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Güntlelil. 

Temel atılırken 
F. R. ATAY 

Atatürk Florya'yı da bayat ve 
harekete kavutturacaktır. Florya 
etsiz plajlardan biridir. İstanbul 
ıehrinin yanında, ayrıca, yazhk 
küçük bir tehir olarak kurulabilir 
Ye büyüyebilir. Henüz her teY ye
ni yapılacağı için, Florya tam bir 
.A:vrupa parçası olabilir. 

Kültür söze görünür bir şey -
dir: Kültür sokaklarda, yapılar -
da, siyinitte, hareketlerde, yapı 
fekillerinde, cadde ve park resim
lerinde, ... 19Yde, görünür. lstan
bul'un ve birçok büyük küçük fe
hirt.imlzin, dq pnmümdee, eu
awriyet kültürleri derin bir aylD
rdık ıöaterdiklerini bilmeliyiz. İs
tanbul' da henüz hiç bir t a m 
parça yaoılmam1tt1r. 

Bu t a m p a r ç a sözü üs
tünde durmak istiyoruz. Ge. :r

0 

biz, ayn ayrı, güzel veya güze
limai ıeyler meydana getiriyoruz. 
Fakat sanat, bir ı Ü z e l s a -
n a t olan mimariğ ve ıehircilik 
kontrolu altında bu tekleri birlet
tirerek, tam bir parça yapamıyo
ruz. Tam bir parça yapar gibi ol
duğumuz yerlerde de sanatın, 
ı ü z e 1 s a n a t olan mimari
nin kontrolundan kaçan çevre ge
liıi güzel yapılarla doluyor ve bu 
dolu dalgası, yaklaşa yaklap., he· 
nüz beliren Avrupa parçumı bo
ğuyor. u~ bu karıatalığı gö
renler, memlekette henüz iki kül
türün holafmalda ôldtliUM hOk
ınederler. 

Meeeli Florya yapdırken, Flor
ya'nın kontrol çevresi latanbul'a 
kadar bütün yol boyunca, Ayas • 
taf&D09a kadıtr bütün kıyı boyunca 
genifletilmek lazımdır. Uzaktan, 
yakından Floıya tam parça'· 
sma dokunabibcek bütün görey
ler artist - mimar ile artist - te -
bircinin kontrolu altında bulun
malıdır. Hiç bir bahçe parmak• 
lığı, artist - mimar ile artist te • 
bircinin iatemeclili, yani tam par· 
ça'nm armonisini bozacak gibi 
yapılm•mabdır. 

Y-eni plin yapılacak yerlerde 
iepelriiluyoaun, ve plindan dqa
n bç•maklann zararı ne büyük 
olacağmı ve önüne önceden nud 
seçebileceiimizi Anlr.ara'daki on 

"""' deneçlerİmİ• .... öintmit
tir. Halkı fU premipe inanclırmak 
lianacLr ki memleket IÖN7İ her
keain.tir; mülkiyet balda içinde 
deiildir. Herkea dtecliti anayı 
alabilir: Fakat istediii yapıyı, 
bahçeyi, bahçe duvarını yapamaz. 
Sokakta gezerken görülen te1ler, 
bir araya toplanarak, bir mende
blin kültür düzeyi hakkmda bü
küm verdirecek olan, genel görü,..,.,& meydana getirir. 

Eier yeni ve beton yapılar ba
yındırlık demek olsaydı, lata~ -
bul' ela yapılanlar yüzünden, ıım· 
di her ıelen yabancıyı kendimize 
ha)'l'&D bırakmamız lizmı gelir
di. Onları kaybobnut pzelliklere 
acmdmyonaz. Sanat olmayan, aa
natoa hüküm aünnedili yerde 
• 1 s e 11 i 1r olamaz. Gramer ho
CUI cümlenin nud yapılacağını 
öjretebilir: Fakat tiiri ancak pir 
yapalıilir. 

Florya tam ~'"'' büyük 
yol ıeçefindeki yapılar, bahç.
lerle, Ayutafanoa'a kadar kıyı
dan gidecek olan ajaçh gezinti 
Jolu ile, havadan Ye)'& bir clai Ül
tibaclea balalclıiı akit iki sidn 
bnayabileceli b8tibl ılrüMI ile 
• 7Mi Aorrıpt/claa bir ...._ ol
malıdır. 

ATATÜRK 
Büyük Önder İstanbulu 

şereflendirdi 
İstanbul, 29 (A.A.) - Cumur 

başkanı Atatürk, dün saat 11,20 
de ıebrimizi tereflendirerek Dol -
mabahçe aara)'lna inmiıler ve 
oradan Florya'ya kadar bir gezin .. 
ti yaparak geç vakte kadar Flor
ya' da kalmıılardır. 

Fran ız parlamen -
tosu kapandı 

Paris, 29 ( A.A.) - Parla.men· 
tonun bu yılki noma1 toplaabıı bu 
sabah saat 3,30 da sona ermiı • 
tir. 

Kurul dağılınazdan önce B. 
Laval okuduğu diye'rinde, tunları 
söylemi.ıir: 

1 - Hükümet frangın aağlağı
nı ve ekonomik kalkınmayı sağla
mak azmindedir. 

2 - Genel düzeni ve demokra
tik kurumlan aaydıracaktır. 

B. Laval hiç bir kimsenin hiç 
bir yurddq topluluğunu egemen -
liği altına alamayacağı prensipini 
hatırlatmııtır. 

•• 

Marınarisin Aktaş 

ormanları yanıyor 
Muğla, 29 (A.A.) - Marma· 

ris'in Aktat yerindeki özel çiflik
teki ormanlarda çıkan yangın üç 
s&nd&r .a...eldeclir. 

Eden-Laval 
•• •• • 

goruşmesı 

Fransız gazeteleri ne 
diyorlar? 

Parit, Z9 (A.A.) - Laval 
Eden görütmelerini yorayan Tan 
gazetesi, 3 ıubat tarihli Londra 
deyiminin bütün noktalarını b'ir -
den sonuçlamak lüzumünu ileri 
sürüp diyor ki: 

"Franaanm güvenliği için en 
çok gereken kara silahları meeele
•i eier aynı lAllll&Dda kotanlmaa, 
eler ltalya ile Orta Avrupa'yı il -
gilendiren Tuna andl&\muı bir 
hakikat olmaz ... Ye eğer, her han
si bir doju aadlapnau ppılma11:
aa Avrupa'nm bu tfalpainde np
aal karqıldık böylece sürüp ıider
ae, Lokarno andl&fmuma ekli bir 
baya andlatmuı yapmak ve yerit
mek neye yarar? ,, 

Deba pzeteai de, lngiltere'nin 
Londra deyimi aıyuumdan ayrd
mq olduiunu söyledikten sonra, 
fUnU yazıyor: 

" Bugünkü günde lngiltere, gü
venlijin ıenel surette düzen alb -
na almmuma lüzum görmeksizin 
Ye kara ıilihlan meaeleai yalnıa bi
zi ilgilendiriyormut gibi, bu me -
seleyi, F ranaa'nm Almanya ile 
dojrudan dojruya kotarmasmı 
tavsiye ederek, ne pahuma oluna 
olsun bir hava andlaıması yap -
mak istiyor aibi ıörünmektedir •• 

Almanya'nm, bu durumdan 
uıflanınak istemesini bekliyeltili
riz. B. Fon Ribbentrop'un galpai 
tanyerimizde ılriinmele hatla -
mıftır.,, 

•• • 
Türk - fransız tecim 
anla~ı uzatıldı 
Paris, 29 (A.A.) - Yana Mi· 

reei bite tlll.te olaa Uirk • &aw 
--. .............. q ... 
........... •nt• n• .... .. 
ld taraf ·s' 1 p. 

Adunız, andımızdır 
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J İ)ona, 29 ( A • .4.) - Tiralaa s.f.. 
burg'da~ on ttaniye sinn ~i •w ,,.,,_ 
rem dtı)·ulm.1ı1flıur. 

iter yerde S kuru! . . ...... .. 
1SMET1 NONU HASTA BAKICILIK OKl LUNUN ALTINCI YILI 

Dün gece gitti 

Başbakanımızın bu1'a bir geziye çıkıtı 
lcen alınmış bir rP smi 

Başbakanımız ismet lnönü 'ta. 
at 24 Ü bir ıeçe kalkan özel tren
le ve Adana yolu ile doğu Uleri
mizde yapacağı inceleme ıezisine 
çıkmıtlır. 

Bqbakan durakta Kamutay 
başkanı B. Abdülhalik Rencla, Ba
kanlar, aaylavlar, süel ve aiYil ile
ri gelenler tarafından uğurlaruıut 
ve trenin kalkakacağı sırada gü
lümaiyerek kendisini uiurlamaia 
gelenlere: 

a - Arzularınızı yenne get;r -
meie gidiyorum» demit ve B. Ab
dülhalik Renda'ya dönerek 

« - Sizin bildiğiniz ve çahı -
b~llHS ~ yerlerden seçeceiim» 
d•miftir. 

Bqbakannnızın yanında Dıt 
Bakanı B. Tevfik Rütlü Araa, say. 
lavlardan Tahsin ve Bekit Kaleli 
ile Jandarma Genel Komutanı Ge
neral Kazım, Batbakanlık ve Dıt 
Bakanlık özel kalem direktörleri 
de bulunmaktadır. 

••• 

İsmet İnönü 
Sultan Ahmed Hanla 

Yakında izin 
li olarak mem • 
leketine gidecek 
olan Afgan Bü -
yük E~ Ek -
selana S u it a n 
Ahmet Hanı 
Başbakan ismet 
İnönü dün kösk 
lerinde ö~le y~ 
meğine alıkoy -
mut ve uzun za
man görütmüt . Efgan büyük elçisi 

tür. Ahmed Han . ~------~..._.,_, ____ __ 
Mariuettinin vere -
ceği konferanslar 

ln•aW, 29 (A.A.) - ltalyan 
fütiiriat .. iri Marinetti, dün akpm 
italyaa ~ğı ile Büyükdereye ıel
miı ve bqılanmııtır. 

Ş.ir, yarın öğleden sonra, İtal
yan elçilik konağında açılacak fü
türist tablolar, eski kitablar ve di
ler eli91eri aergiai dolayuiyle bir 
eiylev verecektir. İtalyan elçisi 
de açılmada bulunacaktır. Bu 1er
gi üç gün aürecek Ye herkes tara· 
fmdan ıailebilecektir. Sergi pa
zartesi pnü kapanacaktır • 

Pazartesi pnü sergi kapandık-
'tan sonra pir Mariaetti Kazadi -
talyacla, aergide gösterilen eeerler 
ve fütürizm hakkında konferans 
Y.-ecektİr. ... 

......... (l'elef .. ) - hal-
,.. .......... hal,. elçiliiiade 

( .... l lrlel ..,., ... , 

Okulun şimdiye kadar yetiştirdiği ha 
bakıcı ayı ı 29 a varmıttır 

Dün, Çocuk Eairıeme kurumu
nun, çocuk bakıcı okulunu bitiren
lere diplomaları, kunımun hazırla-
dığı güzel bir , 
törenle dağıtıl - " 
mıtlır. Keçiöre -
nin en güzel ve 
dört biryanı sık 
ağaçlarla çev -
rilmit bir köte -
sindeki okul ku-
raflannm ıe • 
nit aalonlannı 
dolduran MÇkin 
bir çajrıb kala • 
balığı; yannki 
nesli sıhath ve 

l fi MIUI NZ .,.,...,...z, ...... ,... • 
tliifiin yOIJan 6iıs th .-~ • -
decefiz.,, 

gürbüz yeliftir -
mek hedefi ile 
kurulan okulun 
talebelerini ne 
kadar iyi yetit -
tirdiğini, bahçe-

B. Abdillbatilt Reatla d/plw NIAlı• 

yi bir nete Ye hayat kaynajı hali
ne sokan yüzlerce kiauetm yanu
ya gösterilen ana ae•genhfine 'ba
karak, ıörmiiflerdir. 

T oplanbda Kamutay Batkanı 
Bay Abdülhalik Renda, iç Bab -
nı Bay Şükrü Kaya, Gümrük ve 
Tekiller Bakanı Bay Rini. Tar -
han, aaylavlar Sıhat Bakanlığı ile 
ri gelenleri, Banka Direktörleri ve 
birçok Bayanlar bulunlDUftur. Er
kinlik marundan sonra ok\llu bi -
tirenlerden bir bayan kendilerini 
iki Ytldanberi tam bir öaenlcı ye -
tiıt1ren 1'urumdan aynlırken duy
gularmı anlatmıt Ye demi, tir ki: 

''- Burası bir lıaynqa benzer, 
lıuntltıklar buraJa çözülür, bara -
Ja yürütülür ue yetİdirilir. Yur -
Jun ellerine verilir. itte biz tle bu 
kaynağın birer küçük Jamarıyız, 
ülkenin her bir bucağcna Jafıla -

nı.a__ı__ bitir' eni • .., 1 

UKUIU --~ R• 
Dl anlatan bu ahi.den - ç. 
cuk Eairseme K...-- A ' x 
merlrezi Batbnı Bayaa Da .. ,, 
F ıtnat, okulun kurulut tarihilli 1. 
saca anlatmıt Ye demiftir ki: 

'' - Yurdun ileti7GCI ot.. fO -
culrlannı lıonımal onlan ,_,,. 
yararlı yeliftirmelı ••aile lıımıl
muf olan Çocalr E.q.,,.. hrw• 
en lıörJM "'*'" 6ul•w lıh11P. 
aiit yaonılanna 6a1rma1r H oır1 .. 
öliinillen hrumM Welile .. 6ir 
~ önee .. ,,,,,., ....... ,.,. 

