
Adımız, andı~ır 

İLK OKULLARIMIZDA 
ATATÜRK gitti 

Büyük önderi bütün 
Ankara uğurladı • 
Ekonomi Bakanı 

da gitti 
Atatürk dün eaat 20 de, hef 

Warla lstanbul'a hareket etmiı -
lerdir. Kendisi dmakta Marefal 
F eoi Çakmak ile ismet İnönü ve 
Bakanlar, Ankara' da bulunan saf• 
lavlarla Bakanbklar Ye Genel kur. 
.. ., ileri gelenleri tarafmdan 
..... lanm19lardır. 

Bqbakammızla Ge.eral Ki • 
.. Özalp, BB. Ali Çetinby&, 
T ettik Rüttü Aru, ŞUkrii Saraç ve 
)affet Arıkan, Cunnır bafkaniyle 

- l.irlikte Çiftlik duralın• ka.tar 
ıittikten eonra tehre d&nmiltler · 
dir. Ekonomi Bakanmuz Celal 
Ba:rar .. Atatürk'le heraber latan
blla gitm ..... 

B. R. Peker gitti 
letanbul, 27 (A.A:.) - Cumu

riyet Halk Partiai Genel Sekreteri 
Receb Peker ltalya bandırab Kar

-naro vaPanı ile l~'ya hareket 
etmiftir. 

B. Receb Peker, Galata rıhtı -
rmda ilbay yuchow• Riikaettin, 
Güvenlik direktörü Salih Kılıç, 
tehrimizde bulunan 1&ylavlar ve 
birçok dostlan tarafmdan ulur · 
lanmıttır. 

•• 
Subaylarmuzm yeni 

başanlan 

İstanbul, 27 (Telefon) - Vi
yana' dan bildiriliyor: Viyana' da
ki konkurlarda türk binicileri ilk 
Jantlarda ıene parlak dereceler 
aldılar. Bu aynı 23 ünde bqbyan 
Viyana yarqmalarma türk, fran
uz, italyan, çek, Avusturya ve ma· 
car binicileri girdiler. 

ilk gün yapılan •• 70 bay-ya 
... ıirdiii yarqta birindlili ital -
ptllar b•mn'f, Mzdea Tetnıen 
Sün Pulatkan, Çakal ile 11 inci 

1-: .... • .. ....,.ur. 
Aym gün yapılan Ye 18011U1ti-

AtıtitrHn bir ge3iye gıtarhn 
alınımı bir reBmi 

/Partimiz örgütleri 
nin yeni adlan 

Cumuriyet Halk Partisi Q.,. __ 1 

Bafkanlık Divam yalnız kendi lr· 
aütleri için aıaiıcla yazılı kurul 
adlarını kısaca anlatan kelimeleri 
kabul et.mit ve bu kelimeler ariüt· 
lere Parti Genel Sekreterlitince 
bildirilmiftir. 

Büyük kurultay = Böyük kon
gre, Kongre = Vilayet, kaza, na
hiye ve ocak kongreleri, Genbq • 
kur = Umumi reislik divanı, Gen
ylSnkurul = Umumi idare heyeti, 
llyönkurul = Vilayet id~ ' .. :.ti, 
llçeyönkurul = Kaza idare heye:: 
Kamunyönkurul = Nahiye idare 
heyeti, Ocakyönkurul = Ocak ida 
re heyeti, = Onur~= Hayaiyet 
divanı, Partikur = Parti' divanı, 

Genkurul = Heyeti umumiye. 

me kadar yükselen 6 aırddık erk 
yantmda 3 subay birinciliii, üte· 
ki üç aubay da üçüncülüfü_paylq. 
mıtlardır. 

Bu çok güç y..-qtald ikinciler 
arumda tefmea Saim Polatkan 
da bulun~clır. 

ANKARAnın yeni yollan 

Ankara arayı taraluulan bir yıl i'1nJe yapdacak aJalt yolların bi
rinc:W olan Nemt1Z11ala lıarakoluntlan ismet lnönii Eilditiidnlin • . 
nana lıoJar olan inanın yapdmuına batlanmrrtu'· 

Reamimis oltl~a ilerllyen yeni yolu wödennelıtetlir. 

Bu yıl öz dille hazır
lanını' kitablardan 

ders verilecek 
Ulu•un batığı bütün y~darı · 

nı anlatmağa araç olarak kullan
mak bıqarıaına erdiği öz dilimiz, 
baan dizilerinde her gün biraz da· 
ha çok kull41nalmakta, dil daıJtuı 
çoğay bir hızla yürümektedir. 

Bu •ayunıZJa bu davanın da
ha esaalı o~ kc;klü bir yola girmesi 
~na yaklaşhğımızı müjdelem,.k
le öfiiniiyonız: 

Önümüzdeki ders yılı içinde 
bütün ilk okullarımızda derslerin 
lzclil kılawzuna göre yazılmıt ki
tablar.daa Yerilmesi Kültür Bakan
lıiınca karar altına alınmıt ve bu 
kitablar hazırlanarak basılmak 

. üzere Devlet basımevine gönde -
rilmi9tir. 

Türk - ingiliz 
Tecim anlaşması 

ve tecimerlerimiz 
T iirkolia'ten bildirilmiftir: 

4 hulran 1935 de Ankarada 
imsalanan ve 20 haziran 1935 de 
meriyete giren Türkiye - İngiltere 
tecim anl&fJllasınm 7 v• $ inci 
maddeleri hükümlerine göre, Bil· 
yük Britanya ve timali lrlanda ara· 
ziıine bilf1°l ithal olunmak üzere 
mal gönderen tecımerlerin, lngil · 
tere' dm borçlular~ bOrÇlüla -
rının İngiltere Bankası nezdinde 
Türkiye Cumuriyet Merkez Ban · 
kası namına açılan sterling he1& -
bına yatırılma91 ile ödenmiş bulu
nacağmı bildirmeleri lazım gel • 
mektedil'. T ecimerlerimizln bu te
kilde hareket etmeleri rica olunur» 

Habeş hükümeti 
B. Edene yardnn 

etmek dileğinde ... 
Londra, 27 (A.A.) Adi1&baba

dan Deyli Telgraf'a bildirdiğine 
göre, habet hükümeti Bay Eden'in 
çalqmalanna yardım edebilecek 
bir durum takınmak isteğindedir. 

Gazete Habetiıtan'ın, ülkenin 
erkinlijiae -ve-toprak hütiinlülüne 
zarar vermemesi flU'lİyle ltalya'ya 
Haheıistandan ekonomik aııilar 
verilmeaiııe kartı gelmiyeceğini 
llUlm&ktadır. 

Gazete, Habeşistan' da tren yo
lu yapmak bırakıfmın ftalya'ya, 
bir toprak koridoruna aahib ol -
mak ve bu koridoru kendi kuvvet
leriyle korumak vetkiıini verme • 
mesi lizım geldiğini yazmakta • 
dır. 

Dikmende petrol 
Di~en deresinde petrol eser

lerine raıtlanlDlftır. Bugünkü gö
rünüte ıöre bunun, genit ölçüde 
petrol üretim ve enıtelasyonuna 
elveritli olmadığı Ekonomi Bakan
lıp uzmanınca 1&ptanmıştır. Bu 
dere ile Dikmen yöresinde birçok 
yerlerde bu gibi petrol eserl~r · 
göstemıeğe elverişli jeolojik ıe 
killenmeler olduğu anlaşılmakta
dır. Petrol izlerinin bul mduğu 
yere Ekonomi Bakanı B. Celal "" 
yar'la petrol arama direktörü B. 
Cevad Ejüp giderek incelemeler 
yapmı;:;dır. 

Bu atla, Dikmen •e yöreain 
ele birçok turb ve linylk iZieri liu
lundaluna da habrlatmz. 

Devlet Fabrikaları 
Beş yıllık endüstri planımızı her gün 

biraz daha gerçekle~tiren eserler. 
Kay8eri kombinan: Bu fabrikanın yapacafl ite 

matlann cinsleri ince patiıka, 
Pamuklu fabrikalar bakımın dil sala,pur, astarlık, merm 

dan Balkanlarda eti bulunmıyan saten zifirlerdir. 
ve teknik cebe wwwl'VVVVVVVV'Vvvvvvvwww 

ve gereçlerinin 1, Bakanımızın Kay•eri'Je 
yeniliği bakı. - İ§letme deneçleri yapılan bi.i 
mından da Av - yük dokuma Fabrikamız fı • • rn 
ru}>a' da eıine 'lZ daki duygularını dünkü •ayı-
rastlanan Kay • mızda yazmııtık. EkOnomik 
seri fabrikası 33 kalkınmamızın ve beı yıllık 
bin iğli ve 1082 enJüetrilqme planımızın nn· 
mekanik doku · leri olan büyük devlet labri . 
ma tezgahlı dır. lıalarının en önemli kumının 
ıimdiye kadar i§letme ve yöneİimini Ü•lüne 
bizde iğ sayısı alan Sümer Bank'tan labrika -
10000 i atan f ah larımızın"'110n durumu laakkın-
rika kurulama - da bilgi rica ettik. Büyülı ço -
mııtı. lıımantn ıonuca yakltlft•fını 

Fabrikanın anlatan bu bilgileri lnuançla 
bir yılda yogal- ycızı)'oruz: 

tacağı pamuk 5 
milyon kilogram yani 25 bin bal • 
yadır ki Kayaeri fabrikasının yo
galtacağı pamuk bütan yurdun p&· 

muk üretiminin yüzde yirmi be -
tini buluyor demektir. 

Fabrikanın dokuyacajı bezler • 

/'Zllbt kilıt fabrikasında: Pteılet ve ilk kurutma dayresinden bit kıma 

kaim kaput bezi, alaca, karaman- bqlanan lzmit kliıd fabıPi011r&ı• 
dol, japon dimsidir. Fabrika ku nm yapııı bitmit ve makinel 
ratlarmm kapladıtı yer 33 bin yerlettirilmittir. Fabrika an·· 
metre murabbaıdır. Fabrikanın deki eylUlde iflemiye bqlınral!Alı 
tamamlayıcı kurailan ile beraber br. Fabrika, gazete kliıdı ile 
bu yer 50.000 metre murabbama raber her cinı ve tilrlii klpd 
varmaktadır. cak ve yurdun kacıd ihtiyacrı 

lzmit kağıt labrlkasmdaı Elelclerln ilzerinden pres ve lrurutmır ıcrmırna oır ba. 

Fabrikanm itletgeıi en fazla 
4500 kilovattır. Her biri 1500 kilo 
vatlık olan üç türbinle işlemekte -
dir. Fabrika pamuk sabf ıesonu 
olan kıt aylarında piya1&ya pa 
muklu çıkarmaya bqlıyacaktır. 

Ereğli fabrikası: 

16.200 İğ ve 250 dokuma tez 
gihiyle çabıacak olan Eregli f ab
rikaımm da yapısı oldukça ileri~ 
mittir. 1936 ydı batında çalışma 
ya baılıyacaktır. 

yüzde altmıtmı sağhyacaktr. 

Bursa kamgarn fabrikası: -
Sümer Banim dokuma işleri 

nınclaki büyük ı"ri imleri d n 
de Barsa' da kuracağı kam~ 
fabrikalardır. Fabrika yılda 
yon 85 bin kilo yün ipekli ,. 
cak ve 4.000.000 kilo merinos 
nü harcıyac•km. Memlekett 
merinos koyunu ihtifaca yeter 
meditinden; Balıkeairt 8tlİ'la 
gelerJnde merinoe koymnı y 
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farı · 11yasal 

Anarşi 
DalM bırkaç ay önce, lngtltere. 

Fransa - ita/ya bir araya geldiler mi, 
Almany~ya kıırıı üçer dörder maddeli, 
tel:cepheli programlar çıkıyordu. Loa
dranın biribirı'nl! b•llı kalması Ker•k•n 
dlrt maddesi d•h• batırdadıt. 

Fabt bugün, Fransa • Sovy•c .Ru• 
ya ve Sovyet Rusya - Ç~kosluvakyıa an. 
l111malarının uy.andırdrğı dedikodu dal
ı•larrndan sonra, bı't de lngj1terenin 
tek bBfına Almanya ile deniz anlqm11-
111nı imuladığrnr gorüyoruz. Bu, JngiJ. 
tere, Versailles barışının süel maddeie
rinl kendi kendine tanrmamağa kalkı

flln bir Alma11yay1 Fransa ve ita/ya ile 
birlikte protesto eden lngilteredir. 

Mantrk yaparsak, lngiltereyi haksız 
''karmak kadar haklı çıkarmak da ko
laydır. Zaten haklılık dediğimiz şey 

lkidl! birde itilekakıla kapıların arlcasr. 
na yahut kerevetlerin altrna sindirllen 
Urkek hayvanlardan fark:sız bı'r şey ol
du. 

FrlU13a - Sovyet Rusya - Çekos/o_ 
ralcya anlaşmaları; ita/ya - Fransa an. 
lqmuı ve bunlardan ba~ka küçük itilaf 
• balkan birliği yakınlığı Avrupadaki 
muvazene5izlik yerine belli başlı bir 
muvazenenin baılangıcr sayılabilirdi. 

Bu yeni muvazene biraz antirevigyonist 
biraz da Almanyaya kar~ı görünüyor
du. Fakat lngiltere bakımrndan, böyle 
tekyanlı yani A vrupanrn bir bölümünü 
6tekine karşr zayıf bırakan bir muvaze. 
ne, her şeyden iince. ancak lngiltereye 
br§ı olabilirdi. 

Çünkü lngiltere için, Avrupa de
yince, en güzel muvazene, ya muvaze
nesizlik, yahut tam bir muvazenedir. 

Muvazenesizlik olunca, lngiltere za
man zaman yapacağı müdahalelerle, 
kendine karşı bir muvazenenin doğma. 
sını önleyebilir. Tam muvazene olunca, 
lngiltere, can alrcı bir sırada iki bölüm
den birine katrlarak en az zararla en bü
yük kazancı elde ~er. 

