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Kayseri fabrikası işi emeğe başladı 
İç Balianıınızla Süıneı· Bank direktörü dün ak~ıtıı1 Kay~eriye 

gittileı·; salı ya döııecekler 

~ f > ~ • ...... . • ~ a 1 

Kayseri dokuma f abrikamr-.crn g enel görünüşü 

Beş yıllık endüstrileşme pJanı
nın yeritilmesine 1934 senesinde 
başlanmış ve bu planın büyük un
surlarından biri olan Kayseri 
kombinasmın temeli, o yılın 20 
mayısında atılmıştı. ·Şimdi fab
rika kurağının, ham ve yapık 
maddelerle gereç depolarının, tu
lumba, onarım, su ve kaptaj day. 
relerinin karşıt demiryolunu'n, yö
netge kurağJarının ve kantinin 
yapıları bitmiş ve . işletmeye açıl -
mıtşrı. 

Fabr lkctran ana kısmı 33 bin 
metre murabbaı yer kaplamakta
dır. Öteki kurağlarla beraber bü. 
tün fabrika enstallasyonunun kap
ladığı yer ise 50 bin metre murab
baindan fazladır. Fabrikanın Rus
yadan getirtilmiş olan makineler~ 

yerlerine konulmuş, santralın 
montajı bitmiştir. işletici kuvvet 
4500 kilovat enstale olup bu kuv
veti 1500 kilovatlık üç turbin çı -
karmaktadrr. 

Fabrikada 33.000 iğ ve 1080 
tezgah vardır. 

~ ~ ~ 

İç Bakanımız B. Şükrü Kaya 
ile Sümerbank genel direktörü 8. 
Nurullah Esad Sümer dün akşa~
ki T oros ekspresiyle Kayseri' ye 
gitmişlerdir. İç Bakanımız, Gen~· 
direktörle birlikte işlemeğe baş 
lıyan Kayseri dokuma fabrikasını 
gezdikten sonra salı günü şehri 
mİ?:e döneceklerdir. 

Ankara beş yılda nasıl bayındıı·ı acak 
· iki esaslı sirgülasyon cadd~! ::ı .-e 

Ankara. beş yılın sonunda böyle olacaktır. 

1351 numaralı kanunla iç Ba
kanlığa bağlı olarak ve memleke· 
timizde ilk defa doğrudan doğru-
ya urbanism ile uğraşmak üzere 
kurulan Ankara Bayındırlık Di -
rektörlüğünün geçen dört yıl ve 
gelecek dört yılda yapacağı işleri 
anlatan bir broşür hazırlanmış::ı~ 
Broşürde Profesör Yansen tarafın
dan hazırlanan planın yeritilme -
si üzerindeki bugüne kadar olan 
çalışmalar anlatılmakta ve denil -
mektedir ki: 

"4.nkara şehrinin planlaştır · 
ma programı şehrin her kısmının 

ve halkımızın ihtiyaçlan gözönl.9 
de tutularak hazırlanmıştır. Yaz. 
h olan bu program beı yıl içinde 
biribirini tamamlıyan beş prog 
ram haritalar üzerinde saptanmış· 
tır. Bunda Ankara'nm planı ge · 
reğince doğudan batıya uzanan 

BUGÜN 
B. H. R. Tankut'un 

Arab ellerin(le Sumerler 

2. inci sayif amrzda 

' _.1ların kesiştikleri nokta plan . 
laştırma işinin merkezi ve es.ıs 
gelişim yönleri olarak kabul edil
miştir. 

Bu esaslar içinde yapılmış yol 
lar ve bunlar üzerinde ve çevr~ 
sinde kurulmuş şehir parçaları göz 
önünde tutularak her ihtiyaca lü 
zumu kadar cevab verebilmek iç: 
City; Mukaddem civarı, Cebeci, 
Yenişehir, Çankaya, endüstri böl
gesi ve İşçi kartiyesile şehrin ku 
zey tarafından Çankırı caddesi ta
rafı birinci yıl programına alın · 
mıştır. Böylelikle planlastırma i~ ! 
nin merkezi ve yönleri belitilmiş 
ve daha proı:t"ramm birinci y ·.;ı: 

dan şehrin her tarafında birleş!: 
olarak her ihtiyacın planlaştırma 
işleri yürütülmüştür. Gelecek y ... : 
lar kendinden önceki yılların kı 
navını genişleterek ve uzatarak 
devam p~pr~""°t;r. 

6 yılda alım işleri 
Bir yandan programlı pla~.: -: 

tırma işleri böylelikle geliştiril 
mekte iken öteyanden bayındır 
laştırma dirktörlüğü plan gere,::: ..... 
ce alım işlerini büdce imkanfaa 
içinde yeritmiştir. 929 yılında· 

beri Çankırı, Kızılbey, Mukad -
dem caddeleriyle bazı sokaklarm 
açılması için gereken yerlerin 
alım işi yapılmış ve yeşil alan::ır 
içinde kalanların da almmasın.a 
uğraşılarak şimdiye kadar 371,8 ~ "'. 
lira 76 kuru! para harcanmıştı .. 

Konutların çok olduğu Eskişe 
bir' de yivecek maddPleı·in satışı 
nı düzenlemek ve halkın sıhhat: 
ne yardım için merkez hali yap · 
mış ve Bakanlar Kurulunun kara 
riyle Ankara belediyesine devro 
lunmuştur. 

Y ~nişehirde aynı ihtiyacın lcar· 
şılanması için Lozan meydanının 
da alınması bitirilrnis ve bir !la' 
yapılması için hazırlıklara başla .. 
mıstır. 

(Sonu 3 üncü sayılada) 
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Smtfr<ın ... isko. 23 ( ..4.A .) - rlejm!.! ( ' /ip-

peı·, Honalulu'dan IHll«(Wf /..:wlrır olun 

iki bin mil yolu 18 ımat :J9 daldl.-ada ,d. 

cfı/d,(lll SOnrct körfezde rle11İzl' inmİ.§tİr. 

Yugoslav k~abinesi daha kurulnıad1 
Belgrad, 23 (A.A.) - Bugün 

de görü!melerine devam eden na· 
ib, yugoslav ulusal partisinin ha~ 
kam 8. Uzunoviç ile sırp demok -
rat partisi başkanı B. Davidoviç'i 
kabul etmiştir. 

Böylece bütün partilerle danı -
şan naibin bu genit ölçüdeki gö
rüşmeleri kamoy üzerinde çok iyi 
bir etki yapmıştır. 

Prens Pol'ün yeni kabineyi 
kuracak şahsiyeti, yarından önce 
seçeceği sanılmamaktadır. 

Naib, önce B. Y evtiç' e, sonra 
da 8. Stoyadinoviç' e başvuracak
tır. 

A} rı'.: ~evenler akııusar 
Zagreb, 23 (A.A.) -Belgrad

tan gelen ve 8. Maçek'in naible 
görüşmelerini anlatan haberler 
ayrış çevenlerde çok akımsar bir 
hava yaratmıştır. 

8. Maçek' e, ayrışıklarla öteki 
ulusal kuvvetler arasında anlaşma 
ve elhirliği husule getirecek mu -
tedil bir kabine kurulacağı hak -
kında inanca verildiği berkitil -
mektedir. 

Nötür bir kabine kurulacak 
Belgrad, 23 (A.A.) - Gazete

lerin yazdıklarma göre, B. Stoya
dinoviç bazı partilerin ve hele Bos
na müslümanlarınm ve radikalle
rinin istekleri yüzünden kabineyi 
kuramaısa yeni kabineyi kurma 
işi General Jivkoviç'e verilecektir. 
General, nötür bir kabine kura -
cak ve bu kabine ortalıktaki ger -

Prens Po1 tra yem kabinenia kurul
ması igin görü~eceği B. Uzunoviç 

ile General Pera Zivkoviç 

ginliğin kalkması ve iç durumun 
yavaı yavaş normalleıtirilmeıi ıe
beblerini hazırlıyacaktrr. 