Giirwlen P,.. •.U,.. hrw ... 
tı yıl önee Çoaılı 6a1rıec oAı r
Ja ilôue etıniıfi. B ....... ol 111 u 

(Sonu Sinci Nyılatla) 

B. Kiyap düello etti 
cağız. Paria, 29 (A. 

Birer çocuk balııcı olarak ye - A.) - B. Jan 
tifen bizler yurdun her yanına lrol Kiyap'la Piyer 
atacafız. AıJ iflerimiz buraJan Goden arum -
avrılJılıtan sonra bQflıyacaktır ... daki düello bu 
ileride uerilecelı laerha,..i bir iil - sabah özel bir 
lre ödevini Jiifiinerelr iyi batar - bahçede yapd • 
maia çal~ Ey bize bu flÜ - mqbr. B. Goden 
eii ue uarlıfı kaanllıran iilh •· aai kalçumdao 
na .öz ueriyonız: Biz türlr lnzlan hafif yaralan· 
en balaranlı çaflannJa bile gölü mıftır. 
açarak lıOfacağı:z;. Olke icin canı - Bu düellonun 
nı oerenlerJen olacaiız. Sav.,lar- sebebi, ıazete - B. #Cqap 
Mı......,_ .,,..,,,.,., wnw••• 6a- l lachm im iade Ged• i==eiafle 91-
rqlaıda yohal )UIOıuleın "-lıla- ima " ..W po1ia cliNld&ii tara -

mala hazırız, ey ~· _,,.,,, oeren fmdaa k•di için bir llabnt • -
lıaranlıldan 706 eden iillıe ıiine - yılan bir açık mektahtur. 



SATIP'A 2 

IJil t'e a":mh ara§tırmalım 

Arah ellerinde Sumer izleri 
Ba ı bundan önceki sayılar1mızdadn. H.R. TANKUT 

Vakit vakit; tek tanrılı ve çok tan· 

rılı natürizme inanmış olan Sumerlile
ıin lbqlıca tapukl:arından biri de Ala 
tanrı idi. Ala1nm Alat ve AJu bi~imJe. 
ri de vardı. 

Bu tanrı at ş tanrısı iayılırdı. Bü
yüklük anlamı verirdi. Kutsal gücun
ôen ötürü boğa ve tosunlara da bu ad
lar verilirdi. 

Bir de Tea tann vardı kı yc-rine v., 
gördügü tanrısal yumuşlara göre ta-Ja 
.e Ku.tea adlarını alttdı. Elimin su
~r tanrısı Ea bn adlann i biçimidir. 

Arab illerinde ve Hicazda bu tan
rıları tanıyorlardı. "Herodot bize böy
le bir ikiz tanrı adı vermektedir. O 
tannlar ki taştan yontulmuş putlarına 
sok eski zamanlardan!::ıerl Alla-Taal ve 
Alitat adlan verUmokte ve onurlıuı

makta idi. E. Huber das trank apfer. 
J44.,, 

Bunların yenı arab dilinde: Allah 
Teala olarak dtaldzgına inanmamak için 
epeyce engin bir düşüne } akayı kaptır .. 
mak ger.ektir. Çünkü gene Hubcrin'in 
dediği gibi "Muhammed Yalavacm arnb 
illerinde ayın resimlerini yok etmesi 
üzerine putlar ve tann resimleri kendi· 
Jiğınden ortadan .kalkmıştı. Fakat alı•m 
tekillerini hafızalardan ve halkın din
sel esirgemesinden ııyınp atamadı.,, 

Ve şairler onl n daha diri ve daha 
canlı söylediler. Bu iki kelimeyi dil 
kurallarına göre iıreterek yfu:lerce ve 
yüzlerce kelimeler yaptılar. Zaten 
AJat'ın kendisi yaşıyordu. Ona ar.ıh 
ağzı ile Ellat diyorlardı. Sonra Alu is
lamı i.kiye ayıran yilgili uymazlığın 
g>arolası olmuştu. Muhammedin ölmesi 
\zerine beliren uymazhktan (Abdul
lah bin Saba') 1SiğJamış ve ortaya şu 

Her gün beş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

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

Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı

calanm lrullanrmyacaktır. 

KIRK ALTINCI LiSTE 

J. - Muvakkat = Süresiz, ıq .. 
ğen 

Ôrnekler: 1 - Kuba'da nk 
ırk süreluiz hükümetler ku· 
rular. 

2 - Bunlar geçeğen fe>'ler· 
dir. 

.. - Ratib = Y G§ak 
Rutubet - Y OfGklık 
Örnekler: l .. Yatalı yerler
de oturamam 
2 -Bahçede ytı§aklJı "gittik
çe artıyor. 

i. - Rütbe = Erece 
Omek: Dostum yarbaylılı 

crecesindedir. 

4. - Paye = Aıama 
Ôrnek: 1 nıan geçeğen aıa
malarla Jeğil, likir düzeyi. 
nin yiikıekliği ile öğünme

lidir. 

ı. - Saye = Güzey 
Ôrnek: Ancak sizin güzeyi. 
nide bu aıamaya erdim. 

Not: Gazetemize gönderilec;ek 
-sAılarda bu kelimelerin osmanlı
ealım lnıHanılmamumı rica ede-
tb. 

~kara " porları Kurulundan 

Bugün yapılacağı ilan edilen 
ilk teşvik yanşlan 7 temmuz pa
zar gününe bırakılmıştır. 

sözü ıaunı tı: "Gerçek tanrmı.z Alu'· 
dur,,. Arablann bir kısmı yeniden Ahı
ya dönmenin olamıyacağını anlaymca 
Aliye döndüler ve onun adını siper al
dılar. Halen bugün bile Alev! dcdi&:le
rimh: Ali adını Alu ve Alı diye anar
Jar. 

Bugünku türkç~de Ala ateş 
rengidir. Alev, yalav ateşle ilgilidir. 
Ala ve Ali ~ynı umanda yücelik ve 
guc anlatır. Ala dağ. Alı şar adlannda 
olduğu gibi eski devirlerde orman iç • 
lerinde ağaçsız tepelerin tam üstünde-

ki açııkhklarda güneş tanrınm doğu

§unu ateş yakarak kar§ılarlar ve ut 

ayını yaparlardı. O yerlerin adı Alan 
idi. Bugün de Anadolu da o yerlere 
Alan derler. Torosların tepelerinde sa-

yı ız alanlar vardır. Arab dilinde açık. 
lrk anlatan Al n ile bu AJan'ın bir ay. 
nlığı olmasa gerektir sanırım. 

Henfiz be on kelimesi okunabiJ

mi ol-m Kascada bir (Mali!k malok 

tann vardır. Fridriık Delitrsch. dic 
gprache der kass0er 46) 

Bunun gassani1er ağzında Malikül· 

mulk olduğunda şüphe etmemelidir. 

Bu yolda bir ölçiıştürmeye devam ede· 

bilmek için Sumerin yaptığı kozmogo

niyj gözden geçirelim. 

NOT - Yukarıya kaycluğumu:z ya. 
zı ile Arab illerinde Sümer izleri ya
ularzn10 birinci kısmı bitiyor. 

Bu değerli yazıyı yazan H. R. Tankut 
arkadaşımız bir iki gün önce lstanbula 
gitmi tir. Oradan döndükten sonra ge-

ne bu konu üzerinde betkeler yazacak 
ve bu yazılar sayılalarımızda yer ala
ctıl."tır. 

Bugünkü saymuzda geçer 
kılavuz kelimeleri 

Araç = Vasıta 
B m~ =Tazyik 
Başarı = Muvaffakiyeı 
Büro - Yazıhane 

Çıkat = İhracat 

Çözelemc Tahlil 
Değet - Temas 
Diyev = İf de 
Duruksarnak - tereddüt etmek 
Düzey = Seviye 
Eğilim = Temayül 
Endüstri = Sanayi 
Gersin -= Tahkikat 
Gereç = Maheme 
Kamun = Nahcy 
Karşıt = Zıt 

Konu ıc::ı Mevzu 
İlbay -= Vali 
Ugi = Alaka 

Saglamak -= Tanin etmek 
Saldınm c:a Taarnu 
Sonu!f =:. Netice 
So yal = İçtimai 
Suçlamak = 1 tbam etmek 
Süre = Müddet 
Onamak-= Tasvib etmek 
Ödev = Vazife 
Önem -= Ehemmiyet 
Örgüt = Teşkilat 

Özetmek = Hulasa etmek 
Özgellik = Hususiyet 
Önergemek c:: Teklif etmek 
Tarmı = Ziraat 
Tecim = Ticaret 
Tüzel = Adli 
Uzuğ = İhtısas 
Urün == Mahsul 
Yadiçkın = Gayri r.amimt 
Yağ1nç = Suikasd 

ULUS, hazırlanan AN
KARA TELEFON REH -
BERİ için ilanlar alma .. 
ğa başladı. 

lTALYA'DA 

B. ~lusolini istekle-
• rinden vazgeçmıyor 

Roma, 29 (A.A.) - Gazeteler, İtal
yanın Habeşistandan yana olan görü
§ilnil anlatmakla beraber, İtalya - Fran
sa ve İngiltere iş birliğinin, Stre6ada 
çizilen gidişe göre genişletilmek irnkfi. 
nı olduğunu yazıyorlar. 

Yabancı basın, Avrupa meselelerin· 
de lı:r uzlaşmaya varılmış olduğunu 

söylemekte be~r B. Musolininin ha· 
beş işinde ayak dirediğini haber ver· 
mcktc lirler. 

Doğu Afrikasma giden 
italyan askeri 

Sira:kuza, (İtalya) 29 (A.A.) - Sa· 
banda tümeninin bin erle 45 subaydzn 
ibaret iki piyade taburu Prençipeza 
Gıvanna vapuru ile doğu Afrikaya git
mişlerdir. 

SOVYETl.ER BIHLl(;t'NDr.:: 
--------------------------

Rusya - Mançuri 
sınırında bir hadise 

Moskova, 29 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: Kabarovskdan bildirildiğine 

göre, 23 haziran saat 18 de Grodekovso 

da 40 japon eriyle iki subay sının geçe 
rek 4 kilometre ilerlemişler ve Bezmena 

ya tepesine tırmanmışlar ve tepeden aşa 

ğı inerek karanlık çökünceye kadar on 
da kalmrnlar, sonra Mançuri toprağına 
dônmtlşlerdir • 

26 haziranda sabahleyin saat 7 de 

40 japon eri g.ene oralardan smırı geçe

rek aynı yere gitmişler ve saat 12.45 

de sınıra dönımuşlerdir. Orada kendile
rine, tepenin sınır gerisindeki öbür ete
ğinde, 6 kişilik bir atlı grupu katıl • 
mı~ır. Saat birde bütiln müfreze Man 
çuri toprağında (Bentsikh) e dönmüş· 
Jerdir. 

Sınırın böylece iki kere geçildiği 

dört kişilik bir sovyet sınır müfrezesi 

tarafından görülmüş, fakat bunlar sınır 

Mldiselerinden mümkün olduğu kadar 

sakırunak için, aldıkları emirlere uy • 

gun olarak japonlann Üzerlerine ateş 

açmaınışlardır. 

B. Staliıı. Romen Rolam 
kahul etti. 

Moskova, 29 (A.A.) - Stalin, Ro

men Rotanı çalışma odasında ~ul et. 

miş ve bir saat kııık dakika kadar dost· 

ça konuşmustur. 

Sovyet stratosfer pilot -
}arının utkusu 

:Mosıkova, 29 (A.A.) - Bütün gaze
teler stratosfer balonunun yükselme • 
sindeki parlak başandan bahsetmekte, 
balonla çıkan pilotların yiğitliğini ve bu 
yükselmenin fenniğ önemini kaydet • 
mektedirler. 

Pravda gazetesi diyor ki: 

c Yiğit sovye stratosfer pilotları, 

stratosferi ele geçırme tarihine yeni 
bir sayıfa ilave ettiler. Stratosfere ya 
pılıın yükselmede herhangi bir rekor 
kırmak hedefi güdülmemiştir. Balon, 
gösterilen yüksekliğe çıktı. Pilotlara 
bir gözleme programı verilmiş idi. On • 
tar, bu programı yıerittiler. Pilotların 

ayra yiğitliklerinden ve yükselişte el
de edilen büyük fenniğ sonuçları bir 
kere daha kaydeden bu gazete şöyle 
diyor: 

« Biz stratosfere nomal rekorlar kır
mak için lcğiJ, bilginliğe ve tekniğe ye 
ni ilerleme yollan açmak için girmek 
istiyoruz.,, 

FRANSA'DA 

B. Laval f a~a siiel ayrım 
istemiyor 

Paris, 29 (A.A.) - Görüşlerin uza
yıp gideceğini gören Bay Laval, parla
mentonun dün akşam konuşmaya baş. 

ladığı fada süel ayrım önergesini geri 
almıştır. 

Bay Laval demiştir ki: 
"- Parlamentonun, bana geniş yet

kiler bağışlamakla verdiği büyük ödevi 
başarabilmekliğ.im için, bu görilşJeri 

imkan olduğu kadar çabuk bitirmC'k ge
rektiğini anlamalıdır.,, 

Önerge, sil bakanlığı için, 288.664.590, 

deniz bakanlığı için 21.000.000, hava ba· 
kanlığı için 44.170.270 ve sömürgeler 
bak<:.nlığı için de 3.799.000 frank isten
mekte idi. 

IJ. L-ıval bu konferansa 
başkanlık elti 

Paris, 29 (A.A.) - Bay Laval, bu· 
gün hazırlanmakta olan kararlan ince
leyen bir konferansa başkanlık etmiş .. 
tir. Konferansta Finans bakam ile bJ. 
kanlık direktörleri, Fransa bankası di
rektörü ve başbakanlığın teknik danış 

manları bulunmuştur. 