Halbuki, yukarda da de-cUğı'miz glhl, 

A.vrupada §U son sene içind~ olup bJ. 

ten, lngilterenin sevemiyeceği bir duru.. 
mu doğurmuştur. lşte bunun için, Al

manya gibi, silahlanma gücü korkunç 
bir memleketi tutmağc gerekli görüyor. 
Eski muahedelerin gün geçtikçe çürü
düğünü bildiği için bir yandan onlara 
bağlılrğını göstermeğe çabalıyor ve ln
gilterenin imzasrnı lekesiz tutuyor bir 
yandan da onlsrın içiniçin sabote edl!. 
melerini idare ediyor. 

lngiliz politfkasınrn bu tandansını 

ingiliz basını da pek güzel aksettirmek
tedir. Daily flerald'a varıncaya kadar 
bütün İngiliz gazeteleri son deniz an
Jaşmasrna "onay,, dediler. Ve bu anlaş
manın "silahları indirme,, için bütün 
memleketlere bir başlangıç ve bir ör
nek olabileceğini ileri sürdüler. 

Şimdilik denilebilir ki, bu anlqnıa, 
Sovyet • Fransa anla§masma bir cevab
tır. Her iki devlet d~ uluslar sosyetesi
ne bağlrdırlar ve politikalarını o kanal
dan yürüttüklerinf ileri sürerler. Son 
Habeşistan - ltalya anlaşamamazlığında 
'1a ln.gilterenin en çok ileri sllrdüğiJ, 

bet ı'ki devletin sosyetede üye olması
drr. Böyle olm:?kla beraber, işte 1 n,;il
ıere, Almanya ile tek başına biı anlaş
ma yapmaktan kaçrnmıyor. Bunun in. 
giltere ı'çin, genel götüm/er bir yana, i
ki ufak faydası vardır: 

1.A/manyaya deniz sil§hlarında bir 
aınrr çizmek; 

2. Fransa ve ltalya ile paylaşılacak 
lcozfar üzerinde uyw;mak için onları ye
ni bir konuşnl3 platformunun üzerirıe 

~ekmek. Yani bilyük ve sonsuz paz1r
lıkta bir yeni taktik. 

Burhan BELGE ------··--... ----~-
Çankırıda deprem • 
Çankırı, 27 (A.A.) -Bu sabah 

bir buçukta kuzeyden güneye 
doğru oldukça kuvvetli bir dep
rem oldu. Depremi uyku arasında 
işitenler heyecana kapılmışlarciır. 
Bu sıralarda depremler eksik ol
muyor. 

E kononıi bahialeri ı 

Devlet endüstrimiz kar -
şısmda özel girişimler 

Dr. ORHAN CONKER 
TfJrlciyeyi endüstrieJ UJJcelerin mal. 

Jarı ifia pasif bir pazar teıkil eden yal. 
nı% hanunadde yetiıtirici bir memleket 
halind•n çıkararak elconımıi bakımıa
dan da 6zgllr bir devlet yapmak ifi~ 
giriımiı bulunuyoruz. 

Memleketimizin bütüalügünü sağ
/ıyacalc olan endüstrinin kurulması için 
gereken para ve tekniği özel girişimler 
verem~iğinden devlet be§ yıllık bir 
pl~n yaparak Türkiye'yi endüstrile§tir
nıek ödevini üzerine almıştır. 

Başarryla tatbik edilmekte olan bu 
planın gayesi her şeyden önce ülkemi_ 
zin kendı ihtiyaçlarını içerden sağla. 
maktır. 

Artık eskisi gibi Adana'nrn pamu
ğunu Lancashire'a gönderip yerine in
giliz kumaşı alıp giymiyeceğiz. Kura
cağımız fabrikalar güz ey inde türk ı~. 

çisine, türk mühendisine ve türk kapi. 
taline yeni iş ve kazançlar bulacağız. 
Bundan başka acun piyasalarında git
tikçe dü.şen liatlar karşrsrnda türk çift. 
çisinin ürünlerine daha karlı bir iç pa. 
zar da açmış olacağız. 

Diğer taraftan dış tecim bakımrn. 

dan da endüstrileşmemizden büyük fay
dalar göreceğimize şüphe yoktur: ilk 
beş yıllık planımızla kurulacak endüs
tri ile (dokuma, madenler, seJJüloz, se
ramfk ve kimya endüstrileri) genel it
halatımızın en aşağı o/o 25 ila JO unu 
yapmak zorağından kurtulacağrz. 

Endüstrileşmemizden her alanda g6-
receğimiz faydalar üzerinde fazla dur. 
madan deve/tin bu endüstriyi kurmak 
ve işletmek ödevini üzerine almış ol
masile özel girişimler için iş hacminin 
daralıp daralmryacağrnı arqtıralım. 

Şurasını hemen söyliyelim ki Tür
kiye cumuriyetinde devlet eliyle yapı
lan işler hep ferdlerin iyiliği için ve 
bunların gücleri dışrnda olan işlerdı'r. 

C. H. P. programında bu nokta çok •· 
çık olarak anlatılmıştırı 

Devlet ancak ferdlerin yapamıy•

cakları işlere elini uzatır. • 

Şüphe yoktur ki bugün devletçe İJ· 
letilmekte olan endüstrinin etrafında 
ilerde özel girişimler de peyda olacak 
ve ülkenin endüstriyel l.Jerletilmesi ile 
uygun olarak yükselip kuvvetlenecek 
birçok endüstri koiları doğacaktır. Mı!· 

sela devlet eiile kurulacak demir en-
düstrisı', özel girişitlerin kuracakları 

makina, tel, çivi, döküm, boru, civata, 
vida gibi fabrikalarımıza gereken yarı 
yapık maddeleri ucuz olarak verecektir. 

Bu hal aynen diğer endüstri kalla. 
rı için de böyledir. Şuna emin olalım 
ki kurmakta olduğumuz devlet endüs. 
trisi özel girişimlere hiç bir zaman en
gel olmıyacaktır. 

Tamtersi Türkiye ancak yapıcı ve 
kurucu devletle özel girı'şimlerin elele 
vererek biribirlerini bütünleyici yolda 
çalrşmasile ilerleyecek, ekonomik bır 
bütün ve tam anlamile özgür bir ülb 
olabilecektir. 

Yağmurlar devam 
ediyor 

Mersin, 27 (A.A.) - Dün ge
ce Mersin ve çevresine bir buçuk 
saat devam eden sürekli ve bere
ketli yağmur düşmüştür. Yağmur
dan pamuk kozaları çok faydalan
mış ve kuraklık tehlikesi ortadan 
kalkmıştır. Ciftçi s&vinç içindedir. 

• 
Bugünkü sayımızda geçer 

kılavuz kelimeleri 
Ayrışık = Muhalif 
Başarı = Muvaffakiyet 
Çevcnler :::: Mehafil 
Çoğunluk = Ekseriyet 
Dıştan = Zahiri 

ISTANBUL TELEFONLARI 

Bir i talyan şairi geliyor 
lstanbul, 21 - Fütürist ita/yan 

§airi Marinetti yarın uçak ile 
Brendiziden lstanbula gelecek ve 
İtalyan elçiliği konağında açılacak 
kitap sergisinde bulunacaktir. Mcı
rinetti lstanbulda bir de konferans 
verecektir. 

Haliç sosyetesinde 
. 1stanbul, 27 - Haliç sosyete· 

sı genkurulu toplanarak yönetirn 
kuruluna sosyetesinin durumunu 
saptamak yetkesini verdi. Yöne.. 
tim kurulu bu yetki ile sosyete· 
r:in ~raya. devri veya başka türlii 
ışletılmesı kararını verebilecek ve 
devr için konu!jmalar yapabile
cektir. 

Yarım gündelik alanlar 
lstanbul, 27 - Dolmabahçe 

havagazı sosyetesi işçileri, cumar· 
tesi günü kendilerine yarım gün
delik verildiğini ilbaylığa bildir
diler. 

Kasabların Hava Ku -
rumnna yardnnı 

lstanbul, 27 - Bugün kasaplaı 
hava kurumuna yardım için top
landilar. Kanarada kesilecek ko
yun ve kuzular için celeplerle top
tancı ve perakendeci birer kuruş, 
sığırlar için celeplerden beşer 
toptancılarla perakendecilerden 
dörder kuruj alınmasına karar 
verdiler. Bunun yıllık geliri 2S bin 
lira kadar olacaktır. 

Bir yurddaşa madalya 
lstanbulı 21- Hava kurumu

na 25 bin lira veren "Nurkalem .. 
fabrikası sahibi B. Nuriye yarın 
madalya verilecektir. 

(Feshane) nin kumaş 
üretimi 

lstanbul, 27 - Hazırlanan bir 
istatistikte leshane fabrikasının 
kumaş üretimi 930 da 327.715; 932 
de 617.536; 934 de 1.081.247 metre 
olarak saptanmıştrr. 

Buğday fiatları 
lstanbul, 21- Tarım bankası

nın satışa karışmasından sonra ls
tanbulda buğday liatları normal
leşti. Ekstra ve yumu§ak buğday
lar; 1, 7.20, ekstra birinciler; 5-6-
10 arasında satıldı. Anadoludan 
327 ton buğday, 244 ton un geldi. 

Çin elçisinin bir ricas 
lstanbul, 27 - Çinin Ankara 

elçisi, Türkiyede çıkan gazete sa· 
hiplerine birer mektup göndererek 
30. cu yıldönümü dolayısile Şang
haydaki Sitan üniversitesinde Çin 
hükümetinin açacağı gazete ser
gisine birer gazete ile sahipleritıin 
resimlerini ve kapitallerini bildi
ren bilgilerin gönderilmesini rica 
etti. ~ 

Hava KurumlDUl yardlll1 
devam ediyor 

Muğla, 27 (A.A) - Fethiye ve 
Milas ilçelerindeki yurddaşlann 
hava tehlikesi için yükenecekleri 
para on bin liraya yaklaşmıştır. 
Başka ilçelerle merkezde de yü
kenme işi devam ediyor. Bu ilçe
lerde yükenilen para sekiz ini 
geçmiştir. Bütün il içinde devlet 
özel yönetim ve şarbayhk işyarla
n temmuz aylıklarından kesilme
ye başlanmak üzere ayhklannm 
yüzde ikisini her ay uçağa verme
yi yükenmişler ve senetlerini ver
mişlerdir. 

Ş. Karahisar, 27 (A.A.) - Bu 
gün halkevinde C.H.P. ve halke· 
vi üyeleri toplanarak hava kuru
muna üye yazılmak için geniş bir 
program hazırlamışlardır. Önü
müzdeki cumartesi günü çalışma
ya başlanacaktır. 

Bisikletçilerimiz İzmi tte 
İzmit, 27 (A.A.) - İki gün ön

ce Ankaradan bisikletle yola çı
kan Ankara gücü bisikletçileri bu 
gün 13.30 da şehrimize geldiler. 
Bölge bisikletçileri tarafından 
karşılanarak konuk edildiler. Bi
sikletçiler havanın fırtınalı ve 
yağmurlu olması yüzünden yol
larda çok zorluk çekmişlerse de 
programlanru aksatmamışlardır. 

Kadıköyünden Adaya 
tünel var mı? 

1stanbul, 21 - KsdrköyiJ.nden 
Adaya tünel olduğu hakkında or
taya çıkan yayıntı Siprimger a
dında bir slmamn tahmininden 
doğmuştur. 

Endüstri ispekteri Danişin 
Kadıköyündeki evinin badçesi ka
zılarak araştırmalar yapılmış ve 
toprakla dolu bir mahzen, bir ke
mer, iki tünel bulunmuş ve bunlar 
20 şer metre kazıldıktan sonra al
manın parası bittiği için araştır

malardan vaz geçmiştir. Alman 
burada eskiden bir tapmak olduğu 
ve tapınağın altında kaprları ke
merle kapalı 12 türlü yönde tünel 
bulunduğu ve bu tünellerin Bü· 
yük adadaki Ayayorgi manastırı
na kadar uzadığı kanağatındadır. 
Müze yönetgesi bulunan mahzen 
kemerinin Doğumdan önce yapıl
mış olduğu düşüncesindedir. 

Faşist okullular 
lstanbul, 27 - Bugün Bulga

ristandan 125 la§İSt okullu geldi 
ve ltalyaya gittiler. 

Londradan gelecek kur· 

İzmir işyarlan yoğaltmı 
kooperatif inin toplantuP 
İzmir, 27 (A.A.) -1zmir işyar. 

lan yoğaltım koopcratüinin yıllık 
genel toplantısı halkevinde ilbay 
general Kazım Diri kin başkanlı
ğı altında yapılmıştır. Yönetim 
kurulu ve kontrollar raporu okun
muş ve onaylanmıştır. Başkan il
bay kooperatifin 934 ytlında gör· 
düğü işler ve 935 yılında yapıla
cak önemli çalıŞmalar hakkında u
zım boylu bildirimlerde bulun
muştur. Bundan sonra yeni yöno
tim kurulu seçimi yapılmıştır. 

B. Voroşilof W1 teşekkürü 
İzmir, 27 (A.A.) - Şehrimizm 

yeni açılan caddelerinden birine 
V oroşilof admm konması dolayı
siyle Sovyet Rusya harb komise
ri Voroşilof İzmir şarbaylığma a
şağıdaki telgrafı göndermiştir: 

"Şar kurulunun ve güzel İzmir 
halkının hakkımda gösterdiği il
giden çok hoşnud oldum. Selam 
ve minnetlerimin kendilerine bil. 
dirilmesini rica ederim ... 

General Voroşilofla İz -
mir şarbayı arasında 

telgraflar 
Moskova: 27 (A.A) - Gaze

teler lzmir bulvarlndan biruine 
Voroıilof ismi •erilmesi dolayııi.le 
İzmir prbayı Dr. Behcet ile gen• 
ral Voroıilo~ arumdaki tel yazıla
rını yaymaktad1r. 

Her gün be~ kelime 
Ulus baştanbqa kılllVD 

kelimeleri ile çıkıyoı. Türld
y«le çıkan gazete ve dergil,. 
re her gün verilen 5 et keli
melik listeleri de yazıyorl1%. 
Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanJ,_ 
calarmı kullanmıyacaktrr. 

KIRK DÖRDÜNCÜ LiSTE 
1. - MüfaheJe = Görüm 

T arzc rüyel = Görüf 
Ôrnekler: 1 • Son Alman)'d 
gezisincleki görürnlerini2 
hakkıncla bir konleranı ,,._ 
rir miainiz? 
2 - Bu muele.Je göriifleritlld 
ayrrclır. 

a, - Mecmua= Dergi 
Ornek: Niçin bide filılr 
Jergileri az çıkıyor? 

