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F. R. ATAY 

Gt(fCjıe'1 nnıva«.kat - kuram 
lıritaye - ıor:'lnn zahmet - ıkıo('un~aık 

= himayede o\Mı yor - dengey ~r-

119.; siklet. 

Japon eadüstri.ainin Aıya pa
nrlnrı ı nasıl büyük bir hızla 
ele geçirmekte olduğunu okuyup 
duruyoruz. Sarı dalga, çoktan Sü
Y•J't lııanabm geçerek, Akdeniz 
kıyılarından Avrupa içleriae doğ
.,. .olrulmuttur. 

Japon dokumalarının HalJet'-· 
•a'ı nasıl kaplamıt olduğunu ya~ 
na yakda anlatan İtalyan gazete· 
leri diyorlar ki: "Bir defa japon
lar aynı kalite malı, avrupalılar
cl.11, yüzde 40, yüzde 50 eksiğine 
-.tmaktadırlar. Bundan batka ba
l.etliler, avrupahlar, hele lngil -
&ere, İtalya ve Franaa'ya karfı, de-

. rİll bir güvenıizlik içindedirler. 
·O.tar için .Japonya ekonomi ba
lumınclan kazançlı, 11yaıa bakı

. -dan zararaızdır.,, 
!elliden dıt ve ıü bakanlıkları

.. dütündüren sarı tehlike, timdi 
Avrupa endüstrisinin başlıca kor· 
laı.u olmuttur. Bu korkuyu artı
ran büyük bir ıebeb de, tehlikenin 
ı e ç e ğ e n soydan olmamasıdır. 

-Japon üstünlüğü ıu dile dolayıp 
- thırduğumuz ekonomik ve ıoıyal 

0

lumping'den gelmiyor. Japonya-
11111 sosyal kUramı batka türlüdür. 
hçi ve İ!Çilik kalitesi yükaektir. 
T elmik cihazları ıon derece iyidir. 
lt görmekte u~tadırlar. lıçi günde
liji azdır. Yen fiatı dütüktür: "Ja
ponlar boyun\ ilk-madde çektik • 
leri için bubra n ııkıru çeken mem
leketlerin iyi h:r alıc111dırlar. Fa
kat öbür taraftan japon önürdet· 
liii birçok endüstrilere kapılarını 
kapamıttır. Sonra, japon malları
nm ucuzluğu, teknik medeniyetin, 
bir ilerleyişi olduktan baıka, ıe
•it halk yığmlarmm eskiden ala
madddan birçok §eyleri edinme
lerini de imkanlı kılmaktadır.,, 

Ne yapmalı? Bir memleket, ken
di bacalarını ve işçilerini koru
inak için, Japonyaya kartı güm
rük savgaımda bulunabilir. Fakat 
endüstrilerini d ı f a r ı ı ı için 
lıwmıuı olanlara göre mesele böy
le ha.ait değildir. Afrika ve Asya 

· pazarlarından ucuz malı koğarak 
yerine pahalı malı sürmek silah 
zoru ile, yahut, eğer bu memle
ketler bir devletin ıömürgesi 
iseler, imparatorluk otartileri yap
makla sağlanabilir. lngilizler, son 
imparatorluk konferansı ile, aıa· 
lı yukarı, bu davayı güddüler. Ge
çen kqtanberi de Paris'te bir fran
ıız imparatorluk konferan11 çalıt
maktadır. 1936 da İngilizler İm·, 
paratorluk konferansını yeniden 
toplayacaklardır. Koskoca ülkeler 
aömüren fransızlar bile lngiltere
nin kendi koruncak ve ~ömürge
leri ile kapalı bir ekonomi bütün-

· (üğü yapmalarmdan korkmakta
dırlar: "Bir tek ulus, ne hakla, 
dünyanın dörtte birini kendi uığ-

b·1· ., d' larma ha1rede ı ır · " ıye soru-
yorlar. 

A vrupahlar İngiliz imparator~ 
luğunun büsbütün kapalı, yahut 
aralık kapılarını kendi mallarına 
açtırmağa savaşıyorlar. Fakat her
hangi bir açık kapmı~ ancak •.a
n endüstriye yanyacagını da bıl
mektedirler. ya sömürgeaiz, ya· 
hut sömlirdükleri kıtaların az ol-
clufunu aöyliyen memleketler? 

-
Ek-onomi Bakanımız Rus
ya gezisine çıkarken şef

lerden dir:ektif aldı 

E/ctanomi BakJmnııT- B. Celal Bay.ar 

Çağrı üzerine yakmda Sovyet 
Rusya' da bir etüd gezisine çıka -
cak olan Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar, öğle yemeğinde Başbakan 
İsmet lnönü'nün köşkünde çağrılı 
olarak bulunmuş ve Dış Bakanı 
Tevfik Rüştü Aras'ın da bulundu
ğu bu yemekte yapmak üzere bu -
lunduğu gezi konusu etraf mda 
Başbakan ile görüşmüştür. 