Fransacla sili•h yapmn 

Paris, 29 (A.A.) - Sü komisyonu 

başkanı B. Mesimi'nin ınlattığına göre, 

ordu, donanma ve hava kuvvetlerinin 

bütün yapımları bir tek cl<lcn yönetme!t 

üzere hazırlanmış silah yapımı prensi. 

pini ayan kurulu, gece toplantısında o
naylamışdır. 

RIRl.F.SJK llF.VIJETLER'OE: 

Amerikada grev 
Galena, 29 (A.A.) - Galena'da, kur

şun ve çinko madenlerinde grevci işçi

ler tarafınlan bir talkım hadiseler çıka

rıldığı iç.in ,oraya Kansas'dan iki müf. 

reze asker gönderilmiştir. 

Maden ocaklarından birini koruma

ğa gönderilen 12 asker, maden sosyete• 

sinin bürolarında, grevciler tarafından 

dündenberi ku atılmış bulunuyorlar. 

Grevciler kurağa ateş etmektedirler. 

Bunların arkasında duran mera.klılıır 

yaralanmamak iç.in, askerler karşılık a

teş açmaktan çekiniyorlar. 

:t\merikada devlet altınlarını 
aklamak için 

Vaşington, 29 (A.A.) - Prendon· 

da hemen bir yer altı kavı yapılması i

çin gizli bir emir verilmiştir. Nevyork. 

da ve Filadelfiyada hükümetin elinde 

bulunan yedek altın paralar bu kava ko· 

nulacaktır. Hükümetin deniz kenarla

rında bulunan ve her zaman tehlike kar. 

şısında olan 16 şehirdeki yedek altın 

paraları o şehirlerden uzaklaştırarak 

memleket içerisine taşımak istediği an· 

la§ıhyor. 

Amerikan deniz kuvvetleri 

Vaşington, 29 (A.A.) - Deniz ba· 
kanlığı ı temmuzdan başlayarak donan· 

maya ayda 1500 kişi alınmasına böylece 
82.500 kişi olan deniz erlerinin büdce 

ile 93.000 kişiye çıkarılması emrini ver. 
miştir. 

ısvtÇRE'DE 

Faşistlere karşı kongre 
yasak 

Cenevre, 29 (A.A.) - ltalyaya kar
şı çalışmak üzere lsviçrede toplanacak 
olan faşist düşmanlnrı kongresini, fede. 
ral kurul yasak etmeğe karar vermiştir. 

,, 

BULGARlSTAN"DA: 

Fransız amiralı Sof yada 
Sofya, 29 (A.A.) - Fransanın doğıt 

filosu komutanı Amiral Rivet Varna. 
dan buraya gelmİ§ ve kırat ve kıraliçe 
tarafından kabul edilmiştir. 

Kıral Amiralın şerefine bir şökn 
vermiştir. 

''Yunak,, birliği kongresi 

Sofya, 29 (A.A.) - İç işleri bakao 
nı general Ataınasof, Yunak spor kurum. 
lan birliğinin başkanı olarak, yugoslav 
sokollarını 12 temmuzda Sofyada top
lanacak olan Yunak kongresine çağır

r.ıak için Belgrada gitmiştir. Bu çağn 
resmiğdir. 

DA(;JNIK DlJYlJKLAR ı 

Danzig Volkstağ 
başkanı çekildi 

Danzig, 29 (A.A.) - Volk:stag baş
kanı Von Vnuk başkaınlıktan çekildiği 
gibi saylavhktan ve nasyonnl sosyalist 
partisındcn de çekilmiştir. 

Danziğdc dö,·iz kontrolu 

Varşova, 29 (A.A.) - Danziğde dö
vizlere kontrol konulması üzerine, Po
lonya odun tecimerleri, odunların Dan
ziğ yerine Gdyniadan çıkarılmasını a. 
raştırmak için Gdyniaya bir salgıt gön• 
dermişlerdir. 

• 
Danziğ, 29 (A.A.) - Alman fi~ 

larına borçlu Danzig tccimerleri oon 
döviz tedbirleri üzerine borçlarını öde
yemiyece klerini alacaklılarına bildirD 
mişlerdir. 

Litvaııyanm bir sorusu 

Kaunas, 29 (A.A.) - Litvanya, 2 
mayısta verdiği notada, Lltvanya Kla
peda statüsünü tamamen yeritecck o. 
Iursa devletlerin ne gibi inanca vere• 
ceklerini sormu§tur. 

lngiJterenin, Bay Hitlerin son söy00 

levinde, Almanyanın Litvanya için düto 
manca istekler beslemediğini gösteren 
belgeler venniı olduğunu bildirerek bu 
inancayı vereceği umulmaktadır. 

Bir eski komünist saylavı 
cezaya çarptırıldı. 

Berlin, 29 (A.A.) - Prusya diye. 
tinde eski komünist saylavlardan Bay 
Vilhelm Kasper, nasyonal - sosyalist 
rejimin hükümeti ele almasından önce 
ııyasal kınavda bulunmuş olduğWldan 

ötürü, 3 yıl hapis cezasına ~arptmlmıg 
ve 5 yıl da sosyal haklarından yoksun .. 
lanmıştır. 

İspanyada baysallık tedbirleri 

Mndrid, 29 (A.A.) - Sü bakam ile 
iç bakanı, bu sabah uçakla Barselona 
gitmişlerdir. Orada dilzenliği yoluna 
koymak için tedbir alacaklardır. Bar• 
selonda tramvaylar ateşe verilmiştir. 

Barselon şehrinde ve Barselon ilindcı 

"örfi idare,, ilan edilmiştir. 

Sakdali tler ee?.aya çarpıld 

Manil, 29 (A.A.) - Geçen mayıs a• 
yında yakalanmış olanlardıın 87 sakda• 
list iki yıl ile yedi yıl arasında hap&Q 
kasanmışlardır. 

Y alıudilerc kar~ı 
Mağdeburg, 29 (A.A.) - Havas ajan 

smm bildirdiğine göre, nazi tecim örgü
tünün yardrmiyle yahudilere karşı gös
terişler yapılmıştır. 

Katalonyada kanlı lıiidiselc'r 

Madrid, 29 (A.A.) - BUtiln büyUTi 
limanlarda olduğu gibi birçok istenilme• 

yen kimselerin bulunduğu Katalonva 
merkezinde de son zamanlarda kanlı ha 

diseler olmuş ve hilkümet bu bölgede! 
1 harb hali il5n etmiştir. 

1 
----~ 

Çiftlil lol\:antası 

buzlu 
Bankalar Caddesiııde 
ANIURA BiRASIN 

açıldı: Çoli nefis, temiz ve çeşidli yemel<lerle 
vncak burada bulabilirsiniz. 
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}'arı • Si) wrul .. 
Halk yığınları 'e 

r~smiğ sıyasalar 
İngiltere'de, barış - savaş konuau 

üzerinde bir referendum hazırlanıyor. 
du. Bunu hazırlayan Uluslar Sosyete· 
aine Yardım Birliğinin İngiltere şuğbe
ai idi. Bu ,uğbeyi idare eden Lord 
Ceeil, yapılan referendumun sonuçları· 
nı bildirmiştir. 

Bu sonuçları okuduktan sonra, tU 
dillere destan ulus egemenliğinin ne
rede bldığını sormak doğru olur. 

Referendumdaki noktaları bir bir 
gözden geçirelim: 

1. - Büyük Britanya, Uluslar Sos
yete.inde üye kalmalı mıdır? 

11.090.387 evet 
355.883 hayır 

2. - Genel bir anlaşma ile, ailihloa· 
rın genel azaltılmaaını ister miainiz? 

10.470.489 evet 

862.775 bayır 

3. - Arsıulusal bir anlqma ile Q. 
• ve denizdeki süet uç8kçıhfm kalk. 
maııru ister misiniz? 

9.533-558 evet 
1.689.78& bayır 

4. - SiWıların ösel Cipler tarafın. 
a.a yapdmur yahut aatılmau menedil· 
meli midir? 

10.417.329 evet 
775.505 hayır 

5. - Saldırana lrarfı öteki devletJe. 
ritı Mpsl topluca harekete ceçmeli ml· 
dir? 

a) Ekonomik tedbirlerle: 
10.027 .608 evet 

635.074 hayu 

b) Hatti silihıa bqvuranılu 
6.784.368 evet 
2.351.981 hayır 

Bu sayılar bize cöaterlyoıild, Bil· 
yük Britanya'da. eyi ve uslu adamlar, 
fıenalardan çoktur. 

Referendum ıatteriyor ki, fagilfs 
halk yığınları barıtÇıdır. 

Fa.kat iqim poütilraame blıkarM. 
nız bu kadar aç-1c ve i9ten plen barıt
çılık g6remezıiniz. Her ıeyi bir kena
n bırakın: Sil&h tecimile ıunun yahut 

bunun sengin olmunuı için bile, ln
(İlterede fimdiye adar okkalarla w 
söylenmit fakat hiç bir tedbir alınma. 
lllıttır. Lord Rothermer'in kulaktan 
çmlum: lngiltere onun gibi konrqmu
yor. 

Büyük CSnderim.b geçenlerde yaptı. 

lı diynde, barıp korum* için her 

yerde halk yığınlannm iıtedilini yap

mak prektf jinl a8ylemi1tL lngitu 

referendumu büyük tefiıı dediklerini 

belıeliyor. tnıilu halk yılmları bil· 

tl1n cephe boyunca barıtÇıdır. Her yer· 
de b81le referendumlar yapılam. Her 
yerin halkı Atatürlr'ün dedi.lderine im
namı baS1caktu. 

Hallan lstedllf ~ olunca. remıil 
aıyaaalara ne oluyor 1 

BURHAN BBLG~ 

Ha va tehlikesini bi ...,n 
üyeler 

Muharr m Maraş avukat 20, Nıhad 

Maraş fabrikatör 24, Nuri Marat umu
mı meilisten 60, Şevket Bayazıt Mar&f 
25, Arif Tevfik Maraş 20, Okkaş Ma • 
raf müteahhid 20, Zülkadir Süleyman 
Maraı 20, Nuhce İbrahim M.araı 20, 

Mütaf oğlu Osman Mara, 20, Karabet 
Maraı tahtacı 20, Abdülkadir Marat 
eski saylav 100, Kadir oğlu zitya Marq 
20, Hacı Ahmed Kocabq Marq zo, 
Hami Betkardeı banka müdiıriı Maraı 
20, Halid Onaran Maraş Parti reiıi 50, 

Sükuti Tükel Maraş belediye reisi 20, 

Şevki Yalavat llarq vali 20, Tevfik 
Zaloğlu Marq 20, Süreyya Mara, mi -

mar 20, Şefik Marq belediye muha • 
ıibi 20, Mustafa Lütfi Maraş mahke • 
ıne reisi 20, Kimli Marq Aıkerlik Ş. 
reiıi 20, Sami Marq jandarma komu· 
tanı 20, Abdurrahman Anıl Dörtyol 
ilçebayı 25, Bayan Süreyya Anıl Dört 
ryol 25, Hacı Dede Dörtyol 20, Muıtuk 

Yıldıran Dörtyol 20, Ahmed Dörtyol 
Bölükl>Afı 20, JCuım Akkoyun Dörtyol 
20, İsmail Dörtyol 20, Kemal Onuk 
Dörtyol 20, İsmail Karamistafalı Dört • 
yol 20, Süllüoğlu Ali Dörtyol 20, Ab • 
dullala Tuncay Genede mütekaid 25, 
Fe.al Atila Yalm Ger.ıe eczacı 60, S.. 
Uh Ydmu Gene Uçpmar 8lretmenl 
20, Mustafa Yılmu Gerze Çeçe ölt'et· 
meni 20, Memduh Gerze Göktepe or. 
man komi•rl 20, izzet Atalay Ger.e 
öjretmen 20, Avni Tınaztepe Qerze ya. 
tı mektebi direktöril 20, Hilaeyin Esad 
lyiee Gerze öğı.tmen 20, Memit Gül 
Gerze demkci 20, Saldp Sağın Gerze 
T. HL K. muhMibi 20, Rehmi. Özerkeu 
Gerze Giretmen 20, Mehmed Atay A • 
dana Dunnut Ali oğlu yardım 10 lira 
yıllık yUıkeni 20, Mahmud Atay Adana 
Durmuı Ali oğlu yardım 10 lira yıllık 
yilkenl 20, Salih oilu Mahmud Adana 
yardım 10 lira 111lık y&lreni 20, Hasan 
oğlu İbrahim Adana yardım 10 lira 
yıllık ,Ukeni 20, Yuauf otlu Mehmed 
Adana 30, Zülfikar GUner Adana ZS, 
Şaban otlu BiW Adana yadım 50 Un 
yıllık ytlkeni 20. 

Yozgat ve Denizlide ha -
va kurumuna yardmı 
Yozıat, 29 (A.A.) - ilbay 

Baran'm bqbnlıimcla yapılan 
toplanbda yüzlerce yurddq haYa 
tehlike1ini bilenler kurumuna üye 
yazılmıılardır. Yazılmalar ae.inç • 
le sürüyor. HalkeYi köycülük ıu • 
besi kiy itlerine bqlamıttır. Bu 
ıezintileri köylüler İçlem bir be • 
nimaeme ve il.O ile kartdamakta • 
dırlar. Eti ydatanm c&mek ü?:ere 
Boiukaleye bir ıezinti hazırlan
mııtır. 

••• 
Denizli, 29 (A.A.) Bugün halk

eYiade Denizli aaylaYI Necib Ali 
Küçiika tarafmdan han tehlikesi 
hakkında bir a&ylev verilmit ve 
halk tarafmdan çok allaılanmq • 
tır. Bundan sonra Halkevi tiyat
ro kolu "Tırtıllar" piyesini oyna • 
mqbr. 

