle görecek, kendi Uzerlerinde 
deneyeceklerdir • 

S. - O halde gazlardan hiç kork • 
mai• lüzum yok mudur? 

C. - Ben, gulardan hiç korlanağa 
ltlzum yoktur demek iıtemi.yorum. Şim
dlclea gaza kartı korunma çarelerini 
llrenmiyen, gaza kart• koruyucu cibu

lan bilmiyn ve bunları hazırlamıyan 1 
bir memleket gazdan korkar. Fakat bi
lerek ve anlıyarak bu yolda çalıtan ve 

hazırlanan memleketlerin ıazdan kork
masına hiç lüzum yoktur. 

S. - Gaz sığınakları lazım mıdır? 

C. - Pek küçük çocuklarla hastalıklı 

inaaın.lar maske takamazlar. Bundan baş
ka maıke altında yemek yeme'< imkanı 
la yoktur. Sonra unutmamalıdır ki diı 

Kimyager B. Nuri Relet K.orı 
man yalnız gaz atmaz, yıkıcı ve yangın 
bombalan da atar. Bunlara karıı ko -
runmak için muhafazalı yerlere ihtiyaç 
vardır. Bu gibi yerler gaz geçirmez bir 
bale sokulursa gu artmağı olurlar. 

S - Böyle sığınaklar yapmak bahalı 
mıdır, yapılmaları güç müdür ? 

C - En büyük bombaların bile de
lemiyeccği kuvvette yapılmıı olan ve 
i2Criıine yüzlerce i.naan alabilen aığı

naklar ancak pek çok para harcanarak 
yapılabilir. Böyle aığınakların yapıla

bilmesi yükünü dünyada hiç bir mem
leket üzerine alamamıttır. Halbuki is
tenilen bu detiklir. Herkes u bir ma
rafla evinin bodrum katını imkinı ol
duğu kadar dayanıklı bir aığınak hali
ne sokabilir. Bu erge için aalqlardan, 
büyük direklerden, aomyalardan asığ • 
lanılabilir. Bu gibi sığınaklar tam bir 
bomba iaabtine ihtimal dayanmazlar, fa
kat yalcın yerde patlıyan bombaların 

parça etkisine karşı çok iyi korurlar. 
İşte halkın yapabileceği sığınaklar 
bunlardır. Unutmamalı ki tam isabet 
imkanı çok azdır. Biz metıela askerlere 
çelik batlık veriyoruz. Bunun anlamı 
askerin başına hiç bir zaman kurşun 
isabet etmiyecek demek değildir. An • 
cak etraftan sıçrayan parçalara karşı 
kendisini koruyacak demektir. Eğer 

herkes evinde böyle bir bodrum yap • 
mağa muvaffak oluna dü,manın uçak
larla yapacağı etkinin çoğu boşa gider. 
Genel harbta uçaktan atılan bombaların 
verdiği ziyanın yüzde seksen beti par
ça etkilerinden ileri gelmi,tir. Bugün 
çekoslovaklar bir kanun çıkardılar, bu 

kanuna göre her çek kendisine ve ay • 
lesine maske bulmak ve evinde bir sı

ğınak yapmak zorağındadır. Almanlar 
da, cBodrumlan aıfmak haline &eçi • 
rilmemiı evleri tutmayınız,, diye propa· 
ganda yapmaktadırlar. Yeni yapılan 

kurağların ~ altına muhafazalı sığınak 

tar yapmak güç bir it değildir. 

S. - Böyle uğınakların gaza kartı 
koruması için ne yapmalı? 

C. - Sığınaklarda gaza kart• ko • 

Florya trenleri 
lstanbul, 22 - Floryaya gi -

den trenlerin tarifesi yüzde elli 
nisbetinde indiriliyor. 

Taze meyve ve sebze 
çıkatı 

lstanbul, 22 - Almanya ve 
A vusturyaya taze meyve gönder
mek için Türko/isin yaptığı gir -
giler sonuç vermeğe başlamıştır. 
llk olarak lstanbuldan Berlin ve 
Viyanaya gönderilecek taze mey 
ve ve sebzeler buralara nomal ta
rife ile doğrudan doğruya gönde
rilecektir. Dışanya mal gönde -
renlere prim verilmesi düşünülü · 
yor. 

İzmir panayınna hazırlı~ 
İzmir, 22 (A.A.) - Roma bü

yük elçiliğinden panayir komite-
sine gelen bir bitikte İtalya ta · 
şın bakanlığının İtalyada bulu -
nan demiryollannın arsıulusal ser
gi ve panayırlar için yaptığı ko -
layhk ve indirmeyi İzmir panayı
rına girecek ve panayın gezecek
lere de yapacağı bildirilmiştir. 
Panayır komitesi çalışma ve top
lantılarına devam etmektedir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 22 (A.A.) - Geçen 

bir hafta içinde muhafaza örgütü 
57 kaçakçı, 1064 kilo gümrük ka
çağı, 873 kilo tekit kaçağı, bir 
tüfek, 42 menni, altı İran ha
lısı ile 36 kaçakçı hayvanı ele ge
çirilmi§tir. 

İzmirde sokaklara 
verilen adlar 

İzmir, 22 (A.A.) - Şar sürel 
kurulu yaptığı bir toplantıda bi
rinci kordondan başlıyan ve ikin
ci kordonda Celal Bayar bulvan 
üzerinden Şükrü Kaya ve Vasıf 
Çınar bulvannm birleştiği Kültür 
parkı yerinde biten bulvan Vorn
şilof adı ile anmayı oybirl · ği ile 
kararlaştırmıştır. 

Musiki öğretmen okulu 
Kültür Bakanlığı musiki öğ

retmen okuluna iki smıf daha ili
vesine karar vermiştir. 

runmak iti en rahat meaeledir. Sıfı • 
nağın bava kaçıran yerlerine çiritli kl
ğıt yapıftırmalr, kapı pervazlarına aba 
veya keçe geçirmek ve aıfmağın için • 
de bir vaııtilat&' yaparak daima hava
yı içenden dlfUIJ& vermek pıra ~ 
korunmak için Wiclir. Gazlan bilmi
yen ve onların öselliklerlni tanımıyan
lar eskiden bir 11tmakta cua lrarJı ko
runmanın çok cGç olduiunu aanıyor • 
lardı. Halbuki bucUn en çok bizi dl
§ilndüren me1ele psa karp korunmak
tan ziyade bombalara kartı korunmak • 
tır. 

Fransada bir gencimizin 
başarısı 

Journal de 

Rauen gazetesin-
, 

de Fransada oku· 
yan bir gencimi· 

zin başarılarını o

kuyarak sevindik 
s.' ~ . ~.· . . 

(
··.·-' 

Bu gazete -
nin verdiği habc 
re göre, Erkan 
Türkdoğan adın· 

da olan bu genç, 
İstanbul Kadıköy 

,..t . 

'',/>';,... '> . }'<.,,, , 

... . • . 1 

... ! _.; \ 
; . .. 

B. Erkan Türkdoğan 

Sen Jozef Lisesini bitirdikten sonra 
Fransa elçiliğindeki bakaloryada da 
kazanmış ve Fransanın Ruan fChrin · 
deki kimya enıtitüaüne girerek birin
cilikle burayı bitirmiş ve diploma al -

mı11tır. 

Bu enstitüde çini, kiremit, pker, 
barut. tuğla, demir, madencilik, çi · 
mento, boya kiğıd ve kibrit balııkmda 
uzuğ yapan Bay Erkan TilrWoğan 
bilgisini kunetlendinneık için enstitü
nün li.boratuvarında staj görmekte i
ken ayrıca iki senede elde edilebilecek 
olan iplik ve dokumacılık diplomasını 
da bir senede elde etmi,tir. 

Bu gencimizi gönülden kutlulamak 
en kıvançlı bir ödevimizdir. 

ANKARA RADYOSU 
Bugünkü proıram: 

19.30 - Ejitim saati 

Malik konu9uyor) 
(Bay Hilmi 

19.40 - Mu.iki: 
Tchaikovsky Romance 

" HWDOl"eaquıe 
Piano- Ferhunde Ulri 
20.00 - Ancılık saati 

20.10 - Musiki: 
Brahma Ninni ve Demirci prlmı 

,, Ocle ve Serenade 
Keman: Necdet Remsi 
Piano: Ulri (Ferhunde) 
20.30 - Dua IDU9'kW 
20.50 - Haberler. 

ISTANBUL RADYOSU 

12.30 - Plak Defriyatı 
18.30 - Dam muaikili (Plak) 
19.30 - Çocuk aad. Hikiyeler, ile

aut Cemil 
20.00 - Konferans 
20.30 - Radyo cu " taogo ora. • 

tralan (Bayan Binen. Ttlrkçe töıı:Hl 

...ıer ) 
21.30 - Son haberler - Bormar 
21.40 - Gitar tolo. llaryo 

22.00 - Plak nqriyatl 

P .T .T. artırım ve yardım 
sandığı 

P. T. T. yönetgcsince hazır
lanan P. T. T. artırım ve yardım 
sandığı tüzük projesi yargutaya 
göz<ien gecirilmektedir. 

Orman öğreneğine ilave 
Orman öğreneğinin 11 inci 

maddesine aşağıdaki böleğin ili
ve edilmesi Bakanlar Kurulunca 
onaylanmıştır: 

"Müruriye tezkeresi ve nakli
ye ilmühaberi bulunmayan or -
man mamulat. mahrukat we 
mahsulatı her nerede ve kimin ~ 
linde bulunursa bulunsun haaine 
namına zaptolunur.,. 

Çorumda peçeler kalktı 
Çorum, 22 (A.A) - Dün C. B. 

partimizin karariyle Çorumda fİm4'1JW 
bdar devam eden kara peçeler tam .,.. 
rak kaldınlmıştır. 

Adana, 22 (A.A.) - Geçenıe. 
de buğday değerinin kilOllU 4,5 lm
ruşa kadar yükselmesi üzerine • 
mek de dokuş kunt§ olnmftu. İki 
gündür buğday 3-3.5 kurup diit
tilğünden bugün ekmek de 7,5 lm
l'Ufa indirilmiıtir. Şehrimizde U.. 
puz ve Uzüm çrkmıı ve piyasaya 
ptirilmiftir. Karpuun ldlOR cm; 
üzümün kilosu da 15 kuruştan• 
tdmaktadll'. 

Bugünkü saymuzda ge -
çen kılavuz kelimeleri 
Kapaam = Şümul 
Oniirdefme = Rekabet 
Dilev = Dava 
Oyblrllliyle = llüttefilma 

Yeritmek =- Tatbik etmek 
Kınav = Faaliyet 
Erksiz = Kudretliz 
Beldek - Alimet 
Güdemli ekonomi =Ec:oname ~ ... 
Deneç • Tecrübe 

Giritlm - TefebbDs 
Kamoy = Efkln umuma,. 
Budanma - Tahdit ediltm 
Asıl ~ Menfaat 
Birge = llU,teNIE 
Oruntama = Tellllil 
Urettm = latih..ı 
Özgür - Serbest 
Danı.-ı = llOpyir 
Odn • Vuife 
Orunlar - Mv rt 
Aynpk = lluWif 

Saltık - Mutlak 
Güney = Cenub 
Tllze = Adalet 

Bailqma - lttifalı: 
Sağlamak = Temin etmek 
Gelitim - lnJdpf 
Kesin • Kati 

rarui tnns'ra~ .... am,. ı ile beni« Memlekette ea eot 07a .... o/Mı illa al p1,_,.,..,, tin ol• ,..,... «H1•111 .... .,..,, .ı h &ene de Trakoa Balt made cidtllf n mn çaıqmaJarda 
aoıın ahaeye koaııl,,,.,,,. R-.ımlulmls 2'r..,. Baliniılla •DNl~e •e te'lll• .,IMlllflııdan &lr itq ~. 
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SAYIFA 4 

Dü~ii ııiişler 

Türlüye k~öy ekonomisinde İL rııik 
lsmaıl H.usrcv'in büyük emekler 

bah<!sına ~·e metodik bir !;alı§ma ile 
meydana getirmiş olduğu ve bütün 
türk aydrnları tara!rndan okunmasını 

faydalı gördüğüm "Türkiye KJy lktı
sadiy3tr,, isımli es'!rinin en ö em!İ ba
hislerinden biri de "Türkıye'de köy 
lktisadiyatında teknik iııkrlabı ,, b~şlr
ğm1 taşıyan .kısımdır. 