Perıembe günü Atatürk ile İı -
tanhula gİtmİf olan Cctil Bayar, 
bu yolculuk ııra•ında da Büyük 
Şefin bu gezi etrafındaki yüksek 
direktiflerini almıştır. 

~~~ 

latanbul, 28 (Telefon) - 10 
temmuzda Moskova'ya gidecek 
olan Ekonomi Bakam Celal Ba • 
yar'la beraber Sümer ve İş Banka· 
ları Genel direktörleri, Bakanlık 
inceleme, petrol ve elektrifikaa -
yon direktörleri gideceklerdir. 

Moskova büyük elçimiz 
İsmet İnönüyle görüştü 

Moskova Büyük Elçisi Zekai 
Apaydın dün öğle yemeğinde 
Başbakan İsmet İnönü'nün köş -
künde çağrılı olarak bulunmut ve 
Ba,bakan ile görüşmüştür. 

Sömürülenlerin hatırını hiç sorma
yınız: onlar, zenginlerin avlakla
rında, dört yanı dikenli telle çev
rilmiı sürüler gibi, postlarının ki • 
min çeliği ile yüzüleceğine karar 
verilmesini bekleşip durmaktadır
lar. 

Dünya ekonomisi ve arsıulusal 
ilgiler yeni bir dengey üstünde 
tutununcaya kadar, boyuna harb 
olmasa bile, insanlar harb rüyası 
ile bulanmıyan raliat uyku yüzü 
görmiyeceklerdir. 

Kılavuz için gelen öner -
gelerin gözden geçiril -

tıleSİ bitn1.iştir. 

Türk Dili Ara§tırma Kur'""" 
Genel Sekreterliğinden: 

"Kartılıklar kılavuzu,, üzerine 
gelen önergeler gözden geçirilerek 
gerekli görülen katma ve düzelt
meler yapılmıştır. Kılavuzda kar
şılığı gösterilmemiş sözler ile yeni 
kartılıkların fekilce birliği üzerine 
yapılmakta olan son irdellerin ar
kası alınır alınmaz kılavuz biri 
·'Osmanlıcadan Türkçeye,, öteki 
"Türkçeden Osmanlıcaya,, olmak 
üzere iki kısım "Cep kılavuzu,, ha
linde basılacaktır. 

(Karfılıklar kılavuzu) nun ki
tap şeklinde basma hakkı kurumu
muzca kanun yollarile almmı§ ol
duğundan, ba,kalarının bu yolda 
kitab basmağa kalkışmaları ka -
nuna karşı olacağını herkesin gö -
zü önüne koymağı ödev sayarız. ---·----
Habeşistanın bildiriği 
Londra, 28 (A.A.) - Deyli 

Telgrafın Adisababa'dan öğren • 
diğine göre, habeş hükümetinin 
yaptığı bir bildiriğ italyan asker -
lerinin gönderilmesine devam edil
diği ve gelen kuvvetlerin İtalyan 

sö~ü.. p~ • • ... ·"' c vgasma lüzuıj.1-... 
lu miktarı çok geçtiğini bildirmek-
te, Habeşistan'ın seferberlik hak -
kında. hiç bir hareket yapmadığı
nı sağlamakta ve eğer şimdi ça -
lışmakta olan yargıç komisyonu 
Roma hükümeline hak verecek 
olursa Habeşistan'ın ltalya'yı hoş
nud edeceğini ilave etmektedir. 

İmparator uluslar sosyetesin -
den durumu İncelemesi için nötür 
görmen göndermesini istemiştir. 

Bildiriğ Habeşistan' da tutsak
lığın bulunduğunu yadısamamak

la beraber bunların özgürlüğü yo· 
lunda ve öteki işlerde elde edilen 
ilerlemeler üzerinde ısrar etmek
tedir. 

İtalyada büyük süel 
manevralar 

Roma, 28 (A.A.) - Yakında 
büyük ıüel kuvvetler manevralar 
yapacaktır. 

Gazete del Pololo diyor ki: 

''Bu manevralar, kuvvetler sö
mürgelerin korunması için doyu 
Afrikasma gittikleri halde, ltal. 
yanın süel etkisini tutmağa ve ana 
ülkedeki kuvvetlerimizin öğretim 
görmelerine yardım edecektir. 
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Ulusal Fabrikal.ar 
Beş yıllık endüstri planın1ızı tamamhyan ve iı Ban
kası tarafından yönetilenufabrikalar ne ~urumdadrr 

Eonguldskta sl>mikoJc labr/kaaı 

Dünkü •ayımızda beı yıllık 
endüstri planımızın Sümer Bank 
tarafından yönetilen lab,.ikaları · 
nın çalışma ve yapılı§ durumunu 
izah etmiştik. Bugün de ekono -
mik kalkınmamızın en soraf)lı ve 
cam gibi, sömi-kok gibi, Ergani 
bakır gibi her biri kendi bakımın
dan büyük birer ulusal davayı ko· 
taracak olan ekonomik problem · 
leri üzerine alan iş Bankasının bu 
meseleler üzerindeki çalışmaları · 
nı okurlarımıza sunuyoruz. Yalnız 
bankacılık alanında değil, büyük 
endüstri i§lerinde de kıvanç duy
duğumuz başarılar gösteren ulu -
sal bankamızın yükendiği en.diis
tti işleri üzerindeki laızlt ile değer
li çalışması, bize üstün sonuçla -
rın çok yakın olduğunu müjdele -
mektedir: 

Canı Jabrikası: 

Cam fabrikamızm işletme ve 
yapım deneçleri b.l.şlamış~ır. Bu 
ay başında açılma töreni yapıla
caktır. 

Nomal yıllarda memleketimiz
de cam yogalbmı 10 bin tondan 
aşağı değildi ve son 6 yılda cama 

verdiğimiz para 2,5 milyon lirayı 
bulmuıtu. Cam için lüzumlu olan 
hammaddelerin memleketimizde 
bol ve en iyi cinslerden olması, 
fabrikanın kurulma11nda büyük 
b.ir etke ı>lmuıtur. Fabrika bugün
kü durumiyle ''3" ton cam yapa -
bilecektir. lleride bir ilave enste -
lasyonile daha ''2" bin tonluk faz
la bir ya.pım elde edilebilecektir. 

fabrikamız şimdilik tiıe, bar
dak gibi içi boş cam işleri yapa • 
caktır. Yapımın şişe ihtiyacını ek-

. sikıiz olarak karşılıyacağı oran -
lanmaktadır. Pençere camı yapa
cak olan enstelasyon ileride ilave 
edilecektir. 

Sömi-kok fabrikası: 

Sömi-kok fabrikamız pek ya .. 
kında işlemeye başbyacaktır. Zon
guldak bölgesi kömürleri endüstri 
için pek elverişli olmakla beraber 
çok mikdarda uçucu maddeli ol -
duğundan evlerde kullanılması 
yayılamamıştı. Halbuki 932 yılın
da gazhanelerde harcanan kömür 
mikdarı 43 bin ton iken, 933 de 
bu mikdarm 60 bin tona çıkmatu 
memlekette yakılmak vasıflarını 

taşıyan kömürlere geniş yogaltım 
-kaynaklarmın kolaylıkla buluna • 
cağı kanağatmı vermiştir. Zongul· 

· daktaki bir ton kömürden 69 - 70 
kilo kok elde edilmek:edir. Bun -
dan başka bir ton kömür 200 - 300 
metre mikabı arasında hava gaı:ı 

-da sağ!amaktadır. 
933 de harcanan kok 80 bin 

tonu bulmuştur. Yapılmakta olan 
fabrikanın damıtıcı fırınlarında -
ki deneçler 60 bin ton kok verehi
leceğinj söstermiştir. 

Ergani bcıkırı: 
Çalışmaya başlanabilmek icin 

aemiryolunun bitmesi beklenme~c
(Sonu 5 inci sayziada) 



Uil te ,,•rilı arcı§tırmaları 

Arah ellerinde Sumer izleri 
Başı bundan önceki sayılarımızdadır. H.R. TANKUT 

Arab ellerinin her yandan yabancı 
eline geçmesi oradaki soysal bulanık. 

lığı durultur gftııl oldu. O~lar ulus
laşma« eğimi göıtermeğe başladılar. 

Bıin yıllar yaşamış mi kutsal örgütle
rin sözülmni dağnık söl ilkellerinin 
toplanıp bağlanmasını ıkolaylaştmyor 

ft sağlıyordu. Akla ~lmcdik kaynaş
malar ba§lanu§tı. Salgıncılıaf' bu ıımar. 
mış yarıtJlldara aşın derecede yüz ver. 
dikleri için kaynaşma; ilge "unsur,, la-
111 ve şartlan tüm olmıyan, hızlı bir u
luslaşmaya doğru yönelmişti. 

.. Roma • İran kı&kançlığı kuzeyde 
yeni arab varlıkları doğurmuştu. Bun. 
lardan biri batı kuzeyinde Gassonlar 
öbürü de Babil'in karşısında Hireliler 
idi. Dr. E. Hutcr. Das trank opfer.., 

Bu ~ki devletin her ikisi de uyruk 
.idi, Gassonlar bizansın aylıklı askeıi 

idiler. Hireliler de İran parası ile ge. 
çinirlerdi. Yabancı parası ile yaşayan 
ibu iki kölemen devlet kendi araların. 
da çok içtem dost idiler. Kendi acunl::ı· 
rına çekilmiş eğlence ile vait geçiri. 
yorlardı. Ömrü tal'iihle beraber yürümüş 
yuce ulusların şaşkınlık veren sonu ve 
tarih devrimlerinin acunsal sonucu göz. 
lerinin öniine öğııetim levhalan seri
yordu. En büyüklerinden bile büyük~c 
bir dilek yoktu. Bütün 8nemi yalnız 

4ru:a yalnız söze vermişlerdi. Bu devir
de çok farab içildiği de şüphesizdir. 

Her iki devletin başlan büyük savaş. 
lar yerine boğatırlan güleştirmekten 

sarpıştırmaktan zevk .alıyorlardı. Uzun 
•Üel yıirüyüşler; yerlerini rüzgar ka. 
natlı atlann ko§usuna bırakmışlardı. 

Eti ve sümer devirlerinde olduğu gibi 
ceylan dcııiJeriııe parlak ve amberli 
mürekkeplerle sıyasal andlaşmalar ya· 
aı1mıyordu. 

Gerek CiaısMn kıralı gerek Hfre kı· 
ralı bir şairim yaktığı bir fiiri dinleye. 
bilmek için çok uzaklara ~ büyük 
sağn heyetleri gönderirler ve onları 
4inlcmck içio toplantılar yapar, der. 
nekler kurarlardı. Her derecede söz 

erleri tunlano batın sayılır konukla
n idi. Bizans'tan ve lran'dan aldıkları 
paraları ~n ~yi ~öyleve, en düzgün lko
ıulmuş şiire 'ff?'iyorlardı. 

rış yaparlardı. Kazananların söylevi vr· 
ya §iiri daha güzel ve daha üstünU ge· 
lene kadar ollada onur taşının üzerinde 
asılı ka1ır ve bUtun yarımadanın dilin
de w gönlünde dolaşırdı. Bu alanlar. 
dan en büyüğüne ve önemi en çdk ola. 
nma sukı iku veya ukaz derlerdi. Bu 
iımi Dr. Hubcr kitabının 148 inci sayı· 
famıda öküz paızan diye kaydetmiş

tir. Ve kitabının yalnız bu kısmını yaz. 
mak için Dr. H. Müller, Hommel, Wel. 
lhausen, Krehl, Nielsen gibi otoriteler. 
den asığlanan Huber bu ismi "Okuz,, 

• olarak yazar. 
Arab dili böylece en gökrem ve en 

çiçekli devrini gururla yaşarken yeni 
v~ eıiki arab ellerinin her yerinde öz
gü adların hepsi türkçe idi ... Üzerinde 
tek bir hurma ağacı titriyen §U karşıki 

tepenin ve sivri doruğunun yalçın bağ
nna bir çift Akbaba'mn yuva kurduğu 
şu som kayanın yanıbaşmda bir porsuk 
ağacı yaşayan ve bir yatırın taş yığı· 

nmdan olma türbesi uyuklayan çöl ku. 
yusunun, aslanların kükrediği yaşaklık 
derenin adlan, Burkat ve tapınak ören. 
Jerinin adı, kasırgoıyı yapan ve gürlüğü 
veren tanrıların adı hep türkçe idi. 
Şairler bu adların ve o adların a~ıl ag
.ziyle haykıran anlamlarından esinlenir
lerdi. Bu esinlerin "ilham,, kaynağı sil
meri, el<:mı, medyayı arıların klasik 
yurdu olan yüce yaylalan aşar ve or. 
ta Asyaya varırdı. 

"İşte bize müslümanlıktnn önceıki a. 
rabların dini ve ayını üzerine bilgi ve· 
ren özgü kaynaklar bu şairlerin eserle· 
ridir. Fakat bu kaynaklar yeter değıl
di. Onlar şöyle böyle eski bir tann adı, 
kutlu lf:ıir ağaç, taş yahut bir dağın rüz. 
garlı tepesinde bir ayın yeri idi. Atının 
üzerinde çölil yararak geçerken şairin 
karşısına dikilirdi. Da trank opfer 
141,,. 

Arab şairlerinin esin .kaymı!<ları işte 
bunlardı. Vre onlar artık esinlerini eski 
dille duysalar bile yeni arabça ne ı;öy~ 
liyebiliyordu. Onun içindir ki esinleri
nin kaynaklarına arab rengi verebildi· 
ler. Bu işe yaramı§ bazı sümerce keli· 
melerden misaller getirelim. (sonu var) 

Yazmak aıanatı ilerlemediği için söz 

olabildiği bdar kısa oıma1ıyaı. Kısa Her gün beş kelime 
fakat geniı Ye ~ok anlamlı cümleleri.. Ulus baştanbaşa kılavuz 
O çağın üstUnl e düştüğü, üstünlediği kelimeleri ile çıkıyor. Türki· 
ccçcr bcccriklttdendi. yede çıkan gazete ve dergile-

Söz ve posat erlerinin nazlarına ve re her gün verilen 5 er keli· 
kafa tutu laruıa gönül hoşluğu ile kat. melik listeleri de yazıyoruz. 
la.nan bu kırallar yarımadanın kuzeyin. 

Bu listeyi basan gazete ar-
.de yepyeni bir varlık yaratıyorlar, bir tık bu kelimelerin osmanlı-
Lusal kültür işliyorlardı. Artık sümer calarım kullanmıyacaktır. 
•dı unutulmUJtu. Asur da ortadan kalk-
mış bulunuyordu. Yeniden onartılan KIRK BEŞiNCi LiSTE 
4!ilin genel adı arabça idi. 1. - Muhcibir = Aytar 

Arab dilioin yapıcıları gerçekten Muhabir = Duymaç 
yiicc kişilerdi. ilunlarm bu yoldaki de- Ôrnekler 1 - Tan gaz.ete.inin 
Tamlı ve da1amklı uğraşlarını hayran- Londra aytan büdiriyor. 
lıkla anan Dr, Huber der ki: "Şayet a. 2 - Gazetelerin ıehir cluy-
tcşli b.ir şeyh H ire kıralımn yanında maçları vardır. 
umduğunu bu!a sa atını kapatır, ya. 2. _:,Mukavemet;;::::: Dayanık, da. 
but ~veaini hamutlar dogroca önürtleş yanım 

•yakib .. inin sar.ayına giderek kıskanç· Ôrnekler: 1 - Bu kayığın bu 
bk kızıştırmh. Böylece şair kırallar; kadar yüke dayanığı oldu-
İmuülkays, Lebib, Zuheyr birinden ö- ğundan §Üpheliyim. 
hür ne gidere!k yer, saray değiştirir 2 • Dü§man, büyük bir da-
dururalrdı. Das trank opfer.,, yanımla harb etti. 

Şairlerde de anıklık artmıştı. Bir 3. - Müvezzi = Dağıtmaç 

B. Eden uınııtsuz 
(Her iş Allaha kalmıştır) 

diyor 
Londra, 28 (A.A.) - Bay E -

den uçaktan indikten sonra demİ§· 
tir ki: 

"- Dönüşümden çok hoşnu -
dum fakat başarmış olduğum ödev 
hakkında kabineye iza.hda bulun
madan önce bir fey söyleyemem. 
Yap ığım konuşmalar çok dostça 
idi. Buna bir şey ilave ebniyece -
ğim.,, Bir gazetecinin Paris'e yeni
den bir göret yapıp yapmıyacağı 
hakkındaki sorusuna Bay Eden 
şöyle cevab vermiştir: 

" Bunu bilmem. Her ıeyden 
önce yaptığım konuşmaların so · 
nuçlannı arltadaşlarıma bildir 
mek yükümündeyim. Her iş Alla • 
ha kalmıştır.,, 

ngil·z ulusunuıı 
··nya barışı için 

aö ·üsleri 
o ' 

Londra, 28 (A.A.) - Albert 
Hal' de dün yapılan toplantıda 
Lord Cecil, ''uluslar sosyetesi yar
dım İngiliz birliği,, tarafından ya. 
pılan ulusal geneloyun sonuçlan -
nı b 0 ldirmiştir. 

Sorularla bunlara verilen ce -
vahların sayısı şunlardır: 

« 1 - lngiltere uluslar sosyete
si üyesi olarak kalmalı mıdır? 

10,470,489 oy evet ve 862,775 
oy hayır. 

2 - Arsıulusal bir andlaşma 
ile deniz ve hava kuvvetlerinin 
kaldınlmasma eğgin misiniz? 

9.533.558 evet, 1.689. 786 hayır 
Özel asığlar için· silah yapı ve 

satışı yasak edilmeli midir? 

10.417.329 evet, 775.505 hayır 
Bir ulusun saldırımma engel 

olmak icin öteki uluslar beraber 
çalı§malı mıdır? 

a. - Süel olmıyan ekonomik 
tedbirlerle mi olmalıdır? 

10.027.608 evet, 635.074 bayır. 
2 - Gerektiği takdirde, süel 

tedbirlerle mi olmalıdır? 
6.784.368 evet, 2.351.981 hayır 

B. Edenin kabinedeki 
iz ahlan 

Londra, 28 (A.A.) - Uluslar 6osye· 

tesi bakanı Bay Eden bu sabah kabine 

arkadaşlarına Pariste Bay Laval ve Ro-

ma'da Bay Musolini ile yaptığı konttt

maların sonuçlarını anlatmıştır. 

Bu sabah Avam kamarasında bir 

saylavın, Paris ve Roma görüşmeleri ü

zerine bir diyev yapıp yapmıyacağı hak· 

kındaki sorusuna dış bakanı Sir Samu
el Hor bunu ancak pazartesi günü ya
pabileceği ceva.'bını vermiştir. 

fikri en uygun bir kelime ile karşıla- Tevzi =- Dağıtım, dağıtma 
JGbilmek ıiçin o zamanın klasiği olan Ôrnekler: 1 - Gazete dağıt. 
"keldaniyat,, a başvururlardı. Hıristi. maçları açık göz olmalıdır-
yan dinine dönmilş olan araniğler nas. lar. 

Uluslar sosyetesinin yeni 
kurağı 

turi ve suryani adl.u-ı altında eski kal- 2. Türkiye gazeteleri, kendi Cenevre, 28 (A.A.) - Uluslar sos-

de dininin ft filinin gömülerini saklı- aralarında, bir dağıtım ör- yetesinin on beş yıldan'bcri içinde bu-