• 

ISTANBUL TELEFONLARI 

Buğday fiatları 

latanbul, 29 - Bugün latan. 
bula yeniclen bwğday geldi. Narla 
lıomiayonunun pazartui toplana -
rak ekmek liatını aaptamaı ihti
mali vardır. Buğday liatlaranıra 
oynculıfı günlerde narlaı bekliye • 
rek az ekmek çıkaran Ortaköy'de 
bir lınn halılıında kanunif gerçi
ne baflandı. 

İstanbul ilk okulları 
lstanbul,29-latanbul'da 1808 

ilk olrul vardır. Ve lstanbul'da 
lıiiltiU tlirektörlüğiinJe a.zun za • 
manJanberi çallfGll kanıl, itleri· 
ni llitirerek raporuna balıanlıfa 
gömlermiftir. 

Bir tecimer hakyerine 
verildi 

latanbal, 29 - Gümrük bala· 
fllılafın• poenerelı memlekete 
•lıtrıfıı mel lıodilıleri, labrilrtuın
da lıallannuyaralı baırkcuına sa • 
tan K.erope adında bir teeimer 
"ilatüa.,, hakyerine oerilmiftir. 

Askerlik kamplan 
lstanbal, 29 - Pazartai günü 

liM talebeleri IS gün için alıerlilr 
kamplarına çılıayorlar. 

Tarif ede ucuzluk 
lstanbal, 29 - Dola demiryol

lara tat tasın ıarilainl ylizJe elli 
indirdi. Ba indirme ·~nam 
lıiS,lerinin yapılnwulyle ilpüllr. 

(Yeşilay) bayranu 
latanbal, 29 - Yarın Y efilay

t:dar hayrana yapacaktır. Bayram 
pro,,,.,,,ıaruu1,, y aloocıı gaintüi 
wınlu. 

Londradan gelen kurul 
latanlnıl, 29 - Londra - I• . 

tanbal kara yolunu incelemek için 
otomobille yola çıkan gazeteci oe 
azman lmnJanun üc gazeteci ;;,,.. 
•İ dün gece yaruınllan sonra Is • 
tanbul'a geldUer. Karalun ötP.lıf 1 
üyelerinin 6a gece gelmeleri ilati- { 
mali vardır. 

Gümrüklerde yakalanan 
kaçakçılar 

Geçen bir hafta içinde muha
f a7.a örgütG biri ölü 29 kaçakçı, 
728 kilo gümrük kaça~ivle, üçtü
fek, 22 mermi, 6300 defter sigara 
kitıdı, 20 kaçakçı hayvanı ele ıe
çirmi,tir. 

Dünkü İstanbul guetelerinin başyazıları özetleri 

KURUN 
da, Asım Va; Ar. 
rupa ve acundaki 

sıyual durumu gözden geçirerek Stn. 
sada lıanılmUf olsa yöneyin sarsıldığı· 
aı, yarıldığını bile dyledilıten sonra 
ingilis • almaa konıqmalarıaa Kerlyo1 
Ye diyor lıi: 

"Deniz kuvvetlerı tberlndold anlq
ma bu ııyasanın ilk bapn eseri olarak 
görillür. Daha doğrusu ingiliz • alman 
anlqmur daha önee Fransa ile Sovyet 
Rusya arasındaki yapılmıt olan uıdlq
maya bir lrartılık diye ıöıterlliyor. 

A vnıpanın barıı itleri yU.Unden tn
ıiltere, Fransa ve İtalya devletleri ara· 
amda bir Jandaa antapmamulık bqlar
ken öbtır yandan babef iti de aynca la. 
&iltere ile ltalyamn araımı açmııtır. 
Edenin Roma gesiai bu iti bir dilseae 
koyacak sanılırken bu umud da bop 
sılmuttır. Mıaınn can daman Nilin Ha· 
bepıtan tanflarındaki aJllkları ve kay
nak!~ bir &Un ltalyanlarm kontrolu 
altma prerken bu durum. İngiltere i-

çin daha tehlikeli bir tHU alacaktır. 
lngiltereııin son zamanlardaki ıinirlill· 
li bundandır.., 

Kuraa, bamlaa sonra Yuıo.ıav bulı. 
ranını geçerek iç aıyasanm timdi bile 
ta111 daralmllf •yılmıyacafııu, bunaa 
için sibialerdelrl byıulvı• hllunadı· 
f ıaı e1,1ayor. 

T da, llecdi S. Say
man; Romanya 

ile tecim lfleriadea hlıaede • 
rek Romanya ile tecim aadlq • 
mıaı ılr/Jfınelerillia siJrWeaip 1ıw. 
lini yaıyor. Ve bu doat IJlke ile to. 
nıqmalırın bitmemeai seWlerW ince
liyor n diyor iri: 

"Romenlerle burada denm edip du
ran görilpnelerin bu derece unm11ınr. 
güttiiğümtU ve deliıtfremlyecefimh 
tecim polltibmu elllllanıu Romenlerin 
anlamadıklarına kanıt uyabilirU. Ea
lfi bir ah vardır: dostluk bntarla, allf 
nrlf miMalle. l,t doitlat- temeli i,t 

heub olmakla beraber, bu memlekete 
artık gilmrilk kapılarımızı kapatmak 
zamanı ıetmit cörilnilyor. Ekonomi ba· 
kanhir bunu yapmakta daha da geci· 
ki.ne tecimerlerlmkln ulusal fUUru bu. 
nu yapacaktar,. 

Cumhuriyel te, YamısNı
di; "lçerd• 

re dıprı ile alıı verlıte mallılc fiyatı. 
adlı bqyazısında, B6e Nlıesiade bu 
yıllci ilzam bollufrınua liatı durduğunu 
ve banua urar 6ft/rmnl ibtimall~rinl 
lııcelediJttefj soma uou mal satmanın 
iyiliklerini n ıtJglllkleriııi ayıyor re 
diye1kl: 

"Her memletlrıet utmak zorundadır 

ve satın almak sorundadır. Zaten hfç 
bir tedbir alınmasa alımla satım kendi 

kendine bir denklik yapar ve bislm kuv· 
Yetle lnannnm '6re, d8nyaıun ekono

mik buhranı bo ro1)4 belıld claba a. bir ı 
yöntemde ç8aelenlrdl. Yanlq fildrltrl 
bir tarafa ko,_.. "1l'UllU unutmay .. 

lzmitin kurtuluş 
•• •• gunu 

İzmit, 29 ( A.A.) - Dün lzmit
in kurtuluşunun ,,fıldönümü oldu
ğundan tehrimızde Cumuriyet 
meydanında ıenlikler ve (!ece f e · 
ner alayı yapdmıfbr. 

Muğlada bir kamun Ha -
va kurumuna bin iki yüz 

lira verdi 
Muğla, 29 (A.A.) - Dün Ula

ya admdaki kamun merkezine ıi· 
den· bir aalkur halka hava tehlike
ıini anlabmf ve o •lqam halk bir 
gün içinde 1200 lira ıibi inemli 
bir para hafıtlamqlardır. Bir çnk
lan yoksulluğuna ıöre çalqıp ka
zanıp uçaia yardma edeceklerini 
a&ylemiıler ve hava tehlikeaini bi
len üyeler yazılm1ılard1r. 

Kayseriye bir tarihçi 
profesör geldi 

Kayaeri, 29 (A.A.) - Şikaıo 
ünivenitesi profesörlerind• Dr. 
Gelb buıün ıehrimize ıelmiftir. 
Çivi yazılannı okumak itinde uzu. 
ğula tanmmı~ olan profesör, Kil. 
tür Bakanlığının izni üzeriM or • 
ta Anadolu' da bir arqbrmaya çdc
mııtır. Ka19eri müzesini siren 
Profesör, Hitit ulusunun acan için
de çok deierli bir yeri olduiunu 
söylemektedir. 

Sinopta deniz §elllikleri -
ne hazırlık 

Sinob,29 (A.A.) - Ten•-azcla 
yapılacak deıüz teDlilderi proara
mı hazırlanmqtır. Şelildere lima
mmızda bahman h• ç14it ımnl gi
recek ve ıGndüz limanda aandal 
yanılan Te ıece feaer alaylan ya
pılacaktır. 

Yunan takas anlaşması 
Türkiye ile Yunaniıtan arasın

daki takas anlafl'Maı, hükümeti • 
miz tarafmdan bozalmuıtur. Yeni 
anlqma yapılmc.,.. kadar eski 
anlatma kullamlacaktır. 

Fransız - türk kliringi 
Türkiye ile Fransa arumdald 

kliring anlaımumm 1 almtoata 
bqlıyarak hüküma&z obu:aima 
karar verildiği ilgililere bilc6ril • 
mittir. 

Kost gitti 
Fransız uçmanı Koat horada ha

zi değetlerde bulunduktan sonra 
dUn akf&ID lstanbul'a dönmlittiir. 

lım ki, dıprıya satmak için dqardan 
satın almak zorunda olacatu, Ye ne 
gibi endilıtriler kuranak kunlaa, bu 
arsıulusal alıt veritln memleketimize 
gelecek hiuesi kendi yönUnde yilril· 

mekte allrilp gidecektir. Bizim dıpn· 

dan önümüzdeki blitiln uzun yıllarda A· 

tm alauklarumz vardır ve dalma ol•· 

caktır. Elverir ki, bu atın almaları kar. 
t•lamak üzen satacak mallarllDIS ol· 
sun.,, 

ZJIMJlN da Zamaa iımafr 
... "lc6yllyl hr-

tarmık içia,. adlı bauaıdı Tlrtlyea/a 
temel tap klyl#Jntın ealci rejimlerdetl 
yolıalll ve aelil dur111111111zunca lıH»le• 
dikten aoara bu hali anlamak için uzü. 
lıra ıitmep ıazum olmadıfı, llaııunlı 

beral»r btıklmetin lıl1llya 7fbeltrmlr 
ve cınlındırmak dlleainin cltldif ve 
ltavvetli ofdafunun fliplıe giH.,..dlli 
ynıldıktan •nra deelllyot lclı 

"Bizim fikrimisoe iç bakanhlı yal· 
aa: bir program buırlamakla ft ba 
proıramın. devletin nlmil ft81lti,ıe 

tatbikıne pllfFıkla iktifa e"Nmelerl-

Finans Bakanımız gitti 
nnanaBabmB.FaadAlral 

izin alarak lıtanbul'a hareket -
mittir. 

Ekonomi Bakanlığı 
vekili 

Ekonomi Bakam B. Celil Ba • 
yar'm Ruaya'ya hareketinden -. 
ra Bakanlık itlerini vekil olanla 
Tanm Bakanı B. Muhlia Erlu • 
ıörecektir. 

B. Faik Kurdoğlu gitti 
Ekonomi Babnhtı ,....._. 

B. Faik Kurdoila dün ekpm P• 
ria' e ıibuek üesre ltt•nl-9''a lla • 
r~et ebnİf ve darakta Baka ... 
ileri ıelenlerl ile doatlan tara&. 
danuprlanmqbr. 

B. Faik Kar.loflu ~ ... 
ince lttanbal'a sitmlt ... ..._ 
Tecim Oclumda ince111•.I• ,... 
makta olan Tibbfia ............ 
Ofis frwa ma•• tefi ile Mı• 
te hafta içinde 1atanhurt1an Pui
ee ıidecektir. 

Basın genel direktörü 
Bum Genel Direkt&ti 8. Y• 

dad Nedim Tir, inailiz p...m. 
ri ile ılriifmek üzere baslla 1-. 
INl'a ıidecektir. 

Zarada Atatürk günü 
Zara, 20 (A.A.) - Atatürk gl

nü olan 28 haziran, ilçenıizde cm
dan ve biiyük bir törenle katlı• 
İlçebay Nami Unal gibe1 bir llJ
lev verdi. Askerle köyli ve bala 
geçi§ alayı çok ıllrqlandı. Atatir
ke saygı telgrafl pkildi. Geceld 
ayle toplantım parlak oldu. 

Bisikletçiler 1stanbu1a 
vardılar 

İstnbul, 29 (A.A.) - 3303 ki
lometrelik batı Anadolusa &ezilim 
çıkan bisikletçiler bugiin tm. 
bula gelmişlerdir. 

28 haizran tarihinde lzmiu. 
yapılan yanşta Orhan birinci, Fet
hi ikinci, Şevket iiçüncl ıelmit
lerdir. 

Ba yanşa ankarahlardan ,.S. 
nu Talat ginnit. fakat 20 nci D
lometrede liıtiği patl•m'fbr. 

30 haziranda tstanbalcla Yapl
lacak yarıp belediye izin venm
diğinden yanı yapılaımyacakbr. 
Ankara bisikletçileri puartesi gl
nü Yalova yola De Bunaya gide
ceklerdir. 

dir. Proıramla beraber .,.ı sam-da 

bllyOk Mr de propaganda tqldlltJ,.,. 

mili ı w Anadolu lı:lyO ve lrlylllıfl ...._ 

telesini bUtUn mll1etin her an 6 ..... 

celf fflllı bir Ollı:B haline ptlrme'*" 

dlr. VmlJe pliba B. Perki iç bat :m1 

iken, bir ''köylfl efendimiz,, tabiri ü:ad 

etmiftl. lurumı itiraf etmeliyb W, 

manası Sok kuvvetli olan ft batlı -... 
na bir program addedilmesi iktiza "'9 

bu tabir, hiç bir vakit hır sw olmaktaa 

yukan psmaauıur. Fakat iç balwalıp 

bu defa peniden faaliyete geçerken. lııa 

"ldSylfl efendimiz,. tlıblri bi11aaaa tel*• 
lilerin efendiıine. cumuriJetin bir ia
desi gibi tellkki etmeıl elblıbnia -.... 
btiı ederek. k&y aiyuetincle muftfflıli 

oı.nak için cok kunetli bk adan lltll. 
mıı olur. Hakikaten bir -..,. " lıılpt 

lilyU ylbeltme .. •ferberlill - ı 
gelmi~ Bu •f.eı4>erll1dıe manen .. 
macldeta 1orulmedan. bılamdan " .._ 
le,... ... den cab....ak. .atan! ....C. 
f~Jerimhia ta mW.im1erlndla biri ... 
dupna üma etmeliyiz.,. 