Köy üretim usulleıinin ve yaraç
Jarı:ıın çok geri olduğu ve toprakları
nın büyük bir J:rsmında en ilke ekim 
ıekillerinin reritildiği ir memlekette, 
köy tekniğinin ilerlemes: çarelerini a
ramak ve buna karŞI olan engelleri 
gözden geçirmek çok gerekli bir iş ol

duğu kanağatındayız. 
!smai/ /lusrev'in teknik devrime 

engel olarak gösterdiği sebebleri ~öyle 

özetebiliriz: 
ı - Memleketimizin doğu kısmın

daki köylerin pazarla ilişiği olmaması 
ve kara sabanla ekikn toprakların 

ürünlerine bile alıcı bulamaması yü
zünden buradaki toprak ağaları ürünü 
arttıracak bir tarım tekniğine Juzum 
görmemektedirler. 

2 ·- Sefalet derecesinde ucuz kol 
kuvveti modern teknik ara.çlarınm en 

esaslı öniirdeşidir. 
J - Ortakçılrk ı:suliyle ekilen top

raklaıd;ı ne ortakljı ve r.e de toprak sa

hibi ekim etkniğinin arttrnlmasile il

gilenmemektedir. 
4 - Ciıce işletmelerde topraklarrn. 

makinadarı bakikiğ verımını almaya 
im!:an bırakm1y2cak kadar dar bölüntü
lere ayrrlrnış olması. 

Biz. ~rkadaşımı.;ın saydığı bu se
beblcre iki tanesini daha katabiliriz: 

5 - Gerek büyük işletme/er sahih

lerinin, gerekse köylülerin bilgi ve 
görgülerinin cok dar oluşu ve, brı yüz
den, somıcımu önceden tasarlayama
dıklarr yenilikler için para harcamak
tan çekinmeleri. 

6 - Köylülerimizin yeni teknik ya
raçlarrn gerektirdiği harcalarr yapamr
yacak kadar yoksun olmaları. 

lsmaiJ Husrev bu cok önemli mese
leyi gözden geçirirken teknik devri

minden neyi kasdettiğini ve bizde bu 
devrimin hangi srmra Jradar gitmesi 
doğru ve inıkfınlr olacağı üzerinde 
durmamış ve bu hususta iikirlerirıi 

söylememi§. Bununla beraber kendisi
nin, memleketimiz için, tarrm alanın

da teknik ilerlemelerin son va.rağını 

gösteren traktör ve onun l ütünleyi
cisi olan yaraçlardan, yani bir kelime 
ile makina kuvvetinden yana olduğu

nu seziyuruz. 

lsmail Husrev, Türkiye'de kol kuv
vetinin ihtiyaçtan çok fazla o/<!uğunu 
ve bu yiizden de işçi güadeliklerinin 
en aşağı dereceye dü1müş olduğunu 

söylüyor. Şu halde Türkiyede el eme
ği enflasyonu vardır. Bununla beraber 
chşarrya olan çıkatlarm, .soa zamanlar. 
da ekonomik bubraa ve gümrük da
varları sistemi dolayı.<riyle azalmasın

dan, memleket içinde bir tarrm ürün
kri enflasyonu da meydana geldiğini 

görüyoruz. 

Elindeki bütün işçi kadrolarrmlan 
bakkivle f;ıydalar.amadrğı halde ihti
yaçtan fazla üretim yapan bir memle
ket, eğer, birkaç kat eksik el emegiyle 
birkaç kat fazla üretim yapacak maki
nalara başvurursa nasıl bir so11uç ala
caktır? burası diişiinülmeğe değer.' 

Salih Cemal, V ARLIK'ta bu mese
le üzerinde fikirlerini söylerken maki
nanrn Adana gibi büyük işletme yapan 
bir bölgemizde bile denendikten sonra 
terkedilnıiş olm:ısrnrn sel;eblerini şöy
le izah ediyordu: 

1 - Benzin pahalıd1T; 
Z - Makinist yoktur. 
J - Yedek yaraçlar yoktur. 
Bu engellere karşı tedbirler bul

.nak imlcinlıdır: Yakacak fiatların.r in
dirrnelı yollarım aramak, makinist ye
tiştir~k için uzuğ okulları açmak. 
her merkezde yedek yaraçları bolca 
bulundurmak ve bcnulanlarr onarmak 
için yapıevleri meydana getirmek. Şu 
halde bütün bunlar, bizi makinaya kar
§ı koymaktan alıkoyacalr. kuvvette se
bebler değildir. Fakat acaba bunlardan 
ba§ka. daha önemli sebebler yok mu
dur? 

Her şeyden önce, makinalarrn, ge
rek satın alrnmasr, gerek yedek parça-

larınrn de\•amlı surette memlekete ge
tirilmesi ve gerclcse 'Junları işlctecck 

bellzinin alınması memleketten dışarı
ya yenideJJ pek fazla para çıkmasını 

gerektirecektir. Eğer b~na koır~ılık a/J

cağınıız fazla üntimlein hcp;;inr dışa

rr çıkarmak ve güniln birinde m:-lları
nıızr yakmak zorumla kalmamay3 güve
nebilseydik, o zaman bu engel de bizi 
örıünde durduracak kuvvette sayıla

mazdı. Bu güvenliği ise bize ancak ar
sm!usaJ bir ekonomik anlaşma verebi
lir. Bugün böyle bir anlaşma olmadığı 
ve yakın bir gelecek~e de olacak gil>i 

görünmediği için çok ciddiğ bir engel 
kar§ısmda bulunuyoruz demektir. 

Sonra işlemesi dışatdao gelecek 
benzine bağlı olan makinalarrn bir 
harb ?amar.ında bu madcle memlekette 
bulunamazsa kötürüm kalacakları da 
lı.1trrdarı çrkarrlmamalrdır. 

Bundan ba~ka ve onun kadar önem~ 
Ii '1ir engel de yuJ..anda söylediğimiz 
;;ibi tarırn i~lerfode kol kuvvetinin ilı

tiyaç tan fazla olmas1dır. Yeni başlayan 
enrTüstrileşn e hareketimizin bu fazla 
işçilerden bfr kısmım koyııuna çc.1<c
rek işsiz köylülerin miktarını hafifle
teceği ve yeni toprak kanununun yeri· 
tilnıesin<lrn sonra d:ı i:;siz köy emek
çisi kalmayacağı ve bu yüzden köyde 
el Pnıeği fiatrnın artacağı göz önünde 
tutularak yakın bir zamanda biiyük iş
letmeler için makina işinin daha ııcuza 

mal rrJ:-rağı ve bu yüzden de kullanr'
maya başlanacağr söylenirse, bunda bir 

'>akmca görmüyoruz. Çünkü böyle bü
yük i~letme/er memleket toprak/arma 
nisbetle azdır ve toprak kanunundan 
sonra daha da aza/;ıcaktır. Şu halde, 
makincınrn bu gibi büyük topraklarda 
l;;:ullanılması üzerinde durulmaya de
ğecek kadar önemli bir mesele olmaya
caktır. Bundan başıca, pa .... uk gibi bir 
kısım tarım ürünlerimiz için malcina
nın, dalıa rasyonel bir üretim usulü ol
mak bakımından, f .. ydalr olacağını da 
ıı n u tnıa malıyız. 

Fakat teknik devrimi deyince ha
tıra gelen yalnız büyük makineler 
değildir. Kara sapan yerine puIJuk 

geli..) güzel ve bozuk düzen tohum 
yerine fenıüğ ve toprağına uygun to-

hum, tabiiğ ve şimik gübre, ve be

le topraktan en iyi verimi almak için 

lazım gelen bilgilerin edinilmesi; bü

tün lıunl:ırrn köy ekonomimiz için bi
rinci derecede bir ihtiyaç olduğunu ka
bul etmiyecek aramızda kimse yoktur 
sanrrrm. Biitün bunlar, dışarrnrn 

yardımı olm<odan, memleket içinde 
kendi ara'nJI ela yapılabilecek işlerdir. 

Makine meselesi, bizce bugün ü -
~erinde <f urulması bile lüzumsuz bir 
meseledir. Çünkü, köylülerimizin 
ka!kmmasr için daha önce başarılması 
gereken yukarrda saydığımız gaye. 
Teri elde etmeden geniş ölçüde kulla
nıiması ve bütün memlekete yayılma
sı henüz bir hayal olmaktan ileri ge
çemiyecek traktör aytışmalaTI ile va
kit geçirmemiz doğru olmaz. 

Kara s:ıbandan pulluğa geçiş; bu 
o kadar büyük ve o kadar zaman ve 
para istiyen bir devrimdir ki şim.-'li 

bütün dikkatimizi bu i!J üzerinde dur
durmak bizi vakit kaybetmekten kur. 
tarcıcaktır. 

Bu teknik devriminin başarılması, 

memleketin üretim kapasitesini o ka

dar yükseltecektir ki buhran yrllarrnrn 

bittiğini ve dış pazarların nıallarrmr • 
za açıldığrnı farzetsek bile ürünlerimi
zin böylece artışı dış pazarlardan ge
lecek bir i.'>tem artışını faz/asile kar • 
§ılayabilecektir. Toprak ürünlerinin 

böyle ve daha rasyonel bir şekilde el • 
de edilmesi mal olma fiatlarınr indire
cek, malo/ma fiatlarında el emeğine 
düşen payı artıracak, böylece de köy 
işçilerinin gündelikleri yükselmiş ola
caktır. 

Toprak veriminin artzşı elindeki 
topraklardan kendini geçindirecek ka
dar ürün alamıyan köylüleri, orman
ları kesip yakarak tarla yapmak zo -
cunda kalmaktan kurtaracaktır. 

Köy sahasında büyük reformlaı 
yapmak yükümündeyiz. Toprak ka • 
nunu ve Tarım Bakanlrğının ve banka
srnın çalışmalarr ile bu yolda ilk a . 
dımlar atılmıjtır. YalnIZ varılması ge. 
reken gayenin bir kaç yıl gı'bi kısa bir 
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ancı gazete er e okudukla 
B. R1ızve]tiıı karşılaşdığı güçlükJer 

I.i.i JY!aten,. P.ıris - 12. 6. JS 

Son g1inle <de kendisinı ışgal eden 
ağtr işler yüz inclt:n fransız halkı belk · 
de /,merikada olan ve kapsamı Am:ri
ka sınırlarını aşan hadisey.-: !azım gel· 
di ~i kadar ilgi göstemıemic:ıtir. 

Kümes hayvanları alışverişiyle uğ
raşan bir firmaya, Şehter Pavltri Kor
poreyşön'e karşı açılan bir "dürüst 

önürde!}me,, dilevinden dolayı yüce 
ha.kyerinirı dol-.uz üyesi, şimdiye kadar 
biç görülmemiş bir haJ olarak, cry.bir -

liğile, General Hüg Consoa'un yazıp 

yeıittiği 700 kadar kı:nunun ana kanu
na uygun olmadığına karar vermi§, ya
ni bir kalem ~izgisiyie bu kanurılan 
hükümden dii§ürerck iki yıldanberi 

Amerikanın ekonomik kına·nnı kon· 
trol etmek için o kadar çahşrnalarla 

kurulan m2kinayı yere yıkmış, Ruz
velt sisteminin ba51ıca parçasını boza
rak bu "istemi bundan sonra rl:'ksiz bı 
rakm:stır. 

Birkaç ay:lanberi şüphe götürmi
yen beldekler, Nev Dil'in yakında so
nuna erece~ini r.österiyordu. 

Yüce hakyerinin, B. Ruzvelt'in 
güdemli ekonomi denecini bir gün için
de birdenbire durduran kararı, 1933 
ten beri güdülen ve -· hüıkümetin düş
m:ınlarınm söyledi!deri gibi - bir yıl 
ön .::e 11 milyon yurddaş yardım gö
rür ,{en bugün 22 m.!lyon yurddaşın 

yardım görmesi gibi biı- sonuç Yeren 
bu girişimin eyi sonu~knmayışr karşı
sında Amerikan kaınoyunun duyduğu 
bıkkınlığı göstermektedir. 