1orlardı. Homeri andıran adsu Nipur gütü yapmak lilnincledirler. Junduğu şimdiki konağı satılığa çıka· 
prinden ve lnlğamış'm masallannı di- 4. - Nekahat = Eyiselik rılmıştır. Sosyete yakmda yeni yaptır-
ırinlcyen cm.relerin iirleri ve yazıları ômek: Bay .... eyiulik dev-

i dığı Ariana sarayına yerleşecektir. henüz ortadan kalkmamış idi. Yeni a. rini gefİrmek üzere dan· 

Japonya ~IongoJisl 
tanı kuşatmak mı 

i ti roı~? 
Moskova, 28 (A.A.) - Şangay'· 

dan .. Pravda,, gazetesine bildirildi· 
ne göre Japonyanın Ergeli, eaığları • 
Sovyet Rusyanınkilerle sıkı bir şe· 
kilde ilgili olan Mongolistan cu
murlugunu kuşatmaktadır. Bu so
nuca varmak için Japonyanın yal· 
nız şaharı ele geçirip örgütlendiril
mesi değil, Şansı ve Sugiuan ille· 
rini de alması meselesi vardır. 

Çin ve japon kuvvetlerinin çar
pışması ile sonuçlanan Kaduan ha· 
disesinin önceden tasarlanmış ol
duğu tasınlanmaktadır. 

Şangay'dan "Pravda,, ya yazıldı· 

ğına göre Japonya, dört Çin ilinin 

ele geçirilmesinden sonr , siiel kuv
vetlerin yardımı ile orta Çinde bir 
ekonomik yayılma yapmayı düıiün
mektedir. 

~--1.-::--------------~ 
Çin- japon çarpışması 

Tokyo, 28 (A.A.) - Pekin'deki du
rum hakıkında japon kaynaklarından ge. 
len raporlara göre, başı bozuk çin asker
leri şann güney bölgesinde kendileri· 
ne bir yol aç.mağa uğr,;ışmışlar, ve Çin 
kuvvetlerile zorlu bir çarpışmadan son
ra Pekin'in birkaç mil ötesinde Feng
to'ya doğru püskürtülmüşlerdir. Başı 

bozuk asker şimdi Fenktol garını elle
rinde bulundurmaktadırlar. Bunlar Pe· 
kin ile Tiyen-çin arasındaki dcmiryo
lunu bozmuşlar ve gidip gelmeyi kes· 
mişlerdir. 

Pekinde kargaşalıklar 
Tokyo, 28 (A.A.) - Gece yansı, çin 

askerleri tarafından çıkarılan kargaşa • 
!ıklar iizerine Pekin'de örfi yönetke illin 
edilmiştir. 

Japon kuvvetleri düzeni korumak için 
tedbirler almaktadırlar. 

Habeş - i tal yan uzlaşma 
komisyonunun toplantısı 

Lahay, 28 (A.A.) - Diln habeş - ı. 

talyan uzlaşma komisyonunun şevenin
gen otelindeki toplantısından sonra çı· 
karılan bir bildiriğ, iki ilgili taraf orun· 
taklarının dinlenmesi için tedbirler alı· 
nacağını yazmaktadır. 

İtalyan ve h:Weş oruntakları ile 1-a· 
risteki Habeşistan orta elçiliği tüze da
nışmanı profesör Gaston Jeze yakında 
dinlenecektir. 

Komisyonun şimdiki işleri hakkın
da sorguya çekilen komisyon üyeleri, 
daha fazla soravları ara~nnak için çn
lıştıkları.ru söylemişlerdir. Bunlar, İŞ· 
lerinin çok güç olduğunu gizlememek· 
tedirler. 

Ualual hadise inde bulunanlar 
Roma, 28 (A.A.) - Ualual hadise· 

sinde o yerdeki karakola kumanda et
mekte olan binbaşı Cimmaruta ile hadi· 
scde bulunmuş olan altı zabit Somah· 
dan buraya gelmişlerdir. 

B. Musolininin bir sözü 
Littorya, 28 (A.A.) - Potin batak· 

hklan üzerine kurulan yeni köylere bir 
göret yapan Musolini köylülere d 'TIİŞ 

tir ki: 
"- Bugün iyi çiftçileriz, yarın da iyl 

askerler olacağız ... ırab şairleri &ene dil için bu eski şair. bul'a gitti. Sosyete genel sekreteri bütün hükü-

Jerin büyülü eserlerinden bol bol yar- s. _ Namzet = Aday metleri bu satı§ i ine yardıın etımğe ve İtalyanın hava filosu 
dımlanıyorlardı. Zaten adından da an- ôrnek: Gelecek Kumltay geniş reklam yapmağa ç.ağınnı tır. ls· Roma, 

28 
(A.A.) _İtalya uçakçılı-

• laşılacağı gibi Kas ulusunun bir emre· •eçimirule adaylığvıızı 1co- viçre cumuriyeti. kurağ satılamadığı ya- ğının en c kileri burada toplanarak ô-

ıi olan İmrillilkaya belki öz dilini daM 1 yacak mmnız? hud d8rt milyon İsviçre frangına veya ıen arkadaşlarını anmışlar ve bugün 1-
unntmamıştı. Not: Gazetemize gönderilecek bundan çok bir paraya alıcı bubnaz a talyanın havalardaki kuvvetini artıran· 

Bu şair ve aytalar saptanmış günler. yazılarda bu kelimelerin osmanlı Jara sevgi ve saygılarını sunmuşlardır. 

FRANSA'DA 

Harb zamanında 
fransız ulusu 

Parls, 28 (A.A.) - Parlamentoya 
''lıarb zamanında ulusun 3rgütlendiril • 
mesi hakkında bir kanun projesi verll • 
miştir. Ulusal savga yüksek konseyi ta• 
rafından onanan bu proje, harb zama • 
nında ulusun alabileceği biltün tedbirle. 
rin imkanlı olduğu kadar çabuk yeritil· 
mesi ergesini gütmektedir 

Halk ile hükümet arasındaki ilgile • 
re kanuniğ bir temel vermek gereği bu 
kanun projesini doğurmu tur. Halktan 
hiıkümetle uyuşmamış olanların ancak 
mallarına el konulabile<:ektir. 

Projeye göre harb 2amanmda 18 ya· 
mı bitirmiş kadın erkek bütün franııı:· 

lar gündelikle çalıştmlabiteccktir. 

Fransanm Almanya ile 
anlaşma şartlan 

Moskova, 28 (A.A.) - lzvestiya gn-o 
zetesi, B. Laval'in gtlntilk gazeteler şö-ı 
leninde söyledıği şu sc>ziı iılıyor: 

" Berlinle bir andlaşma yapmak im • 
kanlı olursa bunu çekinmeden yapaca· 
ğım. Fakat bunun imkanlı olma ı için, 
yaimz iki tarafın dcgıl başka tarafların 
girmesi lazımdır.,, 

Gazete buna karşı diyor ki: 
" Fransa'nm 3 şubat tarihinde hildir

öiği gibi, giivenlik sistemine olan bağlı• 
bğını bu sö.z1crle anlatmaktadır. Fran • 
sız - sovyet paktı bu sistemin bir par • 
çasıdır. Bunun toptan, yaşıyan bir rea• 
lite olmas.ı AJmanyanm elindedir.,, 

B. Lavalin diyevinin Al 
manyadaki yankılan 
Bertin, 28 (A.A.) - Almnn yan res

miğ gazeteleri B. Laval'in fransrz • al • 
man durumu ve arsıulusal sr~sa hakkın
da senada yaptığı önemli diy<:vim ya ,. 
zıyorlar. 

Yan resmiğ Korespondans PoUtUr 
gazetesi, bu diyevin °BUtün devletlerin 
biitünlilğünün tanmmau ve sayılması 

lhım olduğunu,, birknç ere söyliyen 
kısınma dokunuyor ve B. Hitler'in bü • 
tünlük preruipini hiç bozmamak.için ver
diği sözü hatırlatıyor. 

Gazete, ingiliz - alman deniz anlat • 
masında şimdiki dostluklan bozmak ve 
bunların yerine başka dostluklar kur • 
mak fikrinin bulunmadığım yazarak B. 
Laval'in diyeviniıı ve gaı:etelerin bunu 
onaylamasının iki memleket durumunda 
bir ilerilik olduğunu söyliyor. 

AL1\1ANYA'DA: 

Versay andla§lllasının 
on altıncı yıdönümü 

ve Almanya 
Berlin, 28 (A.A) - Versay andla~ 

masmm on altıncı yıl dôniımu dolayısi· 
Je alman cemiyetleri komıtcsi halk 
yaptığı bir bildiriğde diyor ki: 

•'Almanya, kendi bnkkında ve ö.ı 

kuvvetlerine dayanarak Versay andlaş .. 
masını, yenenlerle yenilenler arasında 

kurulan yalancı ayrıtları yıktı ve kendi 
süel egemenliğini y,.niden kurdu.,. 

Bildiriğde, B. Hitler'in alınan or~ 
dusunun ne saldırım. ne halkı ezmek, 
ne de yeni ülkeler almak i~ bir yara~ 
olduğunu söylediğini hatırlatılmakta• 

dır. 

Bitler ve Fransa dostluğu 
Berlin, 28 (A.A.) - Eski fransız 

savaşçıları Vürtenbergi gc%erek büyWi 
harbte ölen askerler i$iD dikilen anıta 
bir çelenk koymuşlardır. 

Bundan ötürü General Soden bir 
söylev vererek fransız amadaşlanm y\1• 
rekten selamamış ve Hitlerin Fransaya 
el uzatmaya hazır bulunduğunu söyle• 
miştir. de bir alanda toplanırlar aralarında ya. calan lmllanılmamasmı rica ede bu parayı vereceğini sağlamıştır. 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!"!!!!!!!'!!~~~~~--~~~~~~~~~~~~ .......... ~::~~~----e=~~~~~~~ 
Bankalar Caddesinde açıldı: Çok nefis, temiz ve çeşidli yemekJerle Çiftlik lokantası 

buzlu Al\TIURA BiRASINI ancak burada hulallilir iniz. . . 



ULUS ~Y~A:; 

Gazi E ~t·ı·: sünde resim • • - ış sergı 

~~ylü kızı 

Arikıara'nın Atatürk Enstitüsünde 

resim ve elişi öğretmeni yetiştirmek 

üzere bir resim • iş şuğbesi vardır. &u 
ıuğbenin her yd çıkan talebesi, yap
tıkları resimlerden, el işlerinden bir 
&ergi kurarlar. Bu serg.iler her yıl ye
ni bir ilerleme gösterir. 

Resim • iş şuğbesi, lise üzerine, üç 
yıllık bir öğrıetim veren yüksek bir o. 
lkula sayılır. Kültür Bakanlığmca sap
tanmış bir ders programı yoktur; fa
kat öğretmenleri Avrupada yetişmiş 

seçkin, değerli genclerdir. Kafaları dol
gun, yürekleri heyecanlı, ulusal ülki!
leri kuvvetli, ertik duyguları derindir. 
Sessiz, kendi hallerinde çalı§ır, ta.lebe· 

terini kendileri gibi de yeti§tirmeğc 

çalışırlar. 

Bu yd, açtıkları resim - iş sergileri

ni gezd~k: burada onlardan ancak bir 
kaçının kopyelerini görüyorsunuz. 

Resim sergisinde sezgenen kalemle, 
sulu ve yağlı boya ile yapılmış resim. 

ler, çokluk yerli etüdlerdir Çocuklar 
konularını birer birer görmüş, saatler
ce incelemiş, gerçeyi 1kıendi şahsiğ gö
rüşlerine göre, saptamışlardır. Hayma· 

na'nın sa.kallı bir ıköylüsünü biri önden, 
tıiri yandan göstermiştir. Bu iki resme 
bakar bakmaz aynı köylünün oldukları. 

nı anlamakta güçlük çekmezsiniz. An
ne.ara tipleri, göze çarpacak derecede 
çoktur. Atatürk'ün portresi bir türk 
gencinin en büyüğümüz hakıkındaki arı 

ve derin duygularını size bildirir. 

Anadolunun çoğumuzun görmediği 
kentlerinden, köylerinden, tiplerinden 
hak~kiğ örnekler vardır. Şu çok yaşlı 
köylü kadınına bakınız: Yüzünde yıl
ların bıraktığı derin izleri ve kabartı
ları görünce, bunun nasıl bir anlamia 

Ulusal fabrikalar 
(BS§ı ı. ci sayıfada) 

tedir. Fabrikanın büyük makine kısmı
ları ancak trenle taşıtdabileceıktir. O
nun için şimdilik oradaki kurağlarm 

yapımı ile uğraşılmaktadır. 
Ergani bakırları işletilmeye başlan

dıılrtıaın sonra Uretim ilk iki yılda on 
bin Uçüncü yıldan sonra on bet 

bin ve sonra 24 bin tona kadar yüksele
cektir. Ortalama bir hesapla dışardan 
getirdiğimiz bakır 2540 ton olduğuna 
göre ilk işletme yrh sonundan başlıya· 
rak 10 .bin ton bakır satılması imkan al
tına alınmış olacak ve dünya bakır pi-

yasasının ortalama fiatma göre de bu 
mikdarla her yıl bir milyon ingiliz li· 
ralık bir kambiyo geliri sağlanmış ola

caktır. 

Kükürt fabrikası: 

iş Bankasmm Sümer Bankla beraber 
yönettiği Keçiborlu kükürt fabrikası it • 
lemiye başlamıştır. Memleketimiz ıon 
altı yıl içinde dışardan 3700 ton mikda
rmda ve 334 bin lira değerinde kükürt 
almıştır. 

Fransız sosyetesinin oranlamalarma 
göre Keçiborlu mağdeninde bir buçul< 
milyon kilo kadu kilklirt vardır. Mağ
denin yüzünde 38 bin ton kükürt bulun
maktadır. Mağdendeki kilkürt nisbeti 

Atatilr~ 
... 

yapılmış olduğunu anlamakta güçlük 

çekmezsiniz. 
Tdknikleri olgunlafDH~ ustaların e. 

setlerini gördük: faıkat o eserler.in iç
lerinde, bizim resim • İf genclerinin 
yerliliğini bulamazsınız. Teknikleri de 

kendileri g~bi genctir; fakat bunlar ol

gunlaşınca bugünkü ustaları çok geç. 

ıniş bulunacaklardır; bize yarının tiirk 
arı haıkkında büyük bir umud veriyor
lar. 

Eski şimşir üzerine oyma resimlerini 

hatırlarsınız; bugün bu ar, başka bir 

güzellikte, fakat linoletHD üzerine ya· 

pılır. Kağıda basıldığı vıakit, yeni bir 

fimfir arı sanırsınız. 

Yazılarımız ne kadar anlatışlı olsa, 

sergi görülmedikçe büyük umudlu de

ğerini anlatamıyacaktır. 

Elişi sergisi değerce resim sergi10in. 

den aşağc değildir; orada prinçten dö· 

ğülereık yapılmış sigıaıra tablaları, çe

vizden oyulmuş kahve tepsileri, bir eve 

yarıyan daha birçok şeyler, küreğe kaz
maya varıncaya kadar yaraçlar görür. 

sünüz. Küçük ölçüde masalar, etajer
ler; bir camlı dolapta kapları kaput be· 
zi üzerine işlenmiş fotoğraf albümleri, 

modern arın hemen her şekilde bir ör
neği vardır. Bunları görüp de genele. 

rimizin kapasitelerini, ulusal ülküleri

ni, karınca gibi usanmadan arama ve 
yaratmalarına sevi.nele baıl.rmamak elde 
değildir. 

Bu kadar değil; bu yıl- enstitünün 

bu şuğbesini bitiren yedi çocuk, seçtik

leri konular üzerine birer tez de hıt

zırlanu~lardır. 

Ankara - Zonguldak 
telefonu 

Ankara. Zonguldak telefonu
nun yapılmasına çalışılmaktadır. 
Hattın bitmesi birinci teşrin orta
larında olacak ve cumuriyet bay
ramında konuşmalar başlayacak
tır. 

Erzurum parti ilyönkurul 
başkam 

Erzurum, 28 (A.A.) - Erzu
rum Cumuriyet Halk Partisi baş
kanlığına seçilen general Osman 
Koptagel bugün şehrimize gelmiş 
ve şehir ileri gelenleri tarafından 
karşılanmıştır. 

ylizde kırktır td italyan kükilrtlerinıle 

bu nisbet en fazla yüzde yirmi dördU 
bulduğundan cins ve kalite bakımından 
da bizim kükürtlerimiz C§Sizdir. 

Isparta giU yağı fabrikası: 

TUrk gülyağıcılık limited sosyetesi· 
nin 100 bin lira kapitaliyle kurulup iş~ 
başlıyan fabrik-cJnız bir mevsimde 250 
bin kilo gülyağı yoğaltmaktadır, ki bu 
mikdar Iıpartanın bir yıllık gül ürilnU -
nU karşılamaktadır Mayıs 935 baılan- ı 
gıcmda işlemiye başhyaa fabrika bu yıl
ki Uretimini 100 kiloya vardırmııtır. 

Bır ınuyar ıraarn 

Bunların birkaçını Kültür Bakanlığı 
bastırıp okullara: öğretmenlere &ğıt

malıdır gibi geliyor bize. (Selma) a<lh 

gene kızın, (kadınltk) tezi, çok iyidir. 
Kadını, tarihten öncesinden başlryarak 
bugüne kadar adım adım izliyor. Ana
tomisini, fizyolojisini, erkekle olan ay
rılııklarını gösteriyor. Kadının ödevle. 
rinden haklarından bahsediyor. Genel 
kıa.dın konusundan sonra, türk kadınını 
bütün karaıkıterleriyle gösteriyor. Ata· 
türk Türkiyesinin kadınına verdiği 

hakları minnetle söyliyor. Kadın üze
rine yazılmış kitablar içinde (Selma) 
nın (kadın) ı değerinde !bir eser gör
mediğimi söyliyebilirim. Kızcağız, bu. 
nu yazabilmek iç.in tam yirmi iki kitab 
ve betke okumuştur. Tezinin kabını, 

boyalı hasır saplariyle kıendi örmüştür: 
bu bile başlı başına bir ar eseridir. 

Gireson'da fındığı, Adana'da pamu· 
ğu, İzmir'de üzümü, Bursa'da ipeği 
inceleyen genelerin tezleri de, öğret
menlik bakımından, değerli birer kitah
tır. Resimlerini, kaplarını kendi elleri. 
le yapmışlar, söz başlarını göze gülen 
güzel yazılariyle yazmışlardır. 

Bu arada (Mustafa) adlı bir gencin 
(Ankarada okul çağında ev geçindiren 
çocuklar) konulu kitabı sosyolojik bir 
etüddür. Görülmeğe değil, inceden in
ceye okunmağa, üzerinde düşünmeğ~ 

değer. Geneler.in ele aldıkları bütün 
konular, böyle yerli, özgül konulardır, 
ve uzun araştırmalar, elemeler, incele· 
meler sonunda yazılmış, süslenmiş, ya

ratılmışlardır. 

Bu sergiyi görürseniz, bu yazımı:ı:r 