3. - Ma:zannei .U =Karalı 
Ôrnek: Dün tutulduğuna 
yazdığımız aJamın lıa. ı&. 
lakımınJan oldufu saptan 
mqtır. 

4. - Muaf = Bağı~ık 
Muafiyet= Bağqıklık 
Ôrnek: Gazete kliğıtlarrr. 
gümrük bağı•ıklıfı lıalkh. 

S. - Muay-ene = Bakı 

lstanbul, 27 - Londra - lstan
bul yolunu gözden geçirmek için 
lngiltereden hareket eden gazete
ci ve teknisyenler kurulu, yarın o
tomobillerle şehrimize gelecektir. 
Kurul Editnede basın genel direk
törlüğü ve turing kulüp adına kar
şila nacaktır. 

Ôrnek: E:olenecelı olanlar 
Joktor bakmndan Reçerla. 

1 
Not: Gazetemize gönderile .. .!k 

yazılarda bu kelimelerin oımanh· 
CPl1~"l ff"•J1,.nr1~ .. - .. .,,,.., 1"trto ,, ' 

Etger = Nafiz 

Oy - Rey 
Saltık = Mutlak 

Yönetger = Müsteşar I Zongaldaktln Ilı/ görDniq: Solda: Zongafdalı (Yazı:ır "Yurd ptnta.sr,, nda) Uzun 'Mehmet parkı limanı - Sağda; 

Çiftlik lokantası cuma günü Banltalar Caddesinde açılıyor: Çok ııe.f is, temiz ve çeşidli yemeklerle 
buzlu ANKARA BtRASINI ancak bıırada hulahilir~iniz .. 
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Hclt;rdd, Jı .. ,.zr;m 

Yevtiç kabzne!Simn duşmcsinden a7. 

.mce ya:ıtlan ve Yugosl ~ y.ıda dm ku
rumlarının sıyasa ve seçim ışlerınde oy 
n:ıdık.lan rolu gostercn aşa.,ıdaki mek. 
ıup da, şimdi y3tıştırrlmış olan krizırı 
sebeplerinden birıni gosteı mek bakımın· 
dan dıkkııtc deger. 

Sırplarla hırvatların s.yas.ıl ve ru
hığ yaklaşmaları, Yugoslavya iç sıyasa· 
sının her zaman esas hedefi olmuş ve 

olacaık • ır 

Biribirinden ayrı iki medeniyetin 

• ıurplarda bizans, hırvatlarda latin mc:. 

• ;-:ti - ve en çok iki önürdeş dinın 

Clbırlarca aynldığı halde aynı dili konuşan 

bu iki ulus, kah b!ribirınden uzaklaştı. 

Jar, kih romantik heyecanlar içinde 

biribirlerine yaklaştılar. Bir devlet ha· 

linde birleştikleri gündenberi, on beş 

senelik ırkiğ kaynaşma işi sırasında il· 

gileri bazı soğuk, bazı sıcak oldu. Bır 

gün aynı damın altında bir tek ayle 

kurmak istendi; ertesi günü gene o da· 

mın ıtltında iki kardeşin ayrı odası ve 

ayrı mutfağı olması daha elverişli gö· 

rUldü. Yugoslavya devleti artık, her za· 

man yenılenmekte olan bu hallere alış. 

mış olup bu ayle kavgaları iç.inde ge· 

çinilip gidiyor. Yugoslavya ulusunun 

hep birden aynı mutfaktan yemek ye

yip yemiyeceği meselesinin kotarılma. 

•ı, o kadar acele bir iş değildir. Şim· 

elilik • diktatör şeklinde bile olsa • ay· 

nı ayl yemeğine katlanılıyor. 

Fakat, her iki tarafın yurdseverleri· 

ni bugiınlerde kaygıya düşüren nokta, 

pek geniş olduğu ve uzaktan geldigi 

anlaşılan bir harekettir ki bu, iki kar. 

öeş ulusu ruhça biribirinden ayırmak 

girişımlerinden biridir. Onu, politikacı· 

lığa hem de politikacılığın en kötüsü

ne girısen katolik papaslarx idare eyle· 

mekte olup başlarına Zagr.a:b Peskopo

GU Mr. Baner'i geçirmişlerdir. Bu adam 

geçenlerde Belgrada gelerek ayrış seç· 

menleri adına hazırladığı ve birçok pro. 

testo mcıktublariyle beslediği bir belge 

getinniş ve Belgrad'a gelememiş olan 

ayrış partisi başkanı B. Maçek'in yeri· 

ne hükümet yanında aracı rolü oynıı· 

mıştır. Yugoslavya ile Vatikan arasın. 

da imzalanacak ve din kavgalarını ya

tıştıracak olan konkordato'dan birkaç 

gün önce katolik papaslarmın bu türlil 

hareket etmeleri pek tuhaf görülmek· 

tedir. Papaslardan birkaçını seçtirmek 

kararlaştığı zaman bunlardan çoğunun 

B. Yevtiç'in listesinde seçileceği kor. 

kusiyle kilise, tam bir tarafsızlık için· 

de kalmıştı. Halbuki protesto etmek 

fırsatı çıkınca o tarafsızlığı bırakıp 

Belgrad'a seksen yaşında bir peskopo

au göndermekten çekinmemiştir. 

Hele kıral Aleksandr için ayın ya. 

pılması konuşulduğu zaman katolik pa· 

paslan buna zorla katıldıkları gibi ba· 

zı kiliseler yağınççılar için ayın yap. 

mışlardır. Göriilüyor ki Belgrad'm, u· 

)usta tam bir ruh birliği yaratmak için 

harcadığı gayretler pe~kopos ve papas

ların kara duvarı üzer·,, ie parçalan. 
mıştır. 

K"tolik kilis.si, Yugoslavya ulusu

nu ... • r hğa düşüren bütün hareketlere 

yard ma her zaman hazır !bulunmuş ve 

onun birleşmesine yarıyacak her şeye 

düşman göriınmüştür. Onun başlıca he

deflerind"n biri katolikleri öteki din. 
terden ayrı ve uzak tutma dır. Son se· 
c;imde bunu büsbütün a göstermiş-
tir. 

Görülüyor ki katolik kilisesi, bırvat. 

lann erkinliğini elde etmek bahanesıy· 

le onların sıyasal idaresini de ele al

mak amacı ile devlete lraı-şı açıktan a. 

çığa durum almaktadır. Bu durumun 
birçok sebebleri var. Birincisi: din ve 

yabancı kilise örgütlerinin etkisine kar

tı otuz sene u~raşmış ol:m Radiç, orta
dan kalkmış bulunuyor. O ölür ölm~Y
papaslar, sağlığında saklandıkları gol. 

ULUS 

anc· gazel r e okudu la ım 

2J haziran tarihli Temps ga~eıesı 

bcı§ bctkcsini geçen halta Yugoslavyada 
çıkan ve B. Stoyadinovıç'in kabineyı 

kurm:ısile sonuclanan buhrana hasrl!t· 
pıiştir. 

Temps bu yazısında, kıra/ Aleksan
drın blıimünden sonra onun tavsiyele. 
rile hareket eden B. Yevtiçin, 1929 da 
kurulan rejimin ortaya koyduğu duru
mu normalleştirmek üzere çalıştığını, 
fakat hadiselerin onu, kırallığın birlı
ğini gerçekle§tirmek imkanını vermiş o
lan etger şahıslarla iyi geçinmek zorun
da bıraktığını, bu yüzden de kendisinin 
ayrışık parti Jiderlerile, hele Sloven ka. 
toliklerinin lideri Papas Koroşeç ve 
müslüman boşnaklarıa lideri B. Spaho 
ile iş birliği yapamadığını anlatmakta, 
son seçimlerden de bahs~derek rausın1ı 

§Öyle devam etmektedir-

B. Y-evtiç bir ulusal merkezleştir • 
me listesinin başına geçti ve ayrıca 

başkanının eski hırvat köylü partisi 

lideri B. Maçekin bulunduğu, birleş • 

miş ayrışıklar listesi çıkarıldı. 

Seçmenlerden yüzde 72 si seçıme 
girdi ve B. Yevtiçn ba. nda bulunduğu 

ulusal liste, h: •. 1 " ~· •.n aşağı yu
karı yüzde 62 s.ini aldı. Şimdiki seçim 
kanunu ~reğince saltık çojunluk ka· 
zanan liste, saylavhklarm beşte ikisini 
elde ettiğinden, b~ s.>nuç hukümetin 
büyük bir başarısı gibi görüldü. Bu du
ruma göre, B. Yevtiçin ulusal merkez· 
leşme partisi yeni lskopçinada 300 say
Javlık alıyor, ayrışık parti ise altmış 

kadar saylavlık kalıyordu. Fakat bu 
başarı, gerçek olmaktan fazla, dıştan 

idi. Çünkü hükümet listesinin aldığı 

1,700,000 oya karşı ayrışık taraf, Hırva· 
tistan ve Dalmaçyada saltık çoğunlu · 
ğu da kazanarak 1,000,000 oy almıştı. 
Bu yüzden de ayrışık parti durumun 
kendi zararına olarak bozulduğunu ile
ri sürüp mayıs seçimi sonunda kurulan 

lskopçinanın çalışmalarına girmek is • 

temedi ve hükümet kuvvetli bir çoğun· 
luk kazanmış olduğu halde, onun oto· 

ritesi kamoyun büyük bir kısmınca ta· 

mrunadı. 

Bu yüzden ortaya çıkan sıyasal ra· 
hatsızhk, kabine üyelerinden bazıları 

tarafından - ki bunlar arasında finans 
batanı B. Stoyadinoviç ile Yugoslavya 

da etgerliği buyuk olan silel çevenler 
üzerinde hükmü çok geçmekte olan 

sü bakanı general Jivkoviç de bulu -

nuyordu - bahane olarak ileri sürül · 

dil ve sıyasal buhran ortaya çıkarıldı. 
Bunlar, lskopçinaya başkan seçilen B. 

Çiriçin değiştiritme:i c\olayısiylr, baş

bakan B. Yevtiçi:ı istediği gi'Ji, kabi • 

nede yalnız nomal bir değişiklik yapıl 
mayıp, bütün etnik ve ıiyaPal kuvvet. 
lam ulusal işlerde çalışmasını ıağla

mak üzere siyasal danışmalar yapılabil 

mesi için kabinenin olduğu gibi çekil· 
mesini ileri sürdüler. 

Gazete burada, Prtns Polün yaptıgı 
danı§malardaa ve B. Stoyadinoviçirı 

b;qbakan olmasr ihtimalinden bahset
tikten sonra Pııpas Koro§e§ ile B. Spa
honun da yeni kabinede bulunacaklarwı 
anlatmakta ~·e şöyle devam etmektedir: 

Buhran ne şekilde biterse bitsin, 

yüksek ödevini en güç zamanlarda ba-

geıien çıkarak harekete gelmiş, başla· 
rına Stepinets adında pek gene bir pes

kopos geçirmişlerdir. Stepinets, he. 
men, "hırvat hareketi,. örgütünü yap

mağa koyulmuştur. Bu örgüt karars, .. 

bir adam gözüyle baktığı ayrış şefi B. 
Maçek'e bile düşmandır. Hatta onu 

bir sıyasal önürdeş sayan Stepinets'in 
hedefi, en elverişli bir zamanua Ma
çek'i bir tarafa attırıp hırvat ulusunun 
başına kendisi geçmektir. Bu amacına 
varmak için baş vurduğu kanunsuz ha. 
reketlerinin Skupçinaya yankılanacağı 
şüphesizdir. Bu münasebetle katolik 1d
fü:esinin Yugoslavyada ne büyük bu 
tehlike olduğu ve herhalde kuvvetli 
ve birleşik bir Yugoslavya hedefini 
gütmiyen tasarların iç yuzu anlaşıla· 

taktır. M. Svetovski 

şaran ve giıttüğü iş birlıği ve yakın • 
laşma siyasası önemli sonuçlar veren 

B. Yevtiçin ortadan çekilmui ihtimali
ne eseflenınekten gen durulamaz. B 

Yevtiç yalnız küçük anlaşmayı sağlam
laştırıp Balkan anlaşmasının temelleri· 
ni atma~la kalmamış, Yugoslavya ile 
İtalya arasındaki ilgilerin duyulur 

dere-cede iyileşmesi için de bütün et · 
gerliğini kullanmıştır. Kırat Aleksan
drın acıklı bir şekilde ölmesinden son
ra ağır karışıklıklar çıkmamış olması -

nı ona borçluyuz. Kendi9inin bugün · 
terde İtalyan dış işelr yönetgeri B. Su
viçle yapacağı konuşmalardan da bir 
çok şeyler bekleniyordu. Genel bakım· 
dan bu imkanların, Yugoslavya krizi 
yüzünden geri kalması ve, bugün top· 
lanması gereken ve orta Avrupa ile do
ğu Avrupasmdaki işbirliği nyasasının 

gelişimi için önemli kararlar alacak o
lan Küçük anlaşma konferansının ka • 

bine buhranı ylizünden gecikmesi de 

esefe değer. 

llir V i~·ana ~azete!fi rıe <V'tı·or? ~----..;.... __________________ __ 
Viyanada çıkmakta olan Tageblaı 

gazetesinİ11 21 haziran tarihli sayısında 
yukardaki başlrk altında çıkan ve Yu
goslavyanın son durumunu anlat:ın bır 
yazısmda deniliyor ki: 

Yugoslavyada Skupçina (parlamen • 

to) seçiminden bugüne kadar Uç yol • 

dan yavaş ıavaş ilerliıyen bir buhran 

havası esmeğe başladı. Bu yeni hava, 

seçim savaşında, Agramın angın av· 

rış • bildiriğinde, bakan Velya Popovç 

ve Kojiçin parlamentodeki savaşında 

kendi göstermiştir. 