Bu karar yiızünde::ı ortaya çıkan 
durumun ağırlığı hakkında aldanmanın 
imkanı yoktur. Zaten cumur baş.kanı 
Ruzvelt'in kendisi, Amerikanm 1787 
de bulunduğu ~uruma yeniden döndii· 
ğünü ~ !buğday 36, pamuk S sente 1ü
şerek, fiatlarm bir yıkılmasından kur

kulc bileceğini söylemişti. Yarın za -
rarlr ve yıkrcı "tarifeler harbr,, yeni
den başlıyabilir ve zaten ekonoıniık kı
ııavın birçok kategorilerinde de orta
ya çıkacak gibidir. Patronlar, çalı~

nıa sa:ıtlerinin buclanması için olan 
kuralları, işçilerin asığlarını korumak 
üzere birge oruntamaya başvurmaları 

hakkım, çocukların çalıştırılması ya
sağınr, fazla üretimi, !'atların düşü

rülmemesini, dürüst olmayan önürdeş· 
me hakkındaki bütün kuralları sayma
mak iç.in yeniden özgür bulunmaıkta· 
dırlar. 

Bu tehlike karşrsmd:ı, yaıkmda bir 
çok sosyal anlaşmazlıklar ve çok bü
yük grevler olacağını gösteren işçi 

kargaşalıkları uyanmağa başlamakta

dır. 

Hükümetin, kararlaştırılmış olan 

buclandırrna tedbirlerini saydırmak 

-
zaman içirule bBJjarrlabileceğini s3n -
mak, fazla hayale kapılmak olur. 

Bugün, yoruc•ı, yıpratıcı bir şe -
kilde ve dışnomal şartlar içinde çalış
tığı halde yıl sonıında eline geçen pa
ra ile en ilke, en hayatiğ ihtiyaçl::ırı
nı bil!' karşılamayan Türk köylüsünü 
bu kötü durum..undan kurtarmak, onun 
insanlık kurallarına uygıın ve insan 
gibi bir çalışma mikdarile, insan gi
bi yaşamak imkanını bulması için bu
günkü tarrm ve köy şartlarrnm ve şek
linin kökten değişmesine ihtiyaç var
dır. 

Köye ve köylüye her şeyden üstiin 
bir önem veren ve bunu bir madde ile 
parti programında da saptamış olan 
devrim rejiminin gerekli olan bu dev· 
rimi de er geç basaracağına inanımız 

bütündür. 

YAŞAR NABi 

Uretim = İstihsal. Yaraç = Al-et. 
İlke = İptidai. Yeritilmek = Tatbik 
edilmek. Özetmek = Hulasa etmek 
Önürdeş = Rakib. Arıtmak = İslah 
etmek. İlgilenmek = Alakadar ol -
mak. Harca = Masraf. Urün = Mah

sul. Çıkat = İhracat. Tarını = Zi
raat. Uzuğ = İhtisas. Onarmak """': 
Tamir etmek. Yapevi = İmalathane. 
Endüstir = San<!yi. Sakınca = Mah
zur. Yüküm = Mecburiyet 

için kullanabileceği hiç bir kanuniğ 

çaıe yoktJr. Yücı! hakyerinin '<ararım 
dinlemiyecek durumda olmadığı i~in, 

hıil~ümet N. R. A. nm koyduğu hiiküm· 
lcıe uymayan kurumlara karşı hiç bir 
§o4':V yc;pacak halde dP-ğildir ve kanun
l;ıY ın istiyerek sayılmasınr, iş başmda 

>lanla~ m eyi niyetlerinden betklcmek
terlir. N. R. A. nın işyarlan bundan 
sonra 17. ~ok ortalama bir uzlaşma bu
luncaya kadar sadece birer danışman 
gibi iahşacakla:- ve statistik bir rol 
oynayacaklardır. Çünkü, Kongre'nin 
şimdiki ruhiğ hali içinde, ana kanu
mın ve kanuna uygun olmadıkları söy
lenen bütün metinlerin değiştirilmesi, 
bdyle bir işin uzun ve nazik bir çalış
maya ihtiyacı olduktan başka, büyük 
giiçfüklerle karşılaşmak ve rasgele SO· 

nuçlarla bitmek tehliıkesi altındadır. 

B. Ruzveltin zaten güç olan öde -

vir.i büsbütün ağırlaştıran bu güçlükle
rin, tam hükümetin, N. R. A. nın iki 
yıl için daha yenilenmesini istemeğe 

hazırlandığı ve cumur başkanının oto
ritesine kar~ı bir sıra hücfunların ya
pıldığı turaya rastamasma cm dikkat e
h nmalıdır. Amerika uyasal bayatını 
dikkatle gözden geçirenlerin aşağı yu
karı oybirliğiyle söyledikleri gibi sa • 

ğında ve solunda bu son aylar içinde 
büyük bir boşluk açıldığını gören B. 
Ruzvelt, kendisine karı.ıı büyük ölçüde 
bir hücfun hazırlandığını anlamakta· 
dır. Zaten sold:ın gelecek hücii."11, çok 
daha tehlikelidir. 

Ayaklanma, aşağı yukarı genel bir 
hal a maktadır. Bu hareketin başında, 
soıı zamanlarda cumuriyetçilerin bü
yük kazançlar elde ettikleri Mişiganda 
ı:.ena üyesi Artür H. Vandenberg; Vis
konsin'de, korkunç sena üyesi La Fo-
1et; Vircinya'da, yeni bankalar kanu
nuna karşı sert bir bücfun açmış olan 
sena iiyesi Karl Glas; Nüycers.i'de il
bay Harold Hofman; Corcya'da, tüzel 
oıunJara açıktan açığa meydan okuyan 
ilbay Talmac ; Kanzasta, Mildvest'in 

on hükümetindeki cumuriyetçi kuvvet
leri sıkı bir blok halinde gruplandır

mağa çalışan ilbay Alfred Landon; 
Kaliforniyada Mirton Sinkler; Min -

nesota'da, işçi ve çiftçi ilbay Olson 
oulunmaktadır. Eski cumur başkanı 
B. Huvcr ve e&ki hazne sekreteri B. 
Ogden Mils de çok çalışmaktadrrlar. 
Nüyork'ta, radikal prbay B. Fivrello 
La Guardia de, ayrışık olanları yürek

lendirmek için hiç bir fırsatı kaçınna
maktadır. 

Ortalığı demagoji ile karıştıran
lar papaz Şarl E. Koglin'le, Luizyan'ın 
sa!tek diktatörü olan ve etgediği gü
neydeki birçok hükümetle:-e kadar ya
yılan sena üyesi Huey Long'dur, ki 

bunlar çok büyliık ünleri ve her gün 
biraz daha artan prcstijleriyle, B. Ruz
velt'in en tehlikeli düşmanları olarak 
görünmektedirler. 

Papaz Koglin'in "sosyal tüze için 
ulusal birlik,,inin daha şimdiden aşa
ğı yukarı sekiz milyon üyesi; senatör 
Long'un "zenginliğin paylaşrlması ce
miyet.i.,nin de 3 milyondan fazla üye
si vardır. B. Ruzvelt'in yeniden seçil· 
mesinin ulusal bir felaket olacağım 

söyliyen bu ilci kargaşacı, bundan altı 
hafta önce Ditroit'te yapılan bir top· 
lantıda bağlaşmrşlar ve erkli Hörst ga· 
zetelerirıin yardımını da sağlamı~lar

dır. İki tarafın oy birliğiyle, Huey 
Lon.g'un bu hareketin başına geçmesi 
kararlaştırılmıştır. B. Valter Lipman 

bu adamın, kongrenin açılışından beri 
en önemli çehre olduğunu söylemekte 
ve General Hüg Conson onu yalnız 

hükümet için değil, cumuriyetin gele
ceği için ek bir tehliıke olaraık görmek

tedir. 

Şüphesiz, onun ne dereceye kadar 
kazanacağından bahsetmek vakitsiz o
lur. Bununla beraber 1936 ya kadar 
işler düzelmezse, B. Ruzvelt'in duru
mu tehlikeye girecek gibi görünmeık
tedir. Yüce hakyerinin kararı, sebeb 

olduğu karışıklıklar dolayısiyle, Ame
rikan ekonomisinin gelişimini kotay
la~tıracak cinsten değildir. Bu karar, 
Ruzvelt deneçini kesin bir dönüm nok 
tası öni.inde bırakmaktachr. 

Alman - İngiliz deniz 
anlaşn1ası 

Fran~a iJe İtalyayı hirhirlcriuc 
yaklaştı rıy orınuş 

Lö Jurnal, Paris - 17 - 6 • 935 

Alman - İngiliz deniz konuşmala· 
nnm hiç olmazsa iyi bir sonucu ol
du: İtalya ile Fransayı, ar alarmda ki 
dayanışmayr anlamaya sevk etti. İt<>J

yanlar Fransızlarla anlai.mak lüzumu
nu daha önce anladrklan için, bu so
nucun etkisi ônemlidir. 

Bu girişimin önemini anlamak i
çin, deniz e~itliği yüzünden Fransa 
ile İtalya arasında çtkan aniaşmazlrk
ları hatrrlatmak yeter. Eşitlik, de
niz kuvvetlerinin doğru bir dcnkleş -
mesinden başka bir şey olmadığı için 
bu kavga saçma idi. 

İ·ki sebcb, bu anlaşmazlıkların de
vamına sebeb oldu. Birinci sebeb: si
yasa] uzlaşmazlıkların kötü bir tarz
da uzayıp gitmesi idj; silahlanma ö -
oürdeşliği bunun sonucu idi. İkinci 

sebeb, denkleşme hesablarını keyfiğ 

nisbetler içine sığdırmak isterken alt· 
üst eden Vaşington andlaşmasının for· 
mülünden ileri gelmişti. Şimdi ise 
bu iki sebeb ortadan kalkıyor. 

İtalya ile Fransa, birbirlerine hiç 
de karşıt olmayan aszğlarınrn, iş bir
liği yapmalarını emrettiğini anl;ım ~ -
lardır. Orta Avrupada Alman tehli
kesinin ortaya çıkması ilk "ayclınltk,, 
oldu. İta1yanlann "yayılma,, ihtiyaç
ları da başka bir dayanı~a sebebidir. 
İtalya sömürgeler elde etmeğe çalışa
cağı zaman bizim yardımımızın değe
nnı ve sömürgelerin genişlemesi için 
gerekli olan deniz ihtiyaçlarını anlı

yor. 

Öte taraftan, geleceık yılın sonun
da zaten ortadan kalkacak olan Va 
şington esaslarının şimdi bir tarafa bı
rakılması, donanmaların daha rasyo
nel lbir denkleşmesini ara~trrmağa el -
verişli bir durum doğurmuştur. Bu da 
Almanların yaptığı konuşmanın ilgen 
tarafıdu: Bu konuşmalarda, öteki 
donanmaların nisbetlerinin İngiliz do
nanmasına göre kurulmasr fikrinin doğ• 
duğu göriılmektedir. 

İki şa.""tla Roma ve Paris bu sis -
teme pek iti uyabilirler: Birisi; tür
lil memleketlere verilen nisbetlerde, 

bu memleketlerin ihtiyaçlarının da 
göz önünde tutulmasıdır. Almanya • 
nın ihtiyaçları, İtalya vıe Fransanınki· 
lerle bir değildir. İkincisi, nisbetin 
gemi cinslerinin dar bir sınıflanma e-
sası Uzerine kurulması ve her devlete 
ihtiyaçlarına uygun gemi cinsini seç
meık hakkının verilmesidir. İngiliz -
Alman projesi, gemileri kategori ba • 
krmından ayırmak olduğuna göre, a

sıl savaş bu nokta Uzerinde kopacak· 
tır. Fransa ve İtalyanın bu aytışma
ya beraber girmeleri kendileri için çok 
faydalı olacaktır. 