(AA; 



' . ·.. . . . ' ı 
Yabancı gazetelerde okuduklarımız 

... _ -

Arsıulusal yazarlar kongresi 
21 haziranda ba§lametk ve 25 bui- 1 

randa bitmek bere Parit'tıe "klltiiriin 
korunması tçin arJuulusal yazarlar kon· 
ıreıi,, topllıDIDlftlr. Bu "kongreye giren 
yuKlar aramda bütün dünyaca tanın
Dllf birçok phliyetler vardır. Bunla. 
rm ara11nda, en HAi cöze çarpuılar 
twılarchr- Andre Jid. Henrik Kan. 
F.lır~g. Hubley, llalro, BarbUa. 
Unorman. Tolıtoy, lamaon, Blok, Ge. 
bemıo, Glaeaer, KMeıı Mibielia, Bena 
ve X.U. 111'81'1a fNnlmıt ve hnpede 
matJüa ~ 111 B UHil ola *k 
yazarları adma da Yakub Kadri gitmit
tir. Yalnıs B. Yabb ll'ıldri, reemif a
deri .,...,..,,. konpede &Mel tiye 
IM~h llılalamc&m. 

......... tıonalar pmJardl: cu-
nm .-...... 'Whtlr mirau,,, cıu. 
_ ................ •cıem1)"ettıe ya-

-- ıell,,, cmtem ~ ''fent,,, 
~ ............................ 
......... "ialuı ft HltOr,,' pazettesi 
atfeden 101Wa -.,.. 1ronaya 41n1ım,,, 
puarteli ...,..ı ~ meselele1i .e 
fikrin haysiyeti,, , salı llhabı "Brcüt 
...W.., •h ltleden 90ma ",...ne
li cUnH konuya dtvam,. ki bu toplantı 
ya tilft11yal Yakuft Kadri bafbnl k 
edeeelltl S8b ,ecesi '"lrlilttlrtln korun-
-.,,. 

Son gelea La Tan gazeteli ya.zar!aı 
kcna&realnin ilk güniinU fCSyle anlatıyor: 

KomUaizm, gitgide, yalnız yem bir 
cemiyet dlbeni ve yeni bir ahlak olarak 
delil aynı ,..,,.,.. yelli bir eatetik ola
nık kendini tanıtmaya doğru pdiyor. 

Danakumadan ,..ımı ki "da:v-
Dlflll& evi,. ilde çalıpnalarma bqlamıı 
olan anıuluİal yazarlar kongresi de bu
na beWektir. Blltiin clitnyanm delesele. 
rf ilk Bnce "HltUr miraamdaıı,, ve aon
ra "cemiyette JUU111 rol&,. nden bah
lettilıer. Ferdle, hfimaniana ile, fikrin 
ba)'8lye1ıl ile .. ~· 

ika iflı*le .. u ilgiai .... bile 
lllla:pMllldarcbr ld ba pıOlfllD .. de
mektir: Betmm eüi .... ,at alayı. 
,... blıırn amir mı •··•· ,.._, • 
ki yunan kWtilrel miruiyle •• ıuiım 
fikir ademmı ekonomiye ballamak 11-

tı,.. ,elli •aulnm nJayıpm - ka
bal etmelicHr? 

B. Jal,.a Benda mneleyi diba b8 
teldlcJe ortaya koymuıtut. Bu açık IÖI· 

lQI lçia llıendiaioe minnet duymallJIS. 
Benda'nm adı bile iapat. etmeye ye

ter Jd bu toplanll, yalnu komlinbm 
....,athmnhnnı bir ara,a ~ 
ta sok mllktır. Fakat aynı smamıcn 
fUDU bycletmü fayclah olacaktJr: H~ 
oJmMll fnnm ilyeleı uasmda ı.ntı. 
n1sm :a. euı 11.-.. anııma. fit
maahtnu ıa.terecek pek u .._.. 
rMtlıyorus. 

Bununla benıbtr Andte Jid, apı 

liJlntnde Jaiwttlrdi iri ;ppalpWr .. -- ......... hir....,...... *iU. 
, ..... .....,. ~le , .... 

,..1r ldüıld ...... .... tüJlkeaia 
tllrHl eweleriai gözden geçirmek ve 
bunlara brp ıo,met çarelerini .... 
makbr. 

Andre Jid pmJen da ilaft etti: 
--S11 noktaclan 1ıarebt edihneli ıe

rektiline inanıyorum: 1tmwk iltecJl.. 
llmis bu klltlr her ilmin a.eı tid
tlrleriıdn Wrlbirlm ...,._.., ... 
_,a.. plmiftlr, ba JdUdll' _,__ .................. 

KonpeniD ba~ Yaratmıf oJaD 
bu ço'k gtlzel ve tarafsız tayinden ._. 
ra tam bir liberali dinledik. İngiliz yt. 

nn A. J'onter Jııer FJ4• 6ace bltfbl 
meatlelıed IMhna kOllUfllllldtfnu llatn'· 
lltt&. Ona &in, her hllWkil ....... 
&lıdnde ama .,. bllıı,et birtiriaht 
a,m-a 117leftllr. hbt IDgilis lilrd 
,,... Od mmn urmr: hlr ... _. 

....... ki, ipisJer, ...... " 
otnllU ...... blrri,eti pek ........ 

IDIJCll'liır '" - seagiD1eda Wr .... 
.. • , 

1 ta keMilerW....,..... 
B. Fonter, -1ur ~ ı.aıri
yetin dlkeUiline imaıyor. ır.
"11t ...,.,oı: ~ eJfe ....-. 
lglll ..... ,. ..... •Jrild•·- • 
~;..:lln&mae ......., .,,. 

ıs buiraa tarllıli Taıldan: 

Yuam tr.ıdar dewam edecıeık oJaa u. 
...ıaaı pı:adar kmlpeeinin aı Uıi 
uyancbncı koııupnnı "ferd,, mnelnl 
llseriDde oldu. 

B Aac1re ~d, eau çizgilerini taın 
bir tuafaublL lnultacaimm Wr 161'" 
inle bea mesele luriııctekl bııcll clç
ı&Jtı claıamunu &.1ı ettf.. 

titr lece .. ~ ortaya..,..,: 
,.. ... llr friM1ıs ilirilıkla t.nllft 
.... .,.. ......... ttafmak ittlyorum,. 

Yobazların kini 
Belgradda çıb.ıı Politika pseteaı 

Din 18 buiran tarihli sayısında okudu. 
jumma göre Uakübiin Şarkurulu üye· 
Jerinden ve eski aaylavlardan oJan Bay 
Şnld Ramiz Uüiptıe c!art bet _.ık ı 
bocanm uhhmnma uğramıf, &zerine 
ıiW. atılmıt. fakat bir taJi eeeri olarc1k 
bu yağınçtıan sağ olarak lntrtulmuftur. 

Vaka tiyle ohnU§tm: Bay Ş.Vkl 
Ramls bttrosundan çıkarak bir kahve
ye gitmek üzere iken yolda ..,_.rıı 
yobas laoAJardan Şaban, Sad*. Pettclh 
Mminde içi De Wr k6y19 ..... , .,. 

lıun1ar kenctiaine bet el llilbl atbk1ııln 
haltle ~ Hp'lhr. 
dır. Saldırganların bepai polilçe ,.U. 
lannuftır. 

Bay Sevkinin poliae verdiii diye l'e 
göre bu yaiıllCI hazırlayan 08'6p yo. 
bularının bap sicilli lrayinlerden Ati. 
u.tır. Bay Şev.ki mtlteveDi oldağu ev· 
kaftan qh~ ala ba ima rallla adamı 
orada lccmn1lt, w ha ela hncllıdaden 
8c almak için arw.,ı..• u,ı. bir 
aldırım yaptır..,. ,..., ...... 

Ati laeca J ' ~ .. w dbel Fr· 
~ ........ b-.. tll 

~ 
Afyooculara ölüm cezası 

Jl'rankfurter Saytımg ...... bir • 
lefi.k ajanllann Tiyençinden aldıfı Mı 
haberini yazmaktadır. Bu laab«e c6re, 
afyon içenlerle uiNfaıl kurumun h
derlifini ,..,.. llaNpl Çl,.ag - Kal
.. aYyGll ....... ilim caa8I lmy. 
IDU§tur. Afyon yapdıp dağıtılmuı '*' 
bir kontrol a1tlM aham fbl· Ba J11n1 
te~irlerle 1940 yılma ..._ aı,_aan 
dolan bütün kötülii1ılmi ...... 1ral· 
cbrmak lliyedDdedirler. 

Afyon difkünleriılia bUıhp flJ'ilef' 
tirilmeleri ipu Çinia ~ yerlerin• 
'de anatoryomlu açılmıftU'. Bu una. 
_,...... ptiriJea tudmalana Jb
de ellisi zorla ~tirilmektedirler. S.. 
natoryoma girmiı olan her afyon haa
taamm bedenine cl8vme lpretl« ya

M~Vtldw. ~ kDl'Ja..P' 
rak çmmı ve yeniden aFyon ttitıtmfü• 
la yltzlnden geri eelmif olmlar ....... 
ıuna 4izftecelderdir. 

'Kirahkoda 
Anafart.ıar caddeainde Dr. ~ 

zmneddin apaı&amamda cadde 
tisttinde bir oda kiralıktır. 

Kabine, büro yapmağa ve be
kir ikametine elveıiflidir. İf bü
rosuna baş vunılm"v Ti. 203G 
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leftiıme,, hteliaha addı tamyaa Yid'la 
bll dllflzrrdıü - lllıdllna llafifle. 

""~ ..,.wuıler. 
YN· ..... t.iıd p •terıe WIWil' 

zwallltla..._' füC' 1 __.. 
mn alkıtladı: "Bugün, ....., a'ltm.tt 
ı.t=·a, ~alapnf Wr- iwalıp 

brfı sevgi ve nğl .. ,.,._. fibt. 
lüg WJWW ti 11 ve baunç altında 
ohudıp ~ imu Mai lrtlı1' il&ilıe
mu ollUD. :8afk:alanmn ııttll'llbrmn W. 

si amelial bbuJ ediJUI ... fÖat ay. 
m amanda herkesin nqeden payım 

alab~eefi bir cemiyet d6.nm " Defe• 
..... ~li immlar hliyo
rma,,. 

........... ~-..... ize. ..... ..,... ... ...,af_ Wr etL 

dini, Brod (Aluaura), 11w1iJ CAw• 
mr,a), T-..ır ..,...._) w Mabre'· 
nua enterelllll düıüncelerini dinledik. 

Bir ...- befhabk eda Hnrik 
llaa'!.. IOll ramanJartla lnimdhn lldU.. 
ren Ji&ıe Kınel'e koapaiD .. ,p1uı 
bildirihU. 

Dipr -~ J ....... 
eyi bir teknWe J11mm. latecllli isi 
birlqtiıen ._.rıeda ~ liüiın. 

da mv etti:. fakat .,.. •••••da '"=f 
.,.. bba yerine bet ~ elmr .. ça1J. 
.. Jasarm .. lıor a8dllmemeal llnm 
gelecelfal llJledi ft çok ........... 

B. Aldm ıı.aı.,, slsehme --
drle alaJ• ..ıra,. biıleqbeleı.,,. ,.. 

IUID )tlpbp et11iJaia ~ ... -
IDUIİID MMi.ıın«Wri eddf,\ı ..... deo.. 

rİll- dlfhc-tı.p ... - ........ 'ta 

parlak batan~ biriai -..c11. 
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bw bakıcılık okuluııun altıncı yılı DIŞARDAKİ YURDDAŞLAR MIZI GETİRTMEK SiY ASAMIZIN SONUCU 
» .. 

Bugün 6 4 hin o1an l'rak) anın nüfusu on yılda 
ınil)ona varacakbr 

bir buçuk 

İç bakanlıgı, nüfus genel direk
törlüğü için beş yıllık çalışma 

programı hazırlamıstır. Bu-:proje
nin "yurdlandırrna - kültür,, gibi 
çok önemli iki konuya hasredilen 
kısmından, beş yıllık çalışmaya 
temel olan incelemelerin özünü a
lıyoruz. 

}'urdlandırmu bölgeleri: 

Yurdumuz 2510 sayılı yurdlan
dırma kanununa göre üç bölgeye 
ayrılmıştır: 

yurdlandın11a işlerinde birinci ev
rede olan bu bölgeyi doldurmak 
gerekli bulunmus ve bu yolda ol· 
dukça geniş adımlar atılmaya baş
lanmıştır. 

gibi orta malı olup hükümetçe lf'it 
tiyaçtan fazla görülen topraklar
dan baş yerlerden Meriç ve Erge• 
ne sularmdan başka Trakyada buı 
lunan !1üyük ve küçük bataklıkla• 
rm kurutulmasile elde edilecek 
topraklar ve bir kısım çiftliklerin 
1505 sayılı kanuna göre satın alın
masından elde edilecek topraklar
dan asığlanılacaktır. 

~. AbdOlhall'lc Renda toplantıda bulunanlarla birlilrte 1. numaralı bölge: Türk kül
türü ve nüfusunun sıklaşması is
tenen yerler. 

ı ikinci kanun 1934 tarihinden 
bu güne kadar Balkanlardan Trak
yaya gelen göçmen sayısı 5298 ev
de 19.544 kişidir. Bunlardan 1000 
ayleye aynının azlığına karşın ev 
yapılmış, toprak dağıtılmış, tanm 
bankasınca her ayleye bir ton ye
meklik ve tohumluk buğday ve
rilmiştir. Geride kalan 4298 aylc
nin evleri aynmsızhk ve mevsimin 
elverişli olmaması dolayısile ya
pılamamıştır. 