Başlarında önderleri doktor Vladi • 

mir Maçek bulunan hırvatlar, sırblar· 

la el ele vererek birlikte çalışmak ia • 

«:diklerini ileri sürmekte ve bu dü • 

zeltme işinin, Belgrad tarafından değil 
Belgı:adda toplanan Skupçina tarafın • 

dan da değil; Belgradla Agramm aynı 
zamanda birlikte çalışması ile başka bi
çimde bir araya toplanacak olan yeni 

llmxıcılık balı(sl.er: 

Hava<·ılık 
Bir hava ordusu yapmak dileğim:z, 

gün geçtikçe kuvvet ve can buluyor. Ar· 
tık sınırları aşılmaz Türkiye gibi, hav<> 
tehlikesine karşı kapalı Türkiyeden d~ 

uzaklarda değiliz. Türk ulusunun 'Jin 
bir deneçten geçmiş yurdseverliği, bize. 

en kısa bir zamanda istediğimiz araç. 

tarı xere.::c:ktir 
Bununla beraber, bugünkü havacılık 

davamızın düpedüz bir araç eksiği ol· 
madığmı, araçtan başkaca bol adam ve 
iyi bir örgüt hazırlamak zorağında "bu· 
lunduğumuzu yurddaşın bilmesi çok 
doğrudur. Kadrodaki her uçmanın ar. 
kasına, on on beş yedek uçman vereme· 

diğimiz ve gelişip genişlemesi gereken 
havacılığımızr eksiksiz bir örgütle sa~
layamadığımız her gün, yarrnlarrn dai. 
ma karanlık ve güvenilmez olacağı.11 

anlamamız lazım geliyor .. Başarı bu tuı
kikatin çok yüksek değerini anlayarak 
çalışmamıza bağJıdır. 

Parası olan her memleket en çetin 
savaş günlerinde, sınırlarının dışından 
dilediği araçı bulup satın alabihr .. 
Dünya harbi bize, elde para oldukça 
düşman fabrikalarından mal almanın 

bile imkanlı olduğunu göstermiştir .. 
Fakat, kantarla da para dökülse, bu 
yurdun çocuğu gibi kendini verecek ne 

bir asker, ne en külüstür uçağımıza tek 
uçman bulunamıyacaktır •. 

Uçan adam, havacılıkta yarının ken· 

disidir .. Telmisiyenin umud kaynağı ol. 
duğu gibi 1 ... 

Yetmiş yaşını geçmiş adamların ken· 
di başlarına uçup durdukları bu çağda 
uçma'nın güçlüğünden bahsedilemez ... 

Kalbi iyi vuran, kolları ayakları işliyen 
herkeı uçabilir .. Fakat 9urası bilinm:li 
ki uıtahk ve uçuş inceliği, havacılık ru. 

bir parlamento tarafından başarılabile
ceğini ıöylemektedirler. Bundan dola
:yıdır ki, çoğunluk partisi ile çalışma -

mak için, ayrı~ıklar Skupçinaya katıl· 
mamışlardır. 

Ayrışıklar, partilerin kuvvet durum
larını doğru göstermiyen bir seçim aıa· 
temine çatmakta ve hattA daha ileri gi· 
derek, genel seçimlerin serbestçe ya • 
pılmadığını ileri ıUrmektedirler. Bu 

çatmalar hUkümet önderi olan Yevtiç· 
ten çok, seçimlerden soravh olan iç iş

ler bakanı Velga Popoviç ile tüze ha· 
kanı Kojiç'e karşıdır. Her iki bakan da 

ayrışıklara karşı bu hücumları geri •· 
tan ve Hırvatistandaki ayrışık karga· 
ıacılrklarını ön planda gösteren savat 
l!Öylevleri verdiler. Ayrışık önderleri 
de bu suçların kendi Uzerlerinde takılı 

kalmamasına çalışıyorlar. 

Böyle bir hava ile, bükümcte karşı 

güv~nsizlik göstermek arasında çok 

büyük bir ayrım kalmamıştn. Olan 

biten işleri yakından bilenler her gün 

yeni bir bakanlar listesini ellerinde do. 

)aştırıyorlar. Bütün hUkilmctin geri 

çekilmesinden tutunuz da bir kaç baka· 

nın değişmesine hatta sü bakanı Pera 

Givkoviç'e bir diktatörlük verilmesini 

bile göze alan kombinezonlar yapıl -

maktadır. Kimisi de Yevtiçin işyar ~ e 

askerlerden toplanmış geçici bir hükU· 

met kuracağını ve bu hükilmetin yeni 

bir seçim kanunu çıkaracağını ve bu 

yeni seçim kanuniyle hakikiğ bir par· 

lamento çoğunluğuna da.yanan bir kabi

ne ortaya çıkarılacağını söylüyor 

Başarıdan umudunu kesmiş olan bir 

takım ayrışıklar da alttan alta çalış· 

maktadırlar. Esegde haftalardanberidir 

ki alımca işlerinin dedikodusu dolnst • 

yor. Bu i~lerde hUkümetin, tutarı çok 

yüksek para ziyanına girmiş ve ileri 

gelen birçok devlet adamlarının da buna 
karışmış olduğu söylenmektedir. Bu 
dedikodular ayrışıklar için parlak bir 

propaganda silahı oluyor. 

•• •• •• • • orgutü ışı 
hu ancak sayılı adamda vardır. İşte me· 

sele, anakadroya bu sayılı adamları ka

zandırmakta ve bunların dışında kalan. 
tarı yedeğe ayırmaktadır. Araçların ya· 
şaması kadar hizmet bakımından da 'Ju. 

nu yapmak yükümündeyiz. 

Uçan adam hazırlamak işi, başka 

memleketlerde yapıldığı gibi, bizi de 
sıkı bir disiplin altında, hava ıporunu 
yapmağa zorlıyacaktır.. Gcnçe, en iyi 
ve faydalı sporun uçmak olduğunu öğre 

tip anlattığımız gün meseleyi kökün. 

den söküp atmış, düğümü çözmüş ola· 
cağız .. 

Fakat, güç bir iş olan havacılığın, en 
önem verilecek yönünün örgüt olduğu 

unutulmamalıdır. Bozuk bir örgütün 
za~n ve para yutan özü ,en çok hava 

işlerinde kendini gösterir. Yaşama çağı 
kısa araçlara dayanan havacılıkta en· 

düstri, öğretim.eğitim ve it-savaş ha 
zrrlrğı bilgi ile vwütülmek gerektir. 

Bu bilgi ancak, iyi bir örgüt ve hiç 
şüphe yok bu örgütü kuracak olan baş· 
tan doğacaktır. 

Bize öyle geliyor ki bütün havacı· 
hk işlerimizi, hava endüstrisi, taşım 

sağlık.tarım uçakçılığı, hava sporu, me 

teoroloji, para derleme işleri, araç stok· 
ları ve hava ordusu ile birlikte, kuvvet· 
li bir el altında sıkıca tutacak bir bava 

örgütü elde kalmış biricik umud ve ba· 

şarı kaynağımızdır. 

İnönlerinden bugüne kadar ıayısı:ı 

gUçlükler devirmiş olan Büyük Başua· 

kan yurda muhtaç olduğu bu örgütü de 

kazandıracaktır; biı buna içtem inanı· 
yor uz. 

Şakir Hazim GÖKMEN 
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Bası 1 küJliyatı 
Fransı.ı eJcı..ııycıtınm en buyuk dev. 

ri olan on yedinci asrın en büyük çeh· 
relerinden biri de hıç şuphesız kı Ra, 
sin'dir. İnce bir duyuş ve sezıı: kuvve• 
tine e~siz bir dil egemenliğini katmı~ 
olan bu büyük şairin mısraları, asırlaı 
geçtikçe, kuvvetinden kaybedecek yell 
de kazanmıştır. Ruh çözelemelerındq 
pşırtıcı bir derinliğe kadar girmesini 
bilen bu psikoloğ, trajedilerinden bu. 
çoğunu ölmezleştinniştir. Dünya tiyat. 
ro edebiyatını gözden geçirinken ilk 
planda onun da adını anmamaya imkan 
yoktur. İşte bu kadar değerli olan I>\.\ 

edebiyat adamının eserleri şimdiye ka-, 
dar dilimize hemen hiç çevrilmemıştl. 

Eaki edebiyatımızda H. Nazım im
zasiyle tanınmış olan değerli ya.zar Ah• 
med Reşid, Raıin'in belli başlr bUtlln 
eserlerini dilimize çevirmek işine gl~ 

rişmiştir. Bu verimli ve çok faydalı ça• 
hşmanın ilk ürünleri elimizdedir. Va. 

kit kitabevinin "Dün ve yarın,, çevir• 
meler serisinden 6, 10, 15 ve 31 inci 18• 

yılarmı ta!ıyan dört cildde Rasin !.ı\ 
en gUzel trajedilerinden sekizi toplan• 
mıştır. Bu cildlerin fiatları altmıpr 

ve yetmiş beşer kuruştur. 
Çevirme dilinin biru eski olma91 

bir eksik diye gösterilebilirse de, bu 
eserler çok dikkatle dilimize çevrilmiı 
ve asıllarına imldin nisbetinde uygun 
olmalarına özenilmiştir. 

Hiç şüphesiz ki, kitabhanemiz icln 
bu eserler büyük bir kazançtır. 

l\f eıaf izik 

Eski yunan filozoflarının en bUyUY. 

!erinden biri olan Aristo'nun "Metan. 

zik,, hakkındaki eseri büyük bir Un sa. 

hibidir. Şimdiye kadar dilimize çevril~ 

memiş olan bu eserin çevirme işine İs-. 

tanbul Üniversitesi profesörlerine . :ı 

B. Hilmi Ziya girişmiştir. B. Hilmi ZI• 

ya bu eserin ilk kısmını, başına bit 

notla ve kitaba birçok notlar ilavesiyla 

dün ve yarın serisinin 32 inci numara. 

sı olarak neşretmiştir. Felsefe kitabha. 

nemiz için bu eserin bUyük bir önenıl 

vardır ve hepsinin bitirilerek neşrcdil. 

mesini bekliyof\1%. 

110 sayıfabk bu kitabm ffatı 40 ku• 

ruştur. 1stanbulda Vakit yurdunda da" 

ğıtılmnktadır. 

İsken der 

İsk~der, Makedonyalı bUyilk lru· 

mandanın hayatı ve başardığı işler R~ 

ma edebiyatçılarının en büyüklerinden 

biri olan Plütark için, bir başeserino 

konu olmuştur. 

PIUtark'm lakender'i, bu edebiyat 

adamının bütün eserleri gibi canlılıkla, 

derin dü§iincelerlc Ye gillel bir üslUbla 

yazılmıştır. Bu değerli eser B. Haydar 

Rifat tarafından dilimize çevrilerek 

dün ft yarın serisinin 33 UncU &ayı11 

olarak çr:kanlmıştır. 156 uyıfalriı bu 

eserin fiatı 60 kuruttur. 

Salambo 

GuataYe Flaubert, Bahac •e Stend. 
hal'le beraber, Fransanın en büyük üç 

realist romancısından biridir. Onun 
"Madam Bovari,, adlı romanını fran· 

sız romancıblının en büyük eseri sayan· 

lar bile var. Flaubcrt'in "Madam Bova. 

ri,, den sonra en dikkate değer eseri ise 

hiç şüphesiz Salambo'dur. Afrİlkanm 

ortasında batmış bir mcdenıyeti anlat. 

mak gayesiyle yazılmış olan bu haye· 
liğ eser, yazarının hayal sahasına bile 

ne kadar gerçelik hissini vereceğini 

göstermek bakımından ayrı biı değeı 

taşır. Sala~o'nun birçok sayıfaları, 
fransız edebiyatının en güzel örnekle. 
ri diye antolojilere alınmıştır. 

İşte bu çok değerli eser şimdi türk· 

çeye çevrilmit bulunuyor. Bandelaire • 
in "Istırab Çiçe-kleri,, ni türkçeye çe· 
virmi~ olan Alişan oğlu İsmail Hakkı 

'1u eserin de çeviricisidir. 
Dün ve yarm serisinin 30 uncu sa. 

yısı olarak çıkmı§ olan bu eser '134 sa· 
yıfalıktır ve yalnız 125 kuruşa satıl• 

maktadır. Tavsi}'e tderlz. 
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Zonguldalita türlü çalı§ınalar. 
Cumur Başkanlığı ban 
dosunun Kamutay bah -

çesindeki bugünkü 
konser programı 

Yunanistanda genel.oy 
htanbul, 27 (Telefon) - Atinadan 

bildiriliyor: Yeni kurul pazartesi günü 
toplanacak ve hükümete geneloy yap

mak yetkisi verecektir. Yapılan gencl
oyun tarihi hükümetin ingili kimseler
le yapacağı görüsme\erde belli olacak
tır. 

Çocuk Esirgeme Kuru -
munun çocuk bakıcı kolu 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Ankaradaki "Çocuk bakıcı okulu,. 
na talebe yazılmasına başlanmış
tır. Çocuk bakıcı okulu, yatılıdır 
ve parasızdır. Öğretimi iki yıldır, 
dersler hem teorik hem de pratik
tir. Okulu basanyla bitirerek dip· 
loma alanlar basta yurtlarınrla 
hasta bakıcı, ayleler yanmda ço
cuk bakıcı ve çocuk esirgeme ku
rumlarına tanrr ar. Okula yazılma 
ve alınma şartları şunlardır: 

Yol işleri 
Zonguldak ilibaylığında beş yıllık 

~ogrwna göre yol çalışmaları ve Bar
tın kazasında .köy yollarının açılmast
ın.a hızlı ve canlı bir sul'ettc başlanmış

tır. 

Vrtıy ifleri 
Yeni uray yapısının bitmcı;ine ça

lıtılıyor ve Atatürk caddesinin yaya 
·kaldırımları beton olarak yeniden yapr
lıyor. Zonguldak en önemli zorağı ofan 
au ihtiyacım bu yıl sağlamaık için uray. 
lar bankasından ödünç alınacak 120 bin 

lira yalmz bu işe hasredilmiştir. 
İlin içinde ve dışında çok değerli 

yapıcıhk kınavı her yerde göze çarp

maktadır. 

Hava kurum.ulla yardım 
llbaylık ve ilçelerde bava tehlikesi

ni bilen üyıe yazılması yarışı heyecanlı 
bir aurettc devam etmektedir. Yalmz 
Zongul.daıkta ~ye bdar yilken ve 
'ff'l'itin tutarı 33700 Jirayı bulmuştur. 

De11iz ba~ rumı 
Kaputaj hakkımızın sağlanmasını 

ve ulusal denizciliğimizin yıldönümü 

bayramı olan l temmuz için çok zen. 
gin program hazırlanmıştır. Gündüz 
g~el toplantılar kayık yarışla:rı ve ge

c:.e fener alayları ~pılacaktır. 

Kızılay lw/ t<ı.'iı 
22 haziranda başlayan Kızılay haf. 

tasmda da bütün ha·lkımızın ilgisini 
iç.ine alan program yapılmıştır. Kızıl
ay menf n·rıe bir de balo verilecektir. 