(Sonu 2 inci sayrfada) 

~~~------------· .. ------------~~ 

Bisiklet yarışını Güvenç 
Sporlu Nuri kazandı. Al -

trnordu Çankayayı ; 

Beşiktaş Fen eri yendi 
Dün şehrimizde 38 kilonı - tr.:! 

lik bisiklet yarışı yapılmıştır. Ya
rışta Güvençspor' dan Nuri birinci 
Talat ikinci, Orhan üçüncü gel · 
mişlerdir. Nuri bu uzayı 69 daki 
ka 43 ımniyede almıştır. 

(Sonu S inci sayıfada) 

B. Y akul> Kadri 
~snılusal ) azarlar kurultayı 
haşkanlar kuruluna seçildi. 

Paris, 23 {A.A.) - Anadolu 
Ajansının özel aytarı bildiriy >r : 

Vişi'ye gitmekte olan Tira:. el
ç imiz B. Yakup Kadri iki günden
beri Paris'te bulunmaktadır. Ken
disi arsıulusal yazarlar kurultayı -
na çağrılmış ise de resmiğ sıfa • 
tından dolayı kongreye giremiye -
cektir. 

Başkanlar kuruluna seçi' ~:i 

kurultayda görmen ol~rak buluna
caktır. 

Hava tehlikes~ vardır 
· F~kat 
~i~, Jr,u },ok 

·. Eieceğ z. 
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Düve tarih DrCl§tırnıalan 

Arab ellerinde Sumer izleri 
Ba ı bundan önceki sayılarımızdadır.. H.R. TANKUT 

Hind ve ısır arasındaki bu sık de
,f et, artık elamlıların aracılığı ile olu· 
'yordu. Tecim ta§UDaları ve teclmcrlik 
lqağı yukarı yalnız onların elinde bu· 
Junuyordu. Eşek ve katır koşulu yük 
ve. binek arabalannı eyi kullandı.klan 
.gibi, alış verit işlerini de yoluna ve 
dil.zenine koymuşlardı. O çağlarda açık 
deni.% yolculuğunu onlardan üstün ve 
onlardan daha çok bnşarıkla yapanlar 
yoktu. Sümer'in ince .işknmi ürünleri· 
ili ve clişlcrini Yemen'e götürürler, 

l'anenin değerli taşlarını misk, amber 
gibi sayılır ve geçer kokularını sümer· 
ıin yükselmiş ve ruhça incelmiş zengin 
in anlarına taşırlardı. Elamlılar eyi de· 
ni~ci idiler. Yarımadanın yalılarını baş
ta.nb a dolaşan tecim filoları vardı. 

Afdka kıyılarına ve eski adı şüphesiz 
Surmalu olması gerekn Somali'ye gi
dctjerdi. Sümer'de elam gücü ile eski 
kuı l devleti yeniden dirilten büyük 
Rim i'nin babası Kuturmabuğ yönetimi 
ele alınca elamlıların erki gibi dilleri 
ele üstün ve egemen olmuştu. Ve bu dil 
türkçe idi. Ve her eski türkçe gibi bi
tişgen (agglutinant anlamına kulJan
dmı) idi. D. G. Contenau. Elam dilini 
de tlmer ve anzan dilleri gibi biti gen 
bulmrurtadır. Saba "sa-ba,, tam anlam
da bir sümer şehri idi. Orada hem ayın 
hem kültür eski sümerde olduğu gibi 
idi. Göçlerin durduğu devirlerde ker· 
vanlar Yemen'i Sümcr'e ve Elam'a sım
sıkı bağlıyordu. 

Yemen'in en sonra ve çok güçlükle 
aamileşmesi işte bu yüzden ve lbu e· 
beblerdendir. 

Yarımadanın bu köşesi batı acununa 
ılan bir kapıdır ve doktor Huber'in 

dediği gibi "doğum yılından biç olmaz
sa iki bin yıl önceleri için yapılacak 

tarih araştırmalarını kolayla~tıran ge· 
reçler ancak burada bulunuyor. Kaya
lar üzerine oyulmuş yazılar, sin taşla· 
rı, adak tabloları, yıkılmış şarların dö
kük duvarlarındaki kakmalar, kale ve 
kümbet kalıntıları- bize bildiriyor ki 
bu topraklar "Yemen" güclü ve geniş 
bir devlet kurumunu ta mıış bulunu· 

yordu." 
Orada iki kırallık vardı: Main, Saba. 

Her iltisi e ki ıümerce ad taşımış olan 
bu Ma-in ile Sa..ba'dan, Main daha ~ 
ki idi ve Doğum yılından aşağı yukan 
~O }ıl önce Sa-ba eliyle tarih acunun
fın kaldırıldı. O tarihte bu iki ilde ko
nuşulan dilin arabca olduğunu tanıtan 
hiç bir belge yoktur. Samice mi konu· 
şuyor]ardı? Orasını da bilemiyoruz. 
ÇünkU Necid'de işlenip yayılan ve a
yırıcı .. ·asfı ulasx kuralı olan samıg 

dile de hiç benzemiyordu. Yemen'e ge-
lip yerleşmişlerin içinde başka gövde

de ve aykırı bir m rioloji ile özgülen
miş dillerin bulunduğuna şüphe etme· 
melidır. Çünkü "Main ile Saba'dan ha-

r veren tarih belgeleri onların bi~ 
birer alı veriş özekleri .olduklarını gös· 
teriyor. Hind illerinden ?.fisır'a ve Ak
denize .kadar olan büyük kervan yol
ları onlnnn ellerinde idi. Varlıklı olma 

ları bundan iler..i geliyordu. Kervan yol
ları Uzerinde Aden'den başlıyarak de
niz boyunca yukarı doğru Sinay'a, Şa· 
ma kadar ôu iki devletin güclü kurg-ı:n· 
Jarı vardı. Bunlar hem savga noktalan. 
hem tecim durakları idi. Dr. E. Huber. 
das trank opfer 138-39,, 

Bu yolların işlediği bütün çağlarda 
bu >kurgamların içi ~rli ve elamlı 
aıe dolar boşalırdı. Yazı onların, el ve 
akıl ürünü onların. gUzel ar onların, 
alış veriş onlarındı. Sümer - Babil'i 
8mdıran korku oralara kadar taşamıyor 
du. Samiğ komutanların zoru oralarda 
geçmiyordu. Bunun içindir ki tek heca
b kelimelerin önUne veya sonuna birer 

rf ekliyerek ıoclasi yapmak önergesi 
'ft yüiküınU kar ısında değil idiler. Ay· 
ıu %amanda büyük büyük asyalı oy
maklar daha benliklerini kaybetmemiş 
bulunuyorlardı. Büyilk yazan oymağı 
henüz ne ~l ne maddiğ bir boyundu
ruğa girmi§ değildi. Bu yazan oymağı, 

hattı ulusu büyük Rimsin'in andası 

sümerlilerin samilere karşı andası kas· 
eilcrdendi. "Asur kıralı Sanherip'in 
Obeli kin'de yazanların yenildiği ya-

aıhdır. D ıprache der kosaier .,, 
Yazanlar Muhammed Yalvas;'a .kadar 

Yemenin üstün bir erki idi. Muhammedin 
ölümü üzerine islam dinine karşı koyan 
"M urteddin,. ile uğraşıp onları Yemen 
ulusu bu yemenli yaımanlanlır. O ta
rihteki komutanları Seyf Bin.z.i Yezen 
idi. Bu kassilerin dil de agglutinat itli. 
Contenan onların dilinden ancak §U '.:\· 

dar bir şey yazar: .. Daha kuzey' de Zak
rua dağlarında oturan kassit'l~rin dili 
ancak birkaç ktıssit - babil ıkelimesiyle 
tanınmaktadır. Aynı sonucu (yani ag· 
gutinant) verm~tedir. La civilisa tion 
dcs Hittites et des Mitantens,,. 

Gerek elamlar gerek anzanlar gerek 
ka ve l<assi'ler hep Q)itişge.n dil ko

nuştukları halde nasıl oldu da Yemen
de dcğişgen .. mutasarrıf karşılığı kul· 
landun,. bir dil türeyebildi? Burasını 
doğru olarak söyliycmiyeceğim. Fakat 
nasıl Necid'de sümer dilinin kelime ve 
terimlerini endi kurallarına uydura· 
rak samilcştirdilerse Ycmen'de de ora
ya özge bir terim; morfolojisi biraz da
ha başka olan elam anzan ve kas dilJe
rini güzey samicesi denilen dile çevire
bildi. Worrele bu kurala "cemi mükes
ser,, adını vermektedir. Bu bahiste Wf)· 
rrele der ki: }C"emen'de uzun ömürlü 
medeniyetler tilredi ve yaşadı. Belki 
"cemi mükc erli,, denilen bütün samiğ 
diller "arabça. güney araıbçası ve habeş 
grupu,, bu yerlerde açılmış ~ gelişmiş
tir. Gene yarımadanın ortasında yük-

k bir yayla on Necid bölgesi ise Ye
menden daha az bitek 'Ve daha az ya· 
f3ktır. Kuuy s:ımilerinin gerçek ana 
yurdu işte oramıdır? Belki cemi mil· 
kesser kullanmayan bütün samiğ diller 
(akad, kanan, arami gruptan) bu yay
lada açılıp. geni ledi. Aramığlann göç· 
mesinden sonra "D. Y. ö. 1500., Necid'i, 
gliney samicesinin ilkel bir diyeJeğini 
konuşan oymakl,,rın tuttuğu anlaşılıyor. 

Çünkil o tarihten onra samiğ dillerin 
eski kuzey tipi artık oralardan belir· 
mez olmuştu. 

Böylece en eski zamanlarda arab ya· 
nmadasındald sam.iğ ulusların iki 6mek 
halinde ayrılmış olduklarını kabul et
mek gerekmektedir. 
Snmiğ dillerinin böylece ikiye ayrıl

masındaki sebebi şimdi izah edebiliriz. 
Kuzey yani Necid samiğleri aümer

cenin tek hec:fü olan kelimelerini de
ğiştirmek için evvela birer harf ekli· 
yerek üç harfli ve iki hecalı haline ge· 
tirdiler. Onun için onların bu kaidele· 
rine aillasi denildi. 

GUney yani Yemen samiğlerine ge
lince, onlar elam saka anzan kas gibi 
biraz daha eskimi~. işlenmiş agglutant 

yani cüce bitişgen dillerden mücerred ve 
mUfred kelimeler üretmek ve kendi il
kel diyeleklerinc uydurmak için cemi 
mükesser kuralını kurdular. 

Bu sonuncu kural Havran ve Filis
tin'e çıktığı zaman daha çok etki altın

da kaldı. Şimdi biraz da oralardan bah· 
edelim. (sonu var) 

BtRtES K DEVLETIAER'OEı 

Amerikadaki yabancı -
larm durumu 

Va ington, 23 (A.A.) - Saylav Di
es, beş milyon kişiyi oruntayan 155 
birliğin, işsizliği kısmen azaltmak i
çin ltJ milyon yabancının Amerika· 
dan çıkanlmaın projesini onayladığını 
söylemi ir. B. Dies, kongrenin 155 
ilyesinin bu projeye eğgin olduğunu 

söylemiştir. 

Bundan sonra hiç bir yabancı A • 
merikahların başarabilecekleri .işlere 

giremiyecektir. 

ALI\fANY A'DA: 

Berlinde spor şenliği 
Berlin, 23 (A.A.) - Nasyonal sos

yalistler, partilerinin birliğini gös • 
tennek ergesile önümilzdeki cumartesi 
günU Bedinin spor sarayı ile Tem -
pelhof alanında. B. Gôöels azır oldu
ğu halde iki büyük gösteriş yapacak· 
lardır. 

ULUS 

INGIL TERE'DE: 

Makdonald Amerikaya 
mı gidecek? 

Vaşington, 23 (A.A.) -Dışiş
leri Bakanlığı ileri gelenlerinden 
bir izet İngiliz gazetelerinde çı • 
kan ve B. Makdonald'ın paranın 
durluğu meselesi ile harb borçla
rı ve öteki meseleler hakkında gö
rüşmek üzere Amerika'ya gelece · 
ği hakkındaki haberi resmiğ ola
rak berkitecek bir bilge almamış 
olduğunu söylemiştir. 

İngiliz - alman deniz ko
nuşmaları ve Amerika 
Vaşington, 23 (A.A.) - Dış ba • 

kanlığı yönetgeri B. Filips'in İngil
tere hükümetine bildiriğine göre, A
merika, İngiliz - Alman deniz and· 
fa§IDasının bir genel deniz silahsızlan· 
masına yol açacağı umud edilmektedir. 
İngiltere hükümeti, Amerika dış iş
leri ba-kanlığma İngiliz - Alman ko
nuşmaları ve son anlaşma hakkında 

ayrıntılı bir rapor verecektir .. 
Amerika dış işleri bakanlığı, B. 

Linsay'ın ne B. Pul, ve Filips ve ne 
de başka his; bir hlikümct üyesi ile bu 
meseleler hakkında konuşmadığını bil
dirmiştir. 

Amerika bakanlığı, İngiliz - Al· 
man deniz andlaşmasınrn hiç bir hük
münü ne onaylamı , ne de tenkid et· 
miştir. 

Görünüşe göre Amerika dış bakan· 
lığı, uluslararaaı güvenliği yalnız bir 
Avrupa meselesi olarak kabul etmek • 
tedir. 

İngiliz kıralmm sıhhiğ 
dur.umu 

Londra, 23 (A.A. - Dün halın 

aıcaklık derecesinin yükselme i üze -

rine kraliçe Sandinghaın'a gitmiştir. 

Kralın derecesinin fazla sıcaklar yü • 

zünden artmış olduğu sanılmaktadır. 

AVUSTURYA'DA: 

Avusturya ordusu artyor 
Viyana, 23 (A.A.) - Bakanlar Ku

rulu, 1 temmuzdan sonra ordunun kü· 
çük subay ve subay kadrosunu artırma· 
ya .karar vermiştir. Bu karann sayısı • 
run arttırılması iktimali üzerine alındığı 
söylenmektedir. 

Avusturyada nazi 
propagandası 

Viyana, 23 (A.A.) - Hitlerizm pro
pagandası yapmaktan suçlu endüstriyel 
Neubaher ile eski nazi saylavlann n 
Leopold ve daha yirmi kadar kimse tut
sanmıştır. 

DAGJNIK DllYUKLAR: 

Bağlaşık ajanslar konfe
ransı delegeleri 

Prag, 23 (A.~.) - Bağlaşık ajans· 
lar yedinci konferansı delegeleri, Ne
mecky Brod'u gezdikten sonra dün ak· 

şam Prag'a dönmüşlerdir Delegeler 
Ncmecky Brod'da Çek ga.ıcteciliğinin 
babası olan Karel Havliok Borovsky'y.i 
göre giderek saygdannı bildirmişler -
dir. 

Arsıulusal iş konf e -
ransmda 

Cenevre, 23 (A.A.) - Arsrulusal 
·iş kongresi kongre komisyonu tara -
fından tasarlanan projeyi kabul etmiş
tir. 

40 saatlik hafta andlaşmas.ı da 30 

oya karşı 79 oyla kabul -cdilmi tir. 

Emeklilik hakkında olan andlaşma 

da toplulukla kabul edilmi tir. 

luılya - Habeş mesclc!ti: 

Hab'eş iınparatoru 
"Barış istiyoruz. Gerekir
se topraklarımızı kor -

yacağız,, diyor 
Londra, 23 (A.A.) - "Sunday 

Kronikl,, gazetesi habeş kıralı Ha
ile Selase'nin bir diyevini yaymak. 
tadır. Krral demiştir ki: 

"- Uluslar sosyetesi üyesi bu
lunan ve Kellog andlaşmasmı im
za eden bir hükümet sıfatiyle, Ha
beşistan, barba haşvurmazdan ön
ce barış yoluyla bütün çözge çar 
lerine başvudacaktır. Habeşistan, 
yükenlerini yerine getirmek iste
ğindedir. Uluslar sosyete inin hat. 
ya ile aramızdaki nlaşmazlığm 
kotarılamıvauğmı sanmak iste -
mi oruz. Biz ltalv 'mn kuvvetle
rini eFerber ebnf"k için gösterdi -
ği eh--hleri de yerinde örmüyo -
ruz. B1z her zaman anla mazlığrn 
giderilmesi için iyi bir hava yarat. 
mak icin u~raşdrk. Fakat mesele
nin kotarılm;ı t ileriye hırakı1ır. 
Ve bırakma ltalyanın silnhlanma. 
sını kola lastınrsa topraklanmız1 
konıma;!a h;tztrlanacaP,r:z.,, 

Habeşistan silahlanıyor 
Roma, 23 (A.A.) - Verılen çok 

doğru haberlere göre, 18 ay iç.inde Ci
bı:ti'den Hbeşistan için 23 bin tüfek, 
601) mitralyöz ve altı milyon kur§Un 
geçmiştir. Bu rakamları veren hal -
v::ın gazeteleri ffaLeş silahlanma mm 
geni 'iliğini gosterrne ktedirlcr. 

Habeş imparatorunun 
Armağanı 

Varşova, 23 (A.A.) - Habet iuı • 

paratonı Poloıva Cumur balkaruruı çok 
güzel bir arslan göndermiş ve bu ara

lan kafes içinde Varşova hayvanat bah 
çesine getirilmi tb-. 

Habeşistan, bayrak ha -
disesinden ötürii özür 

diledi 
Roma, 23 (A.A) - Ha~i tan dlf 

bakanı B • Herroy, dün Adi. aba'daki 
İtalyan elçiliğine giderek bayrak yırt
ma b.§.disesi hakktn hlilriimeti adına 

özUr dilemiştir. 

Bu mesele bak.kında gerçin açılmıf 
Ye bir kaç kişi yakalanmı ır. 

Habeşistan seferberlik 
ilan etmedi 

Adisab."lba. 23 (A.A.) - Ha.beş hll
kümeti Habc istanm seferberlik yap • 
makta olduğu hakkındaki yaymtılan 
yalanlamaktadır. Resmiğ çe~nler, 

Habeşi tanın uluslar osyete • konse • 
yine baş vurarak durumtı incelemek 
için nötür görmcnler gönderilmesini 
istemiş olduğunu hatrrJatmaktadırlar. 

İtalyada at koşusu için . 
pıyango 

Roma, 23 (A.A.) - Gelecek birın· 

ci te rinin yirmisinde Merranoda ya • 
pr1acak olan nt yanşlart iJe i1gi1i ol • 
mak üzere hazırlanan ulusal piyango· 
da tutan bir kaç milyon liret olan 
350 i:kramiye vardır ki bunun birincisi 
iki buçuk milyon lirettir. 

274 yıllık bir mektub 
Vatikan. 23 (A.A.) - Papa, ki . 

tapsarayı ara~tırırken dördüncü Filip· 
in Milano devleti başbakanına gön • 
derdiği açılmamış bir ~tup bulmuş· 
tur. Papa. bu mektubu açmış ve 12 
nisan 1661 tarihli olduğunu görmüştür. 
Dördüncü Filip, başbakanın Parme 