Hallrevi Spor Konıitesi Baş
kanlığndan : 

Komitemizin çalışma progra
mında yazılı (Avcıhk kolu)nun 
açılmasına karar verilmiştir. Bu 
kolda çalışmak istiyenlerin spor 
şubesine kaydolmaları rica olu
nur. 
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Ekonomi bulıi. lcri 

• 
~) 40 saat:lil{ hafta me~ 

Buhranı yenmek ve işsi Jiğı azalt
mak için bir kc.ç yıld;mberi düşüııüleıı 

f,a~lıcs çarelerden biri de baltalık plışm.a 
saatlerini 48 den 40 a indirmek olmı:ş
tı:r. "40 s:ıatlik l:afta,, yı ileri su.ren
ler şöyle düşünmeI."tedırler: 

Belli bir anda bir piyasada yavrf -

ması gereken belli bir iş vardır. Me
seU: Şu kadar metre kuma~ doku -
nulacak, yalıut şu kadar ton çelik ve
ya kömür üretilecektir. Şimdi biz 
bu belli olan işi gördürmek için her 
işçiye ne kadar nz iş verirsek o kadar 
fazla kişi kullanabiliriz. 

Yüz işçi çırlrrtrran bir fabrikayı ele 
alalım. Haftada bunlar 48 saat çalışır
larsa• 100 x 48 c: 4800 iş saati eder. 
Şimdı hafta/rk i~ atlerım 48 <!'en 40 a 
indirirsek 4800 rş saatinı elde eUJU?miz 
için 120 i§Çİ~ •htiya.cım e»lacaktır: 

120 x 40 = 4llfJO. 

Görülüyor ki. lnrftalik lf tr.ıJtl~rı -

ni azaltmakla bu f:tbri1cada yenid~n 20 
J~çiye ı~ vermek Tnbil ohryor. Bu sis
tem genelleştirilirse ülkedt! i.şsi7!lilr 
kendiliğinden ı!Y:afmış olur. 

Fakat yazık ki, 40 saatlik hatta ya
aatlarımn day.1nm:ıkta oldukları ''beJU 
bir anda bir pıy::ısada belli bir i~ var
dır,. teorisi dogru dcğı7dir. Çünkü bu 
iş oylumunu do., r•ıclan doğruya işçı -
Jik fiyatı sınrrlandırır. Ve i~çilik fi. 
y;ıtı yüksef."rse rş oylumu da hl'men 

küçülur. 

ôte yarıdan '§ sııatlcrınin azal11U1st 
ve ışçıliğın inmemesi kar§ısında pat
ronun durumu ne olacaktır? 

llkönce göze çarpan §ey, patron 
için i fiyatlaruun yükselmiş olacağı
dır. Patron burada iki türlü luı.reket 
edebilir- Yn bu duruma katlarırr. ya
ni i~Ç,ilil: fıatmm yükselmesine boyun 
eğer; yabud da i§.çilikteki bu yük -
seli~i iKisini veya makinelerini daha 
iyi kullanmakla karşılamaya çalışır. 

Şimdi bu meseleyj b~a bir ba.kınJ.. 
dan inceleyelim ve i~ s:ı.ularırı.ın azal
triması ile birlilrtc :ı.rm nisbette gün. 
deliklerin de indirildiğini tasarla.ya -

Jim:. Böyle bh durumda i§~iik lüıu 
yilkselmiyeccğindea daha çok ~; k.ul

Janmak imkanlı olur. 

Fa ıtit bu te· bi.r, umulduğu gibi 
i~ · lige lcaq etkin biz çare m.!dir? 
lyi balulnsa. bu sistem işsizliğin bütiiD 
i~çilere bölumnesrnchn i:a bü ~ey 
degildir. Büsbütün İ§sİ2 bulu.nan bir 
kısım qçileria qsiıliği böylelikJe bü· 

tün çalqanJ.ara yüldetiliyor. Yani ça
lışanlar günde bir Yeya iki saatlik i~ • 
ferini /Jiç işi olmryan arkadaşlarına 

bırah'yodar_ Bu i•p i:fçilt!rdnı nrKi 

almsktnn başka bir şey değildir. 

Şu halde, 40 saatlik balunıı:ı lıa.ır 
gi bakımdan bakılırsa bakılsın, §U üç 
sonucu doğurduğu görülür: 

ı - l~çililc cnerse: ljçi üzerine 
vergı" konulmııf olur. 

2 - lşçilik cnmcz'St!: Pat.rondaa 
vergi alınrnq olur. Ve fiatJar yükse
lir. 

Dr. ORHAN CONKER 

J - Paha rlaşan işc./ığin yerıni ya
va, yın a!J mr..k.anilı:. ıf .ılır. 

J~ saat/ermin md1ri7mcs1 r~selesi 

geçenlerde yeniden arsrul:.ısal İi kon
fuansrnda görii'iiilmeğe b:ı~ar.mrştrr. 

Bu sefer bıJ. konuyu ileri sV.reı ı·c bir 
prrıje öncrgeleycn ita/ya o-Jmu~ur. 

40 saatltk haftama b itün e11:.lüstri 
1Jlanlarrnda birden habu efiilemiyece
ği geçen iki yılda yapılan !.·abşmala
rrn boşa gitmesinden anlaşılınrştır. 

Bunun içın ltalya, bu sefer 40 saatlik 
baftamn bir kaç endüs ıi koıluoda ye
ritilmesi fikrini ortaya atııuıta. 

Fakat böyle bir metodun doğura

cagı zorluklar pek çoktur. Bal ada 
lf8' saat ç:ılı~an r~çı7er, i~ saatini 40 a 
indirılcn nrkııdışforrndan daba çok ça
lışmak İ$tC"miyecekhrdır. Seodİk;tJ;u 

b ı halden y<'ni karışrklıklar çdarmalc 
için h1rane bulacaklardır. 

ltalya, sendikaları sıkı lnmtrolu 
altında bulundurduğundan, baıflca u -
Jns/ar için 40 saatlik hafta.mn .kısmen 
yeriu1mesindcn 111f']ydan:ı gelecek ka -

rı~ıklılr:lardan korkmayabilir. 

Mf'selenin diğer güç bir tuafı da 
gürıdelikl,.re dayanan kr<;mıcır. Çün
kü i~çilerin çalışma saatleri ıaftada 

48 den 40 a indirilmekle beuber gün
deliklerinin öncel.i gibi kalması iste
niyor. 

ltalyacla yc<li günlük iş sıaderi in
dirilmiş olmakla beraber saat bq.ma 
İ§çiye verilen para Ç,(lğaltılrıamıştır. 

Sonuç olarak bu yüzden işçinin gihr -
deliği cu a~ağ,ı 1--8 inmi!j olayor .. Fa
kat daha özgür ülkelerde işçilerin 

böyle bir !jeye yana!jmıyacaJ:ları belli
dir. Bunun sonucunda ise endüstriyel 
üretim fiatları yükselecek ve atea 
çalışmaları daralmış olan endüstir bir 
kat daha kötü duruma girmiş olacak
trr. 

Diğer taraftan patronl::rm dele~ -
/eri 40 saatlik hafta için Jconferansın 
yap:ıcağ1 ç:ılı~maJ.-ua kaulmıyacaklcırr

nr ~imdiden !Jildinni§lerdir. 

40 saatlik hafta yanatTarma KÖft 

teknik ilerleyi~ msrl k.! Dundan 15 yrl 
önce i§ :ı;aatlerinin haftada 41 t! Uıııliril

me~ini sonu~landır~sa bugün de 
40 a indirilmesiDi gerektirmektedir. 
Fakat §Urtısını unutmamalıdır ki bu 
gibi değişiklikler ancak kallanma allla

rrnda yapılabllir. 1 çinde bocaı.bfı -
ınız §U buhranlı devirde böy e bir işe 
giripnelr, bu proje ile kınulJlllat is
tenen i~çilerin b:Je, f .. ydası•- karp -
dır. 

Muğlada ürün durumu 
Muğla, 22 (A.A.) - ttımiz;n 

Datça ilçesine iki buçuk aya yakın 
bir zamandır yağmur yağmarn~ 
tır. Üri" ler bundan epeyce z.arat 
görmüştür. Ekinler biçihniş, har
manlar dövülmeye başlanmı§br. 
Bademler iyidir. Y almıda toplan
maya başlanacak olan zeytin ve 
üzüm de eyidir. 

ULU~ 
as 

Hava tehlikesini 
hilen üyeler 

BB. Haydar Toğrul Bozüyi.ıık M. 

hususiye memuru 20, Avni Bakkalcı 

Bozüyük Varidat memuru 20, Sadık 

Ekinay Bo .. üyük ziraat memuru 20, 

Mustafa Zeybek Bozüyük Varidat ıka

tiıb" 20, Cevdet Aral :Bomyuk varidat 

katibi 20, Hasan Köseoğlu Dozı'yLk 

varidat katibi 20 İzzet Bozüyük Ka

naat bakıkaliyesi 50, Osman Eren Bo· 

züyük T. Ha. K.. katibi 24, Halil Bo

züyük tenekeci 20, Hüsnü Bozüyük 

bakkal 20, Alaaddin Bozüyük pancar 

miıf~ttişi 24, Feyzi Bozüyük pancar 

fen memunı 20, H. Bedri Işık Bozü

yük Mcktcbfün puan 24, Mdlmed 

Kurkııd Bozüyük kund!lracı 24, H. 

Riiseyin Aksu Bozliyü.k hmduracr 24, 

Ahmed Algiin Bodyiik teni :ıo. Hü

ıteyin Savaş Bozüyük terzi 20, Ahmed 

Muslıı Bozüyük zahi~ tüccarı 20, Ha

lil Bozüyük Muratdere Yerli K. M. 

20, Musa Bozüyük Gün yarık köyü 

muhtMı 20, Ali Boaüyüık A~ıiıanmıt

lu . öyü muhtarı 20, tsınail Bozüyük 

Kapu~ıan köyü muhtarı 20. Hasan 

Bozüyük Delialmacık köyü muhtan 

20, İbrahim Bozüyük Karaağaç köyü 

muhtarı 20, Mus.tafa Bozüyük Aksu

tekke köyü muhtarı 20, Şahan Bozii

yük Çcşmesaz köyü muhtarı 20, Mırs 

tafa Bozüyük Kızılt~pe köyü muhtarı 

20, Hamid Boziiyük Akpınar köyü 
11tahtan 2o. Mahmud Boaü1ilt Ah"bey-.. 
düzü köyü muhtarı 20, Şaban A k~apı-
nar lrii7ü muhtarı 20, Ahmed Bozüyi.k 
Saraycık köyü muhta~ 20, lsa, Hüse
yin Bozüyük Re.wnk; Ç.Yde~ köyü 

muhtarı 2G., Be~r Boüiy~ Kovaka 
köyü muhtarı 20, Ali BozÜJfÜk Orman
güzel köyü mubtan: 20. ı.lusta:fa Bo
züyük Kuılcapmar köyü mıoıhtarı ~ 

Udmt-d Baaüyü.k Yürükçep&ıi köyü 
muhtarı 2<>, Adem Bozüyük Siiriirabu 
~öyU muhtarı 20, İbrahim BO&ilyük 
Bozalan köyü muhtarı zo. Ali Bozüyik 
Çcrkcsıçe.pni köy~ rouıbtarı 2Q. Mebmcd 
Bozüyük Karabayır köyü muhtarı 20, 
Ali Badiy\ik Yulı::anamuıtla .Jı:iiyil a.wh
tarı 20, İsmail Boziıyük Kandi~li köyü 
muhtarı 20, Kerim oğlıı Ki:zmı Aak:ara 
Hacıdoğan Hanardı sokak No. 55 100, 

lstaet»•l Aııadal~ Sigorta ŞU&eti SQQ. 
Haa Abılull<lA Sadl oğlu İsviçre ateli 
aahib~ (bir defah&k yüz lira vermiı her 
yıl 20 lira vc:cmefi ytikııauniştir), 1-. 
ün. 14.clek ~ binderi Allkan Aaa
f artalar caddesi kuru aı.vw {Gı M
ialık) 250. Vlrfw:ndia Cemal An.kan 

y caitUir G mataD lolailr No. 'J -

Adana<la üye olanlar 
Adana. 22 (A.A..) - Hava teh

likesini bilen üye ya.mm şehri
mizde ve ilçelerimizde Urmadan 
devam ediyac. Her gün bu iı§le 
ufrapa komisyon dcvamh top
lanmalar yaparak gelen ~ 
lan üye yumaktadu. 

Bibliyograf ya 
- - .1. 