H"llcevi t.,:tılı§nuıl.arı 
Halkevi başkanı Zonguldak saylavı 

Mitat Altıok Halkevinde !bir kurulta 
hapisevine giderek onların dert ve ih

tiyaçlarını incelemiş ve kendilerile ko. 
ınuşmalar yapmışlar ve birçok kitab ar
mağan etmişlerdir. 

Devlet borcunu veremediğinden do. 

layı hapsolan ~ki yurddaşın iş bulup 
ödemek şartile borçlarını vererek çı
!kartmışlar.dır. Bundan başka hapisane
deki bikes yurddaşlarmuzı giydirmek 

için teşebbiıse girişilmiş ve birçok ba.. 
yanlarımız ıbu yardıma sevinçle ıkatıl

mışlardır. Bir hafta jçinde 50 çiftten 

fazla don ve gömlek toplanmıştır. Bun. 
dan başka aıktılı bir öğretmen tutula· 

rak hapisler devamlı bir surette oku· 

tulacak ve bir de kitapsaray kurulaca·k. 
t r. Bu göret hapisteki vatandaşları çok 

nud etmiş ve güzel izler bıralanış-

Halkevi tar.a.fında yı~kıında Kilimli. 
d.e çok gen.iş .bir .köylü !bayramı yapıla· 

caktır. 

Spor hareketleri 
Bütün kulüblerin katılmasile liğ 

maçları çok canlı ve verimli bir şekil

.de bitirilmiştir. 23 haziranda bölge apor 

kongresi yapılacaktır. İlbay Halit Ak-

soy, parti, halkevi başkam Mitat Altı 
ok ve idman bölge kurulunun ilgı ve 

yardımlarile spor işleri çok esash ve 
difzenli bir hale girmeye ba~lamıştır. 

Kiiltiir işleri 

İlk ve orta okulların smaçları bit
miştir. Bu yıl elde edilen randıman &e

vindirici bir derecededir. 

Kok fabrikası yapısı 

Geceli gündüzlü çalışmalarla kok 

fabrikası yapımı pek çok ilerlemiştir. 

Bir iki aya kadar faaliyete geçmesi 
kuvveıtle umuluyor. 

Demiryolu yapısı 

Zonguldak - Filyos demiryolu ya

pısı büyük kınavla ilerlemeıktedir. Zon

guldakta açılacak tünellerin ve istas

yonon yerleri tesbit ve işe girişilmiş. 

tir. 

Hcısıane 

İşçi birliği tarafından 100 bin lira 

harcanarak yapılacak ha6ta yurdunun 
keşifleri yapılmış ve eksiltmeye kon
muştur. İsteıklisine verilince derhal işe 
başlanacaktır. 

At.atiirk lıeyl.·eli 

Parti ve Halkevi önündeki bahçeye 
dikilecek Atatürk heykelinin bu yıl 

bitirilmesi için canlr ve ilgili bir şekil-
de çalışılmaktadır. Akgün 

Balık:esirde bir 
resim sergisi açıldı. 

Balıkesir Hal•kevinde bu hafta res
sam Sırrı'nrn (150) tabloluk bir resim 

sergisi açılmıştır. Açılma töreninde il
bay ve parti başkanı şehrin ileri gelen

leri, işyarlar ve Halkevi üyeleri bulun. 
muştur. Sergi Uç gündcnberi halk ta-

:ümdan gezilmektedir. 

/.kısım 

l - Simon: Marş. Şerif yen 
2 • Şopen: Polonez (No. 31 

3 _ K. Ştrigler- Uvertür, Türk İzmir 
4 - Sen-Sam;: Süit, Aljeryen (No. 3.4) 

2. kısım 
5 . Çaykovski: Karpiç İtalyan 
6 _ G. Pare: Divertisman Çigan 

İstanbul ve Ankara 
radyoları 

19.30 - Çocuk saati 
19.40 - Musiki : 

Borman: Menuet 

Borman: Sicilienne 
Keman- Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

ırı. - Ev kadınına öğütler 
20 10 • Dans musikisi 
20.30 - Musiki: 

r.ergson: Tro Concertant 
Piyano: Ulvi Cemal 
Keman- Necdet Remzi 
Violonsel: Edip Sezen 

20.50 - Haberler 
~ :(. :{. 

18.30 Dans musikisi (plak) 

19.30 Haberler 
19.40 Ege caz. Türkçe sözlü eserler 
20.10 Konferans. 

20.30 Stüdyo orkestra konseri 
21. Radyo caz ve tango orkestra

ları. Türkçe sözlü eserler. Ça. 

dırcı. 

21.30 Son hal>e.rler - borsalar 
21.40 Bayan Ba'bi·kyan. Şan. 
22. Mayistra Goldenberg idaresin· 

de koro heyeti. 

Konya sergisi 
Konya, 27 (A.A.) - Konyada 

yerli mallar sergisinin dördüncü
sü bugün Atatürk okulunda açıl
dı. Sergi 15 gün devam edecektir 

·~ 
~~.-f' 
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Resim sergisin den bit köşe 

Stratosfer balonu 
neler yaptı? 

Moskova, 27 (A.A.) - Stratosfer 
balonunun tayfası değerli bilgi toplamı 
ya yarıyan aletleri kurmak için özgcç. 
derecesinde özverilik gös•ermişlerdir. 

Balonun kabındaki yersel bir aksa yü
zünden balonun sürati arttığından Veri

go, balonu hafifletmek için komutanın 

emrile 3500 metre yükseklikten paraşüt
le atlamıştır. İkinci olarak 2soo mc· r 
de paraşütle athyan Priloutki olmuştur 

Zille'e gelir.ce, düşmek tehlikesine 
göze alarak balon sepetinin ı:.athına tır

manmak suretiyle 2000 metre yüksek · 
liğe çıkmış ve gayet ince olan aletlere 
bir şey ·olmasın diye Ü:momal bir sak·ı, 
ile bcılonu yere indirebilmiştir. 

Ahnanyada ve Polonyacla 
sıcaklar 

Berlin, 27 (A.A.) - Almanya'da kor
kunç sıcaklar hüküm sürmektedir. Sı · 
caklrk Bcrlin'de gölgede 34 dereceyi bul
muştur. Sıcaklardan bazı kazalar olduğn 
bildirilmektedir. 

* * :/, 
Varşova, 27 (A.A.) - Bütün Polon 

yada bunaltıcı sıcaklar vardır. Sıcak -
hk Varşovada 41 ve Gydnia'da 50 dere
ce santığradı bulmuştur. Puck körfezin
de deniz suyu 28 derecedir. Bir çok gü • 
neş carpma vakalan bildirilmektedir. 

Almanya - Polonya tecim 
anlaşması 

Varşova, 27 (A.A.) - Almanya ile 
tecim konuşmalarını yapacak olan Po -
lonya delgeleri bugün Berlin'e gitmiş • 
lerdir . 

Polonyanın seçim kanunu 
Varşova, 27 (A.A.) - Parlamento 

yeni seçim kanunu hakkındaki hükümet 
bloku projesini hiç değiştirmeksizin 

üçüncü okunuşunda kabul etmiştir . 

Polonya torpidoları Kieldc 
Kiel, 27 (A.A.) - İki Polonya tor -

pidosu gezi için buraya gelmiştir. 

Fransanın deniz 
üstünlüğü 

Londra, 27 (A.A.) - Lordlar kama· 
rasında bir sorguya cevab veren Lord 
Londonderri, bir genel andlaşma sonu
cu olaraık İngiltere, kendi filosunu a. 
zaltırsa alman filosunun da azaltılaca· 
ğını söylemiş ve demiştir ki; 

"-Şimdiki transız deniz kuvvetle

ıine ingiliz: kuvvetlerinin yüzde 50 nis
betini ~ren İngiliz _ alınan andlaşması 

Frıansaya, Almanya üzerine, devamlı 

bir Ustünlilk sağlamaktadır. 

1 - 18 yaşmdan aşağ1 olma
mak, 

2 - İlk okuldan diploma al
mış olmak, orta okulu ve liseyi bi
tirenler üsterilir. 

3 - U zgidimli ve sağlıklı ol· 
mak. Okula yazılmak istiyenler 
(Ankarada Çocuk Esirgeme Ku
rumlarına atanırlar. Okula yazd
ma ve alınma şartlan şunlardrr: 

Yazılma için gerekli olan bel
geler· 

Okul diploması, özbelek, uzgı
dimli kağıdı, sağlık ve aşı rapor
ları, üç fotoğraf. Yazma işi bir ay 
sürer ve temmuz ayı sonunda ka
panır. 

Arsıulusal radyo birli· 
ğinin kurultayı 

Varşova, 27 (A.A.) - Arsıulusal 

radyo birliğinin yıllık kurultayı 18 ha • 
zirandanberi süren çalışmasını bitirmiş· 
tir. Kongrede 22 memleket delgeleri bu· 
lunmuştur. 

Kongre, racıyoya gösterilmekte olan 
ilgiyi büyük bir hoşnudlukla not etmiş· 
tir. Haziran başında dünya radyo abo • 
nelerinin sayısı 200 milyonu aşmış bu • 
lunuyordu. 

Kongre, 1936 da arsıulusal bir rad· 
yo konferansının toplanmasına da ka • 
rar vermiştir. Bu konferans bir dünya 
radyo federasyonunun kurulmasını ha • 
zırlıyacaktır. 

Birlik başkanlığından çekilen Ami • 
ral Sir Carpendalein yerine İsviçre rad· 
yosu yönetimeni B. Rambert seçilmistir, 

Danzigde ekonomik 
tedbirler 

Danzig, 27 (A.A) - Volkstag, 5ena 

tarafından önergenmiş olan ekonomik 

tedbirleri 26 oya karşı 43 oyla kabul et 
miştir. 

Görüşü sırasında ayrışıklar, sena • 
nın finansal yönetgesini var kuvvetiyle 

tenkid etmişlerdir. 

Danzigin lehli halkının oruntaklan, 

döviz tecimi işinin Lehistan ile, özgür 
Danzig şehri arasındaki uzlaşmaya kar 

şıt loarak düzenlenmiş ve bu suretle 

lehli halka ağır özveriler yüklemiş ol· 

masmı protesto etmişlerdir. 

Volkstag, ayrışıkların bozma diler • 

gelerini reddettikten sonra yeni top • 

lantrsını 15 ağu~tosa bırakmıştır. 
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lJLUS'ıın romanı Tefrika: 109 

San Michelenin kitabı 

lın fotinli ve bir cerrah nişteri ile kesilmiş 
gibi dümdüz kopmuş bir kadın bacağı kar
.ımdan çıktı. Kuvvetle sanının ki, o gün
lerde, köpek balıklarından başkaları da in
san etini tatmışlardır ama bu işin üzerinde 
pek durmayalım. Şurada burada başlan boş 
dolaşan yüzlerce köpekle kedi, tabii, insan
lar tarafından yakalanıbp yenilinceye ka
dar hep bununla geçiniyordu. Ben bile, is
pirtolu lambamın üzerinde bir kedi kızart
mıştım. İyi ki bahçelerde çalınacak pek çok 
portakal, limon ve mandalina vardı. Şarap 
boldu; binlerce şarap mahzeni ile mağaza
sının talanına daha birinci gün başlanmıştı 
ve hemen herkes, akşama doğru biraz seır
hoştu, ben de beraber .. İnsanı ezip bitiren aı.;
hk duygusuna karşı bu bulunmaz bir şeydi 
ve pek az kimseler içmezlerse uyumak yi-

şanırcasına yağan yağmur, geceleri çok 3e
rinletmiş olduğundan, benim gibi bütün m:ı
h bir yol torbasından ibaret olan bir adam 
için buna, yazık ki, imkan yoktu. Arkamda
ki İskoçya pelerinimi kaybetmiş olmamı, 
onun benden daha çıplaklarını örtmekte ol
mak düşüncesile unutmağa çalışıyordu .. 
Bununla beraber, imkan olsaydı bile, sırtım
daki yırtık nıbalan daha iyilerile değiştir
meğe kalkışmazdım. Yalnız çok yiğit bir a
dam bütün bu gecelik gömleği ile dolaşan 
insanlar arasında daha iyi bir ruba ile geze. 
bilirdi. Dirilerle ölülerin soyulduğu, öteki-

dürdükten sonra Banko di Napolinin kasa· 
sını bile kırdılar. Bununla beraber, korKu 
dört yanı öyle sarmıştı ki bu haydutlardan 
çoğu, ellerine geçmiş olan tek fırsattan fay. 
dalanmayı düşünmiyerek, ölüm hükmünü 
giymiş olan şehirde kalmaktansa teslim o
lup lir :\ bir geminin sintinasma tıkılma· 
ğı daha Joğru bulmuşlardı. Bana gelince: 
kimseden bir kötülük görmedim, tamtersi, 
herkes bana karşı pek iyi davrandı ve ken
dilerindenmişim gibi elin<len gelen ) _ h
ını geri koymadı. 

Türkçeye çevıren: Nasuhi BAYDAR 
Vazan: Aksel MUNT 

Yıkıntılar içinde veya sokaklarda, sapa
'6ağlam, toplanan çocukların sayısı beni pek 
sevindirmiştir; çiinkü tanrı büyüklerden çok 
onlara acmuşt1. Su bentleri de yıkıldığm
~an, bütün şehrin her yanındak kolanuş bin
~erce ölünün bulaştırdığı kuyulardan başka 
bir taraha su yoktu. Ekmek, et, makarna, 
sebze ve - kendilerini güvenlikde görerek, 
deniz kıyısında, biribirlerine sarılıp bekle
§en bin kadar insanı da beraber alıp götü
ren büyük bir dalga yüzünden - bütün san
dallar batmış veya parçalanmış olduğun
dan balık da yoktu. Bu insanlardan yüzler
cesini bir başka dalga getirip tekrar kıyıya 
atmış ve ölüleri orada, kumlar üzerinde ve 
güneş altında bozulup kokmuştu. O vakte 
kadar görmemiş olduğum büyüklükte bir 
köpel~ balığını da dalga, onlarla beraber, di
ri diri oraya atmıştı. Ondan bir parça da be
nim hisseme çıkarılacağım umarak, aç göz
~erle, parçalanışını seyrediyordum. Köpek 
'balığı etinm pek tatlı olduğunu hemen her
lrtrten iş;tmiştim. Kırmızı yün çoraplı, ka-

ğitliğini gösterebilirlerdi. Hemen her gece 
sarsıntılar oluyor ve bu sarsıntılann arka
sı sıra da yıkılan evlerin gürültüsü ve in
sanların bağırtısı işitiliyordu. Ben, her ge
ce yer değiştirmek pahasına olsa bile, doğ
rusu kendi hesabıma,. iyi uyudum. İçinde, 
bir fare gibi, diri diri hapsolmanın hiç ek
silmeyen korkusuna karşı gelebildikten 
sonra uyunacak en iyi yerler mağaralardı. 