dukasının yanma giderek İngiltere 

kralı ikinci Şarl ile dükün kız karde§· 
lerinden birinin evlenmesi hakkındaki 
görüşmelerin durumunu Sğrenmcsinl 
emıetmektedir. 

Yugoslav kabinesi 
daha kuru ma<lı 

(Bs§ı 1. ci sayı/ada) 

Belgrad, 23 (A.A.) - Birleıi 
ayrış partileri önderi Maçek, Haı 
vas Ajansına diyevinde rejan vo 
General Jivkoviç'le yaptığı konu 
malarda iç meselelerin ve hele 
hırvat meselesinin kesin olarak 
Jrntarılma ı için gereken yeni ha
vayı: ve yeni durumu yaratma1' 
için lüzumlu gördüğü tedbirler 
hakkındaki görüşlerini içtem ola· 
rak bildirmiş olduğunu söylemi~ 
tir. 

.Görüşmeler devam 
ediyor 

Bclgrad, 23 tA.A.) - Danıpna1 

nna devam eden kırnllık naibi bu sabah 
eski çiftçi partisi şefi B. Yovanoviç ile 
eski İsloven klerikal partisi şefi B. K.o. 
roşeç'i kabul etmiştir. 

FRAı SA'DA 

Arsıulusal tecim 
kurultayı 

Paris, 23 (A.A. - Arsıutu • 
dm oda mın ekizincl kurultayı pa • 
zartesi günil açılacaktır. Kurultayda 
A vrupanın t>ütUn memlcıtttler:inden 

ve Amerika ile Çin, Japony , Avustu• 
ralya. ve Hindistandan gelmiş ol 
binden fazla delege bulunacaktır. Ku. 
nıttay Rene Du emın•in b bnh m • 
da toplanacaktır. 

Kurultay günden1inde yaı:ılı o!ruı 

b<ışlrca meseleler, kambiyoların dur
luğu, liretirnin dağıtılmasının yolu • 
na konması, malların kapi alların arı. 
sıulu 1 geçmesi, mtı araçlannJD 
düzenlenmesi. 

Paralann durlu~unu glamak me • 
selesine ayırt edilen ikinci ünün gCS.. 
ril Qleri pdc hararetli olac ktrr. Bu , 
mesele kambiyoların arsıulu 1 durlu-. 
funun ekonomik kalkınmanın temel 
ıartı olduğu savında bulunan !ngilüı 
profesörlerinden B. Gregory'nin ra • 
poruna dayanarak dilgenmi§ ve pro • 
fesörUn bu görilşü kongrenin genel 
raporunda da kabu-1 olunmuştur. 

Eden - Laval görüşmelerl 
ve gazeteler 

Pari , 23 (A.A.) - Gazeteler, La· 

v 1 - Eden konu annm doğurd01 

ğu durgunluğa l aret etmişlerdir. 

Pöti Pariziyen; bu konup.alarm, 

hele metod meseleleri llzerinde yapıl<ı 

mış oldukJnrmı ya.uyor. En içtcm ' vcı 

devamh karşılıklı bir çah§lll:ınJn heı: 

iki memleket için hayatiğ bir önemda 

oldu{:ru Fransız ve İngiliz delegeleri .. 

ne apaçık görünmilştilr. 

Övr gazetesi; dış bakanhğmdald 

konuşmaların is;tem bir hava içinde 

yapıldıklarını yazma tadır. 

Parisin etkili çevenler.i, Franaı:ı -

lngiJiz - İtalyan birge beyannam • 

nin bütün diplomatik konu~lann 

tekrar başlamasına bir işaret olması 

dileğinde bulunmu lardır. ÇünkU de
niz andlaşmasının imzalanması Londra. 
da ve Strezeda alınmıs olan yUkenlera 
kar§tttır. 

Figaro, B. Lavalia diyevinin 6rtfiQ 
olduğunu, fakat be a tUrlU otınau .. 
nm da imiransu: bulunduğunu y;a;ı~-.. 
bdır. 

Fransız büdcesinde 
tutum 

Paris, 23 (A.A.) - Finans Bakanı. 
dün kültür, tecim, sömilrge, tanm, tü.ı 
esenlik ve bayındırlık bakanlarını kabul 
ederek bunlardan her birinin dayrcsin
de ne gibi bir azaltma yaptlahileccğinl 
görüşmüştür 



lavacdıJ; bahisleri 

lr oruyu<·u silah top nıu, uçak mı? 
Geçen gün kısaca söylemiş ol

duğum gibi, yer silahlariyle uçak 
düsürmek imkansız denecek kadar 1 ~ 

'güç bir iştir ... Bu güçlük, topun 
ağzından fırlayan merminin uça
;ğm olduğu yüksekliğe varmak 
~için sarf edeceği zamanın büyük
t.lüğünden doğuyor.. 5-6 bin met
re yüksekte uçan bir uçağa topçu 
mermisi, en azı 30 saniyede va
.nr; halbuki bu 30 saniye içinde 
·iyi bir uçak, en azı, 2,5-3 kilometre 
yer değiştirecektir. Bundan anla
şılan şudur ki, topçunun, uçmanın 
30 saniye sonra bulunacağı yere 
topunu çevirip ateş etmesi, UÇ· 

manm da düşürülmek için ne yük
sekliğini, ne hızını, ne de burnu
nun doğrusuna olan gidişini de
ğiştirmemesi lazımdır. 

Gerçi, gayet güç bir iş olan 
topçunun atışlarım düzgün bir 
. yolda ayar etmek için birçok araç
lfar meydana getirilmektedir; fa .. 
kat bu araçlar ne kadar ileri bir 
kertede olursa olsun, menninin 
·Sarf edeceği zamanla uçağın uçuş 
1

durumu böyle kaldığı müddetçe, 
sonuç daima şüpheli olarak kal
makta devam edecektir. 

İşte, uçağın düşürülmesi işine, 
ıimkansız denecek kadar güç deyi
:şimizin hikmeti bundan ibarettir. 

Bu arada, genel savaşta, süel 
havacılık, henüz yeni doğuş çağı
nı yaşarken bile, toplann göze 
çarpacak kadar bir sonuç elde e
demediklerini de söylememiz doğ
rudnr. 

J .•Jndra'yı korumak için ingiliz
ler 387 top, 286 projektör, 30.000 
ins<ln kullanmışlardı; fakat bir 
de>vletin topçu kudreti kadar çok 
olan bu kalabalık silahla nihayet 
12 tane kadar uçak düşrülmüş ol
du~ •mu düşünürsek, topun haki
katen etkisiz olduğunu anlamakta
güçlüğe uğramayız. 

Paris, düşman uçaklarından 
korunmak için de aşağı yukarı 
aynı kertede büyük kuvvetler kul
lanıldı; bazen topların sayısı, P~
ris'in harb alanının hemen gerı

sinde bulunuşundan dolayı, daha 
çok büyük de oldu.. O kadar ki 
bu iş iizerinde çalışanlar bile bu
gün düzgün bir sayı söyliyeme· 
mektedirler ... Buna karş~ Paris
te de, elde edilen sonuç Londra
dakinden farksız olmu§tur; hatti 
geridir bile diyebiliriz. Sonra, dü
şünmeli ki, mesela ingiliz ordusu, 
mevcud toplarının göze çarpacak 
kadar büyük bir kısmım - garb 
cephesinde • uçaklara karşı kulla
nılır bir hale koyduğu zaman 
- aşağı yukarı - her kilometre bir 
uçak topu düşüyordu. Halbuki a
lman sonuçlar ha.rb boyunca şun
lar olmuştur: 

1914 de hiç uçak düşürüleme· 
miş, 915 de 20, 1916 da so. 1911 de 
95, 1918 de 176 .. yani bütün harb 
boyunca 341 uçak düşürülmüştür. 

Yerlere sürünecek kadar her 
cins harb silahının ateş alanı için
den başlayarak görünmiyen yük- . 
seklere kadar ... değişik yükseklik
lerde uçan binlerce uçak üzerinde 
alman bu sonuçlar saytlmıyacak 
kadar küçük değil midirler?. Top
çunun düşürdüğü uçak sayısı, pek 
büyük bir kuvvet kullanmış olma
sına karşın hava muharebelerinde 
düşürülenlerin onda birini ancak 
bulabilmiştir. · 

Burada, bir fikir vermek için, 
düşman uçaklarına karşı, alman 
hava müdafaası komutanlığının 
1918 yılında, 2576 top biriktirmiş 
fakat, bütün savaş boywıca ancak 
1588 uçak düşürebilmiş olduğunu 
söylemek lazımdır. 

2576 top, herkes kolayca kabul 
edebilir ki, Avrupa'da birçok dev
letlerin yanyana gelseler bile, bi
riktiremiyecekleri büyük bir top
çu kuvvetidir .. 

Almanlar bu büyük topçu kuv
vetini fransız ve ruslardan aldık
larr toplarla meydana getirebil
mi ~terdir; yoksa, nomal kapasite 

ile hiç bir devletin bu kadar çok 
bir topçu kuvvetini uçaklara kar
şı hazırlıyamıyacağı besbelli bir 
şeydir. Burada, şu kadarını söy
liyeli mki, biz, yeni savaş icabla· 
rınm, orduların her türlü silahla· 
nnın uçaklara karşı kullanılabilir 
halde hazırlanması ve yaya aske
rin de bu bakımdan silahmı de
ğiştirmesi inanını haklı olarak 
beslemekteyiz, 

Görülüyor ki, binlerce de olsa
lar, yer silahlariyle, top ve tüfek
le bir yurdu korumak tamamen 
imkansızdır. Ve bu imkansızlık 
etki bakımından olduğu kadar. pa
ra ve madde bakımından da aynr 
kertede kendini göstermektedir. 
Buna kanım, en güvenilir silah, 
u<;aklardır.. Düşmanın geleceği 

umulan yollar üzerine yerleştiri

lecek kuvvetli hava kıtalan, bun
ların yollarım kesebilir. Herhangi 
bir sebeble geç kalır da bunları 

havada yakalayamazsa; önünde 
sonunda meydanlarına inecekleri 
için, arkalannı kovalıyarak, bun
ları iniş meydanlarında bombalar 
ve böylelikle de yurd gene koru
nabilir. 

Ulusal erkinliği yok etmek gi
bi kötü bir durumla kendini be
lirtmekte olan korkunç hava teh
likesine karşı en sağlam korun
ma yolu, büyük bir hava ordusu 
meydana getinnekten ibarettir .. 
ve başka kurtuluş çaremiz yoktur. 

Şakir Hazım GÖKMEN 

Hava tehlikesi 
bilen üyeleı11 

Köseoğlu Hakkı ve Tahsin kardeşler 
Ankara Etlik Kukan Ayvalı bağlı 
No. ız lbağ 25, Süleyman Ödemiş tütün 
ekici ve müL1c smibi yardam 300 lira 
yıllık yükeni 20, Salim Kayalar Öde
miş tütüncü yardımı 250 lira yıllık yli· 
keni 20, Mustafa Zigoşlu Ödemiş tU
tüncU yardımı 200 lira yılhk ylikeni 
20, Mustafa Esmi oğlu Ödemiş baıkıkal 
yardımı 200 lira yıllık yükeni 20, E
tem Karagöz Ödemiş tecimer yardımı 
200 lira, yıllık yükeni 20, Enver İsıkeçeli 
Ödemiş tUtüncü yardımı 180 lira yı1· 
lık yükeni 20, Naci Serf.içe Ödemiş 
tecimer yardımı 100 lira yıllık yilkeni 
20, Mustafa Gönen Ödemiş tecimer 
yardımı 25 lira yııtık yükeni 20, Sarı 

Hasan Ödemiş tütüncü yardımı 50 li
ra yıllık yükeni 20, Fikri ve ortağı Ö
demiş diş hekimi yardımı 20 lira yıllık 
yükeni 20, İsmail Gürcü Ödemiş teci
mer yardımı 25 lira yıllıık ylikeni 20, 
t. Hakkı Selanikli Ödemiş tecimer 
yardımı 20 lira yıllık yükeni 20. Ali 
Haydar Limnlli Ödemiş tecimer yar
dımı 25 lira yıllık yü1lreni 20, M. Emin 
ve Hüsnü Eşmen Ödemiş tecimer yar
dımı 50 lira yıllık yilkeni 20, Mustafa 
Kamiloğlu Ödemiş tecimer yardımı 
30 lira yıltık yiilreni 20, Gazi Hüseyin 
Ödemiş tecimer yardımı 50 lira yıllık 
yükeni 20, Mehmed Karagözoğlu Öde
miş tecimer yardımı 50 lira yıllık yil· 
keni 20, Selim Örsel Ödemiş tecimer 
yardniıı 20 yıllık yükeni 20, Cevdet ve 

HUsnil Ödemi11 fırıncı yardımı 20 yıl
lık yUkeni 20, Osman Ödemiş eczacı 
yardunı 20, yıllık yükeni 20, Tevfik Ö· 
demit eczacı yardımı 20 yıllık yükenf 
20, Mebmed Ku:ılcavlu Ödemiş tecl· 
mer yardımı 25 yıllık yükeni 25, Naz
mi Gönen Ödemif Esnaf ve Ahali Ban
kası direktörü yardımı 20 yıllık yilıJte.. 

ni 20, Cevat Fadıl Ödemiş Ziraat B. 
Direktörü yardımı 20, yıllık yükeni 20, 
Besim Ödemif manifaturacı yardımı 20 
yıllık yükeni 20, Hasan Dayıcıkoğlu 

Ödemiş kahveci yardımı 20, yıllık yü· 
keni 20, H. Nuri Ödemiş hancı yardımı 
20, yıllık yükeni 20, Ali Balabanlı ö
demiş tiltlincll yardımı 20, yıllık yU
keni 20, İsmail Talas Ödemiş tecimer 
yardunı 20, yıllık yUkeni 20, Remzi 
Ödemiş otomobilci yardımı 20, yıllık 
yükeni 20, Osman Adagümeli Ödemiş 
teci~r yardımı 20, yıllı!K: yilkenl 20, 
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Mucurda Atatürk 
heykeli 

Mucw·, 23 (A.A.) - T'tirk us
talara yaptırılan Atatürk büstü
niin temel atma töreni bugün bü
tün mucurlulann hazır bulundu -
ğu bir törenle yapılmıştır. Halk 
bu sırada co'!}kun sevinç göster · 
nıi~tir. 

Bolu da faydalı yağ -
murlar 

Bolu, 23 (A.A.) - Öteygün 
yağan ve 25 dakika süren yağ · 
murdan sonra dün de saat 16 da 
bir saat devam eden bereketli 
yağmur şehrimizde duyulan yağ
mur ihtiyacınr tam olarak gider -
miştir. Yağmur daha yağacak 
kadar hava serin ve bulutludur. 
Yağmur bütün Bolu çevresine de 
yağmıştır. Bu yüzden ürün ge· 
çen yıl kadar iyi olmaya yüz tut· 
muş, kuraklık ortadan kalkmış
tır. 

İspartada hava kuru -
muna yardrm 

İsparta, 23 (A.A.) - Hava 
tehlikesine karşı yardım tedbirle
rini çoğaltmak ergesile büyük bir 
toplantı daha yapılmıştır. 

Toplantı, ilbaym başkanlığın
da şarbaylık salonunda olmuştur. 

Toplantıda yurd sevgisi gös · 
teren ve hava tehlikesini bilen ü
ye yazılmış ve önemli veritler 
kaydedilmiştir. 

Üye yazılmaktan ba~ka verit
te bulunanlarla yardnncı üye ya
zılanlarm sayısı üç yüze varmış • 
tır. 

Bazı kurumlarla fabrikalarda 
çalışan işçiler üye yazılmak için 
toplantılar yapmaktadırlar. 

Bayanlar arasında da bu iş i
çin çalışmalar vardır. Halk ha
va tehlikesine karşı büyük bir il
gi göstennekte ve üye yazılmak 
için hava kurumuna ba1 vurmak
tadır. 

Samsunda üye yazimr 
Samsun, 23 (A.A.) - Cumu

riyet alanında büyük bir toplantı 
yapıldı. Saylavımız Ruşeni, ha
va tehlikesini halka apaçık anla
tan çok heyecanlı bir söylev ver
di. Halk, hava tehlikesini bilen· 
ler kurumuna üye olmak için bir
biriyle yanşıyor. 

Muğlada yurdsever 
bir vatandaş 

Muğla, 23 (A.A.) - Uçak ko
mitesi toplantılarını yapıyor ve 
hava tehlikesini bilen üye yaz -
makta devam ediyor. Bugün ü
ye yazılanlar arasında Hüseyin 
Demirel adında bir yurddaş 600 
lira veritde bulunmuş ve yılda da 
yüzer lira vermeği yükenmiştir. 

Yeni vakıflar genel 
direktörü 

Samsun, 23 (A.A.) - Vatanar 
genel direktörlüğüne atanan il • 
Bay Fahri Kiber bugün Ankara· 
ya gitmiştir. Dün şarbaylık onu· 
runa bir şölen vermiştir. 

Altmordu İzmir 
• 

şampıyonu 

İzmir, 23 (A.A.) - İzınir şam
piyonunu belli edecek olan maç 
dün Alsancak alanında Karşıya -
ka ve Altınordu arasında yapıl-
dı. Altınordu ikiye karşı üç sayı 
ile maçr kazanarak İzmir ı;;ampi
yonu oldu. 

Anl{ara heş yılda nasıl hayındırlanacalc? 
(Baiı J. ci sayıfada) 

Yalnız bayındırına planının araziye 
taptanmış olması için bütün alım işle . 
rinin bitirilmesi gerekmektedir. Bunun 
için de bugünkü alım kanunlarına göre 
bir buçuk iki milyon liraya Lizum var -
ciır. 

İlk bakı~ta önemli göriınen bu •nik
dar bir şehir planının hakikat olma-;· !11 · 

kımından hiç de fazla değildir. Şimdiy-: 
kadar başarılan yabanct ş~hir kurumla
rı gözden geçirilirse baş~ehrimiziu p1 i · 
nınm taptanması için istenilen 2 milyon 
lira çalışmamızı artıran ve bize umud 
veren bir dayanç olmu<>t11r. 

Eski~elıir için 
Bu para bir özverilik değil gerçek 

lıir ihtiyaçtır. Plfuılaştırma programı 

ile başabaş olarak 4-5 yılda büdceye 

konarak az zamanda Ankaranın b'-Jın
dırlaşmasmda geçmiş yıllara göre bir
denbire yeni bir çalışma alanı açmağa, 
yenişehire göre durgun yatan eakişeh· 
ri de parlatmağa, açılan yollar!a yapr • 
ma elverişli bir şekle koymağa ve pli
nm esası olan oturma ve bükü.met böl

gesi yenişehrin yanında düzenli bir te· 
cim bölgesi olarak eskişehri de can • 
landırmağa dölenmiştir. 

Bu sonuç araçlı veya araçsız ~ehir
de gerek halk ve gerek hükümet için 
bir kazanç ve bir gelir kaynağı olacaktır. 

Plamn toprakta taptanmaıu için konul
ması gereken ayrım verilmekte geç ka
lındıkça aynı işler uzun zaman ıonra 