çok yavan bulacaksınız; göğüsleriniı' 

kıvançla kabaracaktır. 

Kazım Nami DURU 

RADYOLAR 
Ankara 

BugilnkU programlar: 

19.30 - Musi.ki-

Cesar Cin: Orientahı 

Tcha~kovsky: Melodie 

Keman: Necdet Remzı 
Piano: Ulvi Cemal 

19.50 - Matbuat raporu 
20.20 • Musiki: 

Elman: Romance 
Monasteri- Sierra Morena 

Keman: Necdet Remı:i 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.40 - Haberler 

İstanbul 
18.30 Jimnastik. Bayan Aı:ade 

Tarcan 
18.50 Fransızca ders. 
19.20 Dans musikisi (plik) 
19.50 Haberler 

20. Spor müsahabeler.i. Sait Çelef>i 
20.30 Bayan Bedriye Tüzün. Türk-

çe sözlü eserler. Radyo caz ve 
tango orkestraları. 

21.30 Son haberler • borsalar . 
21.40 Yaylı sazlar kovarteti: Ali Se 

zai, Orhan, İzzet Nezih, Me"' 
Cemil 

22. Pllk nefriyatı. 

1

1 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, öğretim iki yıldır, 
dersler hem teorik hem de pratik
tir. O!.-:ulu başarıyla bitirerek dip
loma alanlar hasta yurtlarında 
hasta bakıcı ,ayleler yanında ço
cuk bakıcı ve çocuk esirgeme ku
rumlarına atanırlar. Okula yazıl
ma ve alınma şartları sunlardır: 

ı - 18 ya~ından aşağı olma·· 
mak, 

2 - İlk okuldan diploma almış 
olmak, orta okulu ve liseyi bitiren
ler üsterilir. 

3 - Uzgidimli ve sağlıklı ol
mak. Okula yazılmak istiyenler 
(Ankarada Çocuk Esirgeme Ku
rumuna baş vurmalıdır. Okula ya
zılma ve alınma şart] an şunlardır: 

Yazılma için gerekli olan bel
geler: 

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

Çocuk bakıcı okulunu bi
tirenlere diplomaları 

bugün verilecek 
Bugün saat 16 da Keçiörendeki ana 

kucağı kurumunda Çocuk bakıcı oku
lunu bitiren genç kızlarımıza diploma 
dağıtılması için tören yapılacaktır. Şeb· 
rimizdeki bfitün ileri gelenler ve tanın
mıs simalar bu törene çağırılmışlardır. 

pamr. 

Çankırıda yiyecek 
fiatlan 

Çankırı, 28 (A.A.) - Çankırı 
şar kurulu, ekmeğin sekiz, tiftik ve 
kuzu etinin on beş, ineğin on, ökü
zün ve mandanın yedi buçuktan 
satılmasına karar venniştir. 

Ilgazda bayındırlık 
Çankırı, 28 (A.A.) - Ilgaza 

getirilecek iyi su için çalışmalara 
başlanmışur. Şarbayhk şehir bah
çesi için bir de radyo almıştır. 

Bir yıldırım çarpması 
Çankırı. 28 (A.A.) - llgazın 

Çindir köyünden otuz yaşlarında 
Osman kızı Şehriye tarlada çalı
şırken vtldınm çarparak ölmüş

tür. 

Ekonomi Bakanlığı iş büro~u 
başkanlığı 

Ekonomi Bakanhğı iş bürosu 
başkanlığına eski ekonomi yilk
sek kurulu genel sekreteri Enis 
Behiç atanmıştır. 

lngiİteredcn gelecek mallar 
hakkında 

11 sayılı türk parasının kıyme
tini koruma hakkındaki kararın 
Bakanlar kurulunca değiştirilen 

32 inci maddesi gereğince 3 eylfil 
930 tarihli İngiliz tecim anlaşma
sına katılan ingiliz sömürge ve 
dominyonlarından bize karşı pasif 
olanlara 32 inci madde hükmü ye
ritilecek ve mal tutarları merkez 
bankasına yatırılacaktıt 

İtalya ile tecim anlaşmamız 

İtalya ile hükümetimiz arasın
daki özel takas anlaşması belli 
mallara kapsaldı. Bu liste geniş
letilmiştir. 

Erzurumda ilk okul sergisi 

Erzurum, 28 (A.A.) - İlk okul 
talebelerinin elişi sergisi açılmış- , 

1 
tır. Sergi halk tarafından gezil- J 
mekte ve .. çocuklann eserleri be
aenilmektedir. 

_ ..... ,, C&Wı 

l-Ia "a tel ılikesini oilen 
üyeler 

DİNARDAN : 

BB. Mustafa Gc. kcc T. Ha. K. DN· 

hasibi 20, Cavit IlgaL ziraat B 1:.>ugda)' 

mübayaa memuru 25, İhsan Ann.ıgan 

hükümet doktoru 20, İsmail Barış Mal

miidürü 20, Alaattin Ergene sıhhat me 
muru 20. Ahmet Ataolcay belediye baş 
kanı 20, Rüştü Yılmaz ceza hakimi 20. 

Şevki Çetinsel kaymakam vekili 20, 

Ali Rıza Bdyata A~kerlik Ş . başkanı 20 

Mustafa Yücelbaş Emirdağ Göveççi 

köy okutanı 20, Kemal Balbü Ziaat B. 
memuru 20, Celal Toksöz dava vekili 
20, Cemalettin icra memuru 20, Ki:mal 
Kaynak Ziraat B. buğday M. eksperi 
20, Ahmet Özer ilk tedrir.ıt müfettişi 
20, Ati Yakup eczacı 20, Hasan Burdur
lu tiiccar ıo, Mehmet Karahallı tüccar 
20, Aşir Aksu hıikuk bakimi 20, Ke· 

rim dağlıoğlu C. mliddeiumumiel 20, 
Şükrü Sıhhat memuru 20, Tahiı 

Ulukaya inhisarlar muakkibi 20, Vehbi 
Kitiş tüccar 30, Kazanpmarb Yusuf 

tüccar 20, Sadık Göbdkli tUccar 20, İ• 
tiklal ticarethanesi Sadık ve atib.daf
ları 25, F.min Uysal istasyon memura 
20, Recep müskirat bay.ii 20, Hasan de
deoğlu fabrikası maıWnilti ZO, 

Halit Çıngıllı Ankara sanayi cad&.I 
hırdavatçı 501 Mesut Yağcıoğtu Mu

kaddem M. No. 72 Ankara 40, Abidia 
Ankara Atpazarında çengel ban ağn 
urgancı No. 7 25, M. Şe•t Ankan 
Yeni hal No. 16 bakkal 25, A. Tedik 
t. Hakkı, Ankara Emniyet tirketl (ke

resteci) 60, Fethi Halil ve kardeıleri, 
Yaman lrollektif tirketl Ankar& BU~ 
Millet Meclisi caddesi No. 357. 300. 

BOR'DAN: 

Hazim Çınar 25, Şeri.ki Hali 25. 
MevlO.t arık.an halaç 20, İbrahim Erat 
20, Abdullah Nuri Saltık 20, Nuri Ak· 
göl 20, Hüsnü Özalp 20, Hilml Özalp 

20, İsmail lrengün 20, Ahmet Cığu 20, 
Terzi Salih oğlu Mustafa 20, Defit
men Yaşaır 20, Nalbant Ali otlu Dabalt 
Ahmet 20, İbrahim Bilgen 20, Ahmet 
Balçık 20, Şerif Mehmet teclmer 20. 
Mevmt Bıyık 20, 

Şild maçı yamı 
Ankara Ayaktopu Kurulundanı 

30 haziran pazar gilnü eaat 17 de 
Altınordu • Demirspor kulüplerl ara
sında yapılacak olan C. H. Partisi 1ild 
maçı Muhafız Gücü alanında yapılacak
tır. Yargıç lskendcrdir. BCNbere ka
lındığı takdirde maç yarım aaat uzatı

lır. 

Bugünküsaymnzdageçen 
kılavuz kelimeleri 

Araç - Vasıta 

Bayrı = sadrk 

BölO - Taıksit 

Dayanı41M = tesant14 

Eğilim = temayül 

Eğitim - Terbiye 

Oecçe ""' realite 

Hakyerl = mahkeme 

HükUmcn = hakim 

tıke = iptıdat 

İlgi = mUnaeebet 

itki - Muharrik 
Kasa.rukhık = mahkQmlyet 

Kamoy-= efldn umumiye 

Kıya =- cinayet 
Kural = kaide 

Kutsal -= kudsl 

Kuzey= şimal 
Oranlamak = tahmin etmek 
Oruntamak = temsil etmek 

Örgen - Organ 

Özcü) = hotbin 
Özgecil = digerbin 
Savgamak = müdafaa etmek 

Sözbağı = mukavelo 

Türe"""' hukuk 
Tüze = adalet 
Tören = merasim 

Tanrk = şahit 

Urem-Faiz 
Utku= zafer 
Yt:ritmeı1c = tatt>ik etmü 

YlikOmsel = mecburi 
Yönetim = idare 
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ı 1 uçaga 

Hava endüstrisi devrim 
yapıyor 

Bundan bir buçuk yıl once, Ulus'ta 
çıkan bir yi:)zıda "bir hava ordusunun 
az para ile kurulup yürütülmesi, savaş
ta kullanacağı araçlarının barış yılla· 

rında yıpranmaktan korunması,, yol
larını ara tırmağa çalışmıştım. Bir bu-

çuk yıl once soylemiş olduklarımızın 

bugün gerçekleşmiş olduğunu görmek 
bize kıvanç veriyor. Hava endüstrisi 
büyük bir devrim yolundadır ve az 
kuvvetle çok iş gören ucuz makina ar
tık hakikat olmuştur. 

Bugünün kadrosunda çalışan kötU 
Te pahalı bomberdıman uçağının işini 

1ki yüz beygirlik iki motörlü olan gü
zel ve çok hızlı bir uçağa yaptırmakta 
artık hiç güçlük kalmamıştır. Bu, mas
rafı az bir uçak kadar, ucuza satın alı
nan uçak anlamına da gelir. 

Bu hakikati ıunlardan da anlayabi
liriz: Fransız hava uzmanları Fransa· 
nm tehlikeden korunmak için on bin 
açağa muhtaç olduğunu ve bu ihtiyacı 
u para ile karşılamakta teknik hiç bir 
gUçlilk kalmadığını, elbir1iği ile çalışıp 
yurdu tehlikeden korumak gerektiğini 
ulusal bir dava halinde ortaya atmışlar

dır. 

Bu uzmanlar lbir tek uçak tipi bulup 
bu tipi muharebe ve bombardıman işi 
ne göre iki yolda silahlamanın doğru 

olduğunu söylüyor .. ve iki tane 250 

beygirlik motörU olan böyle bir uçak 
için şu uçu kapasitesini ileri sürüyor
lar: Dört bin metre yüksctklikte uçağm 
hızı 425 kilometre, uçuşun yarısında 

çıkabileceği en büyük yükseklik 10.500 

metre, 500 kilometre uzağa gidip ge
lirken taşıyacağı lbomba yükü 500 kilo· 
gram. 

Hava ordusunun bütün uçaklarının 
tek tipte olması büyük serilerde yapıl· 
malarını, bu da yedek gereçlerde ko· 
!aylığı ve pek tabii olarak ucuzluğu 

kap ettirecektir. 

Fransız uzmanlarının ynptı:kları be
blara göre, on bin uçak Fransaya topu 

topu BİR BUÇUK MİLYAR FRAN
GA yani !20 milyon tfüık lirasına mal
olactktır. 

Uç yılda hazırlanması mümkün o
lan 20 bin uçman ve türlil araç ve ge
reçleri ile on bin uçak içın • Fransanın 
sözüne gilvenilir ve sözleri dinlenir 
uzmanlarının • ve yaptıkları para hesa· 
bını da kısaca buraya alıyoruz : 

Motörleriyle birlikte bir uçağın mal
olacağı para: yüz bin frank (sekiz bin 
tUrk lirası); bir uçağın uçuş gereçleri 
'ft silahlanması: elli bin frank (dört 

bin türk lirası); yirmi bin uçmanın sa
n.ş bakımından yetiştirilmesi: dört 
yüz milyon frank (otuz iki milyon türk 
lirası); uçak ve motör fabrikalarına 

ctandard uçak ve motörleri yapmaları 

için para yardımı : yUz milyon frank 
(eekiz milyon tUrk lirası); her tUrlU 
•Uel tesisat iki buçuk milyon frank 

(iki yüz bin türk lira ı). Bu hesaba gö
re savaşa hazır on bin uçak yukardak1 
söylendiği gibi yüz yirmi milyon türle 
lirasına ve yirmi bin uçmanla diğer iş 

ler seksen milyon türk lirasına malola
caktır ki yekOn bu suretle iki yüz mil
yon türk lirasına yükselmektedir. Beş 
senede bir iki bin uçağın yenilenmesi 
ve genel masraflar ise yılda kırk mil
yon lira (500 milyon frank) hesab olun
maktadır. 

Gene bilirjz ki, hava endüstrisinin 
bugün tahakıkuk ettirmiş ve ettirmekte 
olduklariyle, az para karşılığı çok bü
yük bir hava ordusu meydana getirmek
te hiç bir güçlük kalmamıştır ve tıeı\t 

güçlük, ağır soravlar yüklenmek im· 
kanını verecek bilgiyi ele geçirmekte 
ve ulusal hava endüstrisini canlandır
maktadır. 

Burası teknik imkanları inceden in
ceye eliyerek şu ver~ bu fabrikanın 
:yapabilmiş oldukları üzerinde durma· 
ilin yeri değildir; fakat programlar düz
düğümüz şu sırada araç meselesinin al· 
dığı durum ve önemi ortaya atmağı 

kendimize iş ve borc biliyoruz. 

Havacılrk büyük devrim yapryor ... 
srafı az ucuz uçak hakikat olmuş· 

r. Ve bütün buraya .tudar yazdıkları-

ULUS 

ancıg a ı z 
ENi BiR CEl\ıJiYET ANJ.JA YIS 

' 
Hazırlanmakta olan yeni alman ceza kanunu ferdi değil ulusu ve ırkı koru -

Nuvcl Literer gazetesinde Leon PL 
yer Ken yazıyor: 

Oçüncü Rayh'ın devlet adamları 
ceza kanununun "ulus ruhunun ooyrı 

aynası,, olduğunu söylüyorlar. Tüze ba. 
kanhğınca hazırlanmış olan yeni alman 
ceza kanunu önümüzde baş döndilrücü 
görünüşler açıyor. 

Biz, Fransa'da, asırlardanberi, 1789 

devriminin başlıca prensiplerini yeni. 
den almış olduğu eski Roma tUresinc 
bağlıyız. Fakat hitlerciler bu prensip. 
leri tiksinerek reddediyorlar: Bir "kli· 
ğıd paçavrasına,, bu sanıtlmaz saygımız 
neden? diye soruyorlar. Söz bağları me
tinlerine bağlı kalmak, ilke, şekilci vt 

abstre bir kafa taşımak demektir. Tüıe 
canlı bir gerçe üzerine dayanır: Hal. 

kın vicdanı Ve ceza kanununun ga e ı 

de ancak bunu korumaktır. 
Ferdci memleketlerimizde, biz bu 

büyük temel prensi pi kutsal tanırız. 

"Her kasanıkhk bir kanuna dayanmalı· 
dır,,. Buna karşı yeni alman tüzecıle. 
ri: saçma diyorlar, hiç bir kanun imkan
lı olan insan hareketlerinin hepsini i>n· 
ceden kavrayamaz. Şu halde hiikümen· 
terimiz "kollektivitenın temiz ve ölçii. 
lü kamoyuna uygun duşmeyen,, suçla. 
rı da hatta kanunda yazılı olm2salar 
bile cczalandırmalıdırlar. 

"Kanunların geriye . geçm zliği,, 

bizim için pek esaslı olan bu prensip dt> 
naziler tarafından terkedilmiştir. Boy· 
lece, yeni kanunun çıkmasını bile bek. 
lemeden, Laypzig hakyeri Vander Luh. 
be'yi ölüme mahkfun etti. Halbuki hol
landalının Rayhştag'ı tutuşturduğu za. 
man bu suç ancak ağır kürekle cezalan. 
dırılabilirdi. Biz, bir suçlu için kendi. 
sinin bilmiş olması imkansız olan bir 

m~denin kullanılmasını pek kötü oir 
hareket buluyoruz. Alman tüzecisi şöy
le cevab veriyor: - Fakat bu adam y~p 
tığı işin halkı ne kadar kızdıracağını 

önceden oranlamalıydı. 
Biz de. itiraf edelim ki. ferdiğ hür. 

riyetleri dikkate nlmıyan bir ceza ka. 
nunu fikrini bir türlü kabul edcmiyo 
ruz. Bu yUzden bir Ramon Fernandeı 
şöyle haykırıyor- "Yeni komünist ve 
façist türenin meydana gelmesi yalnıı 
eski türenin değil fakat herhangi bir 
türenin ortadan kalkmasıdır ... Bununla 
beraber, bütün tiksintimize rağmen ka· 

bul etmeliyiz ki bitlerciler yalnız türe. 
ye şekil değiştirmekle kalıyorlar. Bun. 
dan böyle uğraşmalarının, kargıları

nın merkezine halkı koyuyorlar, ilkön
cc korumak istedikleri ferd değil halk. 
tır. Bu eski liberalizmin yerine yeni 
bir genelleştirilmiş devletçi kollektiviz. 
min konulmasiyle beraber yiirüyen bir 

kıymet değişmesidir: 

Biz kanunlarla hadiselerin her za· 
man ferdden yana olmasını istiyoruz: 
Bir kanun değiştirildiği zaman, en ha. 
fif maddesi yeritilir; hükümen duruk· 
samaya düşerse, beril emek zorundadır : 

her suçlanan önce suçsuz sayılır. Bı: 

nosyonlar bitlercileri kızdırıyor: 
- Ceza kanununun merkezinde suç. 

luyu yüceltmek korkunç bir şey değil 
mi? diyorlar. Suçluyu savgamak gaye. 

mız bize, bin uçak ve on bin uçmanlı 
bir hava ordusu yolunda çalışmak ko
laylığı kadar böyle bir zorağ karşısında 
bulunacağımızı, l-ulunduğumuzu da an
latmalıdır.• 

Olmazlar deviren şeflerin eli altın· 

da güçil ve güçlüğü tanımamış mesud 
adamlar, beşyüzlük değil, en azı bin 
uçaklı hava ordusunu gerçekleştirmelc 
dileği peşindeyiz. Savaşta ve barışta 

her şeyin havaya ve hava silahına da
yandığını bilen yurddaş için, ulusal 
varlı~a güven kaynağı büyük hava ordu 
su mutlu ve kutlu bir çalışma ideyeli ol· 
malıdır. Bununla beraber başarı, bilgi
lerimizi artırmamıza, havayı anlama
mıza, hava örgütüne önemle el atmamı-

za bağlı bulunuyor. • 
Şakir Hazım GÖKMEN 

mayı esas tanımaktadır. 

Bu kanunla kötü bir hare· 
ketin iflenmeıi değil aynı za -
manda tasarlanmıf olmcuı Ja 
suç sayılacak ve ceza görecek· 
tir. Ulusal onura dokunacak, 
ulu•al gayelere karşı görüle -
cek hareketler için en ağır ce 
zalar konulmuştur. 

Bir almanın bir yahııdiylc 
evlenmesi, bir zenci ile hatta 
Jiisüp kalkmel$l b;/P. h:r A rr. 