Daha iyisi bir portakal bahçesinde, ağaç al
tında uyumaktı ama iki gün, bardaktan bo-

ne berikine saldırıldığı, asker gelmeden ve 
örfi yönetim ilan olunmadan insan bile öl
dürüldüğü inanılmıyacak bir şey değildir. 
Böyle anlatılmaz şartlar içinde bulunup da 
bu gibi hadiselere sahne olmıyacak bir 
memleket var mıdır. bilmem. Bütün bu olup 
bitenler yetişmiyormuş gibi, kışla yıkılıp 
içindeki sekiz yüz askerden yalnız on dört 
tanesi kurtulurken ilk sarsıntı hapisevinin 
kapısını açıyor ve içindeki dört yüz haydu
du, sapa sağlam, şehrin içine koyuveriyor
du. İpe çekilmeğe layik olan bu dört yüz ki
şinin bütün silah mağazalarını soyduktan 
sonra zengin şehrin geri kalan nesi varsa e· 
le geçirmeğe kalkışmış olmalarında şaşıla
cak ne vardır! Bunlar, iki gece bekçisini öl-

Bir gece, büyük bir konağın yıkılan ö
nünden geçerken, iyi giyinmiş bir adanını, 
yer altındaki ahırlarında kapanıp kalmış i
ki atla bir eşek yavrusuna ekmek kırıntılart 
ve havuçalr attığı gözlerime ilişti. Ben hay
vanların başlarını bir dıvar aralığından an
cak görebiliyordum. Adam bana, bulabılrf i
ği şeyleri alıp günde iki kere buraya uğra
yarak onlara verdiğini söyledi. Açlıktan ve 
susuzluktan ölmek üzere olan bu muts~z 
hayvanlann haJi öyle acıklı idi ki bir röveJ
veri ve onları öldürecek kadar katı yüreği 
olsaydı bu işi yapmağı onları burada ve 
bu halde bırakmaktan daha insanca bir ha
reket sayacaktı. Ne rövelveri vardı, ne de 
yüreği o kadar katı idi. 

'Sonu var) • 

.. 
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Banknot 

Altın 

Gümilt 
Ufaklık 

Çekler 
Ecnebi paralar 
Dahili muhabir bankalar 

Potıtadakl paralar 
Harici muhabir banlcaıar 
Hulne bonoları 
Scnedat cüzdanr (Vadesi Uç aya kadar otanlar) 
Eaham ve tahvilat cüzdanr: 

Ayanalar : 

Borsada kotc olanlar 
Borsada kotc olmayanlar 

Esham ve tahvlUıt mukabili avanslatı 
Emtia ve vesark Uzerfoe avanslar 
Senedat Uzcrinc avanslar 
Sair mütenevvi teminat UzerUıe avaıuİM 

Borçlu cart hesaplar : 
Kefalet muıkabili kredi 
Teminatlı kredi 

Kabullerimizden dolayı borçlular 
Sair muhtelif borçlular 
ipotek mukabili avanslar 
lttlrıklerimlz : 

Banka ve banka mUıcascselcrt yanında 
daimi iştirakler 
Sair iştir~kler (Hiaae senetli) 

Menkullcrı 

Oa1rr menkuller: 

Nunn hesaplar 

Makineler 
Kal!alar 
Mefruşat 

Banka binaları 
Diğer gayrı menkuller 

.. 1 

14 1411 498 00 
1 541 50 

ısı 980 14 
192 816 97 

IS 439 74 
13 291 10 

4 596 489 90 

19 389 057 3S 

1 563 937 27 
71 887 60 

1 635 824 87 

202 814 67 
s 689 029 84 

158 629 96 
13 759 639 67 

-118i0ıı4ı4 

4 896 252 95 
12 234 428 76 

-
17 130 681 71 

J 349 464 11 
2 528 180 00 ----

-

5 077 644 11 

49 074 70 

141 635 00 
405 347 37 

596 057 07 

1 577 316 36 

1 08.9 714 34 

" 667 030 70 

YekQn 

MDllHUJI 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 

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

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

alin eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde yazılı ıartlar dahilinde ve 187 lira 50 
luınlf teminat mektubiyle birlikte 1 O. 7. 935 çarpmba gü. 
nü aaat 11 de M. M. V. ıabn alma komiıyonuna müraca-
atlan. (1462) 1 - 2558 

İLAN 
Erzurum kıtaatı için 150.000 caat edilebilir. Eksiltmeye 

kilo sığır eti kapalı zarfla girecekler ilk teminat ve 
eksiltmeye konulmuştur. İ- kanunun 2 ve 3 üncü madde
halesi 2 temmuz 935 sah gil- lerinde yazılı vesikalarla bir
nil saat 15 de yapılacaktır. likte teklif mektuplarının 
İlk teminat 1687 lira 50 ku- ihale saatmdan bir saat ev
ruştur. Şartnamesini almak vel Erzurumda satın alma 
için her gün Erzurumda sa· komisyonuna vermiş bulun-
tm alma komisyonuna müra- malan. (1428) 1-248( 

İLAN 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 75-80 santim eninde {8000) 
metre kadar sedyelik bez ile Akköprüdeki Umum Sıhhi
ye deposunda mevcud Etüv makineleri için su geçmez 
bezden mamul (100) adet örtü satın alınacaktır. Verme
ğe talip olanlar 15 gün içinde birer metrelik nümunelik 
bezle beraber teklif mektuplarım M. M. V. Sıhhat işleri 
dairesi birinci şubesine getirmeleri ilan olunur. (1488) 

1-2593 

İLAN 
3 SÜRVEYYAN ARANIYOR 

1 - Milli Müdafaa Vekaletine aid Ankarada Harbiye 
mektebi civarında yapılan binalar inşaatı ile Cebecide As. 
hastane bina inşaatına nezaret etmek üzere aşağıdaki 
prtlar içinde üç Sürveyyana ihtiyaç vardır. 

A - Nafıa Fen mektebi mezunu olmak veya İstanbul 
sanayi mektebi inşaat şubesinden mezun olmak veyahut 
da bu nevi İnşaatta bilfiil çalıştığını gösterir ehliyet vesi· 
Uaı bulunmak. 

JI - !-n~:t mal7iemesi ile iRta&tm fenat u.ullerine aid 

p !~ mulatı, ayrıca mutfak takna-
asu lan, lüks ıalon, piyano, do-

19 389 O.S7 JS Sermaye 
İhtiyatlar (kanuni n nbaml lhtiyattat) 

Muhabir banblar 
Vadeli mevduat 
Cart hfflplar 
T...-naf tevdiatı c 

Vadeab 
Vadcllı 

ı aydan ı 1111eye kadar ... deU 
1 .eneden fulı vadeli 

Tediye emirleri 

842 936 00 
4Sl 450 38 

S 054 355 8Z 
2 172 177 61 
1 635 824 87 

Sair muhtelif alacaklılar 
Tahsia edilmiş karıılıklar 
Kabultcrimiz 

17 810 114 14 

17 130 681 71 

36 209 010 7Z 

10 674 767 "1 
13 934 244 32 
5 077 644 11 

596 057 07 

4 667 030 70 

24 959 349 61 

158 606 701 82 

Nazım hesaplar 

bilgisi bulunmak. 1 
C - İyi ahlak sahibi olduğuna dair polisten tasdikli 

kağıdı bulunmak. 

D - Çalışma müddeti: vekaletçe verilecek olan don ı 
tatiline kadar çahştınlacaktır. 

E - Ücret ehliyete göre ayda (80:130) liradır. 
2 - İsteklilerin çokluğu halinde imtihan yapılır. 
3 - İsteklilerin her gün öğleden sonra vekalet inşaat 

emakin şubesine başvurmaları. (1489) 1-2594 

İLAN saat 10 dan bir saat evvel 
1 - Beherinin tahmin edi- M. M. V. satın alına ko. na 

len fiatı 6 kuruş olan iki vermeleri. (1328) 1-2337 
milyon muhtelif renkte ma- İLAN 
kara kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Şartnamesini 600 ku· 
ruşa almak ve örneklerini 
görmek istiyenler her gün 
öğleden sonra komisyona 
uğrayabilirler. 

3 - Eksiltmeye girecek
ler 7250 liralık teminat mek
tup veya makbuzları ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teklif mektup
larım ihale günü olan 29 
temmuz 935pazartesi günü 

1 - Belediye hasta evi i
çin gerek olan ve şartname. 
sinde yazılı evsafta (2800· 
3200) kilo süt, (2000-2400) 
kilo yoğurt alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 
(780) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
(58,50) liradır. 

4 - İstekli olanlar ihale 
&ünü olan 15. 7. 935 puarte.i 

Erzincan kıtaatı için 50,000 
kilo fabrika unu kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 
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 
mektuplarım ihale saatm
dan en az bir saat evvel Er· 
zincan'da Tümen satın al
ına Ko. na vermeleri. (1472) 

ı-ı.ı;1n 

günü saat on beşte komis
yona gelmelidirler. 

5 - Şartnamesini gör
mek istiyenlerin sağlık işle· 
ri direktörlüğüne müracaat-
tan. (1534) 1-2650 

·Zayi 
1918 senesinde 1stan1>ul lise 

ıinden aldrğrm şehadetnameyı 

kaybettim. Y cnisinl çrkarac:ı 

fıından eskisinin hlikmll yoktur 
263 numaralr Bitil Fethullah 

l-264-9 

1 650 07 41 
1 911 SSJ 14 
ıs 4l2 129 S4 

YekQn 

ca 157 400 
()(i laplar, yazıhane teaiaab, ha. 

661 694 76 lı Ye aaire satılıktır. Telefoa 
228 S9l Zl Z621 

1 OOG 67ıl 87 3947 t-
to 6Sı su ss M,ÖBLE 
lS 412 129 14 

M5 ®S 94 
ıs 820 312 18 
4 055 212 66 

16 209 010 72 
Z4 9$9 34g 61 

158 6045 701 82 

n konforlu, allı• yaıunıda Wt ... 
Yenltehlt Sıhhi,. eokalt 11 ~. 
Birinci bt. 1_..,..f 

ANKARA İFLAS Jıl&llU&. 

LUGUNDAN : 

Ankara'da Ön Cebecide mu. 
kim olup halen latanbul UakG

dar Gillfehatun Kuyulu 10kak 
24 numarada intaat müı.ahhMI 

Fikri kalfanın Anıkara Ticaret 
mahkemesince iflasına karar ,... 
rlldiğl Uan olunur. 1---Z6l9 

ZAYİ 
Balıkesir Emniyet MUdiırIU.. 

tünden aldığun ikamet tezkeTO
ml kaybettim yenisini alacatım. 
dan eskisinin h\llmıU yoktur. 

Macar tebaasınd.a 
1-2648 Foçfsin Yojet 

Askeri Fabrikalar Uoı llW 

M üdiirlüğü Satmalmıt 
Komisyonu llanlan 

56 kalem mefruşat satı ~ı 

· Tahmini bedeU 3'i44.32 
lira olan yukarda mikdan 
yazıh mefruşat 15 teınmua 
935 pazartesi günii saat 14 
de askeri fabrikalar satın al· 
makomisyonunca açık artır
ma ile satılacaktır. Bu mef· 
ruşat listeleri parasız o1a· 
rak komisyondan verilir. t ... 
teklilerin muvakkat teminat 
olan 258 lira 32 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vcsaikle 
mezkOr gün ve saatte kom~ 
yona müracaattan. (1528) 

1-2645 

Ankara kibrit sahcılarına 
1- 1Temmuz1935 ten itibaren BÜYÜK KUTU KIB 

RITLER 50 PARAYA, KÜÇÜK KUTU KiBRiTLER 40 
PARAYA ıatdacaktır. 

2 - Ellerinde kibrit bulunan ıatıcılar 29 haziran cu
marteıi öğle vaktine kadar kibritlerini acentahiımıza ıe
ri getireceklerdir. Bu tarihten sonra vukubulacak herhan
gi bir talep veya müddeivat kat'iyyen nazarı itibare alın
mıyacaktır. TORKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK 

INHISARI 
Ankara Acentah~ı 

Aıikara defterdar lıiından: . ( 

2395 No. lu kazanç vergiıi kanununun 3 üncü maddeıl 
mucibince kazanç vergisinden istisna edilen mükellefle .... 
den mezkur maddenin 4 ve 5 inci fıkralarında yazılı olan
larla (hiç bir ıuretle vergi alınmıyacağı Yeya ilerde ihdAı 
edilecek vergilerden müstesna tutulacağı mukavelenam,,. 
lerinde zikredilmit olan imtiyazlı şirketler) hariç olmak 
iizere keza mezkur maddenin 21 inci fıkrasında va7.ıh mü. 
f!Heıeler 29 mayıs 935 tarihinde ne,redilen 2728 numarab 
kanun mucibince kazanç verS?İsİ muafiyeti hl'lki kalmak 
üzere buhran vergiıile mükellef tutulmuşlardır. 

Bunlardan kazanç ver~isinden mauf olmalarından d~ 
layı beyanname vermiyenler 2728 No. lu kanun mucibi.,. 
ce alınacak buhran vergilerine esas olmak üzere 934 tl\k• 
vim senesi muamelelerini r.östt~rir beyannamel .. rini nih&
yet 15 temmuz 935 tarihim• kadC\r mPnsup oldnkl~rı fil· 
hakkuk !lubelerinde vermeleri l\ksi takd•rde kazanç kamı· 
nunun 43 üncii maddesi mucil,1nc-e ver~ilerinin rPsen tnk-
dir edileceiH ilnn olunur. ( 1 ~ H;) 1-?C.~9 

1 - Muvakkat müstahdemler tertibinden ücretleri ve
rilmek ve bürolarda istihdam edilmek üzere imt'hanla 100 
lira ücretli bir kütüphane memuru gene 100 lira ücretli bir 
daktilo: 70 lira ücretli ıekiz adet katip ve 60 lira ücretli 
4 daktilo alınacaktır. 