La Turquie Kemaliste 

Basm Genel Direktöı lüğii tarafın
dan iki ayca bir fransızca ,İngilizce ve 
almanca olarak çıkarılan bu güzel ve 
degerli derginin nisan tarihli altıncı 

yyısı çıkmıştır. Bu sayıda Burhan 
Belge'ııin "Diyorlar k.i,, adlı bir yazı· 
&iylc Ankara OrmaA Çiftliği. 1mıet 
İnönü Kız Enstitüsü, Türkiye'de hc•y-

van yetiştirme konuları üze.rinde eti.id

ler, Ahmed Haşia'i:ı en ~l hknla· 

rından üçii, Güzel Sar.atlar Akademisi 

öğretme'llerlnden Bay İsmail Hakkı'

ıun sanat n endURri balbld• yazım 

ve bütün bu mevzuları canlı bir halde 

gösteft'ft gerek sep)İJ ft gerek basıllf 

bUımından güzel resimler vardır. 

Hele 18 asır başlangıcında Usküdartı 

Ahmed tarafından yaptbnıJ olan bi1" 
kitab kapağı slislcmesiııi pstcre11 
renkli ve yaldızlı ilave, tUrk basuncı
lığının teknikte ne kadar ileri gitnıiı 
olduğunu anlattığı için g6pslerimid 
kabartacak bU gi.zclliktedıir. 

Memlehtimirin eşala güzellik ve 
devrimlerini bütün dünyaya tanıtmak 
için basdm bu eser,. ga)"CSine cın DJ
gun şekilde hazırlanmakta ve çıkmak· 
tadır. Şimdiye ıcadar memleketimizde 
bu derecede temiz ve tükel bir dergi
nin çr~ olduiunu söylemek de
leri hak.kmda ~ttr bir fikir Yetmek 

olur. 

Bugiinün İçtimai l\fczhcblcri 

Müstecaboğlu Esad Adil~n eseri· 
dir. Sosyal doktrinlerden "liberalizm, 
sosyalizm, katolisizm, sosyal ilerle
me. hakkında düdlerin bir araya top
lanmasından meydana gelen bu kitab 
"1Lim Te bayat seriai.,nın clördüııdl 
acri olarak Balıkesir Savaı Kitabevi 
tarafından çıkarılm.qtır, 

Poliklinik 

lstanbul'da ayda bir çıkarılan trb 
dergısf "Polil:linik,,in mayıs tarihli 
%3 ftnc:ft sayısı üçüncü böige hekimi-er 
odar.ı birinci tlbbiğ ft srbhiğ ctablar 
sergisine ayrrnıştır. Bu sayıda dok
torlanmızdan Süreyya Kadri, Ihsan 
Sami, Süheyla Ünftr, Namık Kişif. 
Osman Şevki Uludağ, Ahmed Asım 

Onur, Hafız Cemal, Hant İlyas'm ya
zıları vardır. Tanesi JO. ylllıfı 120 k11-
ru,tur. 

Ekonomik Bilgiler 

t......,.l'da Hilmi Kitabevi tara
fından çıkarrlıuğa başJanmıı olan BiI
&i K.iıabhanesi11.in ilk cacd olan •Etto
mıınlk bilciler. Ziya Emiroğlu tara· 
baııl- Ja:atlm1'tır. Bir forma, tan-f 
7,5 ikuruıtur. 

Arkitekı 

..... bel' da ayda bir sıkan bu olpa 
mimadık dergisinin 1935 yıh IJeıiacı 
eaym- çıkmıştır. Bu sayıda küçük ev 
projeleri llıa.kkmda izahlı birçok pl1u 
ft ıaı.ı. ve ev eıya ve cWtorlut 

hakttında güzel resımler vardır. Er ı.

dergilerimizin hiç ştlphes.iz en guzelı 
ve eksiksizi olan Arkitckt'i butün o

kurlarımıza tavsiye ederiz. 

Müzik ve Sanat Harekt!tleri 
B.ı değerli sanat ve kültür dergi

sinin ıo uncu sayısı Kosemihaloglu 
Mahmud Ragıb S. Erin Jak Delkoze, 
Fikti Çiçel:oğlu, M. Şakir Olkütaşır, 
Cumi Erinç, Vahit Lütfi, Necdet 
Ata'c, Ahmed Eşref, Nuri Çelik, E. 
Borrel, Ahmed Eşrefin birçok müzik 
konuları üzerinde yazılan ve birçok 
haberler, ertık bahisleri vardır. 

Tavsiye ederiz. 

Yeni Adanı 

77 iacı sayıamda: İsmail Hakkı 
(En b:&yü.lı: devlet sryasası), Bertnm 
Ruscl (Çocukları öpmeli mi?), Cami 
(Avrupa politikasında yeni :llarp,alık 
lar), Adil Eadur (Dante), Heykelci 
Zühtü (Söyledikleri), İsmail Hakkı 
(Biz açaıkçılık terbiyesi organizaıyo· 

nu), Vahdet Gültekin (Edebiyatta kol
td:tirçilik) Zahir Sıdkı (Et; hikiye), 
Kanok (Bir köy demircisi) vazıları 
nrdır. Tllftiye eder.iz. 

Kimyager 

Türk k.imyagerler birliği tarafm
claa il; ayda bir pnnlaıı Kimyager 
dergisi doklUuncu sayısını çok önemli 
bir IDC$eleye ayırmııtır: Haıradası .,. 

gazdan korunma. 

Bu sayıda gazlar ve korunma çare· 
Jeri hakkında birçok bctkeler vardır ve 
bu mesele her bakımdan ele alınarak 

iace Jeıuniıtir. 

Bu uyıdaki bahisler arasında ıun 
lan sayalım: (Geleceğin modern sa· 
vaşı), (Gazların tarihçesi). (Zehirli • 
baı-b maddeler11, (Gazlara karıı .ko
nmma). 

Tavsiye ederiz. 

Beşeri Bilginin Prensiblcri 
K61t8r Bakanlığı Ulusal Talim ft 

'l.'erbiye Heyeti üyelerinden Bay Saf· 
fet Engın•in büyük ingilis filozofo 
George Berkeley'den türkçeye çnirdl

ği (Beıerl bilginin prenıipleri) adlı 

bu değerli eser Devkt Matbaası tara
fmdan basılmıştır. 

Büy~ Türk devrimin.in dayandl
f.ı kuvvet idealizmdir. Bu eser de id!
alizmin en ıa~ı felsefesini yapan 
ve insanlığı küçülten maddeciliğe ea 
büyilk darbeyi vuran bU eserdir. Her
kesin anlayacağı tekilde konuşma tar-

amda 7u1Jm1f we g(Uel bir illQb ile 
tidçeye çuriJıaiıtir. 

Devlet matbaauada atıı..a bu 2G 
aayıfahk aeria değeri (65) k111'UfWr. 
O~lamaua taniJe edeıis. 

Adanacfa pamuk ürünü 
çok iyi 

Adana, 22 (A.A.) - Uç dört 
gilndcnberi havalar biraz serinle
miştir. Bugünlerde iyi bir yağmur 
bekleniyor. İstenilen yağmur dil
şene ba yıl ovamızın pamuk ~ 
nü çok bereketli olacaktır. 

1 Jl.,,f}, 'JUi Tnman.J Tefrika: 104 

San M. c ele'nin kita ı 

lıldarı görülmediğini ı.aa çoktan anlat
mıştı. Onun bana gizlice öğwett:iği ba ımn 
ben de başka bir gizli düşünce ile karşılamış 
ve genç ve güzel bir basta bakıcıya hastala
rımın kolayca boyun iğdiJdcrini n asık 
yüzlü bir hasta bakıcının hiç bir vakit iyi 
bir hasta bakıcı sayılamıyacağını söylemi~ 
tim. Genel yaşayış hakkında bilgileri derin 
olmayan bu sörler insan tabiatini pek iyi 
bilirlerdi. Şöylece bir bakmakla kutularına 

.e o zaman sörferin, bu işlerdeki dar bilgi
lerini Irnnanarak, bu iç yangmlanm söndür
meleri gerekiyordu . 

çantasındaki kağıt parçalanm karıştım 
yahut silindir şapkasını temizler görürler· 

Tür~eye çevıren: Nasunı BAYDAR 
Yazan: Akse/ MUNT 

Piçburglu milyonerin Grandoteldcn al
dığı halı temizletilip yoksullar yurdunun 
salonuna yayıldığı r.mıan bile kıskanma
dı. 

Bu sörlerin bütün bu kalabalığa nasıl yi
yecek ve giyecek sağhyabildikleri benim i
çin bir sır olmustur. Bunların otelden otele 
dolaşıp en küçiik lamıtıyı bile toplayan es
ki arabaları o zamanki Romayı gömıeğc 
gelenlerin alrşkın oldı.ıklarr bir göreydi 
"Y oksullann küçük kız kardeşleri,, inden 
yirmi tanesi, her gün, sabahtan akşama ka
dar, ellerinde keşkülleri ile sadaka kutula
n, ikişer ikişer, bütün Romayı gezerlerdi. 
Bunlardan ikisi, yatr saatinde, bekleme oda
sının bir köse inde ayakta dururlardı. Eski 
hastalarımdan coğu onları, şiiphesiz, hatır
larlar. 

Bütün sörler gibi, onlar da pek keyfli ve 
çocuklar kadar kaygısız idiler. Fırsat bulup 
da öteki beriki ile biraz konuşsalar sevinir
lerdi. İlcisi de genç ve güzeldiler.. Onların 
başı olan sör, ihtiyar ve çirkin sörle
rin. yoksullara para toplamak işinde yarar-

kimin para atacağını ve kimin atmıyacağr.. 
m sezi verirlerdi. Bana dediklerine bakdıı sa 
gençler ihtiyarlardan çok veriyOI', çocuMar 
ise - ne yazık! - yanlarmdalri büyükler izin 
verirlerse, erkekler kadınlardan ft yayalar 
da arabada gezenlerden çok Yeriyorlardı. 
En cömert olanlar ingı1.izferdi, onlardan 
sonra da ruslar geliyordu. Fransız gezmen 
yok gibi idi. Almanlarla amerikalılar para
larından ayrılmakta çok duruksuyorlardL 
Yüksek sınıftan italyalar banlardall da 
kötü idiler. Yoksul italyaalann cömertliği 
üzerinde denecek bir te, yoktu.. HMıgi 
memleket halkından olurlarsa olsunlar aı.
teslerle papaslar en kötü müşteriladi. ~ 
mirleri altında bulunan yüz elli kadar eskc
ği yönetmek kolaydı,. geri kalan ~ elli ih
tiyar kadın ise, dunnaksızm çekişiyor, kav· 
ga ediyorlardı. Yoksullar yurdunu iki ta
rafı arasında stksık sevda hadiseleri çıkıyor 

Yurdun nazlısı Mösyö AHons adında, 
ömrünüzde ilk göuıröt olacağmız kadar u
f ak tef ek bir fransızdı ki altmış yataklı bü
yük koğuşun bir köşesinde, bir çift mavi 
perdenin ardında yaşardı. 

Öteki yataklardan hiç birinin böyle per
desi yokken Mösyö Alfonsa bu üstünlüğün 
verilmesi yurdun en eskisi olmasındandı. 
Kendisi yetmiş bq yapnda olduğuna sii7-
ıcr. sörler seksenini geçkin olduğunu samr
lardL Bm, dmmıdarma bakarak, en az dok
saımıda oJduğmm bildinf"ım. O, birkaç yıl 
önce, elinde bir çanta, sırtında yırtık pırtık 
bir redingot, başında da silindir şapka oldu
ğu halde - bilinmez nereden - çıka gelmişti. 

BiitÜil giinlerini. öteki arkadaşlarından ay
n, mavi perdelerin adasmda geçirir, yalnrz 
pazar günleri, elinde silinarr şapkası, küçii· 
dik bacaklannm ÜZ'erinde nplaya zyplaya 
kıliseye giderdi. Perdelerin ardında bütün 
gün ne yapardı? Bunu kimse bilmezdi. Sör
lerin anlattıklarma göre. çorba çanağmı, 
yahut kahvesini götiirdilklcri zaman onu, 
hep, yatağmm üzerine bağdaş kurmu6, eski 

miş. 