daha saypalı olacak ve gelişecek şehrin 
bugünden sağlıyacağı gelir de uzun 
zaman geri kalmış olmıyacaktrı. 

Böylelikle direktörlük, örgütleri • 
raciyle ödenmekte olan ahm karşılığı 
o]arak yapı yollar kanununa eklenen 

kanunla kapanan yollarda ve yol faz • 
laları olan arsaların direktörlük tara • 
f ından satılması saypalara karşı bir ge
lir olarak sağ~mıştır. 

Şehir planının yeritilmesi sonucun
da başşehrin bir çok kısımlarında esas
lı, düzenli ve güzel uramlar meydana 
geldiği, plana göre büyük ve küçük 
caddelerin şehrin görünüşünü. günden 
güne güzelleştirdiği göze çarpmakta • 
dır. 

Planın en ufak ayrıntıları bile bü

yük bh özenle hazırlanmaktadır. Bu 

aracla planda Dış Bakanlığı ile istas • 

yon arasında büyük gençlik parkının 
esas projeleri hazırlanmış ~ Bakanlar 
Kurulunun onayından geçmiş olduğu 

gibi detaıy planları da bitmek üzeredir. 

Eşsiz bir eser 
Bu yıl Çubuk barajı bitirilince Sa -

rıkışladan gençlik parkına dö~«k 
borularla su, gençlik· parkının şelale -
sinden büyük havuza dökülecek ve 
böylelikle halkın sıhhiğ ve estetik ih.ti· 

yaçları karşılandığı gibi şehrin başlan

gıcında çok az para harcanarak eşsiz 
bir güzellik sağlanmış olacaktır. 

Yenişehirde devlet sitesi Bend de
resi Roma bendin.in yeniden yapılma-
11, Samanpazarı parkı projeleri, kale 
etekleri, Kabaküllük okulu çevre&inict 

arkitektüral düzenlenmesi gibi bir çok 
yersel projeler de hazırlanmıştır. Di

rektörlük Ankaranm kanalizasyon if -

teriyle de yakından ilgilenmlt ve 932 
yıhndanberi bu önemli iş için ayırım 
l&temiştir. TUrlU bakanlıklarla ve en 
çok Finana Bakanhğiylc yapılan değet
ler sonucunda bu yıl Finans Bakan tığı· 

nm bu i1 için 3 - S yıl arasında 1,5 

milyon lira "~rmesl sağla.nmı?ttt 

Yeşil yollar 
Modern bir ş.ehrin kurulutuncla ta -

tıt araçlarının önemi dolaywylc yeJil 
ve yaya yollara son derece önem ve • 
rilmiştir. 

Çankaya caddesiyle fidanlık arasın.. 

daki yeşil yol ağaçlandırılmıştır. Şeh
rin doğukuzeyi ve kuzeyi taraflarında 
yoksul halkın otura ihtiyacı içerisinde 

l kendiliklerinden yaptırdıkları kerpiç 

{ 
ev ve barakaların durumu incelenmi' 
ve bunların evs.iz kalmamalan için bu 

yerlere götürülerek nasıl yurdlandtrJ • 
lacakları hakkında Başbakanlığın o • 
naylamasından geçen bir çalışma taru 
saptanmış ve ilgili dayreler çalışmağa 

başlamışlardır. Yoksul hallı: ve işçi yurd· 
landırılma:;ı için elverişli hazne arsa· 
lan küçük parsellere bölünerek bunla· 
rın üzerine barakalarda oturanlar yer• 
leştirildikten sonra boşalacak olan bu 

barakalar yıkılacak ve yerleri de dil • 
ı:enlen,.cektir. 

Ankaranın çevresi 
Bir tch.rin kurumunda Ye ~lifi • 

eninde periferistik bir plin ve prog • 
ram içinde kuruluşun l>üyü.k bir öne. 
mi vard1r . 

Dünyanın en iyi şehirleı-i sağda içi 
değil, çevresi güzel olan fCbirler ol • 
muştur. Eldeki plan yalnız Ankara • 
nın şehir kısmı için olup çevresinde • 
ki yapıları kontrol edecek bit' esas ku· 
rulmamıştı. 

Şehrin etrafını düzenleyici eaıslar 

sağlanmazsa denkleşmiş bir fıCkilde ge

lişimin kontrolu kabil olamıyaeak ve 

ileride bO.yük yönetsel, ekonomik, I03-

ıyal gUçlUkler doğurabilecekti. Bu du
rumu göz önüne alan direktörlük An
kara çevre5inin bayındırlığı ve böyk • 
Jikle yönetsel, tıeknik ve estetik denk " 
leşmeyi sağlamak ve şehir baymdırlat
tırma smırile uray ıınırı arasındaki ye-
rin baymdır!Jştınna planlarını dilzen • 
lemek için gereken incelemeyi ve de • 
ğetleri yapmış ve bunun için büdcesi· 
ne ayırım da koymustur. 

Yurdda urbanism 
Direktörlük yapı ve yollar kanii • 

nunuıı özel maddeleriyle belitiJen yet• 
kiler içinde urayla.rın Ue.ride tehir 
planlarının hazırlanmasiyle de ult'af • 
makta ve bunların kontrol ve onay • 

lanmalarını sonuçlamaktadır. Bütna 
bu çalışım arasında dire.k:t:örltlkce o • 
narına ve ilavelerden baıka 1420 yapı 

p~m incelenmiş ve yapılarına izin vc
rilmit olduğu gibi 2400 çap ve böknc 
hartaları ve ıyapı tarzları saptayan ptan 

tar yapılmıştır. 
Şu kısa izahlardan anlaşılacağı gi • 

bi bayındırlaştırma direktörlUğil bü • 
tUn finansal darlıklara karşın baş.ta 

Ankara şehri olmak Uzere memleke • 

tin şehircilik işJerini yönetmek ve dil· 
zenlemek yolunda haşan ile çalrşmıı • 

tır .• , 
. s 

Her gün beş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıktyot. Türld
yede çıkan gazete ve dergile
re heı giin verilen 5 et keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyı basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı
calarını kullanmıyacaktıt. 

KIRKINCI LiSTE 
1. - Mahmi = Korunuk 

Tahtı himayede olan = Ko· 
runcak 
Ôrnekle:r: l - Kimıenin lıo • 
runuğu olmak İstemem. 
2 • Büyük 8ritanya korun -
caklaTtnı •avar mınnız? 

2. - Mahzur= Çekinelı 
Ôrnek: Bu işi yapmakta ne 
gibi çekinekler göriiyorau • 
nuz? 

J. - Menşe= 1. Çık"'~· 2 - Kö • 
kPft 

Ôrnekler: 1 - Bu malın çıka-
., 'J' gı nP.reat tr, 
2 - Bu aylenin kökeni hak • 
kmda ne bilivnr117nuz? 

4. - Mu111hh;'1 = Düzelfiç 
Ôrnek: Bir P.azetecle aiftr so
ravlardan bfri de clüzeltiç • 
l erin iistüttJ t>cl ir. 

5. - llt:tvale = Gönderi 
Ôrnek: Bankanın 300 lira• 
lık J;!Önderisini aldınız mı? 

Not: G~zeterrıiz~ gönderile . k 
va"J.:ıfa .. drı hu kPföne1er;n Mma~•,. 
,.,_lan kullanılmama!lmı rica ede
riz. 
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El-.oııonıi bahisleri: 

Japonyanın endüstrileşme har ketine kısa bir bakış 
Japony bu ür- endustnsının < abul: 

ve usnom J dcrec de ı/erletilm i so
nu unda Doğu ve U a • dogu'dzın avru
palı ve m rıkalı tccım u/uslanm birer 
birer u a J ~trrmakt du 

P rasım brrl. ç yıl önce duşurmek 
ve ozeJ bir t kım uretJ"m artları mey
dana getir Jelde ı pon tecioi bugün 
ıüclı1 bir aldırışa gırışım§ buJ.unuyor 

Şu on bır Jd yılda japon çıkatlarr 
Felemenk Hındi t nrnda HoIJanda te 

cımine: Uzak Şark'ta amerikan pamuk
lu sat .f/arrna; ve bele ıngilız çı catına 
biiyuk zararlar vermi tir. 

Bundan başka Hind Okanı ve Akdc-
111zde de japon endüstri urunleri bütrin 
diğer deı•Jetlerinkine b~arıyla ônürde -
lik etmektedir. 

Japqnya bununla da kalmamakta 
ve A.vrupanın c11 cndüstriel il/kelerine 

bile ucuz rnallarıru sokmak yolunu bul
mektadır. Mesela: 

Amstcrdaro'da ıapon elektrik lamba
lan 2.S santime: 

Japon kurna~Jarı n euosu 80 antime 
yerilmcktedir; 

Almany da, ıaponlar alman kuma.şia
rından C1o 50 daha ucuz ve aynı kalitede 
mal satmaktadır. 

Birçok yer/erile 1apoalar piyasaya bi
zim para l/e 3,4 lira liatJa bisiklet çı
karm:ılttadır. 

Bıı b•rkaç mh.alden de goruluyor ki 

üsnom3/ bir derecede endüstrileşmiş 

bır ı lke kar~ srnda bulunuyoruz. He
uıen şunu soyliyelim ki bu hal ilk ba

kT .. t sanı/abılec~ ·; gibi japon çıkat~r
Jarımn başvurduk/arz bir damping so
nucu degıldlr. Tamtersi, bu ekonomik 
ı1ulerne 67 milyon nüfuslu ve üstelı'k 
her yıl b11 milyon artan .-e natürcc 
köru im ropralc üzerinde y~yan ja
p<>ıı ulusu ıçin hayatiğ bir ro;-ağdı:. 

Daha 60 yıl önce tarımcı bir ulus 

olan Japonyanrn ne sebeblerle endıistri
IC'ş•: ine kısaca bir göz atalım: 

ı) Topra ın laldclıgi ve uluswı ka

J;ıb:!lrklrgı japonyada J79JJOO Km2 de 

bu un 67 milyonluk bir ulus ya~ıyor. 

Fak ıt toprakların çokluğu dağlık ve 
voJ!camk oldugundan ancak o/0 IS ı e
lciltm" e elverişlidir. Bundan dolayı bir 
Km2 dekı nufus sık.1181 875 oluyor. 

Z) Japon ulusunun çabuk üremesi: 
1879 da 35 m:Jyon olan nüfus 1909 da 
SO milyona. ,,.e 1933 de 67 milyona çık
rmştır. Ortalama çoğalış yılda 1 mj/yoo
dur. 

BoyJe tabiıg zengfolit.leri Sllyılı ve 
fal .. t nüfusu yılda bir milyon artan bir 
ülkenin aba/ sini besliyemiyeceği ve bir 
hayatiğ zora; sonucunda endüstrileş

~ğe başvurac:ığı kolaylıkla anl.lrr 
bir ~ydir. 

Japonyanın endüstrileşmesi birkaç 
'1evrrde olm~ur: 

1) 1867-1!95: bu ilk dnffde her §e)'

'1en önce doltuma endüstri,i nerletil
mİftir. 

2) 1895-1914: bu ikinci devrede. de
mir endüstrisinin temelleri t.ıtılmı§tır. 

3) 1915-1921: Avrupa uluslarının 

biribirlerile boğuştukları bu devrede 

Japonya bağlaşıJr.Jariyle sava.ı gereçle

Fİ yetiştırmd: için endüstrisini son de. 

rece büyütmü~ür. 

4) 1922-1924- bu devrede Japonya faz

la cndüstrilcşmış olmanıu cezasını çek· 

miştir. Sav;qla işiru bitiren Avrupa ve 

Amerika devletleri Japonyaya ekono

mik alan a onürdeşlik yapmağa başla

mışlardır. 

5) 1925 - 1930 Japonya Avrupa ve 

Amerika bu önürdeşliklerine karşı 

koyabilmek ıfin endüstrisini rasyons

lizc ctmı tir. Boy/dik.le ç.atıp gelen a

cun b hranı J ponya 1 hazırlrklz bul

m11~tur. 

6) 19JI de rı r e 

n ar wlu al tecim. 

de birınci der c e yer almak için en
düstri ni bir kat daha tükelle!Jtiriyor •• 

Japonya par sı altından istenilerek ay
rllıyor ve degerinin % 40 ına dü§ürülü
yor. Japon çılcstları bundan sonra 
önemli suretle artıyor. 

Japonyaum, boyle az: bır zam n 1çm 

de, cndustri d/anrnd k.ızandrgr bu b1 

arıların scbcblcri ise !]Un] rdrr 

1) J ;ıponyanın bir takım ad Jarcl n 
aunç oluşu· hammadde/erın ulkeyC' 
etırilm ~i. ı c cndustri iirıınlcrirıin dı 
11ya taşmrıınsı içın de ız erı d erli 

bır y.ırdıPlcıdrr. 

Japonya başlangrçc nberı kendısırıe 

bır ıecım fllosrı yapr.ıaga koyulmuştur 

8ugun 4 zso.000.000 tonla bu filo acun. 
da üçunı;u eliyor. 

Japonyayı çcı·rcleyen denizden d"
gerilc laydalamlabilmcsi ıı;ın oııa ege
men olmak gerekiyordu. Japonya bu

gıin ncunda üçüncü olan bir sava~ fı"lo-
ıı kurmakl:ı bu şartı da yerine getir

miştir. 

2) ]apoııla11n ilerleyiş alanınn geç 
artlmalarr da b .. yırlr olmuşt.ur. Ba~a 

ulusların o zamana kadar yapmış oldu/c

Jarr ·ıerley4Jcr ja;?onlar için r,ıi?.el bi
rer örnek olmuştur. 

J) Japon endüstrisinin ilerlt•tilmcsi
nc en çok yarayan sebeb ise ülkede i~
riliğin bol ~·e ucuz olarak bulunması 

olmuştur. Ya§amak düzeyinin alçak o
luşu işçilık ve dolayısiy/e endüstrici 
üretim fiatla11nrn A ~·rupa ve Amcrika

dakindcn aş:ı~r olma~rna rn büyük ~
beb olmrı!ftur. 

Bu saydrg11nrz avantajlara karşı ıa
pon endüstrisinin uğraştığı bau zor
luklar da yok değildir. Mesela: endüs
triye gereken hammaddelerin azlığı 

( 1925 de japon giretinin % 70 ini bun. 
/ar meydana getirı'yordu.) 

Sonuç olarak şunu söyliyebiliriz: 

]aponyanın gördüğümüz şekilde eıı

dustrilcşmesi yılda bir milyon artan 

ııiilusunu beslemek için bafVurulmuş 
bir çaredir. Bu devletiu ekonomik - ve 
esefle gördüğümüz sile/ çalışmalarının 
ve saldıtlflarıaı tek gaye$İ şudur: 

Japonya endüstrisine yeni çıkıt/ar 
bulmak ve böylelikle bu endüstri ile 
geçinen japon ulusuna y~amak imka
nlarrnr ''ermektir. 

Dr. ORHAN CONKER 

------··------
Yurd Poııtmı 

Uzunyaylada atçılık 
Kayseri, (Özel aytarımızdan) - i

limizde kurulan ve bütün dikkati üze

rine çeken ıbüyUk bez: dokuma fabrika-

11 ne kadar önanli iıe gene ilimizin bir 

de her gUn bir parça daha hedef.ine yak

la~ için çalıpn canlı bir fabrikası 

var: Uzunyayla at yetiştirmek bölg~sL 

Y etiıtinne bölgesinin bilgi merkezi 

ilimiz.in çok fitin bir ilç~i olan Pmar

batıdır. Yetiıtirme bölgesine Sıvasın 

Şarkt,ıa, Kangal, Gürün ilçeleri de 

girm.ııtir- Bölgede bulunan iki bine ya. 

ıkın Uzunyayla ırkmdan kısraklar için 

hükümet otuz kadar en iyi vuıfta No

nius aygırı vermiştir. Bu aygırlar böl

gedeki on qrm durağına dağıtı1mı§ YC 

her durakta baytar ve baytar sıhhat iı

yarları çalışmaktadır. Bu durakların 

bir kısmı fenniğ şartlarla yetiştiriciler 

hükümctin bugüne kadar kıendilerine 

yaptığı büyük özveriliğe ufak bir (). 

deme aqılığı o1nıak üure bilgili e
tüdler yapılarak ayırd edilerek damga
lanmıştır. Bazı kısımlarda &örülen ku
wrların önce arab aygırları ile düzel
tildikten sonra Nonius aygrrma veril
mek üzere arab aygınna ayrılnuşt r. 

Sekiz yıldanberi çah§an bu bölgede 
§İmdiye kadar işe yarar (1500) kadar 
tay yetiştirilerek orduya ve çiftçilere 
satılmıştır. 

Bölgede aygır ve erkek tayların 

tümü enenmi tir. Bundaki erekdöl te
mizliğini yetiştiriciler elindeki işe ya
ramıyan bu gibi erkek hayvanlarla boz
mamak ve karrştırmamaktır. Yetiştiri
len hayvan sayısı yalnız geçen ve bu 
yıl içinde bini bulmuştur. 

Yetiştiriciler hükümetin gösterdiği 

ve güddUğii yoldan çok sevinç duymak
ta ve fayda görmektedirler. Uzunyayla 
da yetiştirici1iein ilerlemesi iç.in her 

U L U !S 

aba cı gazete 
· · 1 ı aslaıııa 

M ın~ner Noycst!' Nahıışterı ta.7.c 
tesme Lo-ndra'dan yazrlan ve "St nlcy 
Bald\·ırı,, barJıg11 ı ta ıyan l;ır azrda 
dPniliyor kı • 

Durmadan altı yıl iş başında ka an 
68 lık Ram ey Makdonald Brıt nya 
B ha ·anlı rnı 67 yaşınclakı St nlcy 
B ldvın'e bıraktı. Altı yıl lıır parla 
menter bir hükümctin başında kalmak 
epicc uzun bir zaman demektir. Ancak, 
Makdonald'ın iş ::aşma geçişınJekı du 
rumlarda üsnomallik vardı: Hiıkü 

mcti 1929 da eline aldıgı zaman bir os. 
yalist partisi kauinesinın önderi olarak 
işe başladı. iki yıl sonra ' en isinden 

önce a len hiiktimetin yaptı.\-lan ile 
biisbiitiın bir karşıtlık ol m ve altüst 

ettiği şeyleri yeniden düT•Jtmck zorun· 
da kalan bir koaJisiyon hükümctınin 

başında kalarak i lcre t1 ,. etti. Bu 
yabancı d-.,,.işmeye ya nP a ırı oku 
!arla aşırı sağcılar çattılar; p rl, men 
to ve ulkenin biiyük ~ogun llr.U• onu 
ulu al t-ir zor.ığı kavramı oim ı do 
layısiyle sonsuz derece 1t ovdi.ıler. 

Parlamentonun beşte dört çoğunlu 
ğunu elinde tutan en kuvvetli koalis
yon ııartisinin on deri olcıu • u halde u 
lusal hiıkümette ikinci p15nda k 'm:ıya 

kanağat getirmiş olması dolayıt.iyle 

Stanley Baldvin'i de Makdonald' lan ::ız 

övmediler. 