Böylelikle Trakyaya 5 yılda 
263 bin göçmen alınıp yerleştiri
linceye kadar Bayındırlık Bakan
lığının bataklıktan kurutması ve 
çiftliklerin satm almmasile S yıl
dan sonra geleceklere de yer ha
zırlanacağından ikinci bir 5 sene
lik planla Trakyaya bugünküne i
lave olarak 640 bin nüfus daha yer• 
leştirilmek, bugünkü sayıyı 10 yıl
da 1.254.381 e çıkararak nüfus top
luluğunun 55.8 e çıkması sağlana• 
caktır. 

(Baıı 1. ci aayıfada) 

ffltmcı yılını bitirenleTe diploma 
wrmek •evincini lri"etmiı olayo
nı.z:. Olwltlan fİmıı/İye kaJaT 29 ta
lebe çr}ımtf htmlar eoltte hastane
/ere yeTlqmiflertlir. Yurtlun en zi
yade ihtiyacı olan fOC&lı bilgi.ini 
genifletmek umayile bu atiğe gi
ren lnzlarırm:z annelik ödevlerini 
eksiksiz denecek tlereceJe öğren
miı olmakla hem kendilerini hem 
çalqtılılOTı yeri yOTarlı kılml§ olu
JIOrlar. Ba atiğe giren kulanmı: 
iki yıl pratik ve teorik der• gör -
mekte gittikleri yerlerde aevinci 
mucip Jereıc:ecle muoallak olmak
tadırlar. Bugün diploma alarak 

. . . "'. 
Mannettinın verecegı 

konferanslar 
(Başı ı. ci sayı/ada) 

ltitab ve resim sergisini açtı. ltal
ya fütürist şair Marinetti açılma -
da bulundu ve bir konferans ver • 
di Ye konf eransmda, fütürizmin 
türlü memleketlerdeki hareketle
rini anlattı. Sergideki kitablar, 
tablolar, vazolar ve öteki eşyalar 
hakkında iza .. •ar verdi. Sergide 
bir çok elyazısiyle yaz11mış resim
li tarihiğ kitablar, İtalyan fütürist
leri tarafından yapılmı§ tablolar, 
krristal ve bronz vazolar, heykel -
ler, sofra takımları, masa örtüleri, 
•adm çamqırları ve sayfaları alü-

pıinyomdau yapılmı§ mağdenden bir 
kitab vardır. Marinetti konferan
ımdan s"nraki diyevinde lstanbu
la bir defa daha geld;.P,ini, sonba
harda tekrar gelerek Ankarayı da 
göreceğini ve güzel sanatlar aka
Clemi•inde yeni türk sanat hare -
ketlerini gözden geçirdiğini söyle
Cli. Marinetti fütürizmin dünya -
nın her yerinde, heneye kar~ın 
iterlediğini. 1937 Paris arsıulusal 
tergiıinde fütiirist sanatın üsti.in 
olacağı kanağabnda bulunduğt1nu 
aöyledi. Şair pazartesi günü ital· 
yan kulübünde bir konferans ver
dikten sonra uçak ile halya'ya dö
necektir. 

yarın önemli ödevlerine bQflıya -
cak lnzlanmı:zdan tQ1Talırken acı 
Juyuyonıs. Bu acı)'I onlann bQfcı
racaklan itleri düfiinerelı yenme· 
ye çalıııyoruz. Kunnnamu:zda ge
çen •eogenli Jiirü•I an alılakların
tla devam etlaelı iter bulundukla
rı yerlade birer insan örneği ol -
malannı dileyerek kenJilerine ba. 
tanlar ve uğurlar Jileriz.,, 

Doktor Bayan Frtnat'tan son
ra Kamutay Baıkanı Bay Abdül -
halik Renda diplomalan dağıtmı§ 
ve iç Bakanımız başarılar dilemiş· 
tir . Çağrılılar okulu gezmitler ve 
hazırlanan büfede ağırlanmışlar 
dır. 

Antalyada marograf 
istasyonu 

Antalya, 29 (A.A.) - Türkiye
nin ilk marograf istasyonu harita 
genel direktörlüğünce Antalya' da 
deniz kıyısında kurulmuş ve bu -
gün çalıtmaya başlamıştır. Ma • 
rograf yayın çekin hadisesini ya • 
zacak ve memleket nivelemanına 
temel olacaktır. 

Tekit yönetgesinin . 
yenı yapısı 

Konya, 29 (A.A.) - Tekitler 
yönetgesi bugün yeni yapısına ta
ıınmıştır. 

2. numaralı bölge; türk kültü
rü olmayan nüfusun yerleştirilme 
ve yurdlandınlmasına ayrılan 

yerler. 
3. numaralı bölge: yer, sıhat, 

ekonomi, kültür, sıyasa, askerlik, 
ve yasav sebeplerile boşaltılması 
istenilen yurdlandırrna ve eğles
me kanunla yasak edilen yerler
dir. 

İki sayılı bölgede en fazla kı
nav gösterilmesi gereken Trakya 
genel ispekterliği çevresi yani Te
kirdağ, Çanakkale, Edirne ve 
Kırklareli ilbaylıkları olduğundan 
bu yazımızda beş yıllık planın bu 
bölge hakkındaki kısımlarım alı
yoruz: 

TralQ·ada yurcllamlırnw: 

Trakyanın 1915 deki nüfusu 
şimdiki Edirne, Kırklareli, Tekir
dağ ilbayhklarile, Çanakkalenin 
Gelibolu, Eceabad, Çatalca, Siliv
ri, ilçebaylıklannda 652.636 kişi 
olup bu kısımların ölçümü 22.865 
kilometre murabbaı olduğundan 
her kilometre murabbaına 28.5 
yurddaş düşmekte idi. 

1934 yılında ayni ölçüm içinde 
614,382 kişi olup kilometre başına 
26,8 nüfus düşüyordu. Bu rakam 
da, yıllardanberi ve en fazla Yu
nanistandan değiş suretile gelen 
türklerle sağlanmıştı. Bu nüfus 
toplanması, yakın komşu balkan 
toprdkJarındaki nüfus çokluğunun 
yansım.lan az olduğu görüldüğün
!ien ''Trakya yurdlandırma duru · 
mu,. bu sebeplerle doğmuştur. 

Komşularımızdan Bulgaris-
tanda nüfus topluluğu kilometre 
başına 57.7, Yunanistanda 49.1, 

Yugoslavyada 55.7, Romanyada 
61.7 yi bulmaktadır. Trakyamızın 
yanı başında olan yunan batı Trak· 
yasında toprağın bir kısmı dağlık 
ve taşlık olduğu halde bu toplan
tı 105 e çıkmaktadır. 

Bu durum karşısında komşula
rımız kadar olsun bir nüfus top
lanması düzeyini bulmak için gö
zümüzü Trakyamıza çevinnek ve 

Evleri yapılamayan bu göç
menler 2510 sayılı kanunun verdi
ği yetkiye dayanarak komşuları 
türk evlerinde banndırılmış ve 
toprakları sürdürülmekle beraber 
yeni alınacak ayrım beklenilerek 
evleri yapılmak üzere girgilerde 
bulunulmuş ve bu arada Tarsusta 
bulunan 3.000 metre mikabı ke· 
reste Trakyaya getirilmiştir. Ev 
yaptırtmak için 1934 büdcesinde 
bütün Türkiye için konulan 38.480 
liradan 24.900 lirası Trakyaya böl
gesine verilmiştir. Bu kadar az ay
rımla yapılan işlerin çokluğunu, 
Trakya yerli halkının büyük yar
dımlarında ve iş başındakilerin bü
yük çahsmalarında aramalıdır. 

Tral.-ycı ne kadar gö(,.·menalabilir? 

Trakyadaki nüfus topluluğunu 
hiç olmazsa 55.8 e çıkarmak için 
bugünkü Trakyanm nüfusunu 640 
bin göçmen ilave ile 1.250.000 e çı
karmak gerekmektedir. 

Bu 640.000 göçmenin de ilave
sinden sonra Trakyanm nüfus 
topluluğu 55.8 i bulacak ve komşu 
memleketlere yaklaşmış olacak
tır. Hazırlanan 5 yıllık çalışma 

programına göre, göçmen sayısı 

935 finans yılı içinde 90 bin ve 
sonraki 4 yıl içinde de 173 bin 
göçmenin getirilmesi kararlaşmış
tır. Bu yıl Trakyaya getirtilecek 
18 bin evde 90 bin nüfustan; 6 bin 
evde 30 bini Kırklareli, 6 bin evde 
30 bini Çanakkale ve 3 bin evde 
15 bini Tekirdağı ve 3 bin evde 15 
bini de Edime ilbaylıklarına yer
leştirileceklerdir. Gelecek 4 yıl
da getirtilecek 173 bin nüfustan; 
40 bini T ekirdağına, 44 bini Ça· 
nakkaleye, 44 b:ni Kırklareline ve 
geri kalan 45 bini de Edime nı-ay
lı1':lanna yerleştirileceklerdir. 

Bunların yerleştirilmesi için 
yurdlandınna kanununun 21 inci 
maddesinde yazılı bütün ulusal 
topraklardan, şehirlerin, kentle
ıin ,köylerin sınırlan içinde bulu
nan otlaklık, bataklık, fundalık 

İstatistik genel direktörlüğün· 
ce son defa yapılan deneç, sayım
larının verdiği rakamlara göre yılı 
Iık genel artımımız ortalama biw 
hesapla yüzde 20 ye varacaktır, 

Buna göre göçmen getirtilmesi 
suretiyle Trakya nüfusunun ı. 

milyon 254.000 e varıncaya kadar 
yılda tabiiğ artnnı da buna ekler
sek Trakya nüfusunun on yıl için
de 1.5 milyonu bulacağı sonucuna 
vannz. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - Eğitim saati (B. Hilmi Mal~ 
konuşuyor) 

19.40 - Musiki: 
Couperin: La tendre Fanchon 
Daquin: Coucou 

Piyano: Ferhande Ulvi 
20. - Ancılık saati 
20.10 • Musiki: 

Paganini: Melodie 
Paganini: Tarantelle 

Keman: Necdet RemZ\ 
Piyano: Ferhande Ulvi 

20.30 • Dans musikisi 
20.so - Haberler 

ISTANBUL 
12.30 Plak neşriyatı 
18.30 Dana musikisi (plak) 
19.30 Çocuk saati. Hikayeler. Mesud 

Cemil 
20 • Konferans 
20.30 Bayan Birsen, tUrkçe aödii e 

serler, radyo ca %Ve tango or. 
kestraları 

21.30 Son haberler - borsalar 
21.40 Ay tango demir caz or.kestra· 

ları. Bayan Beybi. 
22. Mayiıtro Popof idarnhıde Si

gan romanı 

'fll .. US'un romflnı Tefrika: 110 ile birlikte, öteberi arayacağından, bütün 
gece orada bulunmayacağını söyledi. 

görmedim, diyebilirim. Parasız olduğumu 
anlar anlamaz beş yüz liret borc vermek is
tedi. Esefle söyleyim ki bu parayı bugün de 
kendisine borcluyum. 

yardım etmek olduğundan onlar uyanınca• 
ya kadar beklemekti. Ettiği iyilikleri ancak! 
bu suretle karşıhyabileceğimi düşünüp du• 
rurken, birden bire, bir düdük ve ayak sesi 
işittim. Merdivenlerden biri iniyordu. Bat
taniyelerinin üzerinde uyumakta olan üç a• 
dam, kaşla göz arasında, uyanıp ayağa kalk• 
tılar. Bir tüfek patladı ve bir İtalyan karabi
nacısı vurulup, boylu boyuna, ayaklarımın 
dibine uzandı. Askerin ölüp ölmemiş oldu
ğuna bakmak için üzenne doğru iğilirken 
Sinyor Amedeo'nun, rövelverini bana çevir• 
miş olduğunu ve o anda m ftaranm askerle 
dolduğunu gördüm. Bir silah sesinden, bir 
kaç itişip kakışmadan sonra askerler ya
nımdaki üç kişiyi sıkıca bağladılar. 

San Michelenin kitabı 
Turkçe-ye çnıren: Nasrıhı HAYDAR 
Vazan: Akse/ MUNT 

Güzel ve zeki, daha dogrusu sempatik 
yüzüne şaşarak baktım ve sicilyah olup ol
madığını sordum. "Hayır,, dedikten sonra, 
Sicilyada yıllardanberi oturmakta olduğu
nu soyledi. Sert bir yağmur düşmeğe başla 
dığmdan beri biribirimizden ayrılırken ne-
rede bannmakta olduğumu sordu. Cevap 
verdim: "Nerede olursa,, . !slak rubalanma 
baktı ve geceyi yanında geçirmemi önerge 
di; iki dostu ile birlil.te, oralarda bir yerd'e 
oturuyordu. Yıkık dıvarlar ve türlü türlü kı· 

nk mobilyalar arasında kendimize yol aça
rak bir merdivenden indik. Girdiğimiz yer, 
dıvarmda asılı renkli biı Meryem ana resmi
nin altında vanmakttı olan bir yağ kandili 
ile aydır.· .:ın~ bir yeraltı mutfağı idi. Or
tada, serili üç battaniye vardı. Sinyor Ame
<leo bunlardan kendininki üzerine uzanma
mı ve •rktlan evlerinin altında, arkadaşları 

Mesina'ya geldiğimdenberi ikinci defa
dır ki o gece iyi bir yemek yidim. 