Mösyö Alfona, kendisini gömıeğe gelen
lere karp pek kurnazca hareket ederdi. Ona 
gittiğiniz vakit ilk yapacağınız şey yanda 
kiiçik masaya vurmaku. O bunu işitince ki· 
ğıtlarmı çantasına sokar ve ince sesi ile ce
vap verirdi. "Giriniz." ve sonra, özür diler 
gibi jest yaparak sizi yanma, yatağmm üs
tiine oturmağa çağmrcb. 

Kendisini sıksık gidit> görüşümden 

boşlmmb. Birkaç vakit pek dost olmut
tak. Geçmişini öğrenmek için ne yaptımsa 
kar etmedt Bütün anladığım onun fransu 
olduğu idi; Parisli oJduğmıu ileri süremem. 
Bir kelime İtalyanca konoşmayordu ve: Ro
ma hakkında da !ıiç bir bildiği yoktu. Sen 
P•yer lo1isesine bile gelince; gitmiyecc~ini 
ve istediği yere gidebilecek halde i~e de ge
ne hic; bir tarafa kımıldanmıyacağım aava
yorlardı. Erkeklerin çıkış giiniı ol ... n p~r
şembe günleri bile yurdria keıhrı:t~ını ı ha
kikiğ sebebi ise, durmadan fı:-,<\b.nan ~ki 
redingotu ile silindı.c şapka~ınm iyke üzül· 
mi39 olmaları !di. 

(Son ı v:ır) 



SAYIFA 6 ULUS 

En küçüğünden, en büyüğüne kadar hiçbir para satı~ bı 

Elimdeki paradan nasıl istifade edey~nı '? •• 
Diye düşünmiyecek!. .. 

Bugüne kadar: 
PARANIZ AZ İSE: Hiç bir işe atılamıyor ve paranrzı evınızde sak1Iyordı111 1z. 

PARANIZ ÇOK İSE: Ya neticesini ta!unin edemediğiniz bir ticaret işine girerek çok 
defa zarar ediyordunuz, yahut da apartıman yaptırarak yüzde 
iki , üç gelirle iktifa ederek ba~ınızı binbir derde sokuyor ve pa -
ranızı öldürüyordunuz .... 

Şimdi, ne o; ne hu .. 
Hiçbirinelüzum k.almıyor .. 

Paranrr;ı; olduğu gibi sizin olarak kalacak ve her başında mwıtazam bir ge.lir ge
tirecektir. 

Bir iki güne kadar 
Bu sütunlarda, bu işin nasıl olacağını okuyacaks nız 1-2541 

Yenişehir Şarbaylığından 

Sartname 
' 1 - Yenişehir belediyesine ait umumi hela intaatının 

açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli 1586 lira 73 ku

ruttur. 
3 - Bu in,aata ait şartname aşağıda gösterildiği şe-

kildedir. 
A - Ketif bedeli 
B - Eksiltme şartnamesi 
C - Mevcud kroki ve fenni ıartnamemn tamamii 

tatbiki. 
D - ihaleyi müteakib eksiltme kanunundaki ıerait 

dairesinde noterlikçe bir mukavele akdi ve bu babtaki 
masraf müteahhide aittir. 

F - İn~aat ihale bedelinin birinci taksiti birinci ka
nunun 15 inde ikinci taksit 15 mart 1935 te tediye edile
cektir. 

K - Müteahhidin bu gibi işleri yaptığına dair batmü
hendislikten bir vesika ibrazı ve ticaret odasında mukay
yet bulunması şarttır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 numaralı kanu
nun 17 inci maddesine göre muvakkat teminat verilmekle 
beraber ihaleyi müteakib de dipozit yüzde 15 e iblağ edi
lecek ve mukavelename on beş yün zarfında ikmal edile
rek akidin tarafından imza edilecektir. 

5 - Umumi hela inşasına ait malzemeden taı, tuğla, 
kireç, belediyece temin edilecektir. 

6 - Eksiltme müddeti 15 haziran 935 ten itibaren 21 
gündür. ihale müddeti 5. 7. 1935 cuma günü saat 16 da 
belediye dairesinde encümen huzurunda ibıleıi icra edi
lecektir. 

7 - lnıaat mukavele tarihinden itibaren bir buçuk ay-
da bitmiş olacaktır. (1461) 1 - 2559 

.. 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Samsun vilayetinde Baf-

ra - Alaçam yolunda) 
(Betonarme Bafra köprüsü inıaatı)dır. 
lnıaatın ketif bedeli 225.000 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme ıartnamesi, 
b) Mukavele pro jeıi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyeıi, 
d) Tesviyei türabiye, ıose ve kargir intaata dair fen

ni şartname, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni tart-

name, 
f) Ketif hulasası cetveli, 
g) Proje. 
lstiyenler bu fartnameleri ve evrakı 1125 kurut bedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti toseler reisliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksilbne 10. 7. 935 tarihinde çarıamba günü 
aaat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti binasında şoseler re
isliği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (12500) li

ra muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika. 
2 - istekliler yapmıf oldukları işlere ait vesikaları 

göstererek ekailtmeğe girmek için Nafıa Vekaletinden 
ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mektubları yukarda üçüncü maddede ya. 
zılı saatten bir saat eveline kadar ıoseler reisliği dairesi· 
ne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu -
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olma
sı ve dıf zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmıt olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ü 

(1464) 1 - 2557 

lr-;ın;-~~aa V;kfileti'Satm ;=~ ı 
Komisyonu ilanlan 

İLAN 

1 - Müteahhid nam ve hesabına 50 gram radyüm zi
yadar boya açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel 2.200 liradır. 
3 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin her 

gün eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde yazdı tartlar dahilinde ve 187 lira 50 
kuruı teminat mektubiyle birlikte 10. 7. 935 çartamba gü
nü saat 11 de M. M. V. satın alma komisyonuna müraca-
atları. (1462) 1 - ?C:C:Q 

!LAN 

Erzurum kıtaatı için 150.000 
kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 2 temmuz 935 salı gü
nü saat 15 de yapılacaktır. 
İlk teminat 1687 lira 50 ku
ruştur. Şartnamesini almak 
için her gün Erzurumda sa
tın alma komisyonuna müra-

caat edilebilir. Eksiltmeye 
girecekler ilk teminat ve 
kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarla bir
likte teklif mektuplarının 
ihale saatmdan bir saat ev
vel Erzurumda satın alma 
komisyonıina vermiş bulun-
maları. (1428) 1-2482 

1 
Adana belediye riyaset inden: 

Emaye ıuına 0 taj le ı' 

tırılıyor 

'~ "]. '\ ( } • . 

Belediyemiz hududu dahilindeki binalar icin (27.:: A ) 

tane emaye numara levhası yaptırılması acık eksi lt l1c

ye konulmuştur. 
A - İhalesi temmuzun dokuzuncu sah günü saat on 

beşde belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 
B - Eğreti tutum parası yapılacak teklifin yi.izde 

yedi buçuğudur. 
C - Şartnamesi yazı isleri kaleminden parasız veri

lir. 
İsteklilerin ihale günü eğreti tutum parası makb uz

larile belediye encümenine gelmeleri itan olunur. 
(1468) ı - 2566 

Ankara icra Dairt•.,j Gayri Menkul Satış 
.Memurluğundan: 

1 - İzalei şüyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 
kütük 124, pafta 109, ada 625, parsel 1 numarasında kayıtlı ve An
karanın Nazımbey mahaJJesinde iplikçi sokağında kain bir ahşab 
ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılacaktır . 

2 - Evsaf ve müştemilat: Avlu içinde alt katta bir oda, küçiiık 
asma oda, bir taban ve tavansız bir oda gene taban ve tavansız bir 
oda ve sofa, birinci katta iki oda, bir sofa, bir mutfak, yukarı katta 
natamam üç oda, bir sofa, avluda bir hela vardır. Heyeti umumiye
sine 1340 lira kıymet takdir olunmuştur. 

3 - Satrş peşin para ile olmak üzere 29. 7. 935 tarihine musadif 
pazartesi günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul sa
tı memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talihler takdir edilmi;1 olan yukarıdaki muhammen k ıy
metin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen 
hazine tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü arttırma ibedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bulduktan ve üç defa nida ettirildtkten sonra mezkGr gUni.in 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki arttırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 13. 8. 935 tarihine n u

sadif salı günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikiooi artınna a 
en çok artıran talibine ihale oluncaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütca
kib verilmediği takdirde Uzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale 
tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün ka.dar mehil verilecektir. İşbu milddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evet 
en yüksek teklifte bulunan talibe tıklifi veçlıile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan aonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talihten tahsil edilmek iizere bu tali!be ihale edilecek
tir. Teklifi veçlıile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden ıs 
günlük ikinci artırmaya çıJkardarak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki arttırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harciyle dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihi.ne 
kadar olan müberakim vergi ve resim iıe borçluy &aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve husus.ile faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı milsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmele
ri lizmıdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardu. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 15. 7. 935 tarihinde 935/ 60 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi okuyabilirler. t - 2561 

Ankara belediye reisliği ilanları 

İLAN 

Müsadere edilen 20 tene
ke benzin 1-7-935 par;artesi 
günü saat on beşte açık ar
tırma ile satılacaktır. İstek· 
1i olanların levazım direk
törlüğüne gelmeleri. 1-2407 

İLAN 
1 - Y enişehirde çocuk e

sirgeme kurumu binası kar
şısındaki yolda zeminin tes
viyesi ve fazla taşların de
poya nakli suretiyle mevcut 
taşla parke kaldırım yaptı· 
nlacaktır. Keşif bedeli 334.94 
liradır. 

2 - İhale, 29-6-935 tari
hine rastlayan cumartesi 
günü saat 11 de fen direk
törlüğü odasında açık ek
siltme ile yapılacaktır. 

3 - Keşif ve şartnamesi
ni görmek iç.in fen kalemi· 
ne gelinecektir. 

4 - Muvakkat teminat 25 
liradır. 1-2404 

B1LlT 
1 - Ankara belediyesi 

kanara baytarları için iki 
çift lastik çizme, kesici, ır· 
ğat ve çıraklar için 30 çift 
yerli vakete çizme 24 pan
tol un 24 önlük 48 gömlek 48 
takye alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 
450 liradır. 

3 - Nümune ve şart ka· 
ğıtlarını görmek için baytar 
işleri direktörlüğüne geli • 
necektir. 

4 - U sterme 28-6-935 gün· 
lemecine rastlıyan cuma gü· 
nü saat on dörtte baytar di
rektörlüğü odasında yapıla
caktır. 

5 - Eğreti tutak akçası 
33 lira 75 kuruştur. 1-2405 

İLAN 

Şehir ve Bomonti bahçe
lerinde masalar üzerinde Be
lediyeden musaddak fiat lis
teler bulundurulacağı hal
kın malumu olmak üzere 
ilan olunur. (1456) 1-2547 

İLAN 
1 - İtfaiye memur ve 

müstahdemini için (66) çift 
çizme aleni eksiltmeye çı • 
karılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 
,880) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
, 66) liradır. 

4 - thale 14 - 7 - 935 
çarşamba günü saat onda 
Belediye Levazım Direktör
lüğü odasında yapılacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek 
istiyenler her gün Levazım 

1 
Direktörlüğüne müracaat e-
debilirler. {1465) 

1 - 2565 



Nafıa Bakanlığından: 
Ha} darpaş:ıda tesellüm memurluğunda teslim şartiyle 

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

Eksiltme 5.7.1935 cuma günü saat 15 de Ankarada ba
kanlık malzeme mi.idürlüğünde yapdacaktır. 

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 ş~rtnameleri parasız olarak An
karada bakanlık malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

(1410) 1--2462 

T ') a Belediyesinden: 
1 -- Tosya kasabasının tenviri için Nafıa Vekaletince 

tasdikli proje ve şar Lnameleri mucibince yapılacak 42926 
lira keşifli elektrik ter.isatı kapalı zarf usulile ve otuz gün 
mliddetle eksiltmeye konulmuşt11r. 

2 - Eksiltme TJÜ Meti 18 haziran 935 tarihinden baş
layarak 17 temmuz 935 çarşamba günü saat on altıya ka
dar sürecektir. 