lngilterenin bu ıleri gelc..n ıki devlet 

adamının ayrı ayrı karakterde kims -
ler olmaları da Baldvin'in bu iç k gö 
nüllulügüne ayrıca bir kıymet vf'rdiri· 
yordu. 

Makdonald, hayatının buyuk bir 
kısmını arsıulusal fikirlere "'ermiş bir 
adamdır. tık önceleri kendisini işçi he 

reketlerine vermiş, ondan onra barış
çıllığa bırnkrnış ve en sonra da çığırın 
dan çıknlış olan dünyayı arsıulusal kon-

feranslarla düzeltmenin imkanlı oldu
ğu hakkında Vilson'dan doğmu olan 
inanla yaşamıştır. Makdonald, yüksek 

tribüne çıkarak her ülkeden gelen in
sanlara ne yapmaları veya neyi bıra-k 

malan lbnngeldiğini öylediği Cenev· 

redeki kadar hiç bir yerde haz duyma

mıştır; yahut da Amerika cwnurba -

kanı ile birlikte Anglo-sakson ulusla

rını biribirine perçinlemek için büyük 

yıl kurutan ve yalnız Uzunyayla atla

nnın olan at y~tiştirme sergisi yurdun 

en büyük pa.nayırlanndandır. Sergiyi, 

bölgede yetiştirilen Uzunyayla • Noni· 

ua ılrısrak ve tayları süslemektedir. 

Sergide her yıl yetlıtiricilere .SOO 

lira kadar öden dağıtılarak yeti tirici

lerin mcraı1w:un ziyadeleştirilmesine 

önem verilmektedir. 

Çok yakın bir gelecekte Uzunyayla

nın at yeti§tiımek bDmıından Maca

rietan'a benziy«eği.n.den ıüpbe edile· 

mez: 

Bu anda ilzerinde durulan önemli bir 

iş de hayvanların bakım itidir. Yeni 

döl tayların vasıflarını kaybetmemek 

ft beklenen sonuca varabilmek için de 

çok aıhhiğ çahpnalu yapılmaktadır. 

At yeti§tiricileri ata bakmalr için 

harcadıkları para.nm biç bir vakit boıa 

12 inci asırda türklerde 
gaz savaşr 

Pravda: 

Taşkent: Orta Asy.ıda es ı top
çuluk v cavaş tarihıni incelt: yen ar -
keoloğ Bay Moson, on ikinc.ı ve on ü

çuncü asırlard kullanılan zehirli gaz 
rer telcrini bulmuştur. Bu zehirli 
suyukların bazılarını hazıı layc.bilnıek 

için yetmiş giın kadar ugra mak gc . 
reldyormuş 

O :r:aman bu zehirli ılaclar paçav
ralara b;.ılanarak özel bakır kaplara ar
kı sıkıya doldurulurdu. Dundan on
ra bu kaplar uzııktan sanki asker gibi 
görünen bir takım vapma tekiller içi
ne saklanırdı. Bu ~killerin içinde -
kilerden tam zamanında arkadan ateş
lendiği ınman şekıller parçalanır ve 
içindeki zehirli suyuk, koyu si;ah bir 
duman halinde etrafı sı rard . 

Gaz sahmlarrnd;ı bir çok usullt>r 
v:ırdı. Hatta bazı ~erre zehi. H pa . 
ç vraları taşıyan kaplar hır sıra üze
rinde dizilerek 6zel bataryalar yapı . 
lırdı. Gaz dalgalarmı düşmana karşı 
yapmacrk usullerle göndermek ,ekil 
Jeri de denenmiştir. 

Bu ılke (!az savaşı yalnızca ıavaş 
zamanlar nda ve kısa süre u ıçın kul· 
l<'nılmıştır 

ulan a tığı zamanlarda da ço haz 
duymuştur 

B denindeki ag dar onu yormadan 
önce. en iyı zamanlarında ateşli bır ay
t ç h:ılk için parl<?k bir h:ırekeıçı •c 
dava ına ıçten ve candan bağlı bir •· 
damdı. Stanley Baldvin ı e, ade, pa 
tırdılı gtlriıltülü hayatı sevmez, kab3 
ayakkıbı taşıyan babacan bır halk ço· 
cuğu ve baska bir çare :almayınca pi
posunu ağzınd<'.ll buakan bir adamdır 
Öyle bir <:dam ki, ne pozu •sever, ne 
parlak ilgilerden hoşlanır: soğuk kanlı 
ve doğru düşünür, ne pC1ra ve ne de şe
ref ile aatın alınabilir. Yabancıla.- kc.r. 

disini yakından tanıdıkları ıa.man, na
s1l oluyor da, böyle sade bir adam o 

ko kocaman "muhafazakar., partisinin 
önderi olabildiği sorusunu kendilerine 
sonıyorlar. Bu sorunun cevabı şudur: 
İngiliz ulusu göz kamaştırıcılardan ar 
tık yoru duğu ve böyle namuslu ve sa
de bir adam aradığr için önder olabil
mi tir. 

gitmiyeceğinc artık inanmış oldukla

rından birkaç yıl sonra (Uzunyayla) 

ırkı yurdun beı yönünde pek çok iste

kle aranacakır. Gerek durak yerleri

nin yapılması n ~reksc bakım i§leri

nin yoluna konulması için ilçebay Cc-

1!1 ile bölgen.in baytar dirc-ktörü B. Fe

rit'i kutlarız. 

Yozgat öğretmenleri 
nin çalışmaları 
Atatürk ülküsiıniln aydm hedefıinc 

ulaştınlmaaını ba~ alanında gc· 

rerltcn işlıeri belitmek için il köylerinde 

çalıpn öğTetmenler bu hafta içinde 

toplantılar yapmışlardır. 

tık toplantı cumuriyet okulunda kül
tilr direktörü B. Vasıf Aktan tarafın
dan açılmııtır. B. Vuıf Mltan köy o-

Yozgad 8ğretmenleri toplantı halinde 
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,l) asal ufu){lara 

bir hakıs 
' Fr ns z Scıwsmuı dış ı~ler komis-

yonu asba~kanr Ilanri Lemeri ile bir 
görüşmeden. 

Orada burada bazı gergınhkler or• 
tadan kalkmış olmak:la beraber, sıyasal 
g5k yüzunlın büyük bir kısmı bulut
lardan teır:izlenmiştir sanmak. kendi 
keı dini aldatmak demektir. 

Uzak doğooa yeniden iki büyul· sarr 
ulus arasında ateı ba§ göstermiş ve 
Çin ile Japonya arasındaki karşıtlrkla· 
rın bUyümuş olması bir anlaşmazlığı 
yeniden im.kan içine okmuştur. Avru• 
pada ise, Hitler in söylevi, bazı kirru;e· 

lerin bekledikleri kolaylıkları ortaya 

çrkarmamr1tır. Bu aöylevdc birçok kim· 
1elerce, arruulusa1 çalışma birlıgi için 
bir güven ~ alman ulu unun ölıiir u
hıslar çcvenine gimıesı anlamını çıkar
dıkları alman devJetınin yeniden Cc
nevreye dönmesinden biç bahis eçmc

di. Buna ka11ı alman başbakanı, alman 
ordu ve deni% kuvvetleri gibi zı a.. 
nemli meseleler hakkındaki isteı1der.inJ 
üzerinde görüşülcmiyccek ve hi!C de
ğişmez bir biçimde ileri sürdü. Bu ba
lom.dan daha 1imdiden önümüzdeki 
gilnlcr için silahlı bir barış durumu 

ortaya konmuş olduğunu kestirilebilir 
ki, bana .kalırsa. bu durum. gerginli· 
ğin azalacağı duygusunu vermefe hiç 
de elver\ li değildir. 

Bundan başka batının üç d vleti ara
sındaki ilgilerde de bulanıklık belir· 
mi tir. Paris'te, franıız - rus yaklaşma-
11nın Londra ft Roma'ca da istenilen 
bir şey olduğu aanılryordu. Her ne ka· 
dar dostça bir onam bcaaba katılmış 

idJse de, bu UllM.ld bota çıktı. Habeşis
tan mescleai de İtalya ile İngiltere a
rasında bazı yabancılı:ıtdar doğurdu. 

Buna, bir de italyanlann Malta adası
na .karııı eakidenberl besledikleri ve 
'mdi yeniden canlanan hırs ve umay

ları katmak lhımdır. Fransa, aracı ro· 
lUnU bilerek ingiliı: dıt ba!i:anlığı ile 
İtalya dıı bakanlığı arasında köprU 
kıırmağa çalıııyor. Öyle umulur ki, İ· 
talyaya Habeşistanda ekonomik kuanc. 
lar güven altına alınmak suretiyle is
tekleri yerine gctiriJmlt olabUecektir. 

Noye Fraye Presse'c!eo 

kullarmm ulusal, 10yul, ldll~ e
konomik alanlarda istenilen verimleri 
alabilmeleri ~ gereken yollan ~ok 
&ıemli konfennstarla an.latmqttr. 

DirelrtörUmUzlln. değerli denemele

rine dayanan !konferansları üç saat anr

mlft ilgi ile dinlenm.iı ve al:kışlanmıftlr 

n CSlntmenleriyle iapekterlerinin 

katıld1ğı koogre puarteai günU İlbay 

B. Baran'm ba§kanhğmda açılmıştır. 

B. Baran (Atatilr.k deTrimi ve tü~ 

öğretmenleri) konulu ılı:onfera.nalarmda 

ulusal alanlarda ağretm~nlerdcn bek

lenen işleyişlerle köy kanununun ye
ritilmesinde ve köycfilUk işlerinde öğ-

retmenlerin rolleri hakkında uzun boy
lu izahlarda bulunmuştur. 

Toplantıda köy kanununun kultiır, 
nğlık, bayındırlık alanlarındaki yeritıl 

meleri haklı:mda yeni programlar ka 
r.arlaıtırılnupu. 
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Yülcsek oli.ullanınızda verimli çalışma rusu ezbcrieenınek ilıere bu uefteri bıı 

köijeciğe atardı. Bu ~ekil çalı.şma dü 

şünme kapasitesin•' kıran, hayat ve ce
miyı::t için hi~· de faydalı olmıyan ve 
batta zararlr olan bir durumu doğurur
du, Çünkü, talebelerin bu suretle §ah
siğ kapasitelf:rinin gelişmesine imk§n 
verilmezai. Halbuki cemiyete lazrm O· 

lan in.c;an yalnız kitab sayıfaları arasm

d.:ı sıkı<jıp kalmış kimse değil, tamter
si karş:ısrna çıkacak olan meseleleri e
li ncleki ilmiğ esaslarla kotarabilen, da
ha doğrusu ilmiğ dü§Ütıebilen insarı 

Jazrmdır. Bu ise ar.cak tam anlamiyle 
bi. akademik eğitim ile irn'!canlı olur. 
Yoksa üniversite ve yüksek okullar ö
devlerini yapmış sayılmazlar. l~te ya
bancı memleketteki yüksek okullu k3-
fasında birçak malumatı olan, fakat 
bir işe yaramıyan insan yerine, akade
mik. tarzda düşünen bir in~an yeti~tit
mek gayesini güdüyorlar. Bunun için 
de yüksek oktı.JJa.ra giren talebeler da
ha ilk sômestirlerde iken, kendilerine 
verilen konular iizeriıule küçük küçüle 
t-tüdler yaparak kendi kendine çalrı· 

mak ve verimli çalışmak imkanını e!de 
ederler. Bunlar daha yüksek sömestir
lere geçince artılr bıi etüdler daha ge
niş sımr1r 1111!!tel<'ler üzerinde yapılı

yor. 

OüNI\.ü SP O il lf AREl(E,_f LERt 
-1 

Memlekctfraizin kii:tür sıy<ısasllld• 
bilyiik bir devıim yapıldığı bu sıralar
da. kar!jımıza çckan en önemli mesele
Jerdeo biri yüksek okullarda.ki talebe
lerin verimli surette çalı§malarınr sağ
lamaktır. Bu z r:ı.ğ gerek ilmin bugün
kü anlaşılış tarzından ve ger<!kse üni
versite. ve yüksel« okulların kendileri
ne ,izgü olaıı şekillerinden doğuyor. 

Kült'ir sryasamrzrn bu önemli me
se esini kotarmak it;in a§ağıdald nok
taları birer birer göz öniirtdfl' bulundur

mak gerektir. 
1) ilmin ana vasfı, 
2) Üniversite ve yüksek okulların 

şekli, 

3) Profe:;örlerin ilmiğ öde\•leri, 

o-ldııklarınr medeniyet tarilı111in ince
lenmesinden an.lryorı.ız. 

işte bu bakımdandır ki, profesörler 
ve ilim adamları memleketin birçok sa. 
ha/arındaki oluş imkanlarım bize gös
terirler, fakat bımun için birinci ~art 
o melilleketill vt: o cemiyetirı yapısı en 
ince taraflarına kadar incelenmiş ve a
ra:ıtınlmı§ olmalrdır. Çüııkü kıı.ırulacak 

bir nıemleket ilmi, ancak gene o ml'm
Jekette bulunan esaslara göre hazrrlanı
yoı· ve burılar o ilmin temellerini te~kil 

ederler. 

4) Talebelerin çaltşma tarz ve gaye

leri. 

Bu bakımdan yük.~ek okullarımızda
ki profesörl~re düşen iş memleketimi
zin gerek sosyal ilimler ve gerekse ta

biiğ ilimler sahasrna aid bütün şartJ;ı. 
rı, esasları, realiteleri zr.eydana çıkar. 

malarr ve bu esaslar içinde etüdlerini 
yaparak derslerini olwtuıalarıdır. Hiç 
JÜphe yok ii, bu i~ herhangi yabancı 

bir profesörün kendi memleketini esas 
tutarak yazmış olduğu bir kitabı dili
mize çevirip okutmaktan daba çok vf! 
hem de pflk çok zor ve çetin ve yorucu 
bir iştir. Türkiyeaeki firndiye kadar 
olan durum bunun büsbütün tersine 
idi. Proft-sörün bütün işi okuldaki ders 
saatinden ibaret kalır ve ders vermek 
anun için en ön safta gelirdi. Bu iti
barla profesör veya öğretmen program
daki ders saatinde çantasını alarak o

kula gelir ve dersini verdikten sonra 
da çekilir giderdi. Bu durumda bulu
nan bir profesör sadece bir konferans 
çıyı andırırdı. Böylece de bu yol ge
rek memleketimizin ilmini pek çıkmaz 
bir yola sevkeder ve gerekse talebeler 
için zararlı olurdu. 

A.ltıJJOrdu. - Çan.taya tdımJarı bir ütila 

5) Kitab meselesi, 

6) Ecnebi profesörler meselesi ve 

bunlarm memleketimizdeki çalışma 

tarzları. 

Bugı!nkiı ras.ıunel anlayışa göre il
min cemiyete faydalı olması şarttır. Ce
miyetle ve ins;ınrn yaşamasiyle uzaktan 

ve yakından hiç ilgisi olmıyan bir il
me bugün ne yer ve ne de kıymet ve
rilmektedir. Bütün ilimler insanlara Vt' 

cemiyete faydalı olmak gaye:.1ni güder
ler. Bunlar ister tafıiiğ ilimler ve ister
se sosyal ilimler olsunlar. Biz bu ras
yonel düşünü§ taruna göre bir- ilmin 
kıymetini cemiyete getirdiği fayda ile 
ölçmek zorağmdayız. 

Üniversıte ve yüksek okul/arın ilim 
bakımından cemiyette alacağı .ödevler 
pek büyüktür. Bunlar cemiyet yasaları
m kı.ırmak için hadiseleri inceleyen ve 
maddiğ rrenliğin ileri gitmesi için tek
nik üzerinde etkili tabiiğ hadiselerin 
ilimlerini kuran ve tam objektif çalı

şan kurumlardır. 

Profesörlerin ve öğretmeıılerin &dev
leri ise gerek ilmin ana vasfına ve ge· 
rckse yüksek okulların karakterlerine 
göre meydana çıkarlar. Profesör/er ve 
öğretmenler her şeyden önce bulunduk
tan memleketin ilmini kurmağa çalışIT
Jar. Bunun için her prole;ör ve her ilim 
ac:anır kendi sahasına ve kendi şuğbesi
rıe aid kısımlar üzerinde memleketteki 
araştırmalarını yapar, var olan şartları 
ve esaslan, g~çmiş ve geçmekte olan 
hadiseleri obiektif olarak toplamağa, 

sıralamağa ve bunların biribirleriyle o
lan ilgilerinden ve karşılaştırılmalarsn

dan genel hükümler ve kanunlar çıkar
mağa çalışıyorlar. Bu suretle memle
kette gerek cemiyet ilimlerinin ve ge
rekse tabiiğ ilimlerin esasları lıazırlan
mış olur. Bunlar o cemiyetin ve o mem
leketin gidiş ve oluş tarzlarrnda gayet 
derin bir surette etkin olurlar. Profe
.<lörlerin yapacakları incelemeler teknik 
ve fikir gelişiminde büyük roller oynar
lar. Gerçi cemiyete bir gidiş yöneti ver

mek için bıı temellere dayanmak zorağı 
vardır. Biz gerek sosyal hayatımızın 

ve gerekse medeniyet ve teknik haya
tımızın gelişim tarzında sosyal ve ta
biiğ ilimlerin nasıl ve ne surette etkin 

Profesörlerin asıl olan bu ara§tıncı, 
inceleyici ödevleri yanmda bir de O· 

kullara devam eden talebeyi tam mana
sında akademik tarzda yetiştirmek va
zifesi gelir. Bunun için de esas olan 
şart profesörün talebe ile devamlı sıu
rette değette bulunması ve keııdisini 
bulunduğu okula büsbütün vermesidir. 
Onirersitelerle, bu şekildeki yüksek o
kullarda profesörlerle talebeler arasın
da gayet sıkı bir bağ vardır: bunların 
her ı'ldsi de ilme hizmet eden unsurlar
dır. Yabancı memleketlerde üniversite 
ve yüksek okul profesörleri bütün za
manlarını yüksek okul ve üniversite 
içerisinde geçirirler. Onlar burada ken
dilerine özgü bir ilim ~eni yaratmrş
Jardır. Bütün zamanlarını şahsiğ ince
le~lere ve kendi yanlarında çalışan 

akademi talebesinin küçük ve büyük 
şekildeki etüdlerini gözden geçirmeğe 
ve onlara gereken yolları göstermeğe 

çalışırlar. 

Talbelerin çalışma tarzları da aym 
gayeye doğru çevrilir. Onlar da pr_o/e