si altında onun ruhunu incelemeye aşk· 

la ko uyorsunuz. İşte demokrasileriniz. 
de cezacılarınız bu acrklı gerileme ha. 
Jine, bu "sözde türe., ye, bu türesi?li 
ğe varmışlardır. 

Gerçi bizim ferdci eğiliml~rimiz bi. 
zi acıyarak harekete sürükliyor. Bir 

suçlunun hareket sebcbleri araştırı in. 

sa bunları anlamaya, izah etmeye, SUi· 

luyu sevmeye varılır. Onun iç:ndir ki 
biz.im cezacılarımız gitgide cczalandr. 
maya değil fakat sağıtmaya doğru git 
tiler. 

Bu kanağat i.ıçiıncü Rayh tüzerH,. 
rine anlaşılmaz bir şey gönimiyor. On 
ların kaıbul edemedikleri şey bir suçsu 
zu kasamak değil fakat bir suçluyu ce· 
zasız bırakmaktır: Halk cez~ isterken 
onun bu haklı isteğini cevabsız bırak. 
mak bütün cemiyet düzenini tehlikeye 
koymak, genel bir hoşnudsuzluk uyan. 
dınnak demektir. 

Bu sistemde şüpheliler kategorısı 

yeniden kurulmuştur. Eğer hükümen 
hakikiğ olarak halk yığınlarını orunta
yorsa hiç bir zaman bir tüzel yanlış iş. 
lemiyeceği ileri sürülüyor: bu hükü. 
menin, kanun kitaıbını açmadan, kendi 
vicdanını dinlemeden halkın vicdanını 
dinlemeiii yetecektir. Halk yanılmaz; 
o hemen hemen tanrılaşmıştır, onun 
duyguları tüzenin ta kendisidir. 

Yeni ulusal sosyalist ceza kanunu 
suçunu işlememiş fakat işlemek istemış 
bir suçlunun bile hakyerine çağrılabi. 
leceğini kabui ediyor. Suç artık "öldiır
mek,. değildir, fakat "öldürmek girişı. 

mi,, dir. 
Yeni alman ceza kanunu ve duruş 

ma usulü kanunu böylelikle son derece
de sadeleştirilmiştir. "Hafifletici sebeb. 
ler,. kaldırılmıştır. Tasarlanmak artı1' 

aranmıyor. (Uzun zaman tasarlanmı~ 

bit kıya ile bir aşk kıyası aynı şekil. 

-ie ceza görüyor). 

Kollcktivite kendisini rahatsız eden
lerden çabucak ve kesin olarak öc al. 
malıdır: Kırbaçlamak, aç bırakmak, a. 
ğır işlerde kullanmak gibi cezalara da 
ilave olarak hükmolunabilir. Böylece 
bir suçlu hem beden ve hem ruhça kil· 
çültülmüş bir insan haline konmakta. 

dır. 

Nazi tüzecileri "Isparta,, nın hak 
düşüncesini bile kabule kadar gidiyor. 
lar. "Yaşama kıymeti olmıyan ferdleri 
yönetim yollariyle ölüme sevketmek,. 
devletin hakkı olacaktır. Üçüncü Rayh 
da yeni bir Bayron doğar doğmaz suya 
atılmak tehdidi altındadır; deli1iğıne 

varıncaya kadar şair olan bir başka 
Holderlayn ortadan kaldırılabilir. Ye· 
ni kanun hekime ölmek istiyen sağıl. 

maz bir adamı öldürmek hakkını veri 
yor. Buna karşılrk, her sıhhatte adam 
bütün hayatını kollektiviteye borç~u 
olduğu için kendini öldürmek bir suç 
sayılmakta ve giriş cezaya çarpıl. 

maktadır. Fakat namus hayattan fazla 
kıymetli sayıldığı için düello resmiğ 

olarak kabul edilmiştir. 

Şimdi alman türecileri bize en büyük 
gayelerini açacaklar: Kendi başına bir 
gaye olan cemiyet değil bir ırktır, ulus. 
tur. 

Bunların yücelmesine çalışmak her 
kesin tek yaşama sebebi haline gelme
lidir. 

İnsanlık aşkına ancak ferdcilik g(). 

türür. Hitlcrciler, ıYa\niz sosyal kıy. 
metlere dayandıkları için bunların (::n 

önemlisi olan ulusculuğa varacaktılar 

Onların ceza kanunları yeni suç 
kategorileri meydana getiriyor: Ulıı. 

sal • sosyalistlerin onuruna dokunan, 
onların törenlerini gülünç gösteren, şar
kılariyle alay eden ve onların kabahk. 
larını söykyen, geçmişin kahramanla. 
rını veya tarihiğ utkuları gözden düşü
ren, eski savaşçılara küfür eden kimse 
vatan hayını sayılacaktır. 

Kanuniğ koruma ferdden alınmış 

partinfo ve memleketin üzerine geril. 
miştir. 

Öte yandan ulus ırka dayandığı için 
eski kuzey kanına eski temizliği ve üs. 
tünlüğünü yeniden vermek gerektir. Bir 
alman bir yahudiyle veya renkli bir a· 
damla evlenmenin önüne geçmezse "ır. 
ka hıyanet,, vardır. Herkesin önünde 
bir zenci ile düşüp kalkan "ırk hissine, 
uygunsuz hareketinden dolayı cezala. 
nacak, fakat zenci geri ırktan olmak 
bakımından daha ağır bir ceza görecek· 
tir 

Bilindiği gibi naziler geçen yıl pro. 
letarya ile patronların ilgilerini yepye 
ni esaslar üzerinde düzenleyen bir te
cim kanunu çıkardılar. Yeni ceza ka. 
nunu bundan da faydalanacaktır. İşçi. 
terle işletenler arasında eskiden süz
renJerle vasnllar arasındaki ilgiler ye. 
niden kuruluyor. İşçi boyun eğmek ve 
bayrılıkla çalışmak yükümUndedir. Ken. 
dini savgayamaz; o patron tarafından 
korunulur. Gerçi, sosyalist orijinden 
olan (sekiz saat kanunu, türlü sigorta· 
lar) kanunlar kaldırılmamıştır; bunlar 
işçinin haklarını korum:ı;k için değtl 
(artrk işçinin hiç bir hakkı yoktur) fa. 
kat kollektif bir baıkımdan aşkınlıkla. 
rm önüne geçmek için, işle kapitalin 
elbirliiğni sağladığı için kabul edil· 
mektedir. 

Bu demekmidir ki, artDk ferd hiç 
korunulmıyacak? Hayır, fakat ceza ka. 
nunu onunla, ancak kollektivitenin bir 
üyesi olmak baktmından ilgilenmektedir. 
Ferdiğ mal, ancak sahibi onu k:ollekti· 
vitenin faydasına olarak işletirse koru. 
nulur. Bizim fransız ceza kanunumuzda 
mülk bala romahlarda olduğu gibi izah 
edi!.niştir; bir şeyden istediği gibi fay. 
dalanmak, onu kullanmak veya yoket· 
mek. Hitlerciler bu prensipi ortadan 
kaldırıyorlar. Ferdler, anccıık devlet fay. 
dasına uygun olarak kullanabilecekleri 
malların sahibidirler. 

Ayle aynı genel kurallarla korun. 
maktadır. Herhangi bir ferdin "çocuk 
yapmak kapasitesini yokctmesi veya 
azaltması,, yasaktır. 

Ferdin ulusa karşı ödevi hitlerci tü
zeciler tarafından o kadar uzağa götü. 
rülmü~tür ki dayanışma yapılması yU. 
kümseldir. 

Bu geniş projenin ana prensipleri 
bunlardır. Engizisyon usulünde oldu
ğu gibi, alman ceza kanunu, belli bir 
hedefe, ulusal kollektivitenin faydası 

ve üstünlüğüne varmak için hükümeni 
gidişinizi devamlı surette kontrol e. 
den biri haline koymuştur. Şeflerden 

başka, halktan ayrılan herkes cezalana. 
~aktır. 

Bu prensipler bizi ürkütürse bu, bi· 
zim, Rönesans'dan ve hele 1789 danbe. 

ri, ferd kuvvetlerinin büyük bir gelig. 
imine tanık olduğumuzdandır. Faknt 
bugün ferdcilik öyle aşkınlıklar meyda 
na çıkarmıştır ki daha dün imk5mnz 
görünen bir değişme önüne geçilmez 
bir hal almıştır- Harb, ekonomik buh. 
ran, Uretmenlerin anarşik ve özcül ça. 
hşmaları, en iyi artistlerin kendi dar 
benliklerinin içine çekilişleri bugünkü 
kollekivist tepkiye yol açmıştır, bu tep· 
kinin cemiyeti yeni aşkınlıklara, da. 
yanılmaz bir konformizm'e götüreceği 
de şüphesizdir. Böylece belki biz, Öl!· 

cü1lük ve özgecillik denen insanın iki e 
saslı ve biribirine zıd eğiliminin biri
biri ardından insanlık h~rekctlerini can. 
la~dırdığını ve hiç bir zaman bir ölçli 
lüğe varamadığını göreceğiz . 
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Yunanistandaki kıralcxlaı 
Fraye Prese ga.ı:eıe-.rıe 17 Jıazırdn 

tarihiyle A tina'dan yazılıyor: 

Yunanistandaki son azının dogıı:

duğu sonuclardan biri de, Dina ti·n:n 
yeniı.:en geri gelmesı meselesinin n 
hafta içinde var kuvvetiyle hüküm sür
mesi hakikatidir. Azıdan önce hiç akla 
gelmiyen bu mesele, Giridlinin azıya
rak ortaya çıkması ile birdenbire güniin 
meselesi oldu. Yunanlının doğuşund!ı 

kıralcılık yoktur. Böyle bir mesele kar• 
şısında ise yunanlı çok pozitif bir gcr
çeisttir. Zaten bu ülkede herhangi hi r 

kıralcılık ananasının ilk şartlarından 

sayılacak ufak bir iz bile yoktur. Asır
larca süren osmanlı imparatorluğu, Yu· 
nanistanda herhangi bir ayrıtlı sınıf ve· 
ya asaletin doğmasına imkan bırakma
mıştı. Bundan başka, kendi asığlarmı 
bir kıralhk idaresine bağlı görecek her 
hangi bir sosyal sınıf da yoktur. Bu gÖ· 
rUş ölçUsü, her şeyden önce, her vakit 
demokrasi fikirlerini taşımış olan Yu· 
nanistandaki askerlik ertiğindeıldlrre 

göredir. 

Askerin, hii:kümdarın şahsına içtem 
gelen bağlarla bağlı olması burada ha
yalden bile geçmez. Buna bir de Dinas
tinin yabancı ülkeden gelmiş bulundu· 

ğunu ve dolayısiyle ulus duygusunun 
kendisine karşı yabancı kalmış olduğu
nu katmak gerektir. İşte bu durum vak· 
tile Dinasti'nin filkeden çıkarılması ile 
biten azıyı yaratmıştı. 

Yunan kırallığı kurulduğu günden
beri hep illerindeki ileri gelenlerinin 
hükmü altında kalmıştır. Bu durum ise 
yapmış olduğu yeritim ile bu gibi de
rebeylerinin burunlarını kırmış olan 
Venizelosun ortaya çıkması ile değiş· 
mişti. O ana kadar hüküm sürüp de 
varlıklarını tehlikede görenler, kıratın 
etrafında toplandılar ve bu suretle, baş. 
tan aşağı bir anti - venizelistçilik şek
linde bir kıralcılrk ortaya çıktı. Bu ha .. 
kikat bütün çıplaklığı ile kırat Kos
tantin zamanında ve kendisiyle başba
kanı arasındaki anlaşamazlığa scl>eb o
lan dünya harbında belli oldu. Sonu 
kanlı olan ve Venizclosun önayak oldu 
ğu anla ık devletlerin l lere karı ası 

meselesi, kendilerine konservatör ve 
ulusçuların da katıldıktan kıralcılar 

çevresini ortaya attı. Bu kıi'alcıhık blo
ku en kuvvetli desteğini her vakit iller. 
deki kodamanların etkisi altında kal· 
mış olan ve venizelistlerin rasiyonalist• 
çe fikirlerinde dinsel duygularına kar• 
!' bir saygııızlık gören köylülerde bul .. 
muştur. Bunun da arkasından Anadolu· 
daki felaketin bir ıonucu olmak Uzere 
kesin olarak kırat koğulması ve ona a
kıl öğretenlerin asılmaları geldi. Bu 
da, Venb:closa karşı beslenmekte olan 
kini büyüttUkçe büyüttü ve apaçık bir 
cumurluk dil~lığı şeklini aldı. Ye
ni cumurluk giridlinin bir işidir göziy
le görii1Uyordu. Ülkenin içindeki ny· 
nlık duyguları üzerinde, kıralhğa kar
tı güdülen düşmanca sıyasada göçmen· 
lerin esas destek olmaları durumu da, 
çok büyük bir etki yapmıştır. 

ZAYi 
Gazi Terbiye Enstitüsü için vermiş 

olduğum muhtelif malzemenin teminatı 
olarak Kültür Bakanlığı muhasebe::in· 
den almış olduğum 15.11.1933 tarih ve 

295883/422 numaralı 70 liralık ter- · ·ııt 
makbuzunu zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmil yoktur. 

Evliya zade Nurettin vekili 
Zühtü 

Kiralıl{ oda 
Anafattalar caddesinde Dr. Ni

zameddin apartımanında cadde 
üstünde bir oda kiralıktır. 

Kabine, büro yapmağa ve he
kar ikametine elvcrislidir. 1 ('." bü
rosuna baş vurulması Ti. 2036 

1-2667 

Alt 
Ru sayı/ada olwymw::s: 

Arsıulusal yazarlar 
kongresi 





Bir temmuz 7935ten başlayacak 
YENi KiBRiT FIA TLARI 

Büyük kutu: 

Küçük kutu: 

50 
40 

para 

para 
1 - Halen 60 paraya satılmakta olan büyük kutu kib

ritlerin t Temmuzdan itibaren 50 PARAYA ve halen 50 
paraya sablmakta olan küçük kutu kibritlerin de 40 P A· 
RAYA satılacaiı ilan ve fazla istiyen satıcıların derhal 
Kentalığımıza bildirilmeleri rica o lunur. 

2 - Ankaradaki perakende satıcıların kibritleri 29 
haziran cumartesi günü geri alınacağından halkın kibrit 
ıiz kalmamalen için birkaç günlük ihtiyaçlarını timdiden 
'9alin etmem rica olunur. 

TORKtYE KİBRİT VE ÇAKMAK 
iNHiSARI 

Ankara Acentalığı 

İstanbul Deniz Levazım Sabn 
Alma Komisyonundan: 

47492 kilo koyun Hi, 24167 kilo kuzu eti 4 temmuz 1935 
peqembe gBnfl 3llat 15 de Kasmıpaşa'da komisyon bina
amda kapalı Qri usuille alınacaktır. Koyun etinin beher 
kilOIUDA 41 kunıt. kuzu etinin beher kilOiUna 43 kuruş fiat 
tahmin edilmiftir. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir yahut 149 kuruf bedel mukabilinde alınabilir. İs
teklilerin 2239 lira 76 kuruştan ibaret muvakkat teminat 
makbuz veya mektubunu ve ~uni belgeleri havi teklif 
mektuplarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyon Reialifine vermeleri. (3365) 1-2486 

illi ve 811 lr anlı "ı ndaıı: 

ULUS 

İstanbul: Deniz Levazım satınalına 
komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 131250 lira olan 2500 ton mazot 
15 Temmuz 1935 pazartesi günü saat 15 de Kaıımpaıada 
komisyon binasında kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konul
muftur. Şartnamesi 656 kurut bedel mukabilinde her gün 
komisyondan alınabilir. isteklilerin 7812 lira 60 kuruş
tan ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya mektupla
n ile kanuni belgeleri havi teklif mektuplarını eksiltme 
aaatından bir saat evveline kadar komisyon reislfiine ver-
meleri. (3509 ' 1510) 1-2642 

V f'kal~tindf'n: 
1 - Eksiltmege konulan iş (Muğla vilayetinde Muğ

la - Köyceğiz yolunda betonarme Namnam köpni9ii in
şaatı)dır. 

İnşaatın keşif bedeli 23500 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
d) Tesvivei türahiye, şose ve kargir inc::aatma dair fen· 

ni şartname. 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname 
f) Keşif huJasası cetveli 
g) Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 117,5 kuruş bedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti malzeme müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme l. 7. 935 tarihinde pazartesi güniı saat 
16 da Ankarada Nafıa Vekaleti binasında şoseler reisliği 
dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacad:tır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin 1762 lira 

ı _ Muftkbt ma.tahdemler tertibinden ücretleri ve 50 kuruş muvakkat teminat vermesi, hundan başka aşağı-
rllmek Ye biirolarda iatilıdam edilmek üzere imtihanla 100 daki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 
lira &cretli bir kütüphane memuru gene 100 lira ücretli bir 1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
daktilo: 70 lira icretli sekiz adet katip ve 60 lira ücretli 2 - İstekliler yapmış oldukları işlere ait vesikaları 
4 daktilo almacaktır. göstererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekaletinden 

ehliyet vesikası alacaklardır. 
2 - Kütüphane memuru ile 100 lira ücretli daktilonun 6 - Te lif mektubları yukarıda üçüncü maddede ya-

ecnebi liaanlannclan hiç olmazsa biriaini mükemmelen zıh saatten bir saat eveline kadar şoseler reisliği dairesi-
bilmeıi fllrtbr. iki lisan bilenler tercih olunur. ne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu-

3 - Talip olanların evrakı müıbitelerini hamilen 4 kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann 