3 - Zarflar o gün saat 15 e kadar Tosya Belediye en
cümenine verilecek, cndan sonra kabul edilmiyecektir. lha· 
le Tosya belediye dairesinde encümen odasında yapıla

caktır. 
4 - Tal:pler keşifnamenin yüzde yedi buçuğu nisbe

tinde teminat akçe~~ni ya nakten, yahut hükümetçe tanm
mı ban! alardan birinin teminat mektubunu verecekler
dir. 

5 - ProJe ve.fenn; şartname örnekleri İstanbulda Tak
simde İst;klal apartımanmda Mühendis Hasan Halet'den 
bedeli mukabilinc.le tedarik edilebileceği gibi Ankarada 
Nafıa Bakanlığında ve Tosyada Belediye dairesinde gö
rülebilir. Eksiltme şartnameleri örneği bedelsiz olarak 
Belediyeden istiyenlere gönderilir. 

6 - Tcl-lıfmımelere tasdikli Ticaret Odası sicil suret-
1 crı i e b"rlikte inşaatl deruhte edecek Nafıa Bakanlığınca 
el iyeti musaddak rnntehassıs ve mühendisin teahhütna
mesini, şirketler nannna verilecek tekliflerde bunlardan 
1 a · a şirket mümes~:ııerinin satahiyetleri derecesini gös
terir resmi vekaletnamelerini ve 2490 numaralı kanunda 
gösteriLn diğer evrak ve vesikaları rapt etmeleri lazım
dır. 

Eksiltme ve ihale 2490 numaralı kanun hükümleri da-
iresinde yapılacaktrr. (1432) 1--2493 

·lL .. unk:ör~rü Belediyesinden: 

1 

U zunköprüde yaptırılacak olan (8197) lira ( 45) kuruş 
bedeli k sifli fenni mezbahanın yapılması işi 10 Haziran 
9 5 tarihiı den itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmustur. İhalesi 1 temmuz 935 pazartesi günü saat 
16 da Uzunköprü Belediye dairesinde yapılacaktır. Mu
vakkat teminat akcası (615) liradır. 2490 sayılı artırma, 

eksiltme ve ihale kanunundaki evsafı haiz isteklilerin U
zunköpriı Belediyesi artırma, eksiltme ve ihale komisyo-
nuna müracaatları ilan olunur. (1408) 1--2452 
~ ~- 111111cıııı•ıııH-ımırnrr111Jn ıııa• • 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 
~ 

Sa tın Alma Komisyonu ilanları 1 
~ 
= 

İLAN 
10 ton sokoni vakum DTE ekxtra havy veya vakefild 

:iausol o yağı 
Tahmin edilen bedeli ( 4000) lira olan yukarıda miktarı 

ve cınsi yazıh malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü satııı alma komisyonunca 4 temmuz 935 tarihinde per
şembe günü saat 15 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat 1;eminat olan (300) lira ve 2490 numaralı kanu
mm 2 "e 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatle 
komisyona müracaatları. (1431) 1 -- 2492 

K1MY A MALZEMESİ 
Şartnamesinde tadilat yapılan ve tahmin edilen bede· 

li (100000) lin olan yukarda cinsi yazılı malzeme askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 
10 temmuz 935 tarihinde çarşamba günü saat 14 te pazar
lıkla ihale edilecel-tir. Şartname (Beş) lira mukabilinde 
J omisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
(6250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkôr gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (1453) 1 -- 2556 

KASE 

NEDKALMiNA 
- n -: o 

SAYIF"' • 

11111ıııııwn1111ıwııuııııınııaıuııı1111111UlıwıııUAMW1111111mmıııımuaııı11111111nıuııunııuıı011111111111111111111111111111uıııuııımıımııı uıııuııouıı: ı ·--------------•l!llll••••••mE~ 1 Ankara Levazım Amirliği Satın ı 1 Devlet Demiryollan ve L'manlan Umum 1 
1 Alına Komisyonu ilanları 1 Müdürlüğü ilanları 
, li 

fLAN 

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

2 - Şartnamesi 2 lira 4615 kuruş ücret mukabilinde 
Ankara Levazım amirliği satın alma komisyonundan ve
rilir. 

3 -- Münakasası 28 haziran 1935 tarihine müsadif cu
ma günü telgrafhane ayan 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 oJduklan
na dair vesika göstermeleri mecburidir. 

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

1 LAN 
1 - Serom aşı evinde bulunan serom ve tecrübe hay

vanlarının 935 teşrinisani gayesine kadar iaşeleri için 
yevmiye 23 kilo pancar, 21 kilo havuç ve 3 kilo patates 
alınacaktır. 

2 - Şartname mesai saatinde her gün komisyonda 
ücretsiz olarak görülebilir. 

3 - Münakasası 29 haziran 935 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 11 de Ankara levazım amirliği binasın
da levazım amirliği satın alına komisyonu tarafmdan ya
pılacaktır. 

4 -- Münakasa açık eksiltme usulü iledir. 
5 -- Üç kalem sebzenin teminatı muvakkatesi 46 lira 

7 5 kuruştur. Pancarın beher kilosunun muhammen fi atı 8 
havucun patatisin onar kuruştur. 

f) - İstekliler teminatı muvakkate makbuzları ile bir
likte muayyen saatte Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. {1391) 1-2412 

İLAN 
1 - Beytüşebab garnizonu için yüz yirmi beş bin kilo 

fabrika unu kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 4 temmuz 935 tarihine ınüsadif perşem

be günü saat onda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 22500 lira olup muvakkat temina· 

tI 1687 lira 75 kuruştur. 
4-- Taliplerin teminatları ile birlikte muayyen gün ve 

saatte fazla malUmat almak için her gün komisyonumuza 
müracaatları. (1434) 1 - 2497 

İLAN 
1 -- Ankara gedikli küçük zabit mektebi talebesi ile 

hastahanede hasta efradın ihtyacı için 60 bin kilo koyun 
eti münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname eyyamı tatiliyeden mada her gün, öğle
den sonra ücretsiz olarak Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Münakasası 28 haizran 1935 tarihine müsadif cu
ma günü telgrafhane ayan saat 11 de Ankara Levazım 
amirliği binası dahilinde levazım amirliği satm alma ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

4- Münakasası kapalı zarf usulü iledir. 
• 5 - 60 bin kilo koyun etinin beher kilosunun muham

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

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

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

İLAN mutanhk satın alma koınis· 
Çatalca ve civarındaki yonunda yapılacaktır. İlk 

birlikler ihtiyacı olan 123 bin teminatı 2871 liradır. Şart
kilo sığır etine verilen fiat namesi 191 kuruş mukabili 
makamca pahalı görüldü - komutanlık satın alma ko -
ğünden tekrar kapalı zarfla misyonundan sabn almabi . 
eksiltmeye konulmuştur. Bir lir. Teklif mektuplarını bel
kilosunun fiatı 29 kurustur. li saatten en az bir saat ev
İhalesi 10 temmuz 935 Çar · 1 veline kadar komisyona ver
şamba günü saat 15 de ko- 1 me1eri (1471) 1 -- 2564 
' 

Söl{e belediye haşl\:anJığından: 
48891 lira 60 kuruş bedeli keşfi ile Söke su boruları 

ve malzemesi ile boru f erşiyatı ve kalafat. 
1 - Nafia Vekaleti ve Sıhhiye Vekaletinden musad

dak su projesine göre 48891 lira 60 kuruş bedeli keşfi 
olan Söke su yollan boru ve malzemesi ve boru fersi
yat ve kalafatlanmasmı 1 - 6 - 935 tarihinden itibar~n 
31 gün müddetle kapalı zarf usulü ile (2490) numaralı 
artırma ve eksiltme kanunu hükümleri dairesinde eksilt
meye konulmuştur. 

2 -- İhale 15 -- 7 -- 935 pazartesi günü saat 16 
da Söke Belediyesinde Encümen huzurunda icra kılına
caktır. 

3 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline ka
dar muvakkat teminat ekçalarmı ve yahut banka mek
tuplarile birlikte tekliflerini kanuna ve şartnameye uy
gun surette verilmesi lazımdır. 

4 - İşbu malzemenin evrakı kesfiyesini ve şeraiti 
fenniyesini anlamak istiyenler Söke Belediyesine mii
racaat edeceklerdir. (1470) t - 2567 

İLAN 
Muhammen bedeli 11250 lira olan 150 ton Mazot 

9. 7. 1935 aah günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 843, 75 liralık muvakkat te
m.inat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 
4. üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden ve Haydarpa~ada tesellüm ve sevk mü-
dürlüğünden alınabilir. (1444) 1 - 2555 

ANKARA iCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

1 - İzalei şüyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 
112 esas, 66 pafta, 358 ada, 31 parsel, numarasında kayıtlı ve An
karan ın Duatepe mahallesinde Tacettin sokağında kain ahşab bir 
ev aşağıdaki şartlar dair-esinde açık arttırmaya çıkanlmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Ev, toprak bir ev, karsısında bir 
ahır, solda tabanlı ve tavansız bir oda, yanında tabansız ve tavanlı 
bir küçük oda, karşısında taban ve tavansız bir mutfak, ve odun
luk, mutfağın üstünde bir iki ayak merdivenden çıkılır küçük bir 
asma oda, tahta merdivenle yukarıya çıkrldıkta taban ve tavanlı 

bir büyük oda yanında tavansız ve tabansız küçük bir oda, onun 
yanında natamam bir küçük oda, sokak kapısı yanında tavanlı be
ton bir dükkandan ibarettir. Ve heyeti umumiyesi 1150 bin yüz el
li lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmaic üzere 29-?-935 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
vil1eri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezıklır günün 16 
mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdird~ lS-8-935 tarihine ınüsadi: 
sah. günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci arttmnada en çok 
arttıran talibine ihale olunaoktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırnıala~a ihale bedeli ihaleyi müteakit 
verilmediği takdirde üzerine ihale edileniıi talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 

için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfmda ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten eve) 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi v~hile a1mağa raıı olup 
olmadrğı sorulduktan ıonra teklifi veçhile almağa rau ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek llzer~ bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi vc~hile 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 müıteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve reaim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer al!kadarlarm bu gayri men· 
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarını evrakı müsbitelerile 20 giln içinde dairemize bildirmeleri 
lbımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliylc sabit olmadıkça ntıı 
bedelinin paylaştırılmumdan hariç tutulacaklardır. 

İlt - Artırmaya iştirak edenler 10. 7. 935 tarihinde 935/33 no

mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan tartna· 

memizi okuyabilirler. ı - 2552 

Anlı.:ara Ticaret ve Sanayi Odası si
cilli ticaret bürosundan: 

Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketi tara· 
fmdan 2279 numaralı kanuna tevfikan Ankara ilbaylığı
na verilip berayi tescil büroya tevdi edilen 20. 5 .935 ta
rihli beyannamenin 20. 6. 935 tarihinde tescil ve mezkür 
beyanname suretinin aşağıda neşredilmekte olduğu ilan 
olunur. 

1 - Müşteri hesabına yapılan bütün hakikiğ ve ayrı
ca hizmet karşılığı masraflar ki: 

Sigorta: ardiye veya muhafaza ve bekçi ücreti gibi 
masrafların müşteriden ayrıca alınması. 

2 - Yürür hesablarda faizin tecim kanunu hükümle
rine göre her üç ayda bir ana paraya katılması ile beraber 
~~ _rehin alma suretiyle yapılan ödünç verme işlerine 
ılışıklı hesablar yürür hesablar şeklinde tutularak faizin 
ana paraya katılması işi her altı ayda bir yapılacaktır. 

3 - Banka muamelelerinde bu muameleler ne kadar 
az sürerse sürsün, bir liradan aşağı komisyon alınmaması. 

4 - Borçluları bankamızın bulunduğu mahalden bat
ka yerde bulunan tecimel senedlerin satın alınması mua
melelerinde bu muamelelerden ayrr olarak para gönder
me ücreti alınması. 