Sinyor Amedeo'nun battaniyesi üzerin
da sabaha kadar horul horul uyudum ve an
cak ev sahibimle mutlu arkadaşlarının teh 
likeli gece yolculuklarından döndükleri sı
rada gözlerimi açtım. ''Tehlikeli yolculuk
lanndan,, diyorum; çünkü askerler, kendi 
evlerinden bile olsa, yıkılar arasından bir 
şey alıp götürecek olanlar üzerine ateş et
mek emrini almışlardı. 

Gece yolculan, çuvallarım masanın altı
na ve kendilerini de battaniyelerinin üzeri
ne attılar ve biraz sonra, ben oradan ayrı
lırken, derin bir uykuya dalmışlardı bile .. 
Ev sahibim, yorgunluktan bitkin bir halde 
olmasına karşın gene, istediğim kadar evin
de kalabileceğimi söylemek nazikliğini gös
termeyi unutmadı. 

Ertesi akşam, Sinyor Amedco ile yeme
ğimi yidim. O sırada iki arkadaşı uyuyor
lardı ve üçü birden, o gece de, işe gidecek
lerdi. Beni kendine böylece konuk etmiş o
lan bu adam kadar iyi bir insan öım ümde 

Ertesi gün, öğleden sonra, Trinakriya o
telinde, yıkılar arasında, İsveç konsolosu
nun ölüsünü, yüzü koyun yürüyerek arar
ke~ üzerime nişan almış bir askerle burun 
buruna geliverdim ve tutularak en yakın 
polis merkezine götürüldüm. Orada, neresi 
olduğu iyice bilinmeyen memleketim hak
kında anlattıklarıma, beni sorguya çekmiş 
olanlan zorla inandırdıktan ve ilbaym im
zalamış olduğu belgeyi gösterdikten sonra 
subaydan izin alıp çıkarken bakışlarında 
bana karşı inansızlık sezdiğim için içim ra 
hat olmayarak merkezden ayrıldım. 

Vakit gecikmiş ve her taraf oldukça ka· 
ramuştı. Biraz sonra, arkamda, birinin yü
rümekte olduğunu sanarak koşrnağa başla· 
dun ve başka bir şeye rastlamada.ı yerime 
geldim. 

Her vakitki gıöi kamım aç olduğundan 
ev sahibinin, benim için masa üzerine bırak
mış olduğu çorbayı içmeğe başladım. Fik
rim, o gece, mallannı ararken kendisine 

Sinyor Amedeo, elleri, ayaklan bağlı, Ö• 
nümden geçerken bana öyle bir baktı ki ka• 
nımın damarlarımda donduğunu duyar gibi 
oldum. Yanın saat sonra ben de, sabahki 
merkeze gönderilip, geceyi geçirmek üzere, 
bir yere tıkıldım. Ertesi sabah, zekasına ve 
ivi yürekliliğine hayatımı borçlu bulundu
ğum, ayni zabit tarafından sorguya çeki). 
dim. 

(Sonu var) 
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. .\nl~ara (lef lerd~ r ıpnd .. ıı: 
2395 No. lu kazanç vergisi kanununun 3 üncü maddesi 

mucibince kazanç vergisinden istisna edilen mükellefler
den mezkur maddenin 4 ve 5 inci fıkralarında yazılı olan 
larla (hiç bir suretle vergi almmıyacağı veya ilerde ihdas 
edilecek vergilerden müstesna tutulacağı mukavelename· 
lerinde zikredilmiş olan imtiyazlı şirketler) hariç olmak 
ii:.r.ere keza mezkur maddenin 21 inci fıkraamda yazılı mü· 
csseseler 29 mayıs 935 tarihinde neşredilen 2728 numaralı 
kanun mucibince kazanç vergisi muafiyeti baki kalmak 
üzere buhran vergi sile mükellef tutulmuşlardır. 

Bunlardan kazanç vergisinden mauf olmalarından do
layı beyanname vermiyenler 2728 No. lu kanun mucibin· 
ce alınacak buhran vergilerine esas olmak üzere 934 tak
vim senesi muamelelerini gösterir beyannamelerini niha. 
yet 15 tem- ... q35 tarihine kadar mensup oldckları ta
hakkuk sr' -:le vermeleri aksi takdirde kazanç kanu 
nunun 43 ün. maddesi mucihh1ce vergilerinin rt'•sen tak-
dir edileceği ilan olunur. (1516) 1-2639 

tstatistik umum müdürlüğü el{silt
me komisyonu reisliğinden: 

500 - 600 sayıfa tahmin olunan 2000 adet 7 inci cilt 
istatistik yıllığı kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe çıkarıl
mıştı. Eksiltme günü ve saatinde istenildiği gibi talih 
zuhur etmediği için kapalı zarf usulü ile yeniden eksiltme 
açılmasına karar verilmiştir. 

Eksiltme 1935 temmuzunun 26 ıncı cuma günü saat 
16 tla umum müdürlük dairesinde toplanacak olan ko
misyonda açılacaktır. İsteklilerin yüzde 7 ,5 muvakkat te
minat vesikasile teklif mektublanm ac.ılma saatinden 
bir saat evel komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu 
baptaki şartname komisyon k~tibliğinden alınabilir. 

(1531) 1 ~ 2675 

Ankara Yül{sek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi ihtiyacı için 
aşağıda beş grupta müfredatı ve hizalarında ta~~in .ol~
nan bedelleri yazılı eşya ve levazım her gurupta gosterıldı
ği üzere kapalı zarf usuli ve aleni eksiltme suretiyle satın 
alınacaktı:r. Parasız şartname almak ve nümunesini görmek 
istiyenlerin her gün yüksek ziraat enstitü muhasebesine mü 
racaatları ve eksiltmeye gireceklerin 12 Temmuz 935 cuma 
günü gurupların üstünde gösterilen saatlara kadar gruplar
daki izahata göre yapacakları tekliflerini Rektörlük ma
kamına veya idare ve ihale komisyonuna vermeleri ilan 
olunur. 

Cuma günü saat 1 O da Aleni eksiltme 
Beherinin 

Cinai Adedi Fi atı Yekunu 
L. K. L. 

Çorba tabağı 30{) 50 150 
Yemek tabağı 500 45 225 
Kaşık düzüne 17 50 102 
Çatal " 17 50 102 
Bıçak ,, 17 75 153 
Çay fincanı maa tabak 50 25 12 
Çay kaşığı 150 31 45 
Ekmek tabağı 50 8f 42 
Su bardağı 500 ıc 50 
Sürahi 103 7G 70 
Demir kepçe 50 40 20 
Tuzluk 50 ıs 7 
Tel nihale 30 20 6 
Tükrük hokkası 50 15 57 
Bakır karavana 100 85 85 

Yekun 1128 

Cuma günü saat 11 de kapalı zarf ile eksiltme 
Erkek talebe elbisesi 402-412 18 57 7650 
Kız talebe elbisesi 40- 45 18 50 832 
Erkek talebe paltosu 120-130 13 35 1735 
Kız ,, mantosu 10- 15 16 00 240 

Yekun 10458 

Cuma günü saat 15 de aleni eksiltme 
Erkek talebe iskarpini 370-380 460 1748 
Kız ,. ,, 40- 45 340 153 
(Beyaz keten iskarpin) 520 200 1040 
(Kız ve erkek talebe için 

Yekun 2941 

Cuma günü saat 16 da aleni eksiltme 
Yün battaniye 30 1450 
Beyaz laboratuvar gömleği 300 300 
San ,, ,, 500 300 
Kı~lrk ıpor tulumu 125 650 
Yazlık beyaz spor fanilası 200 45 

,, ,, ,, pantalonu .?00 50 
Yüz havlusu 500 35 

435 
900 

1500 
812 

90 
100 
175 

K. 

50 

50 

50 

50 

00 

84 
50 
50 

84 

50 

YekWı 4012 50 

Cuma günü saat 17 de aleni eksiltme 
Pamuk şilte 25 1225 
Yorgan pamuk 75 650 

Yekun 
1-2653 

306 25 
487 50 

793 75 

ut us 

Ank.ara ilbayl ğınd' n: 
l - E.timesut yatı okulası icin 31 mayıs 936 günle 

mecine kadar aşağıda en cok miktarı yazı 76 kalem ek
mek, ve sebze açık eksiltme ile ayrı, ayrr alınacaktır. 
2-İstekli.ler ayn, ayrı olan ~artnamelerinde yazılı mu
hammen parasının yüzde yedi bucuğu nisbetinde para ve 
t ahvil5.t ve esham ve Banka makbuzu ile eksiltmeye gire
bileceklerdir. 

3 - Bunun için tecim odası belgesi lazımdır. 
4- İhale t emmuz 1935 perşembe günü saat 15 ele 

tı Siiel Komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Şartnameyi gönnek için her gün Ankara Kültür 

Direktörlüğüne bas v11 rmalıdır. 
6 - B ıı yiyecckler!n tasarlanan değeri en çok 9803 li 

radrr. f ı 474) 
Cinsi ki li) Cinsi K ilo 

Pirinç 1200 T aze bqmya 7 
Nisasta 25 Sığır eti 80{' 
Buğday 30 Kuzu et f)(· 

Kuş Ü7.Ümu 12 E kmek 17•-. . 
Çay 12 Armut l CJ 
Kuru bamya 60 Patlıcan 1c1 

Kuru kayısı 150 Domates 3C< 
Pekmez 150 Dolmahk büber 2(J( 
Receı 100 Kabak 40{ 
Limon t ozu J Knrpuz 60( 
Ceviz içi 200 Lah ana 600 
Sirke 200 Pırasa 90~· 

S?rmısak 40 Semiz otu 30[ 
S alça 200 S.ıl amura yaprak 12f 
Zevtin 500 T ı ze soğaıı 15· 
Sabun 600 Taze bakla 40' 
Zeytin yağı 500 T ;,ze fasulye 50C 
Sade yağı 1200 Taze üzüm socı 
Kuru incir 2(10 Vi&ne 75 
Bulgur 400 Yo<turt lOOu 
Soda 500 Süt 40(' 
Tuz 500 Isp:mak l20C 
Kuru sogan 140J Havuç 250 
Şehriye 125 Uskumru balı! 12ı: 
Patates woo Ayva lSü 
Makarna 500 

Telkadayıf 6C 
Kaşar peyniri 125 

Türlü konserva 200 Beyaz peynir 500 
Yer elması 25{' 

K:tru Uzüm 150 
Nohut 600 Aclet 
E\!ru fasuliye 1000 Ya~sı kadayıf 400 
Un 1000 Portakal 1600 
Pirinç unu 25 Hiyar 250 
Kesme şeker 1300 Yumurta 7500 
İrmik 60 Maydanoz 500 
İG fındık 15 Marul 200 
Mercimek 250 Dere otu 2000 
Koyun eti 4000 Limon 250 
E1ma l'\O Karaciğer " {'tf 

Ankara Evkaf 
Müdürlüğünden: 

E vkafa ait Ulu kapu, küçük kapu Etimes'ut Baş mil 
mevkilerinJe bulunan dükkan baraka furun hamam tar
la ile Polatlı kazasındaki muhatli çiftliğine evvelce kon<ln 
muhammen kiralar bu defa indirilmiş "e yeniden on gün 
müddetle açık artırmaya konmuş ve tafsilatlı ilan belecli · 
ye ile dairedeki ilan tahtalarma yapış trrılmıştır. İhalesi 
4-7-935 perşembe günü saat on beştedir. Tutmak istiven
lerin yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte Evkaf Mü
dürlüğ-üne gelmeleri ilan olunur. 1-2614 

Rize .Şarbaylı~ından: 
1 - R ize şehrinin yapıyollar kanunu mucibince 1/ 500, 

1/ 1000, 1/ 2000 mikyasında haritasının yapılma işi, işin 
her yüz hektarı 2500 lira yüz hektardan fazla 250 hektara 
kadar beher 50 hektarı için 1000 lira üzerinden artrrma 
ve eksiltme kanunu hükmüne tevfikan 20-6-935 den 8-7-935 
pazartesi günü saat 16 ya kadar açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Bu işe talip olacakların tahmin edilen 4250 liranın 
o/o 7,5 teminat mektubu veya banka mektubu ve iş yapa
cak mütehassıs olduğunu ispat eder vesikasını gösterm~ 
ğe mecburdur. 

3 - Bu işde kullanılacak alat ve edevat şartnamede 
yazılı olduğu cins ve nevide olmasını müteahhid kabul 
edecektir. 

4 - Bu iş için yapacak mukavele harcı dellaliye resmi 
ve sair yol masrafları müteahhide aid olacaktır. 

5 - Daha fazla malumat istiyenlere bir lira mukabi· 
linde fartnamesi gönderilecektir. 

6 - Verilecek bedel haddi layık görülürse derhal iha· 
le yapılacak ve İAe ba ... tanma zamanivle bitme zamanı bir 
mukavele ile teshit edilecektir. (1532) 1-2658 

Cizre: Asl{eri Satın Alma 
l(omisyonu Reisliğinden: 

Cizre garnizonunun senelik ihtiyacı olan 179421 kilo 
unun kapalı zarf ile 11-6-935 günü yapılacak beher kilosu 
12 kuruş 7 santim üzerinden tesbit ve kolordu K. ArzedtJ
mişse de mezkı1r komutanlıkça bu fiat pahalı görülclü
ğünden kapalı zarf usuHyle 15-7-935 günü saat 10 da iha
lesi takarrür etmiştir. Taliplerin mezkur gün ve saatta 
yüzde yedi buçuk teminat akçeleriyle komisyonda hazır 
bulunmaları ilan olunur. (3478/1511) 1-2630 
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Hasarall OLDURUNUZ .. 
N için t esiri şüpheli (Haşa rat öldü ri.ıcU 
m ay i) ler tec rübe etmeli 7. Bu k ıymet· 

si z ve taklit mayiler ne haşarat ı öldü 
r üp sizi onlar ı lz'acatından kurta rı rlar, 

ne d e tehHkelerine ka rşı htmaye eder
ler. Bu tesi r i şüphel i m ayileri kullan
m a k b.Jyhude bir israftı r. Huzur ve 
emniyetiniz içfn müsi rren F L 1 T 
isteyiniz. FLiT, biltUn haşaralt 
h a k ikaten ve eb ediyen öldürilr. Leke 
yapmaz,ıaze ve IAtlf koku ludur. Siyah 
kuşaklı ve asker resiml i sarı teneke· 
lere dikkat ediniz. Fiaflar tenziltltlt. 