temmuz 935 pertembe günü ~t dokuzda Adliye teftl, nihayet ücüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olma· 
heyeti kaleminde hazır bulunmaları. (1520) 1-2637 sı ve dış zarfın mühUr mumu ile eyice kapatılmış olması 

A k Yük• • k Zi lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
n ara se raat (1356) ı - 239s 

Enstitüsü Rektörlüğünden Açık eksiltme ile alınacak 30 ton 
Yüksek Ziraat Enstitüsü kalöriferli binalannm Ka-

löriferle ve kalörif er tesisatı olmıyan diğer binalarının kok 
kömUrü ıobasiyle 1 T. ıani 935 den 15 nisan 936 tarihine 
kadar 165 gün için teshini kapalı zarf usuliyl eeksiltme
ye konulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenler Yük
ıek Ziraat Enstitüsü İdare Müdürlüğüne ve 8. 7. 935 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapıl -
mak üzere 2025 liralık teminattan ile birlikte teklif mek
tuplannm Yüksek Enstitü idare ve ihale komisyonuna 
müracaatl~n. (1418) 1-2482 

Ankara baro u başkanlığından: 
Senelik baro umumi heyet toplanbaı 8 Temmuz 935 

puarte9i ıün1 Japdac:ajmdan o ıün aaat 16 da arkadq
lama baro nMmaa gelmeleri ilan olunur. 

Konuşulacaklar: 

1 - Baro inzibat kurumu raporu 
Z - Heeap mUlettifleriain raporu 
3 - Gelecek eene bidceainin Japdma11 
4 - Gelecek MDe haap mlfettiflerinin aeçibneai 
1-Baro birinci Ye ikinci bafkanlarmm ye inzibat ka-

nama ü1elerinin MÇibneai. t 2623 • 

İstanbul Deniz 1 evazım sabn 
alma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 40053 lira olan 400530 kı1o ek
mek 10 temmm 1935 çarpmba günü saat 15 de Kasmıpa· 
pda komisyon binasmda kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
lartnanıai her gün komisyonda görülebilir ve Z lira t. 
del mukabilinde alınabilir. İsteklilerin .J003 lira 98 kurut
tan ibaret muvakkat teminat makbuzu veya mektuplarmı 
ve kanuni belgeleri havi teklif mektuplarmm eksiltme sa· 
atmdan bir· saat evveline kadar komisyon baıkanbğma 
vermeleri. (3479/1466) 1-2571 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Biçilen lu7awli 3398 lira 24 kanat olan AnkuMa iatu
JOD ~ •bf poliıonu içinde plialanna ılre yap
bnlacak taclilAI ile bina,. bir depo eldemneai Ye dip Ye içi 
.. -.. renkl..miD detittirilmesi 29 huiran 936 ıGDündea 
'-tL7arak Jirmi sin mçık ebiltmqe koaulmUfblr. Ebilt
me temmuzua 19 uncu cuma aünll saat 18 ela inhiaarlar 
Anbra BatmüdürlQGndeld komisyonda ppdacaktır. 
Şartlan anlamak İltiyenlerin komi.,.o• plmeı.L (tSZ8) 

1 Z857 

mazot 
Sıhhat ve İçtmai Mua"renet Vekaleti Sıtma 
Ankara mıntaka~ı mücadele reisliiinden: 

1 - Ankara sıtma mücadele mıntakası için muham
men bedeli ( 4545) lira olan ve evsafı tartnameıinde yazı
lı bulunan on beter kiloluk tenekeler içinde otuz ton ma· 
zot açık eluiltme ile alınacaktır. ihalesi temmuzun on ü
çüncü pazartesi günü saat on üçte Ankara sıtma mücadele 
riyaseti binasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi yüzde (7,5) olup talih
lerin ihale saabndan bir saat eneline kadar teminat ak
çalannı veya banka mektuplannı uygun aurette Sıtma mü· 
cadelesi muhuibliiine •ermeleri lazımdır. 

3 - Alınacak mazotun tartnameaini ıörmek Ye anla
mak için ıltma mücadele rivaaetine müracaat edilmelidir. 

(1538) 1-2659 

afıa Vekaletinden: 
Iımak - Filyos hattının ıekiz muhtelü iatuyonun

da yapdacak olan bina inşaatı münakasasma talip zu -
hur etmediğinden mukQr inşaatı kapalı zarf usaliyle ye
niden münakasaya çıkanlmıştır. 

l - Münakasa 11. 7. 935 perşembe günü saat on beıte 
Vekalet binasmda demiryollar inpat dairesindeki müna
kasa komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatm muhammen bedeli 160.000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 9250 liradır. 
4 - İnşaatın bedeli ıitilasyonlar mucibince pqin ola

rak tesviye edilecektir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler teklif mektub -

lariyle eksiltme şartnamesindeki yazılı evrakı ve 2490 
numUah kanunda gösterilen sair evrakı münakasa saa • 
tinden bir saat evetine kadar numaralı makbuz mukabi
linde mezkdr daireye vermiı olmalıdırlar. 

6 - Bu işe ait münakasa evrakı sekiz lira mukabilin
de demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

(1445) 1-%575 

İkbsat Vekiletinden: 
1 - Almanca, Frwaca, tercüme Ye pmaaja -üt. 

dir Daktilolara ihtiyaç YUmr. 
2 - Lite tahlili olaalar tercih olunacaktır. 
3 - Ocnt '-tlanpça - 80 - liradır • 
4 - lateldilerin nafua h&Yiyet cüaduiı, Dhat rapona, 

Hu.aı hal klacliyle diler YeSilralanm Wr pulla dilek kit
dlyle iktu&t Yeklletine t1nd.....ıen Ye handa kwli hak
lumda mr ~-- ~t verel.ilecek ild •ba da .......... bil-
dinaeleri. ,, .. , ı 2864 
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Ankara llbaylığından: 
1 - E.timesut yatı okulası için 31 mayıs 936 günle

mecine ~~adar aşağıda en çok miktarı yazı 76 kalem ek
mek, ve sebze açık eksiltme ile ayrı, ayn alınacaktır. 
2-lstckliler ayn, ayn olan şartnamelerinde yazılı mu

hammen parasının yüzde yedi buçuğu nisbetinde para ve 
tahvilat ve esham ve Banka makbuzu ile eksiltmeye gire
bileceklerdir. 

3 - Bunun için tecim odası belgesi lazımdır. 
4 - İhale 4 temmuz 1935 perşembe günü saat 15 de 

İl Süel Komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Şartnameyi görmek için her gün Ankara Kültür 

Direktörlüğüne baş vurmalıdır. 

6 - Bu yiyeceklr.rin tasarlanan değeri en çok 9803 1i 
radır. fi474) 

Cinsi kilo Cinsi Kilo 

Pirinç 1200 Taze bamya 75 
Nişasta 25 Sığır eti 800 
Buğday 30 Kuzu eti • 600 
Kuş üzümü 12 Ekmek 17000 
Çay 12 Armut ıso 
Kuru bamya 60 Patlıcan 700 
Kucu kayısı 150 Domates 300 
Pekmez 150 Dolmalık bilber 200 
Reçel 100 Kabak 400 
Limon tozu 3 Karpuz 600 
Ceviz içi 200 Lahana 600 
Sirke 200 Pırasa g()() 

Sanmsak 40 Semiz ota 300 
Salça 200 Salamura yaprak 125 
Zeytin 500 Tne soğan 150 
Sabun 600 Taze bakla 400 
Ze,ftin yağı 500 Taze fasulye 500 
Sade yağı 1200 Taze üzüm 500 
Kuru incir 200 Vişne 75 
Bulgur 400 Yoğurt 1000 
Soda 500 Süt - 400 
Tuz 500 lspanak 1200 
Kucu soğan 1400 Havuç 250 
Şehriye 125 Uskumru balık 125 
Patates 2000 Ayva 150 
Makama 500 

Tel kadayıf 60 
Kaşar peyniri 125 

Türlü konserva 200 
Beyaz peynir 500 

Yer elması 250 
Kuru üzüm 150 
Nohut 600 f\det 
Kunı fasuliye 1000 Ya11S1 kadayıf 400 
Un 1000 Portakal 1600 
Pirinç unu 25 Riyar 250 
Kesme teker 1300 Yumurta 7500 
trmik 60 Maydanos 500 
iç fındık ıs Marul 200 
Mercimek 250 Dere otu 2000 
Koyun eti 4000 Limon 250 
Elma 150 Karaciğer ~ 

t-2574 

Nafıa Bakanlı~ndan: 
Kapalı zarf usuliylr eksiltme ilanı 

ı - Eksilbtleye konulan iş (Kocaeli vilayetinde Adapa
zan - Hendek) yolunda betonarme Adapazan Sakarya 
köprüsü inşaatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli (79 000) liradır. 
Z - Bu işe ait şartnameler ve evrak ıunlardırı 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Nafıa itleri terahi umumiyesL 
d) Tcsviyei türabiye, şose ve kirgir ınşaatma dair fen· 

nl prtııame. 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni prtname 
f) Keşif hulasası cetveli 
g) Proje 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı 395 kul'Uf bedel 

mukabilinde Nafıa Vekileti malzeme müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Ekailtme 3. 7. 935 tarihinde çarşamba gftnü saat 
(16) da Ankara Nafıa Vekileti binasında ıoseler reisliği 
dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - EklUtmeye girebilmek için isteklinin 5200 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ve
ıikalan haiz olup göstermesi lazımdır. 

A) Ticaret odasmda kayıtlı bulunduğuna dair 1935 
senesinde alınmış bir vesika. 

B) Talihler yaptıkları işlere ait vesikalan şoseler re-
istiğine göstererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekale
tinden ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mektublan: yukanda üçüncü maddede ya
nlı saatten bir saat evetine kadar şose, köprü ve bina iıt 
1eri reisliği dairesine getirilerek eksiltme komisyonu re 
isliğine makbm mukabibıde verilecektir. 

Posta ite gönderilecek mektublarm nihayet üçüncü 
maddede ya.zıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm 
mühür mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Posta
da olacak ~ecikmeler kabul edilmez. (1357) 1 - 2397 

Türkofis Başkanlığından: 
Türkofise imtihanla iki daktilo alınacaktır. İmtihanı 

1 temmuz pazartesi öğleden sonra saat on beı:te yapıla 
caktır. Nam.setlerin muamelit servisin~ m ; :-acaatları. 

(1545) 1~2~69 



Asken Fabrıka ar Umum M liığu 

Sam Alma isyonu flinlan 
KIMY A 'MAL'ZEl'vtESl 
Şartnamesinde tadilat yapıl n .e tahmin edilen bede

li ( 100000) lira olan yukaı da cinsi ırazıh mah eme ullısi 
h' ilwlıar ....,..., 0

rlu ü utm a1ma *•• · .. --• 
' MJZ 935 !l:aritaimle çarp-ba pnü .-ı M lıe .._... 

a.1e elilecektir Şa.r'=me (Bef) lira az ' ebilU... 
... ~ ,_a.. ıverilir. T.atibleria ......k.bl h·· t aı.. 
ı(GSI) lir.a 11ıe 2490 .numarala bmman Z we 1 ı+hr
rindeki vesaikle mez1d1r gün ve saatte komisyona müra-
caatlan. ( 1453) 1 - 2556 

İLAN 
5400 ila 8000 KİLO SIÔIR ETİ 

Tahmin edilen bedeli (1840) lira olan yukarda mikdarı 
ve cinsi yazılı et askeri fabrikalar umum müdüslüğü satın 
alma komisyonunca 11 temmuz 1935 tarihinde perşcmbı: 
günü saat 15 de açık eksiltme ihe ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (138) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezk(ir gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (1413) 1-2625 

İLAN 
500 Ha 700 kilo Kabak 
400 ila 600 kilo Taze fasulya 
600 ila 800 kilo Patlıcan 
400 ila 800 kilo Ispanak 
300 Ha 400 kilo Semiz otu 
200 ila 300 kilo Taze bakla 
200 ila 300 kilo Domates 
350 ila 500 kilo Lahana 
600 ila 800 kilo Pırasa 
200 ila 300 kilo Yer elması 
80 ila 100 kilo Kamıbahar 

Tahmin edilen bedeli (654) lira olan yukarda mik
dan ve cinsi yazılı sebze as • ri fabr"kalar umum mürlür
lüğü satın alma komisyonunca l l temmuz 1935 tarihimle 
perşembe giinii saat 14 de acık eksiltme He ihale ed"le 
cektir. Şartname parasrz olarak komi~yondan verilir. T3· 
liplerin muvakkat teminat olan (4) lira (91) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madd~terindeki vesaikJe 
mezkar gün ve saatte komisyona müracaatları (1514) 

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 Müdürlüğii atın 
alma komisY<Ortunca 8 tem
muz 935 tarihinde pazartesi 
günü saat 16 da kapalı zarf 
ile ihale etfiJecektir. 1!rtna· 

1-26?6 
me (yedi) lira (50) kuruş 
mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (8750) lirayı 

havi tekJif mektuplarını 
mezk6r günde saat 15 e ka
dar komisyona vermeleri 
ve ~ndilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maa. 
delerindeki 'ftsalkle mezkm 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (1446) 

f-:2539 

BtLtT 

1 - Kanarada demir işlerine ait onarmal• yaptırıla
caktır. Keşif akçası (1871) lira (16) kuruştur. 

:Z - Keşif ve şart kiğıdlarını görmek için baytar Di
rektörlüğüne gelinecektir. 

3 - Usterme 6-7-935 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat (10) da Baytar Direktörlüğü odasında aÇlk eksiltme 
ile yaptırılacaktır. 

4- Eğreti tutak akçası (140} lira (SO) kunl§tur. (1448) 
1-2525 

İLAN 

1 - Halde 39-21 numaralı dük kan 31.5.936 gününe ka-
dar açık artrrma ile kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen (1) senet'ik kira bedeli (480) liradır. 
3 - Muvakkat 'teminat (36) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün muha

sebeye gelebilirler. 
S - İhale 15.7.1935 pazartesi günü saat on beşte artır

ma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (1547) 
l-2671 

İLAN 

temizlik çöp arabaları için 35 kalem malzeme 15.7.935 
pazartesi günü saat 15 de Levazım Direktörlük dairesin
de pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin komisyonumuza mü-
racaatları. (1546) 1--2670 

İLAN 
ibadullah caddesinde 67 numaralı dükkiada Helvacı 

Yusuf Ziya patika ile helva yapbğmdan on, Ulucanlarda 
fınncı Ziya hamur ekmek çıkardığından yirmi, btasyon 
büfesinde Hüseyin ile Yenifehirde l1111et .,..a cadde 29 
No: Kanaat lokantası müsteciri mansur boyala ve sulu sir
ke sattıklarından üç ve bet lira para cezaıile cezalandırd-
mıılardır. ( 1541) t --2'14 

İLAN 
CEZALANDIRILAN ESNAF 

Nilüfer caddesinde İbrahim Apartımanı akında 11 No. 
bakkal dükkanında Kemalin sun'i sirke sattıfından yedi, 
Müdafaai hukuk caddesinde 23 No. dükkanda bakkal Kad. 
ri nebati yağı zeytin yağı diye sattığından bet, Hacıdoğan 
mahallesinde kantarcılar sokılc 14 No. dükkinda bakkal 
Nuri bozuk sucuk s ttı:Yından bet Jira para cezasiyle cez&-
lllndırılmı la;rdır. 0542) 1-2665 

liii sa 
Alma Komisyonu ilanlan 

l - Ciheti askeriye için bin iki yüz ton mazot kapalı 
zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 1 temmuz 935 pazartesi günü saat onda İz. 
mirde .. ,.1.a. •ii9t >> rm mevki satm alma komisyonun· 
da yapılacaktn. · 

3 - ...,_ tahmin edilen tutan yetmiş iki bin liradır. 
Tecı ·ora "tllllftkkate akçesi dört bin sekiz yüz elli liradır 
heher.1'ilo ınaot içill altı kuruş fiat tahmin edilmiştir. 

4 - Talipler şartnamesini her gün komisyonda gör
mekle beraber bir suretini de üç yüz altmış kuruş bedelle 
alabilirler. 

5 - İstekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına 
dair vesika göstermeğe mecburdurlar. 

6 - Münakasasına iştirak edecekler muvakkat teminat 
makbuzu ile birlikte teklif mektuplarını ve 2490 sayılı ar
tmna ve eksiltme kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikaları ihale saatmdan laakal bir 
saat evci komisyona vennis bulunacaklardır. (1374) 

1-2402 
t LAN 

1 - Garnizondaki kıta ve müesseselerde mevcud hay· 
vanat için 560 bin kilo arpa kırdırılması münakasaya ko· 
nulmuştur. 

2 - Şartname eyyamı tatiliyeden maada her gün ko-