5 - On beş günden aşağı hesab edilmemesi. 
. <: -. - ~anunun neşrinden önce bağıtlanmış olup süret

len ıtıbarıyle kanunun yürürlüğünden sonraya da kapalı 
olan borç verme mukavelelerinde yazılı faizlerin bu mu. 
kavele süretlerinin sonuna kadar birincisi üezrinden al
mak hakkımız saklıdır. Bununla beraber bankamız bu fa
izlerden ancak alınç yeteneği olanlar üzerinde hu hakkı 
kullanacaktır. Bu suretle alınacak yüzde 12 faizden fazla 
~aiz ve komisyonlardan 18. 6. 1933 tarihinden başlamak 
uzere kanunun gösterdiği özel idareler payı alındıkça ay-
rılacaktır. 1 _ 2560 



SAYIFA 8 u ı. u s 23 HAZİRAN 

Harita ve plan işleri, etüdler, aplikasyon, proje, nirengi, nivelman, piquetaj, 
S o n d a j - işleri 

Lüks yemek salonu 
Antika oymalı Avrupa ma

mulatı, ayrıca mutfak takım· 
lan, lüks salon, piyano, do
laplar, yazıhane tesisatı, ha· 
lı ve saire satılıktır. Telefon 

Askeri al)r · ia lar 

Ti ·aret (alenı ·il{ e 1: Mesaha müteha sısr 

Aç k Eksi tme 
Maliye Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Hariciye Vekaleti bahce
sindeki pis su mecrasının akar suya verilmesi ve hala Çu
kurunun tamiri, 

Keşif bedeli 3129 lira 28 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlarau; 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D) Hususi şartname, 
F) Keşif cedveli, 
G) Proje 

İstiyenlcr bu şartnameleri ve evrakı on beş kuruş bedel 
mukabilinde Milli Emlak müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 6 temmuz 1935 tarihine müsadif cuma 
günü saat on beste Maliye Vekaleti emlak müdürlüğlinde 
yapılacaktrı. 

4 - Eksiltme, açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 -Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 234 lira 70 

kuruş muvakkat teminat vermesi ve nafıa başmühendis . 
liğinden verilmiş fenni ehliyet vesikasını haiz olması la-
zımdır. (1443) 1-2515 

eı 111111rı1111111111111111111111111111111u111u1111111111111111111111111111111111mm11 mmr= 

i Dikkat = 
-------------

23 Haziran 1935 pazar günü sabah 8 den 12 ye ka- -
dar Cebeci - Öncebeci ve sağlık enstitüleri çevresinin = 
Elektrik cereyanı, hava hatlarında değişiklik yapıla- ;;; 
cağından kesilecektir. = 

--- Ankara Elektirik Sosyetesi 2 
;;111111111111111111111111111il111w111111111111111111111111111111lilil11111111111111111111111111~ 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME-
M URLUÔUNDAN: ' 

1 - lzalei şüyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 
5) kütük, 106 pafta, 600 ada, 70 parsel numarasında kayıtlı ve An

ıkaranın Öz bey mahallesinde (NaLım bey) mahallesinde hem hilm 

mescit sokağında kain bir ahşap ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık 
aıtınnaya çıkarılmıştır: 

ı - Evsaf ve müştemilat : Alt katta bir avlu, bir oda, bir mut. 

f;ık, yukarı katta bir büyük oda ve bir küçük oda, mutfağın Uzecin
de tamamlanmamış iki ıoda ve avluda müstakillen bir sofa, iki oda
dan ibarettir: 

Heyeti umumiyesine (1250) lira kıymet takdir olunmuştur: 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 29-7-935 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkuJ 
satış memurJuğunda yapllacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen haT.ine tah
villeri getireceklerdir. 

S - Satış günü artırımı bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkftr günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - lşbu tarihteki artrrmada teklif edilen bedel muhammen kıy
kıymctin yüzde 75 ini bulmadığ: takdirde 13.S-935 tarihine müsadif 

sair günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 
artıran talibine ihale olunacaktır. 1 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil Rrilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tariht.en 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 ka<Jar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarmı ve hususile faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazım~ı~. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satıg 
bedelının paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

1 :- Artırmaya iştirlk c-decekler 10.7-935 tarihinde 935/ 59 nu
mara ıle dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi okuyabilirler. 1-2494 

Nafıa Balcanlı~ndan: 
Demirleri Bakanhk tarafından verilmek üzere 492 000 

adet ".s .. demiri imaliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmın edilen bedel 4920 liradır. 

Eksiltme 5 temmuz 935 cuma günü saat 16 da Ankara
da Bakanlık Malze•ıte Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 369 liralık muvak
kat teminatları ile birlikte aynı gün ve saatta komisyonda 
bulunmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
karada Malzeme Müdürlüğünden alablirler. (1415) 

1-2483 

3947 1-2431 

Bursaşarllaylığındaıı: 
Cinsi Eb'adı Muhammeni 

2227,5 Lira Sokak Levhaları 20 x 30 

Bursa şehrine gereken yukarda yazılı mikdarda emaye 
numara levhalarını yapıp vermek işi, şartnamesi da!resin
de ve nümunesiı e göre açık eksiltmeye konulmuştur. 4. 
Temmuz. 935 perşembe günü saat 15 de eksiltme ve ihalesi 
yapılacaktır. İstekliler şartlan anlamak veya şartname su
reti almak için her iş günü ve saatında B. Muhasebesine 
ve ihale saatmdan önce de 168 liralık muvakkat teminatı
m 2490 sayılı kanuna göre yatırarak B. Komisyonuna gel-
sinler. (1455) 1-2546 

IIarita Umum müdürliiğüııden: 
1 - Muhammen bedeli (800) lira Harita Umum Mü

dürlüğü için Roto marka ve 10 modelinde elektrik ve el ile 
işler çift forma basar bir adet portatif baskı makinası açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere heı gün ve 
eksiltmeye gireceklerin de (60) lira teminat makbuzlariy
le eksiltme günü olan 8 temmuz 935 pazartesi giinü saat 
(10) da CEBE C 1 DE Harita Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonuna gelmeleri. ( 1449) J -'2538 

Anl{ara Asl{erlil{ şuhesi 
Başlia ıı 1 ığıııdaıı: 

1 - Ellerinde orta ehliyet nameleri olan ve Ankara 
şubesi yuvarlağı içinde oturan kısa hizmetliler 1 temmuz 
935 de hazırlama kıtasmda bulunacaklarından en geç 28 
haziran 935 gününe kadar şubeye müracaattan. 

2 - Yedek subay yoklaması 30 hazirana kadar ilan e
dilmiş ise de 30 haziran pazara rast geldiğinden hir yan
lışlığa meydan kalmaması için yoklamanın son giinü 29 
haziran 935 cumartesi saat 13 kadar olduğu ehemmiyetle 
ilan olunur. (145\) 1--2536 

Sümer Ba~ok Umumi 
lV1 iidi' rlüğünden: 

ı - Ankarada Hakimiyeti Milliye meydanında yaptı
rılacak Bankamız binasının bodrum hafriyatı açık eksilt
meye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 9.329.29 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak: 
a) Mukavele projesi 
b) Metraj, sitsilei fiat ve keşif 
c) Hususi şartname 
d) Umumi plandan ibarettir. 
İstiyenler bu evrakı Banka inşaat fen heyetinde göre

bilirler. 
3 - Eksiltme 3 temmuz 1935 çarşamba günü saat 17 

de Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank umu
mi Müdürlüğündeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık usulde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 700.- lira 

muvakkat teminat vennesi lazımdır. 

Daima sabit daima 
tabii 

J u va n tin 
saç boyaları 

. . 
İngiliz kanzuk eczanesi lll-

boratuvarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzur ve ze. 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOôUKLUôU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 
Hastalarını her gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

imtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi ne§riyatı idare eden 
Yuı İşleri MUdUrU Naıuhl 
BAYDAR 

Çankıtt csdd~si civırrnda 

I Uluı Buımevı'nd• basılmış· 

l tır. 

600 ton Oleum 
Fabrikalar ihtiyacı için yukarda miktarı yazılı malze

me 1 temmuz 1935 pazartesi günU .:: 1 , on beşte pazarlık· 
la satın alınacağından istekliler· · · eri. 

Şartnameyi görmek istiyenk. her ün Ticaret kalemi-
ne gelebilirler. ·· 1-2532 

Adapazarı l)elediyesinden: 
5000 metre tulünde 60 milimetre dahili kuturlu pik boru 

15 adet Vana (Anahtarlı) 
25 adet 90 derecelik dirsek 
15 adet Üç ağtzh (T) 

150 adet Abonalara su vermek için parça (tam yakım) 
2 takım boru delmeğe mahsus makkap 
S takım Yangın musluğu (komple). 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı ve 15 atmosfer taz
yika mütehammil su yolu malzemesi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeğe konulmuştur. İhalesi 16 Temmuz 1935 salı 
günü saat 17,30 rla yap11acağmdan istiyenlerin artırma ve 
eksiltme kanunundaki şerait veci-tile mezkür tarih ve gün
de 16,30 a kadar teklif mektuplan ile 375 liralık muvakkat 
teminat venneleri i1an olum\r. ( 1413) 1 - 2458 

Emlak ve Eytaııı Bankasından: 
Taksitle satılık emlak 

li.sas No: Mevkii ve nevi Dipozito 
Lira 

36 Veğenbey mahallesinde Mescid sokağında 100.
kapı l, ada 203, parsel 20 No. lu evin 190/336 
hissesi 

37 Hacıdoğan mahallesi fbadullah 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, 1 parsel nu-
maralı evin 76/ 106 hissesi 

Yukanda ya.zıh mülklerin bedelleri 8 milsavi taksite 
ayrılmak ve birincisi peşin ve yedisi yedi senede faizsiz 
ödenmek fü:ere açık arttırma ile satılacağından istiycnle
rin 27. 6. 1935 perşembe günü saat on altıda bankamıza 
gelmeleri. (1377) t - 2384 

l~tlil{ merk.ez laboratuvarları mü· 
dürlüğünden: 

Mrkez serom müessesesi için aşı ve ~erom tecrübeleriı> 
de kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarları yazılı tco 
rübe hayvanları pazarlık suretile satın alınacaktır. Şeraitj 
öğrenmek istiyenler laboratuvarlar müdürlüğüne ve eksilt> 
meye gireceklerin de S - 7 - 935 tarihine müsadif cuma 
günü saat on beşte Ziraat Vek.fileti muhasebe müdürlüğün-
de toplanacak olan komisyona gelmeleri. (1433) 

Adet 
150 
100 
100 
200 

Kobay 
Rat yani büyük beyaz fare 
Reyaz f rndık faresi 
Tavşan ı - 2491 

Tarsus BelcdiyeBaşkanlığından 
Hayvanla çekilir, el ile işler hava tulumbası vasıtasiy

le lağımlan temizler tahminen (760) lira kıymetinde bir 
adet lağım temizleme makinası açık aksiltme ile 28 hazi
ran 935 günü saat 10 da satm alınacaktır. İsteklilerin şart· 
name örneklerini belediyemizden aramaları ilan olunur. 
(1389) 1 - 2429 

Harita umum müdürlüğünden: 
1 - Miktarı (6500) kilo ve muhammen bedeli (1495) 

lira harita kıta erleri için bir senelik sığır eti açık eksilt
meye konmuştur. 

2 - İstekli1erin şartnameyi görmek 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 cumartesi günü saat (10) da Cebecide Ha· 
rita umum müdürlüğü satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (1379) 1 - 2382 

hirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini 
bahşeder. Juvantin saç boyalan 
kumral ve siyah olarak iki tabii 
renk üzerinde tertib edilmiştir. 1 

ı .---·SİNEMALAR 
Gayet tabii ve sabit olarak 

temin edilen renk yıkanmak ve 

terlemek hatta denize girmek 

suretiyle de çıkmaz. En ciddi ve 

emniyetli markadır. Eczaneler

de ve ıtriyat mağazalarından a· 
rayınu. 

YENi J 
BU GECE 

BIRAKIN SEViŞELiM 
Tala Birell - Edmond Lowe 

Gündüzleri iki filim 

(KULÜP) 
BU GECl

CESARET KIRALl 

Gündüzleri iki filim 

1 - Bırakın Sevişelim, 2 - Alhn 1 - Motosikletli Polis, 2 . Halis kan 

Her iki sinemada KUKURAÇA muvaffakiyetle devam etmektedir 
GECELERİ YALNIZ BlR·FlLM GÖSTERİLİR 