sörlerin memlekette yaptıkları uzan 
incelemeler ve araştırmalar sonucunda 

buldukları ilmiğ esasları ders saatle
rinde dinledikten sonra, kendi kendi
lerine araştırmalar yaparlar. Bizde ıim
diy.e kadar olan vaziyet bunun büsbü
tün tersine idi. Talebe profesörün ders 

saatinde söylediği §eyleri defterine ge
çirir ve sınaçta çalıplmak, daha doğ-

l§te ancak böyle bir çalışmadan son
radır ki akademi talebesi ilim sahasıa
da çalışan memleketin, cemiyetin olq 
tarzına y6net veren profesörlerin en 
yakrn yardımcısı olurlar, çünkü bunlar 
da artık memleketteki hadiseleri, mese
leleri ele alarak incelemek imkanını el
de etmişlerdir. Bu suretle ortaya bin
lerce küçük ve yah.ııt bilyük ölçüde e
tildler meydana gelir ve bunların ek
serisi orijinal etüdlerdir. Böyle etüd
ler güzeyinde o devrin ve o günün ha

diseleri, ~seleleri araştırılmış ve or
taya çözülmüş olarak konulmuifur. Bu 
etüdler akademi talebesinin bulundu
tu sabaya göre lcitab evlerinde, semi
nerlerde ve laboratuvarlarda yaprlryor. 

Dr. ŞEREF NURf 

İspartaya gelen konuklar 
Isparta, 23 (A.A.) - Aydın 

Kızılay kurumunun düzenlediği 
beş yüze yakın bir gezici grupu 
bugün şehrimize gelmiştir. İs -
parta Kızılay kurumu yönetim 
kurulu konuklan Baladız dura -
ğından karşılamışlardır. 

Konuklar İspartaya geldikle · 
rinde ilbay, şarbay ve parti baş
kanı ile kalabalık bir halk yığını 
tarafından karşılanmıştff. 

Geziciler onuruna şarbaylrk ta
rafından şehir parkında bir çay 
şöleni venlmiş ve gelenlerin ra
hatları sağlanmıştır. 

Saat 9 da yüce kurtarıcının a
nıtı önünde binlerce yurddaşın 
bulunduğu bir tören yapılmış ve 
anıta Aydın Kızılayı ve geziciler 
adma bir çelenk konulmuş ve kar
şılıklı içten söylevler verilmiştir. 

Konuklar şehrin görülecek 
yerlerini ve fabrikaları gezmiş -
ierdir. 

(Ba§ı t. ci u.ydada) 

Dün ıehrimizde yapılm Altmordu 
- Çankaya maçını 2 • ı Altmordu ka • 
zanmJ1tir. 

Fener - Beıiktaş Ma~ı 

lıta.nbul. 23 (A.A.) - Birdenbire 
yapılmasına karar verilen Beşiktaj - Fe
nerbahçe ~ild maçı bugün, pek de kala 
balık olmıyan bir seyirci lrlime11i önün 
de oynandı. 

Deşiktat: Mehmed Ali • Nuri, Hus -
nü. Feyzi, Hasan, Faruk - Hayati, Hak
kr, Muzaffer, Şeref, Eşref. 

Fenerbahçe takrmı: Bedii - Yaşar. 

Fazıl - Esad, Ali Rrza, Reşad - Niyaı:i. 

Naci. N'amık, Şaban Fikret. 
Yargıç B. Kemal Halim. 
tık hücumu beşiktaştrlar yaptılar. 

Şererin ortadan uzun bir TUruşu topu 
Fenerbahçe kalesine kadar gönderdi. 
Buna Fenerlilerin cevab vermesi gec:1<
medi. Beşiktaşlılar bu hUcumu favula 
durdurdular. 

Once ortalarda haşlıyan oyun yavaş 
yavaş Beşiktaşm baskısı altına girerek 
gelişmeye başladı. ttk: yirmi beş daki
ka içinde siyah beyazlıların çok gfizel 
ve üstün bir oyununu seyrediyoruz. Fe 
nerbahçenin hücum hattı kendisinden 
beklenen başarıyı gösteremiyor oyun 
çoğunlukla fenerlilerin yan sahası için
de ve beşiktaşlıların ayağında oynanı • 
yor. Fener koruyucuları, durumu kur • 
tarmak için bütün varlığını harcıyorlar. 
Fakat on dördüncü dakikada güzel bir 
inişi tamamlryan Muzaffer, yakından bir 
plase ile Beşiktaş'a güzel bir sayı ka -
zandırdı. Besiktaşın ikinci sayı peşin -
de koştuğu görUlUyor. F-!ner beklerinin 
gayreti, Bedii'nin güzel iki kıırtanşı ile 
birleşerek beşiktaşldan bu ihtimalden 
uzaklaştırdı. 

25 inci dakikadan sonra Fener, be -
raberliği sağlryan bir oyun oynamafa 
başladı. Esad orta muavinliğe alınmıt 

Şaban üe Naci'nin yerleri değiştirilmişti. 
29. uncu dakikada Naci güzel bir 

eşape ile Nuri'yi atlatarak kaleci ile 
karşı karp:ya kaldr. Fakat bu ank g'Ofü 

fena bir vuruşla avuta attı. 
36. mcı dakikada Esad'tan u.zun bir 

pas alan Niyazi sıkı bir çıkışla Beşil..-taş 
beklerini geride bıraktı. Ve t.akmıma be-

raberllk sayısını kazanırdı. Birinci deY· 
re bu ıonuç i!e bitti. 

İkinci derve baştan sonuna kadcır 

~it bir tar..zda oynandr. İki takım da 'ke· 
sin sayılacak golleri sırf şanssızlık yil • 
zlinden kaybettiler. Maç, süresi içinde 
beraberlikle bittiği için tillilk gereğince 
birer çeyreklik ild devre uzatıldı. 

tık onbeş dakika gene sonuçsuz bitti. 
ikinci onbeş dakikanın ba~langıcmda iki 
tanfm da yorgun olduğu görülilyordu. 
Bununla beraber, beşiktaşlılar, Hakkı -
nm ayağiyle Uçüncü dakikada \'.tinci, p 
ne Hakkı'nm ayağiyle beşinci dakikada 
liç{1nc0. go il kazandllar. Fener bekten 
bu sayılardan sonra bocaJamağa başladr. 
Beşiktaş 3 - l yenmeyi hakkettiren blr 
oyun çıkarıyor. Maç bu son~ç ile bitti. -··· ANKARA RADYOSU 

19,30 Di~çinin saati 
19,40 Musiki: 

Mendclsohn (Her saadet çabuk 
geçer) 
Gorçld (Gün batarken) 
Vilboa (Dcnizcil r) 
Monuşko (Halka operasmdan 
duo) 
Ses: K. Boyar 
., : K. ÇekatoW11ki 

Piyano: Ulvi Cemal 
ZO, Zir:ıat Veka.Ietl saatf 
ıo,ıo Mum.ki: 

Orkestra konseri (PJakla) 
20,30 Daru musikisi 
20.50 Haberler. 

ISTANBUL RADYOSU 
18,JO Bayan Azade Tarcan. Jimnast!ti 
18,30 Franrtzca den1 
19,20 Haberler 
ı 9,30 Ege C<lL Türkçe st>zltl eserler 
20, Konf rana 
20.30 Radyo caz ve tangc orkest!'a• 

lan (Bayan Bedriye TUztln. 
Tilrkçe ıözlü eserler) 

21,30 Son hahr.rler. borsalar. 
21,40 İstanbul konservatuvarı musf.· 

ki profes6rJeri taraf udan konKl'. 
Profesör Obuva Koblinger 

,, Kontrbas Pök 
,, Korno Aydler 
,, Fagot Kflıı 
,, Klarnet Cemı1 

21,10 Ptik neşriyatı. 

flLVS'un ronwnı Tefrika: 105 

San Michele'nin kitabı 
na göre bu, bir para işinden başka bir şey 
değildi. Beş milyon buna yeterdi ve kendisi 
bunun bir milyonunu bulabilirdi. Böyle ko
nuşmakta devam eden Mösyö Alfons'un yü
zünün biraz kanlı olduğu gözüme çarptı. 
Valdo Stori'ye göz kırparak artık ona şarab 
vermemesini anlattnn. 

m kulaklarına kadar kaldırmış ve silindir 
şapkasını da bumuna kadar geçirmiş olarak, 
her zamanki köşesine büzülmüştü. Ona ba
kan bir değişiklik göremezdi. Yalnız sağlı
ğındakinden biraz küçülmüştü. Her ölü böy
ledir ... 

söylediler. Buna acındnn, iyice biliyordum 
ki şapkasını da başına yerleştirselerdi Mös· 
yö Alfons kendini çok bahtlı sayacaktı. 

Türkçeye ~nıren: Nasuhı BAYDAR 
Yazan: Akse/ MUNT 

Piçburglu milyonerin son amerikan mo
dasına uygun yepyeni redingotu ile silin
dir şapkasını ona giydirdikleri unutulmaz 
gün, Mösyö Alfons'un hayatının belki en 
mutlu günlerinin başlangıcı oldu. Başta şef
leri olduğu halde bütün sörler, o perşembe 
günü onun yeni silindir şapkasını resmiğ 

bir tavırla elinde tutarak, arabama binme
sini seyir için, hep birden, kapının önünde 
top!anınışlardı. Gil:lmekten kırılarak : "Ne 
de şık, gören bir İngiliz lordu sanır!,, diyor
lardL 

Mösyö Alfons'u o gün öğle yemegıne 

çağırmıştım. Bu öğle yemeklerini, her per
şembe tekrarladık. 

Bir perşembe . iyice hatırımdadır - ünlü 
amerikan heykelcisi ve Mösyö Alfons~un 
pek yakın doı::tu Valdo Stori de bizimle be
raber yemekte idi. Fransız cumurluğunun 
büyiil{ düşmanr olan Mösyö Alfons, ilk şa
rab bardağım boşalttıktan sonra, eski Gari
balrli ardusnnu emri altma alıp Paris üzeri
ne yüriimenin imkanı olup olmadığı hakkın· 
daki düsüncesini Valdo Stori'(r-n sordu. Q. 

Ben, şarab surahisini uzanamıyacağı bir 
yere iterken, o da, kLZdığı zaman yaptığı 
gibi, sözünü birdenbire kesip, başını tabağı
na indirdi. 

- "Camın kızmayınız, dedim, işte sağlı
ğınıza bir bardak daha içiyorum.,, 

Fakat, her vakitki gibi bardağını uzat
madığına şaştrm. Başı tabağın üzerinde kı
mıldanmaksızın duruyordu. Ölmüştü. 

Kanuna uygun olarak hadiseyi polise 
bildirmenin bana da Mösyö Alfonsa da ne-
ye malolacağmı pek iyi bilirdim. Hiikümet 
hekimi gelecek, öfümü saptayacak ve belki 
de otopsi yapılması gerekecekti. Sonra fran-
sız konsolosluğu işe karış~cak, tek malı o
lan geçmişi hakkındaki sır ortaya çıkacaktı. 
Anna'yr aşağı gönderip, Mösyö Alfonsa bay-
gınlık gelmiş olduğu için onu yanıma ala
rak yoksullar yurduna götüreceğimden ara· 
banın körüğünü kaldırmasını söylettim. Beş 
dakika sonra Mösyö Alfons, arabada, ame
rikalı milyonerin pardesösünü giyip yakas~ 

Arabacı sordu: "Korso caddesinden mi 
geçelim ,, 

- "Tabiiğ Korso caddesinden geçeceğiz. 
Mösyö Alfons oradan geçmeği pek sever.,, 

Sörlerin şefi ilk önce biraz tasalandı ama 
benim "kalbe inme inmesinden ölüm,, hak
kında verdiğim belge, polisle olan ilişikle
rin birden düzelmesini sağladı. Akşama doğ
ru Mösyö Alfons, yorgun başının altında 
yastık yerine eski çantası ve boynunda da, 
bir kordona bağlı olan çantasının anahtarı 
olduğu halde tabutuna yerleştirildi. "Yok
sullarm küçiik kız kardeşleri,, ne ölülere ve 
ne de dirilere soru sormazlar. Onlardan ba-
rınacak bir yer istemeğe gelenlerden bütün 
öğrenmek istedikleri şey, ihtiyar ve aç olup 
olmadrklandır. Bunun ötesini tanrı bilir, on
lar değil. .. iyice bilirler ki yurdlanna sığın
mış olanların çoğu orada, sonradan aldık· 
lan adları taşıyarak yaşar ve ölürler. 

Ben, Mösyö Alfons'un çok sevdiği silin
dir şapkasmm da tabutuna konulmasını pek 
isterdim, sörler bunun doğru olmadığını 

~ 

Sörlerden gelen ve hemen yurda gitmem 
lazımgeldiğini bildiren bir mektub, bir gece 
yansı, beni uyandırdı. Yurdun geniş koğuş .. 
tarının hepsi sessiz ve karanMttı. Yalnız 
sörlerin kilisede tapınmakta oldukları işiti· 
liyordu. 

O vakte kadar hiç görmemiş olduğum bit 
küçiik odaya alındım. Yatakta, daha gene 
ve yüzü. başının altındaki yastık kadar be
yaz bir sör, yatıyordu. Bu kadın, uzun bir 
teftiş gezisinden Napôli yolu ile Paris'e 
dönmekte olan başsördü. Ağır bir kalh has
talrğı yüzünden öJüm tehlikesi içinde idi. 

Birçok devlet başkanlarımn, ünl'· hi.ıkü
met adamlarının hayatları tehlikede iken 
başuçlarmda bulundum. Ancak, omuzları

ma yüklenen soravm ağrrhğmı, bu kadm, in· 
sam kendilerine hayran eden güzel gözleri
ni açıp da: 

- "Doktor, beni kurtarmak icin eliniz
den geleni yapımz. Çünkü kırk bin yoksul 
bana bağ'hdır.,, 

Dediği vakitki kadar hic hissetmemiş-

tim. 
(Sonu var) 
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a hi lVl t• esseseler arttırma e siltme kom· syonu an 
İstanb~ldaki S~hi müessesel~r~n .1935 mali yılı u~um ihtiyacı aşağıda yazıldığı üzeıe ve her şartname mucibince ayrı ayn eksiltmeye konubnuştur. 
l - Cıns. ve m~k~arları, tahmı~ı fı~t muvakkat temınatları, ihale gün ve şekilleri hizala rmda gösterilmiştir. 
2 - Eksıltme ışı İstanbul Cagaloglunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Tıp talebe yurdunun ekmek şartnamesi 126 kuruşa ve et şartnamesi 203 kuruşa ve akliye hastanesinin ekmek şartnamesı US9 kuruş ve et şartnamesi ise 130 kuruş bedel 

.ı1ukabilinde yurt ve müesseseden alınabilir. 
Diğer şartname ve nümuneler de ait olduk lan müesseselerde görülebilir. 

4 7' Eksil~C:?"e gireceklerin 935 yıl~ ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazı h belgeleri ve eksiltmesine gireceği maddeye yeter muvakkat teminat veya banka mek 
tuplarıyle belh gun ve saatten evet komısyon a müracaattan. (3353' 

Cin i 

Ekmek 
Kuzu otı 
Dağlıç eti 
Sığır eti 
Karaman eti 
Sadeyağı 
Tuzsuz Tereyagı 
Sabun 
Zeytin yağı 

Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Kaşer peyniri 
Makama 

Tıb talebe yurdu için 
Azı Cogu Tahmin M. Teminat 

Fi. 
215.700-280,000 9. 1890.00 

3,000- 3,900 50 
1,500- l,950 50 
7,000- 9,100 35 

66,680- 76,650 45 
11,000- 14,300 77 
1,100- 1,430 140 
5,000- 6,500 28 
6,000-' 7 ,800 38 
4,000- 5,200 30 

70,000- 91,000 1,15 
5,000- 6,500 45 
1,000-- 1,300 70 
2 ,000- 2,600 22 

50- 65 22 

Y. 3045,19 
526,82 
150,15 
137 ,'SO 
222,30 
117 
149,44 

287,62 

Eksiltme Şekli 
tarihi 

5-7-935 S. 14 kapalı zarf 

5-7-935 
8-7-935 
8-7-935 
ı0-7~3S 

ı0-7-935 

10-7-93S 
12-7-935 

12-7-935 

S. 14 kapalı zarf 
S. 14 kapalı ıarf 
S. 14 Açık 
S. ıs Açık 
S. lS Açık 
S. ı5 Açık 
S. 15 Acık 

S. 15 Açık 

Cinsi Azı Çoğu Tahmin 
Fi. 

Kase yoğurdu 40,000- 50,000 7,5 
Taze bakla 10,000- 15,000 7 
Ayşe kadın 10,000- 15,000 12,5 
İspanak 10,000- 15,000 7 ,5 
Semizotu 4.000- 5,000 5 
Sakızkabağr 10,000- ı5;000 5 
Patlıcan 20,000- 30,000 10 
Yer domatesi 8,000- 10,000 5 
Arpa 3,500- 5,000 4:5 
Kepek 1,800- 2,500 3,S 
Mısır kırması 2,500- 3,000 4,~ 
Benzin 12,000- 15,000 35 
Odun O- 2,000 240 
Kriple maden kömürü O- 500 1450 
Kok kömürü 700- 750 ı750 
Mangal kömürü 20.000- 20,000 3,25 

M. Teminat 

281,25 

641,25 

33,50 
393,75 
360 
551,25 
984,18 

52,SO 

Eksiltme Şekli 
tarihi 

22-7-93S 

22-7-93S 

24-7-935 
24-7-935 
2&.7-93S 
26-7-93S 
26-7-935 
2&.7-935 

S. 15 açfk 

S. 14 kapalı zarf 

S. 15 açık 
S. 14 kapalı zan 
s. ıs açık 

S. ı4 kapalı zarf 
S. ı 4 kapalı zarf 
S. ı5 açık Tel şehriye 

Arpa şehriye 
Un 

50-
6,000-

500-
500-

65 
7,800 

650 
650 

22 
11 
22 
20 

45,04 
64,35 
ıo,72 

15-7-935 
15-7-934 
15-7-935 
15-7-935 
17-7-935 
17-7-935 

S. 15 Açık 
S. ı5 Açık 
S. ıs Açık 
S. ı5 Açık 

Heybeliada sanatoryomu için 
Pirinç unu 
frmik 
Pirinç 
Nohut 
Kuru fasulye 
Kuru Barbunya 
Patates 
Kuru soğan 
Yeşil Mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru üzüm 
Soda 
Süt 
Kase yoğurdu 
Taze Bakla 
Çalı Fasulya 
Ayşe kadın 
Barbunya 
İspanak 
Semizotu 
Sakız kabağı 
Bamya 
Patlıcan 
Yer domatesi 
Sınk domatet 
Lahana 
Enginar 
Pırasa 
Arpa 
Kepek 
Saman 
Kuru ot 
Benzin 
Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Kriple kömüre 
Kok kömürü 
Mangal kömürü 

Cinsi 

Ekmek 
Dağlıç 
Karaman 
Kuzu 
Sığır 

Sade yağı 
Sabun kalıp 

Sabun toz 
?eytin yağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makama 
Şehriye 

Kuskus 
Un 
Pirinç 
Bulgur 
Patates 
Kuru fasulye 
Kuru barbunya 
Nohut 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru üzüm 