misyonda ücretsiz olarak görülebilir. • 

3 - Talihler münakasa günü yalnız bu işle iştigal et· 
tiklerine dair mahalli ticaret oodasından tasdik edilmiş 
vesika ibraz etmeğe mecburdurlar. 

4 - Münakasası l temmuz 935 tarihine müsadif pa 
zartesi günü saat l 5 te Ankara levazım amirligi binasın
da levazım amirliiğ satın alma komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

5 - Münakasa acık eksiltme usulü iledir. 
6 - 560 bin kilo kırılacak olan arpanın tahmin edilen 

fiatı 35 santim mecmu tutan 1960 lira teminatı muvakka
tesi 147 liradır. 

7 - İsteklilerin teminatı muvakkate makbuzlarile bir· 
likte muayyen saatte Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna müracaattan. (1390) 1 - 2413 

İLAN 
A - Trabzon kıtaatı için kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

nulan takriben 28412,5 liralık 255000 kilo ikinci nevi un 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

B - Şartnamesi talep vukuunda komisyondan parasız 
olarak gönderilir. 

C - Artırma eksiltme Trabzonda kalede satın alma 
komisyonunda 2 temmuz 935 sah günü saat 16 dadır. 

D - Artırma ve eksiltme kapalı zarfladır. 
E - M.qvakkat t{'minatı.2131 liradır. 
G - 1steklilerin 2 temmuz 935 salı günü saat 16 dan 

evel teklif mektuplan ile Trabzon satın alma komisyonu-
na mür.acaatları. (1373) 1-2401 

1 LAN 
İstanbal komutanlığı birlikleri için 240.000 kilo una 

ven1en .fiat komisyonumuzça pahalı görüldüğünden tek
rar kapalı :zarfla eksiltmeğe konulmu§tur. Beher kilosu
nım tahmin fiatı on kuruştur. İhalesi 1 temmuz 935 pa
azrtesi günü saat 15 te Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyondan 
alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 1800 liralık teminat 
makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü maddelerinde
ki vesikalarla birlikte teklif mektublannı ihale saatinden 
en az bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. (1400) 

l - 2439 
İLAN 

1 - Kırklarclinde 725 şer ton kuru ot ve samanın ka
palı zarfla ihalesi 16.7.1935 sah günü telgrafhane ayan 
saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Kuru otun tahmin bedeli 25375 lira ve ilk temina
ti 1903 liradır. Samanın tahmin edilen bedeli 10005 lira ve 
ilk teminatı 751 liradır. 

3 - Ayn ayn şartnameleri Kırklareli satın alma ko
migyonunda hergün görülebilecektir. 

4 - ksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektupları
m ihale günü saat on beşe kadar Kırklareli satın alma ko
misyon reisine vermeleri ve saat 16 da komısyonda bu-
lunmaları. 1-2668 

Anliara kibrit sabcılarına 
1 - 1 Temmuz 1935 ten itibaren BÜYÜK KUTU KlB

RlnER 50 PARAYA, KÜÇÜK KUTU KiBRiTLER 40 
PARAYA satılacaktır. 

2 - Ellerinde kibrit bulunan satıcılar 29 haziran cu
martesi öğle vaktine kadar kibritlerini acentahğımıza ge
ri getirecekJerdir. Bu tarihten sonra vuku bulacak herhan· 
gi bir talep veya müdd•;vat kat'iyyen nazan itibare alm· 
mıyacaktır. TORKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK 

iNHiSARI 
Ankara Acentalığı 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 375/425 talebes1 
ile 100-120 müstahdemininin 12.7.935 tarihinden 31 ma
yıı 936 tarihine kadar sabah, öğle ve akf&D'ı yemekleri pa· 
zarlıkJa ihale olunacağından parasız ıartnameaini almak 
im yenlerin enstitü muhasebesine ve talip olanların 11. 7 .935 
tarihine rastlayan pe11embe günü saat 15 de 5837 liralık ı 
muvakkat tem\natlarivle Emıitii idare ve ihale koıniıyonu-
na müracaatları. (1525) 1-2655 

De9let Demiryollan ve Li·~•n 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 

Muh•mmen bedeli 11250 lira olan 150 ton Maaot 
9. 7. 1935 salı ıünü saat 15,30 da kapab zarf ueuliyle A• 
karada idare binaamda sabn almacaktll'. 

Bu İfe airmek istiyenlerin 843, 75 liralık munldmt te 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keaa kanunun 
4. üncü maddesi mucibince ite ıirmeğe kanwal manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aJDI sün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazamdo 

Buna ait f&rlnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden ve Haydarpqada tetellüm ve eewlı mü-
dürlüğünden alınabilir. (1444) i _ 2551 

iLAN İLAN 

İlk eksiltmesi feshedilen Muhammen bedeli 3528'l 
ve muhammen bedeli ile lira olan muhtelif eb'atta 
mikdan aşağıda yazılı scy· 
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 aynı 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 

meşe kereste 12 temmu2 
1935 cuma günu saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasında Sd· 

tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleru 
2646,15 liralık muvakkat tc-
minat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesı mucibinı;e 
işe ginneğe kanuni manıle 
ri bulunmadıgına daır be 
yanname ve tekliflerini a} -

nı gün saat 14,30 a kadar k 
misyon reısliğine vennclerı 
lazımdır. 

Bu iş'e ait artnamelcr 1 ı 
kuru, mukabilinde Ankara. 
Eskişehir ve Haydarpa a 
veznelcnnde satılmaktad r. 

(1478) 1-2613 

u......ı .... --~--------.................................. . 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 
iLAN 

335 tane ağır maknalı tüfek ilave ;lyağı müteabhid 
nam ve hesabına kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur, 
Hepsinin tahmin edilen bedeli 8375 liradH'. Şartnamesi pa 
rasız olarak komisyondan alınır. lhaleıi: 1. 7. 935 pazar• 
tesi günü saat 11 dedir. İlk teminat 628 liradır. Eksiltıne
ğe girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve-3 tincii maddelerin· 
de yazılı vesikalarla birlikte teklif mektublanm ihale sa
atinden en az bir saaf evel M. M. V. satmalma komisyo-
nuna vermeleri. (1395) 1 - 2423 

iLAN alma komhyonuna ftl'ID9I 

1 - Edremit ıamizonu leri. ( 1527) l 2858 
için 100,000 kilo ••in' eti ka· İLAN 
pah zarfla ekıiltmeye konul- Erzurum kıtaatı için 150.000 
muıtur. kilo sığır eti kapalı sarfla 

2 - ilk teminat 1500 li- eksiltmeye konulmuştur. t. 
rad1r. halesi 2 temmuz 935 salı gü .. 

3 - Bir kiloıunun tahmin nü saat 15 de yaptlacaktır. 
edilen fiab 20 kunıftur. İlk teminat 1687 lira 50 ku• 

4 - lhaleıi 15 temmuz ruştur. Şartnamesini almali 
935 perfembe günü saat 11 için her gün Erzurumda sa• 
de Edremitte satmalma ko- tın alma komisyonuna müra 
misyonunda yapılacaktır. caat edilebilir. Eksiltmeye 

5 - Eksiltmeye girecek- girecekler ilk teminat ve 
ler ilk teminat mektup veya kanun~ 2 ve 3 üncü madde
makbuzlariyle 2490 sayılı terinde Y.azıh vesikalarla bil" 
kanunun 2 ve 3 üncü mad- tikte teklif mektuplarının 
delerinde yazılı vesikalarla ihale ~tından bir saat ev• 
birlikte teklif mektuplarını vel Et.zwıımda satın alma 
ihale saatından en az bir komisyonuna vermiş bulun• 
saat evvel Edremit'de ıatın malan. (1428) 1-2483 

Açık Eksiftme 
Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Haridye Vekaleti bahçe

sindeki pis su mecrasının akar suya \tıerilmesi ve hali çu• 
kurunun tamiri, 

Keşif bedeli 3129 lira 28 kunıştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evtjk şunlardır 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Nafıa işleri şeraiti umwniyesi, 
D) Hususi şartname, 
F) Keşif cedvel~ 
G) Proje 

İstiy_e?ler bu _ş~rtnamelen ve evrakı on beş kuruş bedel 
mukabılınde Mıllı Emlak müdürlüğilnden alabilirler. 

3 - Eksiltme 6 temmuz 1935 tarihine müsadif cwna 
günü saat on beşte Maliye Vekaleti ~lak müdürlüğlindo 
yapılacaktn. 

4 - Ek~iltme, açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 -Eksıltmeye girebilmek için isteklinin 234 lira 70 

~~ş muva~ka! teminat vermesi ve nafıa başmiıhendis • 
lıgınden venlmış fenni ehliyet vesikasını haiz olmaaı la-
zımdır. (1443) 1-2515 



Nafıa Vekfiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Malatya vilayetinde Ma

letya - Elaziz yolunda betonarme Manikan köprüsü in-
14atıclır. 

İnşaatın keşif bedeli 24000 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardırı 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
d) Tesviyei türabiye. şose ve kargir ınsaatma dair fen-

ni ıtartname. 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni artname 
f) Keşif hulasası cetveli 
g) Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 120 kuruş bedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti malzeme müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 2. 7. 935 tarihinde salı günü saat 16 da 

-- -
~ --= -----

e-ıneli 
-------

1 
ğlığın 

• = --------------------------------
Kowojen Kammk --
Saç Ek~iri --------- -

Ankarada Nafıa Vekaleti binasında şoseler reisliği dai- Saçların dökülmesine ve ke· - -= ---resinde yapılacaktır. pek1enmesine mani olur. Ko-
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. mojen saçların köklerini = 
S - Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin 1800 lira kuvvetlendirir ve besler. S 

-
muvakkat teminat vermesi, bundan baska asağıdaki vesi- = §E 

· 1" d Komojen saçların gıdasıdıı. - = 
kalan haiz olup göstermesı azım ır. T ===_=--= ========_-1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika abii renklerini bozmaz, la· 

2 - İstekliler yapmış oldukları işlere ait vesikaları tif bir rayihası vardır. Ko-
"1 · d mojen kanzuk sa~ eksiri ma-göstererek eksiltmeğe girmek icin Nafıa Veka etm en 

ruf eczanelerle ctriyat ma· 
ehliyet vesikası alacaklardır. e-azatarmda bulunur. = 5 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede ya- _-=====:-3 _~=====-nlı saatten bir saat eveline kadar şoseler reisliği dairesi- LlNIMANTOL KANZUK . 
ne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu- ROMATİZMANIN KATI 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann DEV ASIDIR. 
nihayet üçüncü maddede yazıh saate kadar gelmiş olma-

~i;~:~. ~::.:~~'ca~U:.~i~!:r.i:~::rı_!;:;•~lması -L-O-~-~-~-~-R-E-~-:T_A_P_U_M_O_n_O_R-- 1 Bu sıcak günlerde insan o ka- kulu güzel bir TUVALET 1 
------------------ ----- Ankaranın Duatepe mahalle- -~== dar fazla terliyor ki vücudil iSPiRTOSU çıkardı. =_-==-

Söke llelediye lla~kan)ıfundan: sinden Ayvazoğullarından Ali temiz tutmak için muttasıl yı- Bu 11cak günlerde vücudü-
' rı oğlu Hüseyinin Kavaklı dere ;: kanmak icap ediyor. Kolonya ile nüze nefeı aldırmak, terinle -

48891 lira 60 kuruş bedeli keşfi ile Söke su boruları mevkiinde şarkan Manğal oğlu 5 friksiyon iyi ise de güzel bir ko- mek ve rahat etmek için iN E 
ve malzemesi ile boru ferşiyatı ve kalafat. Galip garben yol şimalen İslam- ~ lonyaya para dayandırmak kolay TUVALET ISPIRTOSU'rulua ~ 

1 - Nafia Vekaleti ve Sıhhiye Vekaletinden musad- cı oğlu veresesi Adil ve kısmen S== değil!... kullanabilirsiniz. Çünkü yanm 5= 
dak su proJ·esine göre 48891 lira 60 kuruş bedeli ke~fi pamukların Hacı veresesi cenu· B ÇARESi? litresi ancak 70 kuruıtur. 
o lan Söke su yollan boru ve malzemesi ve boru ferşi- ben Tayyip oğlu Mustafa b la- çaresini inhisarlar Çocuk friksiyonu için bir litre ~ == Buun~unn • ===-
yat ve kalafatlanmasım 1 - 6 - 935 tarihinden itibaren ı:ile senetsiz harap bağının 'vere· _:; idaresi dütündü ve halkın kaynamıt suya bir çorba katlı _=ı 
01 ·· "'dd 1 k 1 f lü ·ı (2490) l sesi üstüne intikali istenilmistir. F I d kt 
.;J gun mu ete apa ı zar usu ı e numara ı := temizlik ihtiyacını karttlamak konulur. aydaımı ai e o oru• § 
artırma ve eksiltme kanunu hükümleri dairesinde eksilt;.. Tapu ktltüğünde kaydı bu- =---- için piyasaya bergamot ko- dan ıorunuz. § 
meye konulmuştur. lunmayan bağın tahk~k ve tesbi- İ hl J }" d -

2 - İhale 15 - 7 - 935 pazartesi günü saat 16 ti için ıo-7-935 günü mahalline § D sar armamu atın an ~ 
da Söke Belediyesinde Encümen huzurunda icra kılma· gidileceğinden tasarrufu ile ali- ==-- s_ 
caktır. kadar olanların mahallinde tapu _ 

3 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline ka- memuruna ve yahut vilayet ta- ;;;_==-

dar muvakkat teminat ekçalarmı ve yahut banka mek· pu müdüliıgüne müracaatları lü-
tuplarile birlikte tekliflerini kanuna ve şartnameye uy- zumu .Uan olunur. 1-2652 S 
gun SUl'ette verilmesi lazımdır. E=-= 

4 - İşbu malzemenin evrakı keşfiyesini ve şeraiti k b • 
fenniyesini anlamak istiyenler Söke Belediyesine mü- Satılık çocu ara ası = 
racaat edeceklerdir. {1470) 1 - 2567 Çok az kullanılmış yeni, = § 

Muhammen bedeli 700 lira olan 20 adet bahçe kanape 
si pazarlıkla yaptınlacaktır. 

Pazarlık 2 temmuz 935 sah günü saat 15 de Ankarad~ 
Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İstekliJerin Ticaret odası vesikası ve 52,5 liralık mu
vakkat teminattan ile aym gün ve saatte komisyonumuzda 
bulunmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki resim şartnameyi Bakanlık 
malzeme müdürlüğünde görebilirler. (1475) 1-2582 

imar Müdürlüğünden: 
K.imden istimlak Muhammen bedel 

edildiği Mahatleei Sokağı Ada Parsel Lira. 
No. No. 

Bay Münip İmam Yusuf 191 2 5 
Bay Esat ,, ,, Ak dibek 191 12 10 

Bayan Melek Lebleltici ,, . ,, 191 13 220 
Evkaf Müdürlüğü Yenice Namazgah 210 1 200 

,. .. Bahriye cad 210 5 15 

Yukarda kaydı çıkarılan hanelerin enkazları 10 tem
muz 935 çarşamba günü saat on beşte bl'Tlüzayede satıla
cağından taliplerin İmar müdürlüğünde müteşekkil ko-
misyona müracaatları. 1-2606 

Adana belediye riyasetinden: 
E~aye numarataj levhaları yap

brılıyor 
Belediyemiz hududu dahilindeki binalar için (27240) 

tane emaye numara levhası yaptırılması açık eksiltme
ye konulmuştur. 

A - İhalesi temmuzun dokuzuncu salı günü saat on 
beşde belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 

B - Eğreti tutum parası yapılacak teklifin yüzde 
yedi buçuğudur. 

C - Şartnamesi yazı işleri kaleminden parasız veri
lir. 

İsteklilerin ihale günü eğreti tutum parası makbuz· 
larile belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 

(1468) ı - 2566 

güzel çocuk arabası ucuz sa~ :S 5 