Umaınt Deposu : J. CRESPIN, İst. Gılıla, Vorvoda Han l 

Tahlisiye umum Müdürlüğünden: 
Fenerlerin meYkii 

Kaledonya feneri 
Tavşan Adası ,, 
Akbaş, Murto, Adrasan) 
Kınalı adası fenerleri ) 

Tahmin bedelleri 
lira kurut 
46712.22 
21258.12 
58422.82 

Muvakkat 
teminat 
3504 
1595 
4382 

Yukarda muhammen bedelleri ve mevkileri yazılı alb 
adet fenerin mübayaasiyle yerlerine konulması kapalı 
zarf usuliyle ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuıtur. 
Bunların karakterleriyle rüyet mesafeleri fenni şartname
de yazıhdD'. Vasıflan itibariyle birbirinin aym bulunan 
Akbaş, Murto, Adraaan, Kınalı adası fenerleri bir §arlna· 
mede ve vasıfları yekdiğerinden ayrı olan Tavşan adaıİJ• 
le Kaledonya fenerleri dahi ayn, ayrı, şartnamelerde toP
lanmak suretiyle eksiltmeleri üç kısma ayrdmııtır. 

Her üç gurubun ihalesi, 15 ağustos perşembe günü sa
at 15 de Galatada Çinili Rıhtım hanının 2 inci katındaki 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnameler tahlisiye umum müdürlüğünde muham
men bedelin yiizbinde beşi nisbetinde bir bedel mukabi
linde alınacak ve teklif mektupları 15 ağustos perşembe 
günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi edilecek-
tir. (3474/ 1512) 1-2661 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan eşya. 
300 adedi hurma ağacı özünden yapılmış hasırdan 

örülü. 
300 adedi içi bezli kontrplak dipli ve kenarları ince ha

sır örgülü evrak koymağa mahsus sepet. 
250 adet 1 numaralı, 650 adet 2 numaralı ve 250 şerden 

500 adedi 3 ve 4 numaralı söğüd dahndan mamul fersude 
kağıt koymağa mahsus sepet olmak üzere ceman 2000 
adet sepet. 

2 - Sartnamesi merkezde kırtasiye müdürlüğünde, 
İstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposundan alınacaktır. 

3 - Eksiltme, 18 temmuz 935 tarihine müsadif per
şembe günü saat 15 te Maliye vekaleti levazım müdürlüğü 
odasında yapılacaktır. 

4 - Alınacak eşyanın muhammen kıymeti 2525 liradır. 
5 - Eksiltme, açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat akçesi 189 lira 38 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teminat· 

lariyle birlikte komisyona müracaat etmeleri . (1539) 
1 - 2674 

Nafıa Bakanlığından: 
Demirleri Bakanlık tarafından verilmek üzere 492 000 

adet "S" demiri imaliyesi açık eksilemeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 4920 liradır. 

Eksiltme 5 temmuz 935 cuma günü saat 16 da Ankara
da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 369 liralık muvak· 
kat teminatlan ile birlikte aynı gün ve saatte komisyon
da bulunmalan lazımdır. 

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

1-2483 
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Sümer Bank 
"' un1umı . µıüdür)iiğüııdeıı: 

1. -- Kayseri dokuma fabrikası yanında yapılacak 
ifçi opartımanlarmm keşif bedelı 6.335. 73 lira olan 
bodrum dösenıesi altındaki temel inşaatı vahidi kı
ıasi fiat es~siyle ve keşif bedeli 229.447.19 lira olan 
Ost kısım inşaat toptan götürü olarak eksiltmeye çı
karı im ıştır. 

2. - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır; 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Metraj vahidi fiat ve keşif hulasası 
e) Projeler 

sabit daima 
tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

, .. 1111111111m11ıummıııınnıımmıımuııuıu1111111111111111111111111111111111111111ıiııiıuııııu1111ıuu1 iı1111 1,ıı 

Aı·tık ralıata k.avu şuyorsunuz. 
----

1temmuz935 pazartesi ----------

--
--
-
-----------
3 İstiyenler bu enakı 11 lira 80 kuruş mukabilinde 

Sümer Bank Ankara merkezinden satm alabilirler. 
-İngiliz kanzuk eczanesi Hl- = Giinfüulcn itibaren hiikiimctin 'c ıWrt bii} iik milli bankıuım 1.000.000. 

lira ite '~rmav<·sine İı.;tirak etti,!!:i 
• > --= -boratuvarlarmda hazırlanan Ju· 

vantin saç boyaları muzur ve ze

hirli maddelerden tamamen ari 

-------
------

ADAPAZARI El 
3. - Eksiltme 15 Temmuz 935 pazartesi günü saat 

t 7 de Ankara' da Ziraat Bankası binası içinde Sümer 
Bank Umumi Müdürlüğünde müteıekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. " 
5. - Eksiltmeye girmek için isteklinin 13.039 Ura 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka en az 
50.000 liralık tek bir bina inşaatını muvaffakıyetle 

bitirmit olması lazımdır. 

olup saçlara tabii renklerini _ 

bah§Cder. Juvantin saç boyaları ;;;;;; 
~ ------Türk Ticaret Bankası kumral ve siyah olarak iki tabii 

renk üzerinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak 

6. _ Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı sa- temin edilen renk yıkanmak ve 
atten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mü- terlemek hatta denize gjrmek 

dürlüğüne makbuz mukabilinde verilec.ektir. .. .. .. suretiyle de çıkmaz. En ciddi ve 
Posta ile gönderilecek "lllektupların nıhayet uçuncu emniyetli markadır. Eczaneler· 

maddede yazılı saate kadar gelmiş ve zarfın kanuni de ve ıtriyat mağazalarından a-
sekilde kapablmıs olması llzımdır. 1-. 2641 

ır.;;g!i! ,~!Eli:! ~i!il:E§!~j· raytnız. = ~ ~ -------
Kapalı zarf usuliyle eks;l, me ilanı 

Edirne nafıa haşmühcndisli -
Kiralık bir oda 
Kooperatif arka:smda Ağa 

----= Bütün şubelerinde --------
50 liradan itibaren --

--------- llc~r tiirlü mt•\·duallmzı kabul cd(·cck 'e 
---- \eı· ay başında f aiziııi 
-

----------§ 
----§ 
= 

1 
i 
§ 

ğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Edirne şehrinde Sa~açha

ne ve yalnızgöz yeni imaret köprülerinde yapılacak mşaat 
ve tamirattır. 

Size ödeyecektir oğlu Bay Abmed'in apartıma· 1 
nında. 1~2631 -----

MÖBLE ~ .. ffllllRlllllllllllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllfllllllllllllfflflllllllllllllllllll 
Tamirat ve insaatın keşif bedeli 13656 lira 43 kurus· 

tur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme sartnamesi 
B - Mukaveıe"pcojesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviye'i türabiye, şose ve kargir inşaata dair fen-

ni şartname 
E ---- Fenni şartname 
F ---- Keşif hulasası cedveli 
G- Proje 
istiyenler bu şartnameleri ve evra~~ altı~ış X~di kuruş 

bedel mukabilinde Edime Nafıa Başmühendıslıgınden ala
bilirler. 

3 ---- Eksiltme 8 temmuz tarihinde pazartesi günü saat 
16 da Edime Vil~yet dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 ---- Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin v1023.~8 lir.a 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşagıdakt vesı
kalan haiz olup gösterİnesi lazımdır. 

ı ---- Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İstekliler yapmış oldukları işlere aid vesikala.~ı 

~östererek eksiltmeğe girmek için Edirne Nafıa Başmu
hendisliğinden ehkliyet vesikası alacaklardır. 

6 ---Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı 
aaattan bir saat evveline kadar Edirne Nafıa Başmühen
disliğinde ki Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
aihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1447) 

1-2524 

PEHLtV AN GüRESi 
' 17 Temmuz 1935 günü Geredenin Kamil Atatürk 

günüdür. Bu günü Gerede emsalsiz tezahüratla kutlu: 
lamak için hazırlan91aktadır. Bugün Gerede genclerı 
meıhur ESENT~PE mevkiinde Kızılay kurumu men-
faatına yağlı pehlivan güreti tertib etmişlerdir. ~ 

Baş pehlivana yüz, baş altına elli, or- ~! 

taya otuz, ayağa on lira mükafat veri -:~ 
~ lecektir. 

Ankara Defterdarlığından: • 1 

Kızılbey maliye şubesi müelleflerinden müteahhid ma
car tebasmdan Ladan ve ortağı Mıdarlantin 933 takvim 
yılma ait verdikleri beyannamenin defterlerile kar~ılaştı
rdmak üzere gösterilen ikametgahlarında aranmış ıse de 
bulunmadığı için beyannamenin sıhhati tevsik edileme· 
miştir. . . • 

Kendileri on beş gün içinde şubesme gelmedılden ve. 
xa defterlerini göndermedikleri takdirde vergjlerinin rft· 
sen takdir edileceği ilan olunur, (1483) 1-258i 

ve konforlu, aile yanında bir oda. 

Yenişehir Sıhhiye sokağı 11 A. 

Birinci kat. 1-2647 

Almanca ders 
Bir alman bayan (mekteb 

muallimi) her metot ile en 
çabuk almanca öğretir. 

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

racaat. 1----2618 

Satılık 
Paşalar tepesinde 704 No. ar

sa satılıktır. Telefon 2291. 

1-2573 

Lüks yemek salonu 
Antika oymalı Avrupa ma· 

mulatı, ayrıca mutfak takım· 

ları, lüks salon, piyano, do· 
laplar, yazıhane tesisatı, ha
lı ve saire sabhktır. Telefon 
3947 1-2621 

ZAYİ 

Ankara belediyesinden aldı. 
ğım 674/81 No. lu şoför ehliyet

namcmi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok-

tur. Şoför .Şükrü 

1 - 2677 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

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

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

lmtiyaı sahibi ve Başmu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

. Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Naıuhi 
BAYDAR 

Çsnkrrı caddtsJ civarında 

1 Ulus . Bısım•vlnd• hsılm•ş· J 
1 

tll. 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\lütlürlüğü Satınalma 

Komis}·onn llanlan 

56 kalem mefruşat satışı 

Tahmini bedeli 3444,32 
lira olan yukarda mikdan 
yazılı mefruşat 15 temmuz 
935 pazartesi günü saat 14 
de askeri fabrikalar satın al· 
makomisyonunca açık artır
ma ile satılacaktır. Bu mef
ruşat listeleri parasız ola· 
rak komisyondan verilir. İs
teklilerin muvakkat teminat 
o1an 258 lira 32 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. (1528) 

1----2645 

Kiralık odalar 
Hacıbayraın caddesin· 

de, aile nezdinde konforlu 
odalar kiralıktır. İlan me
muruna müracaatları. 

1 ---- 2676 

ZAYİ 

23 haziran pazar günü Cebe

ciden Çankmya giden trende 

asker tezkerem ile ailem ve ba. 

na ait nüfus ciizdanımı zayi et· 

tim. yenisini alacağ'lm. Eskisi

nin hükmü yoktur. 

Amerika sefarethanesi kavası 

Emin 

1 - 2672 

T. B. M. Meclisi idareHeyetinden: 
l - Eksiltmeye konulan İf (Ankarada T. B. M. M. bi-

nasının vantilasiyon tesisatı). 
Tesisatın keıif bedeli 50000 liradır. 
2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak şunlard(flJ 

a: Eksiltme şartnamesi 
b: Mukavele projesi 
c: Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
e: Hususi fartname 
f: Keşif cedveli 
g: Proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı (250) kurut bedel 

mukabilinde T. B. M. M. tdare Heyetinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 12-8-1935 pazartesi günü saat 15. te T. 

B. M. M. idare Heyetinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarfusulü ile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3750) lira 
muvakkat teminat vermesi, bundan baıka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazım· 
dır: 

Eksiltmeye en azı, bir parçada (20000) liralık vantila
ıiyon tesisatı yapmış olduğuna dair Nafıa Vekaletinden 
vesika alanlar girebilir. 

6 - Teklif mektupları yukarda (3) ncü maddede ya
zılı ıaattan bir saat evveline kadar T. B. M. M. idare He· 
yetine getirilerek eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet (3) · ncü maddede yazılı saata kadar gelmit 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kaptılmıt olma
sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1540) 1-2660 

Nafıa Ba kanlıliından 
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 muvakk~t teminatları ile birlikte 13. Temmuz. 935 
cumartesi günü saat 10 a kadar malzeme müdürlüğüne 
tevdi etmeleri lazımdır. 

Bu husustaki ıartnameler parasız olarak Ankarada Ba
kanlık Malzeme müdürlüğünden a1mahilir. (150?) 1-?~::\3 

1 i SİNEMALAR 1 

' YENi 
BU GECE 

Bir giinlük kihal' kadın 
Gündüzleri iki filim 

1 - Bir günlük kibar kadın 
2 - Şahane vals 

~yrıca: iki la.mılık renkli revü 

GECELERi YALNIZ 

BU GECF 
1 KULÜP) 

SÜRAT ŞAMPİYONU 
Gündüzleri iki filim 

1-Görünmeyen adam, 2-Kafeste aşk 
Ayrıca: Rumbacı Kovboylar 

Renkli ve Şarkılı 

BlR JPlLM OÖSTERİLİR 