2 - Kütüphane memuru ile 100 lira ücretli daktilonun 
ecnebi lisanlarından hiç olmazsa biris1ni miikemmelen 
bilmesi şartt1T. iki lisan bilenler tercih olunur. 

3 - Talip olanların evrakı müsbitelerini hamilen 'l 1 
temmuz 935 perşembe f?iinü saat doku7.d:ıt Adliye tef• i ~ 
heyeti kaleminde hazır bulunmaları. (1520) 1-2C.::7 



Harita umum müdü rlüğönden: 
1 - Miktan (6500) kilo ve muhammen bedeli (1495) 

lira harita kıta erleri için bir senelik sığır eti açık eksı1t
meye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin de (112) lira (la) kurut lllUftk· 
kat tenıimt makbazlariyle 2490 Na. lu kanunaa 2 ft 
3. tincü maddelerinde yazılı vesaikle eksiltme günü olan 
29 haziran 935 cumartesi günü saat (10) c1a Cebecide Ha
rita amam müdftrlüğii satın alma komisyomma gelmele-
ri. (1379) 1 - 2382 -----

ı.&1ik Merku labora 

•ıa.-. nı&l!i il t"'1 ~a adlan ~ d'ıllddtler 
pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Şartnamesini almak 
lstiyenler müessese müdürlüğüne ve eksiltmeye talib olan· 
lann da 28. 6. 935 tarihine müaadif cuma günü saat 15 te 
Ziraat Vekl1eti muhasebe müdürlüğünde toplanacak olan 
komisyona gelmeleri. (1399) J - 2436 

Kilo 
2350 

230 
200 
1400 

Mazot 
Kaim vakum yağı 
Hafif benzin 

Gaz 

Ankara Defterdarhiından: 
KIZılbty maliye şubesi müelleflerinden müteahhid ma

... ar tebasıtidan .Ladan ve ortağı Mrdarlantin 933 takvim 
yılma ait verdikleri beyannamenin defterlerile karplaştı· 
admak üzere göiıterilen ikametgihlarmda aranmıı ise de 
bulunmadığı için beyannamenin sıhhati tevsik edileme· 
miştir. 

Kendileri oa bq gün içinde fUl>esine gelmedikleri ve:
,. defterlerini göndermedikleri takdirde vergilerinin re-
aen takdir edileceği ilan olunur. (1483) 1-2586 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpapda tesellüm memarluğunda teslim prtiyle 

0150 lira muhammen bedelle 75 adet mahruti ve 30 adet 
miilıendia çadın kapalı aıf maliyle elariltmeye konulmUf-
tar .. 

Blmiltme 5.7.1935 cama giinil uat 15 de Aııkarada ba· 
...,,. mala8le mlldlrl8iii11de yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini 686,25 liralık muvakkat teminat 
• ticaıet oct.. v..-.. ile IJidikte 5. 7. 935 cama giinB 
mat 14 e kadar bakanlık malzeme m&diir1Uğ6ne tndi et
meleri ll••••Mbr. 

f stekliler bu husustaki prtDmDeleri parasm olarak An· 
~.ınmhk nia1seme mldlrllfUnden a1abf1irler. 

(1410) 1-2462 

.~nkara Delterilarhğmdan: 
Kmlhey tW>esi 931 yılı kazaaç verem miikelleflerin
~ berber Oabra tarh edilip tetkiki itirazat komisyonun
ca • tasdik edilmiş bulmıan ve fakat temyiz komisyonun
a IM-932 tarih ve 1073 Na. la nakıs karan üzerine tetki
ki itiraz lgomiıyonunca ikinci defa tetkik edilen vergisi 
haklnnda mflttehu 23-10-932 tarih ve 871 No. lu kararla 
enelki kararmda mrar eylecliii oekarm ikametglbmm 
meçhul bulunması basebne keyfiyet tebliğ makamına kaim 
olmak üzere kazanç vergisi kanunmıan 16 mcı maddesine 
tevfikan ve hukuku uıul muhakemeleri kamuıunun 141 in-
ci maddesi madhince ilan olanar. (1498) t-2&05 

Tosya Belediyesinden: 
ı - Toaya kasabasmm tenviri için Nafıa V ekiletin~ 

tasdikli proje ve şartnameleri mucibince yapdaCak 42926 
lira keşifli elektrik tesiatı kapalı zarf usulile ve otuz gün 
müddetle eksiltmeye kanulDRlfblr. 

2 - Eksiltme müddeti 18 baziraa 135 tarihindaı bat
layarü 17 -..nuz 935 prıamba pnü .n • alt17a k• 
dar sürecektir. 

3 - Zarflar o gün saat 15 e kadar TCJ9Y.8 Belediye en
cümenine ftl'ilecek, onda sama ~ef:lilmiyecektir. İba· 
le Tosya belediye dairesinde endimen. odasında yapıl• 
caktır. . 
+-~tir · ...,.,.~ yizde yedi baçağu nisbe-

.._ ya.naktal, yahut hflkümetçe tamıı-
ml:t>lliki .. ,.r»tllrlilin •mmat mektubunu verecekler-

5 - Proje ve fenni şartname örnekleri fstanbulda Tak· 
simde İstiklal apartımanmda Mühendis Hasan Halet'dea 
bedeli mukabilinde tedan"lt edilebileceği gıöi Ankarada 
Nafıa Bakanlığında ve Tosyada Belediye dairesinde ge> 
rlilebilir. Eksiltme şartnameleri örneği bedelsiz olarak 
Belediyeden istiyenJere gönderilir. 

6 - Teklifnamelere tasdikli Ticaret Odası sicil suret· 
leri ile birlikte inşaatı deruhte edecek Nafıa Bakanlığınca 
atliyeti musaddak miitehasaıs ~e mühendisin teahhütna· 
mesini, şirketler nanuna ftrilecek tekliflerde bunlardan 
başka firket mümessillerinin salihiyetleri derecesini gc;. 
terir remni vekaletnamelerini ve 2490 nmnaralı kanunda 
gösterilen diğer evrak ve vesikalan rapt etmeleri lazım
dır. 

Eksiltme ve ihale 2490 numaralı kanun hiikümleri da· 
hainde yapılacakm. (1432) l-2493 

Kapalı zarf usuliyl< eksiltme ilam 

Naha Vekaletinden: 
l - Eksiltmeye konulan it (S-m•n Yilayetinde Baf· 

ra - Alaçam yolunda) 
(Betonarme Bafra köprü.U inpab)c:lu. 
lnpatm kqif bedeli 21.5.000 liramr. 
2 - Bu ite ait prblameler ft ewak pmlarclu: 
a) Eksiltme prtnameai, 
b) Mukavele pro;e.i, 
c) Nafıa itleri teraiti 111DumİJ•İ, 
d) T eniyei tiirabiye, fOM Ye kirair infaata clair fen· 

al fUbuuDe, 
e) 8etonal'lae hii,&k köpriiler bakkmcla femai tart-...... 
f) Ketif lmli1am ..cetveli, 
ı> Proje. 
htiyealer bu prtnameleri ve enala 1125 kurut bedel 

mukabilinde Nafıa V ekileti toseler reialliinden alabilir· 
ler. 

3 - Eksiltme 10. 7. 935 tarihinde çartaınha aünü 
..at 18 da Anbrada Nafa Vekaleti binaamda fOMler re
ialiji dairesinde 1apılac•km. 

4 - Ekailtme kapalı zarf usuliyle ,..,.tacaktır. 
5 - Eksiltmeye ıirebibaek '@. ill.ekliain (12500) U. 

ra muvakkat teminat vermeli, '1üDdan 1Jafka •tairdaki 
..U.lan haiz olup ıa.termeai lunndır. 

1 - Ticaret odaama bydh olthaicma clair ft8ika. 
2 - istekliler J'&pllllf, oldialdari itlen ait Yelilaılan 
~ ebiltmeie sümek içila Nafıa Velrlletiaden 
~ ..or.. alaeaklardır. 

8 - Teklif mektublan ,.lıaNa flcüaci maclde4e J&
zılı saatten bir ıaat eveline kadar fQMler reiılliii daireai
ne ~':tirilerek eksiltme komis~ ~ 'tMk'bm mu • 
bbiliade ftl'ileeektir. Poata ile gönclerilemk melrtlllıJum 
mihatet tlçliaci llNUhWe yuıb aaate bdıu ae'--:- olma-

Han•ıa Umum müd· ur·· lüğiinden: .1- --~ ·~ '! Ye .. ., Aamu ..-. 1111111111 ile eyice bpatdinq olmeu 
lizımthr. P..wia ohcak ıecilmıeler kabul e.dih-e& ı 

1 - Mubımınen bedeli (800) lira Harita Ummn Mü- (teıc) ı _ 2557 
dlrliiil içia Roto marka ve 10 modelinde elektrik ve el le ı--:::-~~~------...,..:..;::.;:~--
..... çift forma basar bir adet portatif baskı ma1dDasr açık Sivrihisar Beledi vesinden: 
ekailtmeye komııUftUr. J 

2 - İsteklilerin eanaameyi görmek üzere her g11ıı ve 4640 lira ririahmmnen bedelli fon.t boru. otuı: gün Driid· 
ebllbücye &hıı:ek:lerin de (&O) lira teminat makbuzlariy- detle ~ kapalı arf maliyle m&nakasaya konulmuttur. 
le eksiltme günü <>1-n 8 temanız 935 pazartesi günB amit tlıaı,sı. a.7-13! pazartesi' günl saat 16 da yapılacaktır. 
(10) da C E B E C t D E Harita Umum Miidiirlüf& satm ~aUplel? tartaamey.i JWediyeden alarak söylenen gün-
plma kamisyanana gelme!~ (1449) 1-2538 de ~ 15 kadar teklif mekttıplannı makbuz miıkabilinde 

~le<lıye başJEanbğma vermeleri ve teklif mektuplarına 
Ankara llbay·ı .. :;...'" dan: 70 7,s niısbetiııde nnnalrkat teminat teffetmeteri nan otu-

~ nur. (1413/3301) 1-2454 
1 - Onuncu Yd yatı okula• için yiyecek almacaktır. 
2 - Bu yiyeceklerin tasarlanan değeri en çok (9025) Basın Genel Direktörl;;~~.....len: 

liradır. w.ae~ 
3 - Ebiltme kapalı zarf biçiminde yapılacalmr. Bann Genel DirelnılrlilğUnin lıer gün beM1111wkta olduğı6 bet. 
4 - İsteklileria prtnameyi görmek için her g8n Anka- keler açılr ebf~ konmuttar soro lir• flCMlan bu iti .. erine 

• Kültür Direktörlüğüne gelmeleri ve artırma eksiltme alma 18ti,_ llwnalarm pı:dJnmm Btıeamek 6ftre basın genel 
pea•ma göre bamiayacakWr kapah .arfllll'llU da 1-7-935 cllrektar"tldu d,etler em.deki ~ ......,_ u ıtın 
77 günü - on beşde Ankara W llieJ komisyonu lsfaı1t. •• ctıa D elan 18 • ..._ bq -
l'i~ll9Am1&1& .. ma -.ıaeled. (1459) ı 2550 11 ı ı kht t ' wt l'IJ Jlmcbr. 

Nafıa Bakanlı~ndan: 
Demirleri Bakanhk tarafmdan verDmek bere 492 000 

adet "S,, demiri imaliyesi acık eksiltmeye komdmQftar. 
Tahmin edı1en bedel 4trıO liradır. 

Ebiltme 5 temmu& 935 cuma giinil 1at 16 da Anı.. 
.. Bakanlık Malze~11e MüdUrliiğünde yapılacaktır. 

lateklilerhı ticam odan vesikası ve 319 liralık muvak
kat teminatları fte birlikte aym gün ve ıatta ıtomJayonda 
bulunmalan llıımdır. · 

İstekliler bu baauaaki tartnamelerl parasız olarak AD
karada Malzeme Mudürl~den alablirler. (1415) 

1--2489 

• 

Ankara Evkaf 
Müdiirliğiinden: 

Evkafa ak Ulu kapa, kilçik kapa Btimea'ut Bat mil 
mevkileıillde IJahaaa dBkkln baraka funm hamam taı· 
la ile Polatlı bıanRdaJd -.ııatU çifttitiae eneb .tomuı 
muhammen kiralar bu defa iadiri1mit Ye yeniden Gll gün 
mlc1detle açık artırmaya kamını§ ve tafailatb ilan beledi 
'9 ile dairedeki ilan tahtaıarma Y8Pl!tmlml§tır. lbaıesi 
4-7-935 peqembe günii aaat OQ beıtedir. Tupnak iatiyen
leıin yiWe Jedi buçuk temiaaılanyle birlikte Evkaf llü-
Allflue .cClyııtleri llau olu •w.. J-2614 

- ... nı · lfıllDl'BZI ziihreviye ha8taoe 

si arlırma e eksiltme komisyo • 
nundan: 

Hastanenin aşagıaa yazdı illçlan açık eksiltmeye ko
acdmutlm. ihale 2.7.935 lllh gün6 uat 15 te Jromisjonda 
,.pı1aca1mr. T.ıunibi tatarı 1000 lindlr. llavaldalt temi
nat 75 liradır. t1telrlilerin Yaktindea ...ı u;arinnlarmı .t
tiyet deftenlarhk muhasebe vemesine yatırma1an w ... 
tmna, ebiıtme kanaııeda yaab vaikalaia birlibe bel· 
li gün ve saatte, ve şartnameyi atrmek ~ ._ llD .._. 
tabaedeld lramİ8)'aDa mlracutlan. (1311!8) 

L,..ıe Sdmlke llayer 70 kilo 
~ t1e potal8e • kilo 
Rivanol bayer 400 gam 
Vitellinate d'arpnt !IO 1U81D 
Proteinate flarımt 5GO pren 
Oxıcyame de mercan 1 kilo 
Extrait fluide hydrutia caMdelNI .. 580 ~ 
Teiat. d'vpimn 2.50 gDlllll 
İcbtyol Hermaay • ca. • kilo 
Glycerine 30 B. nsafed 30 kilo 
Acide oxalique ıo kilo 
Asipin kenan tablette ı kilo 
ChlorbJ. de Quinin camprime 51& gınm 
Gazlı bez 2DO metre 
Gonokok apa tbsmı Saım _,. C.C. 
Pamuk AAA 218 kilo' 
En ~-- merek 5 kilo 
Band mühtelif büyük. 50 adet 
Tak 2 kilo 
Meta-V•cein 5 tüb 
Antl-vinıa 5 ... 
Bougie au PellidoJ 4d 10 tiib 
Xylol Merek 500 gına 
Aceton Merek 500 gıram 
Eau distitlee 50 kilo 
Huile de cedre 2do pam 
Tablette pyramidone 0,30 ı S tilb 
tocte pur 110 aman 
Paier filtre yüzlük 200 adet 
Bteu de methyteııe ll•ck 25 gıram 
Fadısine llerck 10 pam 
Eosine Merek 50 pam 

l--2442 

Eskifelıir Yenice 
Hamamı Eksiltmesi 

Evkaf Ummn Müdürlüğünden: 
Eskıfehirde yapılacak Yenice hamammm biWlD test. 

utile ........... vabtt fiat ilmiDdell kapalı ad .. 
Jile ekailımeye konıı1m111tur. 