~~~i~:~r~ g~ı::: ~:~~:~:~~ 1111111111111n111111m111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111~ 
de 20 numaraya veya 39l2 
telefonda B. Hüseyine sora- Harita umum müdürlüğünden: 
bilirler. 1-2616 

Satılık 
Paşalar tepesinde 704 No. ar

sa satılıktır. Telefon 2291. 
1-2573 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 

DERl. t9!RENGl VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

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

ve 15-20 ve kadar kabul eder 

Almanca ders 
Bir alman bayan (mekteb 

muallimi) mr metot ile en 
çabuk almanca öğretir. 

En iyi referanslar var. 
Posta kutusu (173) e mü-

racaaL 1-2618 

imtiyaz sahibi ve Baı.ınu 
harrirl FalHı Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Naauhl 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civartndı 
Ulu• Basımıvind• bısı/mr.ş· 

tll'. 

1 - Şartnameleri ayrı, yapılmış Harita Umum Müdürlüğü şuabatı için aşağıda gün 
ve saatlarile muhammen bedelleri yazılı Ala minyom Map, Fotoğraf Camı ve beyaz bez 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameleri görmek üze re her gün ve eksiltmeye gireceklerin de ka
nuni muvakkat teminatlarile 2490 saydı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle 
vaktında CEBE C 1 DE Harita Umwn Müdürlüğü Satın alma komisyonuna gelme
leri. (1383) 

Muhammen bedel. CİNSİ 
Lira. kruş. 

1620 00 Alaminyom Map 
243 75 10/15 ebadında fo

toğraf camı (havayı) 

3480 00 ,Beyaz Bez 

Kiralık bir oda 
Kooperatif arkasında Ağı 

oğlu Bay Ahmed'in apartıma· 

nında. 1-2631 

MÖBLE 
ve konforlu, aile yanında bir oda. 
Yeniıehir Sıhhiye sokağı 11 A 
Birinci kat 1-2fl47 

EKSİLTME 
Miktarı Muvakkata Teminat Tarihi. Günü. Saatı 

Lira. kruş. 
600 adet 121 00 1-7-935 pazartesi g 

75 düzina 18 28 1-7-935 pazartesi 11 
12000 metre 261 00 1-7-935 pazartesi 14 

1 

Kaçırılmıyacak fırsat 
Ankaranın opera meydanında ve köşe başında dört parçadw 

ibaret arsalarla Keçiörende otobüs durağına iki dakika mesafede 
beş dönüm muntazam ve meyvalı bahçe içinde birisi sekiz oda i:ti 
salon banyo üç tuvalet matbah ve kileri ve diğeri iki bölUklü alta odı 
iki tuvalet matbah banyo garaj ayrıca bir ahır içinde akimUlatör ve 
henzin motöril ve elektrik istihsal etmek için motöre merbut dina. 
moyu su tesisatı ve elektriği havi hane ve arsalar satılık veya kira
hktn. Görmek ve konuşmak için telefon 2624 de Avukat Bay Recai 
veya 1507 rle Bay Sahaba mi.iracaat edilmesi. 1-?643 

' 
1 

1 
SİNEMALAR ı 

su GEC' 1 KULÜP J 
GÖRÜNMIYEN AD M 

YENi BU GECE 

ŞAHANE VALS 
Gündüzleri iki filim 

1 - Bir günlük kibar kadın 
2 - Şahane vals 

Gündüzleri iki fili· 
1 - Görünmiyen adam 
2 - Kafeste aşk 

Ayrıca: iki kııımlık renkli revü 

· GECBLERI YALNIZ BiR FiLM GöSTERILtR 