Soğan 
Süt 

13,000- 16,900 24 
2,500- 3,250 18 
3,000- 3,900 16 
1,600- 2,080 10 

12,000- 15,600 7,50 
12,000- ı5,600 5 
1,500- 1,950 17 
·600- 780 18 

1,500- ı,950 45 
1,500- 1,950 20 
3,000- 3,900 8 
5,500- 7,150 12 
3,000- 3,900 7 ,50 
5,000- 6,500 7 
ı,500- 1,950 11 
4,500- 5,850 12,5 
4,500- 5,850 1 o 
6,000- 7 ,800 i ,ı 
1,250- 1, 727 5 
4,000- 5,200 5 
1.000- ı ,300 30 
6,000- 7 ,800 10 
5,000- 6,500 5 
2,000- 2,600 7 
4,000- S,200 4 
3,000- 3,900 6 
6,000- 7 ,800 5 
3,0CW- 3,900 4,S 

900- ı,170 3,5 
900- ı,ı 70 2,5 
500- 6'i0 4,5 

5,500- 7,1!>0 35 
200- 260 250 

ı ,500- 1,950 230 
130- 170 1450 
135- ı1s ı750 

15,000- 19.500 3,5 

9,15 
304,20 

43,87 

62,40 
85,7S 
58,50 

53,39 

93,37 
23,40 
64,35 
21,9! 

406,96 

20,62 
187,69 

385,12 
ı84,87 
i29,69 

51,19 

17-7-935 
17-7-935 
ı9-7-935 

1~-7-935 

19-7-935 
19-7-935 
22-7-935 
22-7-935 

22-7-935 

24-7-935 
24-7-935 

26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
2&.7-935 

S. ıs Açık 
s. ıs Acık 

S. 15 Açık 
S. ı5 AçQk 
S. 15 Açık 

S. 15 Acık 

S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 

S. 14 kapalı zarf 

S.15 Açık 
S. ıs Açık 

S. 14 kapalı zarf 
S. ıs Açık 
S. ıs Açık 
S. 15 Açık 

Akliye ve asabiye hastanesi için 
Azı Çoğu' Tahmin 

Fi. 
400,000-420,000 
20.000- 35,000 

4,000- 5,000 
9,000- ıo,ooo 

2,000- 3,000 
8,000- ı2,000 

8,000- ıo,ooo 
8,000- 10,000 
8,000- ı 2,000 
3,000- 3,500 

35,000- 50,000 
0,000- ı,ooo 

?0,000- 25,000 
8,000- 10,000 
3,500- 5,000 
4,500- 6,000 

15,000- 42,000 
20,000- 25,000 
!5,000- 45,000 
15,000- 20,000 
8,000- ı 0,000 

J0,000- 12,000 
8,000- 10,000 
1,500- 2,000 
1,500- 2.000 

ıo.ooo- ıs.ooo 

20.000- 25.000 

9 
50 
45 
50 
35 
70 
28 
ı4 

38 
30 

1,7) 
45 
20 
20 
15 
11 
24 
11 
7 ,!J 

11 
10 
ıs 

ıa 

45 
20 
5 

12 

M. Teminat 

2835 

1938,75 
765 

315 
342 
78,75 
65,63 
33,75 

581,25 
49,50 

756 
206,25 

253,13 

240 
162 
135 

142,50 
56,2S 

225 

Eksiltme Şekli 
tarihi 

5-7-935 S. 14 kapalı zarf 

5-7-935 
8-7-935 

10-7-935 
10-7-935 
10-7-935 
12-7-935 
12-7-935 

15-7-935 
15-7-935 
17-7-935 
17-7-935 

17-7-935 

17-7-935 
17-7-935 
ı9-7-935 

19-7-935 
19-7-935 
22-7-935 

S. 14 kapalı zarf 
S. 14 kapalı zarf 

S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. ı5 açık 
S. ı5 açık 
s. ıs açık 

S. 14 kapalı nrf 
S. 15 açık 
S. 14 kapalı zarf 
s. ıs açık 

S. 15 açık 

s. ıs açık . 
S. ı5 açık 
S. ı5 açık 

S. ı5 açık 
S. 15 açık 
S. 15 aC'.ıl< 

Cinsi Azı Çoğu Tahmin M. Teminat 
Fi. 

Ekmek 20,800- 22,750 9 
Francala ı 1,200- ı2,200 13,5 
Dağlıç eti 14,000- 26,000 50 

Kuzu eti ' 1,050-:- 1,950 50 
Sade yağı 2,240- 4,160 85 
Tere yağı 700- 1,300 ı40 
Sabun l ,050- 1 ,950 28 
Zeytin yağı 1,400- 2,600 38 
Zeytin 700- ı,300 30 
Günlük yumurta 70,000-130,000 5 
Mutfak yumurta 28,000- 53,000 1,75 
Yakacık suyu 1,829- 3,395 50 
Kaşer peynir 910- 1,990 70 
Beyaz peynir j\10- ı,990 45 
Makama 700- ı ,300 25 
Tel şehriye ı30- ı63 25 
Arpa sehriye ı 30- 163 25 

İrmik 140- 260 20 
Un l,680- 3,120 11 • 
Pirinç 3,500- 6,500 24 
Kuru Fasulye 700- ı,300 ı6 

,, Barbunya 630- ı,t 70 ı6 
Patates 6,300- 11,700 7,5 
Kuru soğan 3,500- 6,500 5 
Süt 10,850- 20,150 ı2 
Yoğurt 2.590- 4, 180 20 
Kase yoğurdu 3,500- 6,500 7 ,5 
Prasa ı,750- 3,250 S 
Lahana 1,400- 2,600 4 
Kereviz j...120- 2,080 ıo 
İspanak 2,380- 4,420 7,5 
Taze bakla 2,100- 3,m 7 
Patlıcan 3,500-6,550 10 
Taze bamya 560- 1,040 30 
Çalı fasulye 840- 1,560 11 
Sırık domates 800- 800 7 
Yer domat•i 700- 5, 700 5 

Sakız kabağı 2,800- 5,200 5 
Enginar 2,100- 3,900 6 
Ayşe kadın 2,100- 3,900 ı2 
Semiz otu 1,400- 2.600 5 
Barbunya 1,050- ı,950 10 
Kırma arpa 1,625- 3,250 5 
Saman 2,100- 3,900 2,5 
Kepek '1,400- 2,600 3,5 
Kuru ot 910- ı,690 4 
Arpa ı,625- 3,250 4,5 
Odun 105- ı95 250 
Kriple maden kömürü 35- 60 1450 
Kok kömürü 175- 325 1950 
Mangal kömürü 2,800- 5,200 3,5 

370,00 

1048,00 
267,38 
163 
40 
71 
28 

555 
225 

171 

34 
25,65 

117 

24 
52 
24 

181,35 

108 

4ı 

36,SJ 
70 

475 
13 

Çocuk hastanesi için 
Cinsi 

Ekmek 
Dağbç eti 
Sade yağı 
Tere yağı 
Sabun 

· Yumurta 
Beyaz peynir 
Makarna 
Şehriye 

Pirinç unu 
lmıik 
Pirinç 
Kuru fasnlva 

Az. Çoğu Tahmin 
Fi. 

·37 ,000- 38,000 
24.000- 25,000 
2,000- 2,500 

450- 500 
•.500- 4,000 

10,000- ı5,000 

350- 400 . 
J ,000- ı ,500 
450- 500 

450- 500 
150· - 20•) 

12,000- ı2,500 

1,000- 1 ,500 

9 
50 
85 

140 
28 
ı, 

45 
20 
25 
11 
20 
24 
16 

M. Teminat 

256,50: 
a11,5o: 
159,38: 

52,50: 
84 : 
ı9.68: 

13,50: 

31,88: 
4,13: 
3 : 

225 : 
ı8 : 

Eksiltme 
tarihi 

Şekli 

• 

5-7-935 

5-7-935 
8-7-935 
8-7-935 

ı0-7-935 
10-7-93S 
ı0-7-935 

ı2-7-935 
12-7-935 

12-7-935 

15-7-935 
15-7-935 
17-7-935 

17-7-935 
17-7-935 
19-7-935 
22-7-935 

22-7-935 

24-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 

S. ı5 açık 

S. ı4 kapalı zarf 
S. 15 açık 
s. ıs açık 
S. ı5 açık 
S. ı5 açık 
s. ıs açık 

S. ı4 kapalı zarf 
S. ıs açık 

s. ıs açık 

S. ıs açdi 
s. ıs açık 
S. 15 açık 

s. ıs açı1' 
s. ıs açık 
s. ıs açık 
s. ıs açık 

S. 15 açık 

s. ıs açık 

S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 14 kapalı zarf 
S. 15 açık 

Eksiltme Şekli 

tarihi 
5-7-935 
5-7-935 
8-7-935 
8-7-93S 

10-7-935 
ı2-7-935 

ı2-7-935 

15-7-935 
15·7-935 
15-7-935 
17-7-935 
17-7-Q35 

s. ıs açık 
S. ı5 kapalı zarf 
S. ı5 açık 
S. ı5 açık 
S. 15 açık 
S. ı5 açık 
S. 15 acık 

S. 15 açık 
S. 15 ar.ık 

S. ı.s açık 
S. 15 aç' : 

S. 15 ac-11 
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Cinsi An Çoğu T8lmriD K Teminat RlR111 ... ta- lekli Ciaai Çağu Ası Tahınia. Ekailtme tarihi ve 
Fi. taribi ~ -pkli 

Patates 5,500- 6,000 7,5 13.,'15' 17-7-93.S s. ıs as* Tere yağı 800- 600 140 .. a.7-ISS 15 açık 
Kuru soğan 3,000- 3,500 5 13,13: 19-7-935 S. 15 açık Sabun 1,500- l',200 28) • l'Q.'1-935 ıs açık 
Sut 2,900- 3,000 12 170 J 22-7-935 s. 15epk Tos sabun 400- 300 25) 
Pancar 3,000- 3,500 'I Zeytin yap 1,500- ı.ooo 38 42,'15 10-7-835 15 açık 
lspanak 3.000-- 3,SOO 7 Zeytin tanesi ...._ 300 120 1 10-7-935. 15 ~ Bakla 3,000- 3,500 7 
Sakız kabağı 3,500- 4,000 7 Günlük yumarta 73,000- 40,000 5 304,15 12-7-935 15 aç* 

Ayşekadm S,5"0- 4,000 12,5 Mutbak • as,aoo- zo.ooo J.,7Ş) 

Çalı !IOO- 1,000 11 Beyaz peynir 1,100- 900 45) 52,18 1~7-93S 1! açık 

Bamya 500- 600 30 Kapr peJDiri 380- zso 71) 

Semizotu 1,000- 1,200 5 hmikmakarm 1,280- l,000 25) 29JYJ IS-7-935 l.lı 8Çık 

Bc:zelya 200- 250 10 Şehriye 1,~ ı.ooo 25) 
Pırasa 3,000- 3,500 5 Un !,500- 2,300 11 20,A 15-7-935 1-! • Kereviz 2,000- 2,500 4 Patates zsoo- 2,000 7,50 14Jl'I 17-7-8.15 15 • Lahana 400- 500 4 Çalı fasulya 1,200- 800 16) 18,15 11-7-935 15 • Domates S,500- 4,000 5 
Enginar 5,500- 6,000 6 

Barbmıya " 
500- 300 10) 

Pat he an 1 ı ,000- 12,000 10 SOC5,90: 22-1-935 s. 15 açık 
Tosya pirinci 4,500- 3,.500 24 15 17-7-m 15 --Arpa 3,500- 4,000 ·~ 
Soğan 3,000- 2,500 5 11.25 19--7-'15 l-5 açık 

Saman 3,500- 4,000 2,5 Yoğurt S',000- 1,800 20 ) 84,31 22.-1-935 ıs açık 

Kuru ot 3,500- 4,000 4 ~ase yoğurdu 7,000- 3,~ 7.i} 
Kepek 3,500-- 4,000 3,5 43,50: 24-7-93.S s. ıs açı& Süt 12,.000- 10,000 12 108 22·7-935 l5 acık 
Benzin l+t- 144 35 3,87: 24-7-935 s. 15 açık Enginar eoo- 400 8 ) 
Odun 250- 300 230 5135: 26-7-935 s. 15 açık Taze bezelye 300- 200 15 ) 
Kok kömurü 300- 400 1750 525 • 21-745 s. 14 lrapab .rt • 
Mangal llıömürii 9,500- 10,000 3,5 26,25: 26-7~5 s. ıs 8Pk Semizotu 458- 300 15 ) 

Taze bakla ~ 700 10 ) .. • Kuduz tedavi muessesesıne Kabak 1,500 1,200 05 ) 

Ç~ Tabmin M.TemiDaı Dailtmc tarihi ve 
Pancar 200- 150 f11 ) 

Cmsi An 
Hıyar ~800- 1,600 02,59) 

Fi. şekli 

Ekmek ı~ 14,0f)O 9 94,50: 5-7-935 s. 15 açık 
Taze bamya 4SO- 350 30 ) 

Et Daglı~ 1,000-- 6,000 50 Domates kır. 1.800-- 1,600 05 ) 

Kuzu eti 1,000- 5,000 50 262,50: 5-7-985 & 15 açık Taze bıl>er 300- 200 12 )' 

Sade yağı 700- 1,000 85 63:ıı-75: 8-7-935- S. 15 açık Patlıcan 12,000- 11,000 ı• ) 

Makama 1,400- 1,600 25 30 • 1~1-935- s. 15 açık Dolmalık biber 600- 500 10 ) . 
domates 300- 250 07 ) 

Şehriye 200-- 300 25 5,63: 15-7-935 S. 15 açık ., 

Pirinç 1,400-- 1,800 24 32,40: 17-7-935 S.. 15 açık Yeşil salata 7,000- 5,000 01.25) 

Kuru Fasua.)'? 500- 700 16 8,40: 17.7;.gss s. 15 açık Kmnızı tmp 800- 700 81,25) 

Arpa 14,.000- 18,000 4,S I0',1.5: 24-7-9.15 & 15 açık tspanak 2,500- zaao 7;51) 

Odun 100- 250 250 28,12: 26-7--935 S. 15 açık Havuç 300- 251 08 ) 

Kok kömiirii 70- 80 17.SO te5 • 2&-1-995 S. 15 açık Kök kere\l'İs 800- 650 IO ) . 
J Salamura yaprak .,_ 150 25 

Haydarpaşa Emrazı sariye hastanai Lahana 700- llO .. ) 
Pırasa 700- &IO ·15 ~ 

Cınsi Çoğu Azr Talnnin M. Teminat 
Fi. 

Ekmek 28,000- 26,000 9 189 
Dağlıç eıi 15.,00G- 12,.500 47) 5~5 
Kuzu eti 2,00~ 1,.500 47) 
Sade yagı 3,{)0(}-- 2,000 85 191,.25 

,---t•llllltllllnll-llllllAlllMtı•H•• n· 11111111 llfF•I 

ı f\nkara Levazun Amirliği Satm 
1 
1 Alma Komisyonu ilinlan 
1 

1LAN 
ı - Ciheti u&eriye için bin iki yüz t• muot kapalı 

.zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - tbalcsi ı temmuz 935 pazartesi giillii .aat omla 1.

mırde kışlada müstahkem mevki satın alma kemilyonmı· 
da yapılacaktır. 

3 - llahn tabmjn edilen tatarı yetDÜf iki 9 ... ,. 
Tft'lllDatl llllmlkkate akçesi dört bin selds,.. elli &z.m 
beher kilo mazot için altı kuruş fiat tahmin edilmiştir. 

4 - Talipler prtnamesini her gün komisyonda gör
mddc baabcr bir BUrctini de ÜÇ yüz altmq k1lnıf 1ledellc 
alabilirler. 

s - İstekliler ticaret odamM'a ııaab~t oldaldarma 
dair vesika göstermece mec:badmtar. 

6 - Miirwk-ı ı • itti•n edecekler muvakkat teminat 
makbuzu ile birlikte teklif mektaplanm ve 2490 sayılı 81"

tnma ve ekailtme kanımnmm 2 ve 3 üncü maddelerinde ve 
şartr•mePıde yazıh vesikaları ihale saatmdaa taakal bir 
saat evel komisvona venniş balmıacaklard!r. (1374) 

1-240Z 
iLAN 

A - Trabzon kıtaan için kapak nrfla ebiltmeye h
nulaa takriben 2841Z5 liralık 256llO kilo itinci nevi ım 
yeniden ebiltmeye ku 1 •• t'•'· 

B - Şauwneu talep Y'fAıwıda kcaiayondan parasmr 
olaak p.dlrilir. 

C - Artuma eksiltme Trabzonda kalede satın alma 
~omisyonunda 2 temmuz 935 sah günü saat 16 dadır. 

D - &tana ve ebl"lbne lrapalı arflafu. 
E - llllftldlat t ı ı . ıı 2131 lindır. 
G - ı.wıcn. 2 tt •m 935 sah ginii saat 1' daıı 

ewl teklif mektupl~ ile T.-elammı atm alma komis,._.. 
na miinaat1an. (1373) 1--2401 

İLAN 
ı - Garnizondaki lata ve müesseselerde mevcml hay

vanat için 560 bin kilo arpa kmtmlmam mana•anya ... 
nuhnuştur. 

a - Ş.• "mc eyyanu tatitiyedea ••• her ..... 
miaymda lamU olarak görülebilir. 

3 - Tahlıler müuka•a pnü yalnız bu işle iştigal & 
tiklerine dair mahalli ticaret oodasından tasdik edilmiı 
vesika ibraz etmefe mccbımtartH. 

4 - Münak- 1 teıw 935 tarihine müsadif pa
artesi günti saat 15 te Ankan Jevamn Amirliği binasm
tfa levazım inrirliif satm a1m9 komisyonu tarafından ya-

Elaıiltme tarihi ve Kamıbaltar -- 280 15 ) 
ıekli Cab fasulya ~500- 1,000 11 ) 

5-7-935 15 Açlk yşekadın ı.aoo- 600 12 ) 
>7-935 14 Ja1palı Taze barbmıya 1,000- 600 10 ) 104.U D-2-93$ 15 ... 

Kriple macfep kimürii liO ton 1450 174 26-7-935 15 ~ g..7..gas 15 açık Kek kimiiN 50 .... 1950 ~ -.ı .. » 

pılacaktır. 
5 - Mfinabsa açık eksiltpıe usulü iledir. 
6 - 560 bin blo brdacak olan arpmm tahmia edilen 

fiatr !5 saııtim mecmu tutan 1960 lira teminatı mat~ 
tesi 147 timdir. 

7 - isteklilerin teminatı muvakkate maktJadarile bir-
likte maıaJYell saatte Ankara levanm lmidiği atm alma 
komilyerı111111 miiracaatfa~ (1390) 1 - 241S 

İLAN 
ı - 32. inci alay il indb8tük hayvanatmdan 47 tımak 

lltllllm'alr pamuk Itır dişi latır 25 haziran 1935 tarihine mii...-.1! tiıll saat altRllt Akkiprü atpaarmda m&aye
de ile satıfackts. 

2 - Talmlia edilen fiatı 350 kuruştur. 
3 - İiiltddileriD 111iba7edeye iştirak etmek Dzere yu

karda ,..ıı olcmğu ıia " aaatte AllMpıD atpuarmda 
bgluempWı. (1331) 1-2329 

t LAN 
1 - ~i Ankara ve İstanbul levanın imirlik

leri ~~m alma. lmmisyonlFIDda ve TeJdrdaimda •'Nd 
aatm alma komiıyoumda bergün görülebilir. 

a~Eksiltme kapalı zari usulü ile oJacaltm. 
3 .- Eksiltmeye ~r ticaret odasnuta kayıtlı ol

duklarım ve ehliyeti ~riyelerini 93.S seneaindet afmmş 
vesikayı ve vekil ~ vekaletnamelerini ve. pmet 
lleftlli4i girecekler ıiıgiBeri komisyona göatermiye mec
burdurlar. 

4 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evel komis
ycm reidiğiıe ftrilecektir. (1422) 

Ciml TnBa yeri Masan Beller kilo Mu.il, Kuftkkat 
llilo bedeli hnu' temhıatr 

Ekmeklik - •••• U0,000 

Harita Umum 

11 
ltra .. 

ı-lt75 

Anluuw Belediye R ..... 
binlan 

Btl.JT 
1-Kananda ıuz...

aör tesisatı ile elektrik tefti. 
batmm ialiba ~ es • 

' lar ,... .......... Belit•· 
çeai 3017.10 liradır. . 

2-Ketif ft pıt ~ 
lanm"&önnek içiD ~ .. 
rektiiıliitine gelinecekti&. 

3 - Usterme 3.7.1935 ta-

rihine --- prpn+-giinii mt ____ ..._ 

törlüğü odasmda açık eksilt-
111e De yapılacakbr. 

4 - İğreti tutak akçesi 
226.50 1iradar. 

l-%413 
iLAN 

De birlBIW ihale aaatindea 
tam bir ... t eveline kadar 
••ilmia illmabdJr. (1366) 

1-2366 
iLAN 

ı - ntıiıehirde 1075 lia
ci adada ıs p:v1 aabW ~ 
Uf Ba,mdar hnc R.hi,. 
:ve ait .-.11e pıJQlıaaaı.t 
lası (50.SI) yer açık _.... 
ile satdacaktlr. 

z - »ıb•mmm Wld 
(101.10) Qaılp:, 

3 - Kuvükat trr'n ı 
(7.S9) liradır. 
4-~ .... 

mek iati,enıer 1'er ... ım
huebeye plebiJirlcı. 

5 - ~ 27.6.93.S , ... 
•1•111a1•ıe .-saat on bette ar