Bu itin mubammeıı kefil bedeli (48994) liradır. 
l - Bu lnpat içia iateklilere veril~ enak pa• 

dır: 

A • 1, 2, 3,-4, 59 6 taydı avalı proje ile f'1'fr. b mal&W 
plln ve (A) hmfli hamam aram relilvesL 

B • FJmiltme ve feaal prtDame1eri. 
C - Mukavele ömefL 
latekmer bu prtnamcderi ve evrakı id ime* Ura ._. 

fl)ığmda İstanbul, Ankara, B+ifelair Evkaf 111c11r1811e 
lerinden alabilirler. 

Bu evrakı alabilmek ve eksiltmeye ~ içia ey. 
vel emirde isteklilerin bilhaııa teknik nıOkıamndln a. 
ayarda yapm11 oldukları if1ere ait VelikaWı ı&arereli 
Evkaf !nPat lliidiiıliitüncleıı ehliyet "9ikaa almalan ... 
mndır. 

2 - Ebiltme, la..7435 tarihiDo gelea l*tembe ... 
aaat 16 da Ankarada Evkaf Umum Kiidilrliiiiiade topı.,. 
nacak ekaı1tirfe komisyonunda yapılacaktır. 

3-: Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3675) & 
ıa temmat vermeli ve bundan bqka apğıdaki •eaikalan 
llynı günde saat 15 e kadar koıniaPn nialiğ~ _.. 
tubu dcfUDıllllda teslim otqeJıeri lbım-ıtm 

A - 2490 Nr. h kanunun 17 inci madclesıne Uygan mu
vakkat temin~t 

"!3 - Ticaret odasmda kayıtlı bulundugUrıa dair kanuni 
vesıka 

4 - Kanuna göre tanzim lalmacak teltlif mektuptan 
yukarda ikinci maddede yuılı saatten bit -t evveline 
kadar Evkaf lıışaat Müdürlüğü dai~ ıetirilerek ek• 
liltme komisyonu reisliğine makbuz mqkabüıııde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektuplar da nihayet vakti 
maayy~e ~ celmit clmau '" dit nrfm mlhftı 
mamu ıle eyıc:e bpat:ı1mq bah•nn- 1181_.... Pc.ta4a 
olacak gecikmeler kabal edilmes. (1495) ı--2112 

·ye vekaletinden: 
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SAYIFA 8 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

t LAN 
1 - Serom aş< evinde bulunan serom ve tecrübe hay

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

2 - Şartname mesai saatinde her gün komisyon.da 
ücretsiz olarak görülebilir. 

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

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

75 kuruştur. Pancarın beher kilosunun muhammen fiatı 8 
havucun patatisin onar kuruştur. 

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

1 LAN 
ı - Şartnamesi Ankara ve İstanbul levazım amirlik

leri satın alma komisyonlarında ve Tekirdağında askeri 
satın alma komisyonunda hergün görülebilir. 

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

duklarını ve ehliyeti tüccariyelerini 935 senesinde alınmış 
vesikayı ve vekil gönderenler vekaletnamelerini ve şirket 
namına girecekler sirgüleri komisyona göstermiye mec· 
burdurlar. 

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

Cinai Teslim yeri Miktarı Beher kilo Muh, Muvakkat 
kilo hedeli kuruş teminatı 

lira 
123S EkmekU.k un Malkara 150,000 11 

İhale tarihi gün ~ ıaati 
4.7.1935 perşembe saat: 15 te l-2475 

İLAN 
1 - Beytüşşebab garnizonu için yüz yirmi beş bin kilo 

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

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

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

saatte fazla rnalfımat almak ic,in her gün komisyonumuza 
müracaatl~rı (1434) 1 - 2497 

İLAN 

Çatalca ve civarındaki 

birlikler ihtiyacı olan 123 bin 
kilo sığrr etine verilen fiat 
makamca pahalı görilldü -
ğünden tekrar kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Bir 
kilosunun fiatı 29 kuruştur. 

l:halesi 10 temmuz 935 çar · 
ıamba günü saat 15 de ko-

mutanlık satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 2871 liradır. Şart
namesi 191 kuruş mukabili 
komutanlık satın alma ko -
misyonundan satın alınabl · 
lir. Teklif mektuplarını bel
li saatten en az bir saat ev
veline kadar komisyona ver-

meleri (1471) 1 - 2564 

Nafıa Ba kanlıA"ından 
Derincede vagon içinde teslim şartiyle muhammen 

bedeli "13500,, lira olan 1000 ton maden kömürü kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13. Temmuz. 935 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 1012,50 
liralık muvakkat teminatları ile birlikte 13. Temmuz. 935 
cumartesi günü saat 10 a kadar malzeme müdürlüğüne 
tevdi etmeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankarada Ba
kanlık Malzeme müdürlüğünden alınabilir. (1502) 1-2633 

Bir temmuz 1935ten başlayacak 
YENİ KİBRiT FIA TLARI 

Büyük kutu: 50 para 

Küçük kutu: 40 para 
1 - Halen 60 paraya satılmakta olan büyük kutu kib

ritlerin 1 Temmuzdan itibaren 50 PARAYA ve halen 50 
paraya satılmakta olan küçük kutu kibritlerin de 40 P A
RAYA satılacağı nan ve fazla istiyen satıcıların derhal 
acentalığımıza bildirilmeleri rica olunur. 

2 - Ankaradaki perakende satıcıların kibritleri 29 
haziran cumartesi günü geri alınacağından halkın kibrit· 
ıiz kalmamaları için birkaç günlük ihtiyaçlarını timdiden 
temin etmeleri rica olunur. 

TÜRKiYE KiBRiT VE ÇAKMAK 
iNHiSARI 

Ankara Acentalığı 

Hariciye vekaleti sabn alma 
l{omisyonundan: 

Vekalet aynıyat anbarmda mevcut benzin tenekeleriy
le bazı hurda eşya 28-6-935 cuma günü ıaat 16 da açık 
arttırma ile satılacağından isteklilerin işbu gün ve saatta 
•ekaletimize uğramaları ilan olunur. (1524) 1-2635 

ULUS 28 HAZİRAN 19"'; CU " \ 

Dr. CEMS'hı 

Nasır ilacı 

En eski nasırları btle pek 
kısa bir ıamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

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

Kafüuk öksürük şurubu: Öksürüğü 
kati şekilde durdurur. 
*# 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları Satmalma 
Komiı;,·onu llan1arı 

İLAN 

Miktar ve muhammen be
deli aşağ-ıda yazılı telgraf 
makinesi yedekleri 12.8.1935 
pazartesi günü saat 15 de ka
palı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alına· 
caktır. Bu işe girmek isti
venlerin 532.50 liralık mu
vakkat temınat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesika
lar ve işe girmeğe manii ka
mını bulunmadığına dair be
yanname ve tekliflerle ayni 
gün saat 14 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri la
zımdır. Bu işe ait şartname
ler H.aydarpaşada tesellüm 
ve sevk müdürlüğünde, An
karada malzeme dairesinde 
parasız olarak dağıtılmakta
dır. (1535) 

12 kalem telgraf makinesi 
yedeği muhammen bedeli! 
7100 lira 

1-2651 
İLAN 

Muhammen bedelleri, aşa
ğıda yazı'lı malzeme hizala
rında yazılı saatlarda 5 tem
muz 1935 cuma günü Anka
rada idare binasında malze
me Artırma Komisyonunca 
pazarlıkla parası verilip he
men alınmak şartile sallla
caktu. (1523) 

Malzeme Ankara mağa

zasında görülebilir. 
Muhammen ıaal 

İsim bedel lira 
1 tane hurda 
kamyon 50 1 S,-
180 kilo hurda 
iç ve dış otomo-
bil lastiği 18 15,30 

1-2636 

Ki-ralrk ve satılık ev 
lsmetpaşa mahallesinde U· 

Iucak 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. 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 

DERl, F1RENGl VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

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

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

1mtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarmda 

1 
Ulu& Basımıvind• basılmış· 

l Ol'. 

Gençlere, 
hulasa 

ihtiyarlara, ailelere 
herkese büyük bir 

il 

hül\:Ümetin Sermayesiııde 
hanl{atıın işti.ral<l 

dört ve 
liulunan 

miUi 

Milli bır Banka 
"Aydan aya f aizlen kuponia 

vadeli mevduat,, 
ödenen 

ismile yeni bir lıesall açıyor. 

Yatıracağınız ı>aranııı faizini 

Her 

Acele 
SATILIK ECZAHANE 

Derniryolu Uzerinde Orta A. 
nadoluda iyi bir eczahane çok 
mUsait ş.eraitle satıbktu. Almak 
istiyenlerin İstanbulda şark ecza 
deposunda Bay Hasana ve An
karada Diş tabibi Bay Hasan Na-
ile mliracaatları. 1-2576 

Satılık çocuk arabası 
Çok az kullanılmış yeni, 

güzel çocuk arabası ucuz sa
tılacaktır. Görmek istiyenler 
Yenişehir Dikmen caddesin
de 20 numaraya veya 39l2 
telefonda B. Hüseyine sora-
bilirler. 1-2616 

Satılık 
Paşalar tepesinde 704 No. ar

sa satılıktır. Telefon 2291. 
1-2573 

İdareleri İstanbul Leva
zım amirliğine bağlı kıtaat 

için 3500 ton Lavamari~ kö· 
mürü 1 temmuz 935 pazar-
tesi günü saat 15,30 da ka
palı zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli beher tonu 14 
lira 50 kuruştur. Şartname
si 254 kuruş mukabilinde a
lınır. Eksiltmeye girecek
lerin şartnamesi vechile tek· 

lif mektup ve vesikalariyle 
3787 lira 50 kuruş ilk temi
natlariyle belli gün ve saat 
14,30 kadar Tophane satın 
alma komisyonuna vermele· 
ıi. (12-3224/1371) 1-2403 

Kiralık bir oda 
Kooperatif arkasmda Ağ1 

oğlu Bay Ahmed'in apartıma· 

mnda. 1-2631 

ay başında 
Muntazam alacaksınız. 

Kırşehir ilhaylığın dan: 
· Kırşehrinde yapılacak ve 9825 lira keşif bedeli olan vi· 

layet evi inşaatı 18 haziran 935 den itibaren on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 2 temmuz 
935 salı günü vilayet daimi encümeninde saat on altıda 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 737 lira mu .. 
vakkat teminatlariyle vilayet daimi encümenine veya mu
hasebei hususiye müdürlüğüne milrcaatlan ilan olunur. 

(1454) 1~2545 

ANKARA İKİNCi SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 
Haymana mülga tütün inhisarı eski memuru olup 1ıa1ıen An .. 

karada Ha~ı Murat mahallesinde Emirenin 38 No, lu evinde sakin 
AH Fuada: 

İnhisarlar .Ba_şmüdürlüğü tarafından aleyhinize ikame edilen 
929 senesinde tütün memuru lıkıen zimmetinize geçirmiş olduğuma 
133 lira 21 kuruşun tahsiline dair atacak davasının icrıa kılman 

muhakemesi esnasında: 
Namınıza çrkarılan davetiye mübaşirin vermiş olduğu meşru• 

hata nazaran ikametgahınız malfım olmadığından yapılacak teb?i. 
gatm ilanen icrasına karar verilmiştir. 

Muhakeme 19-7-935 saat 9/5 a muallaktır. Yevmi muayyendc 
gelip defide bulunmanız veya vekil göndermeniz aksi halde gıyap 
ktırarr vcdleceğt lüzumu ilanen beyan olunur. (1521) 1-2634 

l{apalı zarf usulile elcsiltme ilanı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Mer

kez Hıfzıssıhha müessesesi satın alma ko -
~ misyonundan: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Cebeci caddesi 
üzerinde Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Çiçek aşısı şube
si için alınacak dana. 

2 - Alınacak dana(270) adet olup tahmin edilen be
deli (8100) lira. 

3 - Eksiltme 13.7.935 cumartesi günü' saat on birde 
Hıfzıssıhha müessesesinde yapılacaktır. Teklif mektup
larının mezkur saatten bir saat eveline kadar verilmesi 
şarttır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (607) lira (SO) kuruş .. 
luk ilk teminatın verilmesi ve aşağıdaki vesikayı haiz ol
ması şarttır. 

5 - Resmi müessesata enaşağı on bin liralık et teah
hüdünü yaptığma dair bir vesikanın gösterilmesi. (1530) 

1-2646 

tlctısat Vekaletin den: 
Dört yüz teneke benzin artırma ve eksiltme usuliy(e 

satın ahnacakbr. Temmuzun 10 uncu çarşamba günü saat 
10 da Levazım Müdüriyetinde toplanacak komisyonda 
ihalesi yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk muvak
kat teminat akçelerini yatırarak gelmeleri ilan olunur. 

(1508) 1-2640 

Öksürenlere l(ATRAN HAKi\] El(REM 
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1 SİNEMALAR 
YENİ 1 BU GECE 

BiR uNLOK KiBAR KADIN 
Gündüzleri iki filim 

1 - Saygon isyanı 
2- Fedora 

Kukaraça yalnız gündüz matine 
lerinde gösterilecektir. 

GECELERİ YALNIZ 

tHJ GECF 
KAFESTE AŞ~ 

A.mi Ondra 
• 

Gündföderi iki filim 

1 - Kafeste aşk 
2 - Görünıniyen adam 

BİR FİLM GÖSTERtT.tR 

• 