._Ye eblltma k'11Pieıo-
1Mlftda yapıblcaitır. (l3G7) 

t-2371 
Şehir ve Bomonti bahçe· 

terinde masalar üzerinde Be· 
tediyeden ·ımatddalı fiat lis-
teler bulundurulacağı hal- Tophanede lstanbul f.e. 
km malOıw olmak &zere " = iltalw Bil Sam 
ilin olmaur. (14!1) 1-2547' Afmil Omfayoaa 

iLAN ~~ 
1 - ....,. prtnmle8in. 

de yadı nıiihürl8 nilmane- tı.AN 
~ göre beledi)'e ftlaiti için 1dareleDJ-tan11al ı.... 
(50.000) kilo benzin ve (iki zmı amir}iine bağh heaat 
bin kilo makine yağı ••rn lcia~• ı.wPa il& 
zarf--.ıU,le ebiltmeye kalı- miiıi ı Mı ı m 9.15 ,._.. 
DIU§tUr. tıl8i ginl .... 15.39 .... 

Z-lfubammen bedeli pahw9'4hraıa&:•. 'ftlb;. 
11450 ıır.txr. 

3 - llııvakbl teft.inat:ı ......... teller tml1I 
1383.75 lbdlc. lira 5tt ~. lalı .... 

1 ...- Ketif bedeli (3343) lira (75) llUl'q lfariea Uiiaun 4 - hıale 28. 1. 9.15 cu· si 254 kl?P.I muJrabiliade • 
__,liğü matbaasımn pencere tadilitile ..... ı ·· • ma &iiaii mt cm betıe -. lnm. Dıi'tmeye giıec• 
tiphnw inşaatı ap eisilllN ile. JlptmlKakts. raisyonda yapdacaktır. 1aia pıt cmni veçııne .. 

2 - Sartnamel'i c&uwk ~,..ıer ller giia w. ........... 5 - Şa M--iai w nı. lü mekt\ı~ ve veSikalariyle 
,e fttnk edeceklerin de (250) mı. (78) lmıılf mus kkat lafı görmek ve mhmak ı. 3187 lira 50 tura ilk ı..n. 
teminat iadbuzlarile vaktmda •2490 •Jda ._ __ 2 ye 

1 

tiyenler tatil ~ 1 . . ! 
! IBdi maddelerinde yazılı vesaı:.le eksiltme güd ... 1lqka lıeı &in l&w 6 natlariyte lael1i om ve ... , 
5 - '1- !135' cuma günli saat (lO) da Cebecide Harita nktörliiğüne gelmelidirler. 14,30 .. Top'sne --
Umum WUirrdjii satm alma lrmti&y•uaa•ı' ıkri, 6 - hteldi dmlar '*· alma ktjJlp<n- w:sm• 

l-?490 fii mektablarmı "11· dan ıL (lZ-~l) ı ., 



• 

!AYIFA S 

Sümer Bank 
Uınumi Müdürlüğünden· 
Nazilli basma fabrikası iltisak demiryolu için lü

zumu olan 4400 adet meşe travers (sif İzmir teslimi) 
açık eksiltme ile alınacaktır. Bunların muhammen be
deli 9680 liradır. 

Bu traversler Devlet demiryollarmda kul1anılan 
ahşap traversler metanetinde olacaktır. İstekliler 
fazla izahat almak için Sümer Bank İnşaat servisine 
müracaat edebilirler. 

Eksiltme 5 Temmuz 935 cuma günü saat 16,30 da 
Ankarada Ziraat Bankası binasıridaki Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. Eksiltmeye işti
rak edebilmek için isteklilerin 726 liralık teminat 
göstermeleri lazımdır. 1-2512 

•Lx1x1x1T1x1x1x1xı,:ı: 

Aıık:ara sli:erlik şube i 
Başl{aıılığıııdaıı: 

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

2 - Yedek subay yoklaması 30 hazirana kadar ilan e
dilmiş ise de 30 haziran pazara rast geldiğinden bir yan· 
Jışhğa meydan kalmaması icin yoklamanın son günü 29 
haziran 935 cumartesi saat 13 kadar olduğu ehemmiyetle 
ilan olunur. (1451) 1-2536 

Kili_ llelediye~inden: 
Kilis şehrinin hali hazır haritası ile ekli müstakbel 

planı ve belediye sınır haritasının tanzimi 5025 lira mu
hammen bedelle eksiltmeye konulmuştur. Şehir dahili tak· 
riben 135 ve harici 1200 hektardır. Sartname örnekleri Ki
lis, İstanbul, Ankara ve İzmir Bele.diyesinden parasız alı
nacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyle 11.7.1935 perşembe 
günü saat 12 de Kilis Belediyesinde yapılacaktır. Muvak
kat teminat akçesi 376 lira 87,5 kuruştur. İsteklilerin yük· 
sek mühendis mektebinden mezuniyet şehadetnamesi ve 
Dahiliye Vekfüetinden musaddak kabiliyet ve ihtisas ve· 
sikalariyle hangi şehrin haritalarım tanzim ettiklerine da
ir olan vesikaları örneklerini teklif kağıtlariyle birlikte 
ihaleden bir saat evel Kilis belediye baskanhğına verilme-
si ilan olunur. (1421) 1-2474 

Zoı o·uldak e [)efterdarhüından: 
'r8' 

Cinsi Maha1Iesi Mevkiı 
Ü zeri açık Meşruti- Gazipa a 

Mesahası Muhammen kıy
meti lira 

kargir iki yet caddesi 

Hududu ... 

93 metre 12 
desi me. 16,250 

Sağı Bay Dürı"Ü ebniyesi solu Rızaya 
tcfv\z edilip ondan Osmana satılan 
nısıf dükkan arkası otel bahçesi ve 
kısmen kayalık. 

Balada evsafı yazılı iki dükkan olbaptaki şartnamesi· 
ne tevfikan kapalı zarf u uliyle ve peşin para ile 2 temmuz 
935 sah giinü saat (15) de satılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplariyle yüzde yedi buçuk nis
petinde tcminatlannı yukarıda yazılı saatten bir saat evet 
satış komisyonuna getirerek mukabilinde riyasetten bir 
makbuz a lmalan lazımdır. · 

Posta ile gönderilecek mektupların yukarıda yazılı sa
?te kadar gelmis olması ve dtş zarfın iyice mühür mumu 
ıle kapatılması muktezidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İsbu satış bedeli icin ikinci tertip mübadil tasfiye vesi-

kası koponu kabul edilecektir. (1426) 1-2476 

A ı] ara ilbaybğın dan: 
1 - Onuncu Yıl yatı okulası için yiyecek alınacaktır. 

. 2 - Bu yiyeceklerin tasarlanan değeri en çok (9025) 
lıradır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf biçiminde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün Anka

ra Kültür Direktörlüğüne gelmeleri ve artırma eksiltme 
yasasına göre hazırlayacakları kapalı zarflannı da 1-7-935 
pazartesi günü saat on beşde Ankara ili süel komisyonu 
başkanltP,ma vermeleri. (1459) 1-2550 

İl\:tı'"'at Vekaletinden: 
Muğla vilayetinin köyceğiz kazasına bağlı büyük Ka

raağaç köyünde kiin olup 28 Mart 926 tarihli kararname 
ile Mustafa Zihni ve Ahmet varisleri üzerinde bulunan 
Krom madeninin işletilmemesine mebni imtiyazı icra ve
killeri heyetinin 27-5-935 günlemec ve 2/2647 sayılı kara
riyle fesh olunarak mekşuf maadin meyanına ithal edil-
miştir. (1414} 1-2467 

~nkara belediye reisliğinden: 
1 - İtfaiye meydanında belediyeye ait buz fabrikası

nın bir sene müddetle işletilmesi artırmaya çıkarılmıştır. 
2 - Şartnamesini görmek istiyenler hesap işleri mü

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

hesap işleri müdürılüğü odasında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 500 liradır. 

u ı. u s 

~ ~ 
Milli Müdafaa VekiletJ ~ 

~ 
Satınalma Komisyonu ~~ 

hônlıın ~~ 
~ 

Erzincan kıtaatı için 50,000 
kilo fabrika unu kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmustur. 
İhalesi 9 temmuz 935 ~salı 
günü saat 15 dedir. Muham
men bedeline göre ilk temi
nat 487 liradır. Şartnamesi
ni görmek için her gün ve 
eksiltmeye girecekler temi
natlariyle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatm
dan en az bir saat evvel Er-
zincan' da Tümen satın al
ma Ko. na vermeleri. (1472) 

1-2.1\70 

!LAN 
1485 sayılı kanuna göre 

harp malUlleri ile şehid ye
timlerine verilecek ikrami
yelerin tevziine başlanmış
tır. Havaleleri Ziraat Ban
kasınca şubelere gönderil
mek üzeredir. Bu sene bun· 
dan başka tevziat yapılma· 
yacaktır. Bu sene toplanan 
paraya göre harp malUlleri· 
nin derecelerine ve şel'Kd a
ilelerine düşen hisse aşağı
da gösterilmiştir. (1440) 

Derece Subay (zabit) Er (nefer) 

~ira K. Lira K. 

1 177.50 88.72 
2 159.32 70.96 
3 124.18 53.22 
4 106.44 35.48 
5 88.72 17.74 
6 70.96 17.74 

Beher şehid ailesine 16.32 
1-2534 

l"'ük mol-,ilye 
Antika oymalı Avrupa ma· 

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

0

2432 

Kiralık ' 'c ntılık C\' 

lsmetpaşa mahallesinde U
lucak sokağında No: 5 ev birin· 
ci kat üç oda bir mutfak, ikin
ci kat dört oda bir mutfak. 

Aynı evde alt kata ve yahut 

2547 - 1638 telefona müracaat. 

Ut•\ lt•l Dcnıiryollan n· 
Umanları Sntmalma 
Kom;..,vonn ilanları 

iLAN 

İlk eksiltmesi feshedilen 
ve muhammen bedeli ile 
mikdan aşağıda yazılı sey
yar telgraf makineleri 5-8· 
1935 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın 
alınacaktır. Bu işe girmek 
istiyenlerin 393,75 liralık 

muvakkat teminat vermele
ri ve kanunun tayin ettiği 

vesikalar ve işe girmeğe ma
nii kanuni bulunmadığına 

dair beyanname ve teklifler 
ile aynr gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. Bu işe ait şart
nameler Haydarpaşada te
sellüm ve sevk müdürlüğün
de Ankarada Malzeme dai
resinde parasız olarak dağı
tılmaktadır. 

35 adet seyyar telgraf ma· 
kinesi Muhammen bedeli: 
5250 lira. (1438) 1-2522 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ne§riyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Naeuhl 
BAYDAR 

Çsnkm csddtsi cfrarında 1 

1 Ulu• Bmmtvind• b.,•lm•ı· J 
l ur. 

A keri Fabrikalar Umum 
Miidiirliiğü Satınalma 

Komi yonu llilnları 

2000 TON MAZOT 
60 TON DEVRİ DAİM 

YAGI 
Şartnamesinde tadilat ya

pılan ve tahmin edilen be
deli (150000) lira olan yu
karda miktarı ve cinsi yazı
lı malzeme Askeri Fabrika· 
lar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 8 tem
muz 935 tarihinde pazartesi 
günü saat 16 da kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartna· 
me (yedi) lira (50) kuruş 

mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (8750) lirayı 
havi teklif mektuplarım 

ınezkflr gi.inde saat 15 e ka
dar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
miiracaatları. (1446) 

1-2539 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin Kremi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanm her tarafında tak· 
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza t>der. Balsamin 
kremi memleketimizın kibar me· 

hafilinde rağbet görmüs ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk· 
ları izale ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca şöhret \qu:an. 
mıştrı. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz teninızin Hitif tazeliği· 
ni, cildinizin cazib taravetini an· 
cak krem Balsamin ile meydana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa· 
min kullanan başka krem kulla. 
namaz. Tanrlmış ıtriyat mağaza. 

\arile büyük eczanelerde bulu· 
nur. 

Zayi 
Tatbik mühürümü zayi et

tim. Yenisini kazdıracağımdan 
eskisinin hiikrnü yoktur. 

Hatib B. mahallesinde Bak
kal Resul oğlu Müşür 

Doktor 
Ali l\laruf Ünver 

DER1, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 1 
Hastalarını her gün 9-13 

ve 15-~() Vf" lr::ın!"IT k~hnl f"nP.T 

P.1'. rr. Ba~ınüdürlüğii ul•~n: 
Aııkaradan Geredeye kadar dağıtılacak olan 219 san

dıkta tahminen 23 ton tel ve fincanın nakli ve dağıtılma
sı için yaprlan eksiltmede istenilen 540 lira çok görüldü
ğünden eksiltme 28 haziran 935 cuma günü saat 15 te ya
pılmak ilzere on giin uzatılmıştır. Teminatı muvakkate 
45 liradır. Lteklilerin 2490 No. h kanunda yazılı belgeler
le bu saatta başmüdürlük komisyonuna müracaattan. 

(1450) 1--2568 

-statis · i ııınunı m·· dür üğü 
ek:'"'İltıne l\:oınisyoııundaıı: 

500-600 sahife tahmin olunan 2000 adet 7 inci cilt ista· 
tistik yıllığı kapalı zarf ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Tahmin olunan bedel 1684,5 liradrr. 
Eksiltme 1935 haziranmm 26 mcı çarşamba günü da

irede toplanacak olan komisyonda saat 15 de açılacaktır;. 
Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden alınabilir. 
Nümuneler dairede görütecektir. 

İsteklilerin vüzde 7 ,5 muvakkat teminat ve teklif mek
tuplariyle diğer vesikalarını açılma saatinden bir saat e~ 
veline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(1306) 1---2321 

KIZILAY GENEL MERKEZİNDEN: 
Kinin ile bütün milhleri ve kinin ve cıva ve Bizmut ile 

yapılıp sıtma ve firengide kullanılan bütün müstahzarla
nn memlekete sokulması ve memleket içinde yapılması 

monopolu bir kanun ile Türkiye Kızılay Cemiyetine ve
rilmiştir. 

Sıhhat Bakanlığından izin alınarak veya izine tabi ol
mıyarak bu müstahzarları memleket içinde yapanların a
şağıda gösterilen tafsilatlı bir beyanname ite haziran ni .. 
ha}1etine kadar Ankarada Kızılay Genel Merkezine mü .. 
racaatları lazımdır. 

1- Müstahzarın ismi ve şekli ve varsa ruhsatname ta .. 
rih ve numarası 

2 - Müstahzar sahibinin ismi ve yapıldığı laboratu • 
varın ismi ve adresi 

3 - Müstahzar:rn havi olduğu müessir maddelerin nevi 
4 - Bunların senelik vasati satış mikdan 
5 - Müstahzarın toptan, perakende satış fiatları. 

1-2518 

af ıa Vel{aletin den: 

Kapah Zarf Usulile ekssiltme ilam 
l - Eksiltmeye konulan iş (Kırklareli vilayetinde 

Kırklareli - Edirne yolunda betonarme İnece köprüsü ın ... 
şaatı) dır. 

İnşaatın keşif bedeli 48000 liradır. 
2 - Bu ise ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni 

şartname, . 
e) Bet~narma büyük köprüler hakkında fenni şartname 
f) Keşıf Imlasası cetveli 

' g) Proje, 
İsti!~nler bu şartnameleri ve evrakı 240 kuruş bedel 

mukabtlınde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabilil.'
Jer. 

3 - Eksiltme 5. 7. 935 tarihinde cuma günü saat 16 da 
Ankarada Nafıa Vekaletinde Şoseler Reisliği dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3600 lira 

muvakkat teminat vennesi, bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıtlr bulunduğuna dair vesika 
.. 2 - İstekliler yapmış oldukları işlere ait vesikaları 

gostererek eksiltmeğe girmek icin Nafıa Vekaletinden 
ehliyet vesikası alacaklardır. -

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı 
saa~t~n bir saa~ evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine 
g~~ırılerek .Eksıltme komisyonu Reisliğne makbuz muka
b~ltnde verılecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nıhayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la
zrmdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1416) 

1 SİNEMALAR 1 

' YENi 1 l KULÜP) 
BU GECE 

F E D O R A BU GECE 
Marie Beli K A D 1 N A V C 1 S I 

GüJ\düzleri iki filim Gündüzleri iki filim 
1 - Bırakın sevitelim 1 --- Kadın Avcısı 
2 - Altın 2 --- Cesaret Kıralı 
Her iki sinemada KUKURAÇA muvaff akiyetle devam etmektedir 

GECELERİ YALNIZ BİR FİLM GÖSTERtUR 


